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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Bevezetés

A  tárgy  a  megújuló  energiaforrásokkal  kapcsolatos  mérnöki  feladatok  megoldásához  szükséges 
alapvető  szemléleti,  tárgyi  és  értékelő  ismereteket  foglalja  össze.  A  tárgyalt  fő  témakörök  a 
következők.

1. Fejlődésében és  összefüggésében  bemutatni  a  megújuló  energiaforrások  alkalmazásának 
indokait.

2. Rendszerszintű  áttekintést  nyújtani  a  megújuló  energiaforrások  formáiról  és  mennyiségi 
viszonyaikról.

3. Tárgyi  ismereteket adni az egyes megújuló energiaforrások hasznosításának módszereiről, 
eszközeiről és rendszereiről.

4. A megújuló energiaforrások alkalmazhatóságának elemző értékelése a megbízhatóság,  az 
üzembiztonság, a környezeti hatások és a gazdaságosság tekintetében.

1. A megújuló energiaforrások alkalmazásának indokai

A  megújuló  energiaforrások  szerepét  és  jelentőségét  a  jövő  energiaellátásában  széleskörű  és 
rendszerszintű elemzés alapján lehet megítélni.
Az  elemző  értékeléshez  az  ˝Ember   -  energia  –  környezet˝ viszony   -  fejlődésében  és 
összefüggéseiben való -  vizsgálata szolgáltat megfelelő alapot.

1.1. Az emberiség energiaigényének alakulása
1.1.1. Az ember történelmében elsőként a Nap energiáját használta fel tudatosan, pl. élelmiszerek 
szárítására.  Mérföldkő  volt  a  tűz  megismerése  és  használata.  Az  őskorban  ezzel  kezdődött  az 
emberiség tervszerű  energiafelhasználása,  mivel  a tűz volt  az első olyan energiaforrás,  amelynek 
meglétét is az Ember volt képes szabályozni
A tűz energiáját kezdetben az Ember saját létfeltételeinek kielégítésére használta fel (főzés, sütés, 
szárítás),  majd később eszközök előállítására is használt  fel energiát  (kiégetés,  olvasztás,  meleg-
alakítás).
Az energiaigények kielégítése kezdetben megújuló energiaforrásból : a Nap közvetlen sugárzó 
energiájából és fa (biomassza) eltüzelésével történt.
Az egy főre eső energia-felhasználás mértékében az emberiségnek a Föld különböző részein  élő 
csoportjai között feltehetően nem volt nagy eltérés, tehát a világ teljes energia-felhasználása (energia 
igénye) a népességgel függött össze.
Az  ókorban  a  kézművesség  kialakulásával,  majd  a  középkorban  annak  kiterjedésével  a  mások 
számára  való  termelés  első  időszaka  vette  kezdetét.  Az  egyes  népek  és  népcsoportok 
energiaigényében akkor már kezdenek kisebb eltérések fellépni, de a teljes energia-felhasználás – 
döntő mértékben – még mindig a népességgel volt arányos (1600 körül .kb. 500 millió, 1.1. ábra, [1]). 
Az energiaigények kielégítése ekkor is még túlnyomórészt  természeti,  megújuló energiaforrásokból 
történt, de kisebb mértékben már a szén felhasználása is megindult. (Angliában, 1307-ben II. Edward 
rendeletet hozott,  amelyben tiltja, hogy lakott  területen a mészégetők szenet használjanak, mert a 
szomszédság levegőjét az átható szagok nagyon szennyezik) Ez egyben azt jelenti, hogy az Ember 
energiaigényének kielégítése kapcsán, a környezetére nem gyakorolt számba vehető befolyást.

1.1.2. Döntő, minőségi fordulatot hozott e viszonyban az ipari forradalom, amelyet a technikai fejlődés 
– a hő-mechanikai munka energiaátalakulás gőzgépekben való megvalósításával – alapozott meg, 
lehetővé téve az izomerő munkájának gépek által végeztetett munkával való helyettesítését. Ez tette 
lehetővé az iparszerű termelés megindítását,  majd a létrehozott  igény-növekedések révén a piaci  
kereslet kialakulását.
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Az iparszerű termelés energiaigényeinek  kielégítését  először  a szénbányászat  révén  biztosították. 
Mintegy 100 évvel ez előtt kezdődött a kőolaj és a földgáz felhasználása és térhódítása.
Az ipari fejlődés első szakaszában a dugattyús gőzgépek, majd a belsőégésű motorok játszották a fő 
szerepet. Az ipari üzemek munkagépeihez az erőgépekben előállított mechanikai energiát közlőművek 
(transzmissziós tengelyek, szíjhajtással) továbbították.
A villamos áramban rejlő  technikai  lehetőségek felismerésével  az ipari  fejlődés további  lendületet  
kapott. A hőerőgépekkel meghajtott villamos generátorok és a hozzájuk kapcsolt elosztó hálózatok 
lehetővé  tették  a  munkagépek  egyedi  meghajtását.  Helyi,  majd  regionális  hő-villamos  erőművek 
létesítése indult meg, lehetővé téve az átfogó villamosítási programokat. Ezáltal, valamint a további 
technikai  fejlődés  révén  újabb  távlatok  nyíltak  meg  a  villamos  energia  világításra,  hírközlésre, 
kényelmi,  közszükségleti  és  háztartási  célra  való  alkalmazása  előtt.  Fokozatosan  alakultak  ki  a 
társadalmi  igények  a  szállítás,  a  közlekedés  gépesítésére,  a  rádió,  a  televízió,  a  szórakoztató 
elektronika bevezetésére, majd a számítástechnikai és informatikai alkalmazásokra.
Mindezen ipari fejlődés alig több, mint egy évszázad alatt zajlott le úgy, hogy az ehhez szükséges 
energiaigények kielégítésében fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott az olaj és a földgáz.

1.2. Az Ember – energia – környezet viszony

Az ipari forradalom az energia felhasználás addigi viszonyait minden tekintetben megváltoztatta.
1.2.1. A növekvő energia igények kielégítésére fosszilis tüzelőanyag készletek (szén, olaj, földgáz) 
feltárása, kitermelése és felhasználása indult meg.
1.2.2. A  fosszilis  tüzelőanyagok  elégetésekor  keletkező  égéstermékek  (SO2  ,CO2  CO,  NOx)  a 
természetes környezetbe jutva környezeti szennyeződést okoznak. Az Ember tehát képessé vált arra, 
hogy természetes környezetére káros hatást gyakoroljon, és erre csak a XX. Század második felében 
döbbent rá.
1.2.3. Az iparosodó (fejlett) országok energia igénye szinte ugrásszerűen növekedett, azaz a világ 
energiafelhasználásának  mértékében  a  népesség  mellett  az  ipari  fejlettség  is  összetevőként 
jelentkezett. Ugyanakkor az elmaradott (fejlődő) országokban az 1 főre eső energia-felhasználás alig 
nőtt. Az ezredfordulón (2000) a világon mintegy 2 milliárd ember alapvető energia-felhasználása nem 
volt biztosítva.

1.1.ábra A világ népességének növekedése [1]

1.2.ábra. A világ energiafelhasználásának növekedése [1,2]

3



1.3. A fenntartható fejlődés és az energia 
 
1.3.1. Az emberiség energia-felhasználásának változása és megoszlása

Az ipari forradalmat követően a világ energia-felhasználása folyamatos növekedést mutat (1.2.ábra, 
[1,2]). A növekedés mértéke a II.világháborút követően, az 1950-es évektől felgyorsult és 1985-ben 
8,25  milliárd  tonna  olaj  egyenértéket  (t.o.e.)  ért  el  (  1.1.táblázat),  majd  1992-re  9,5.10 9  t.o.e.-re 
emelkedett.  A  fejlett  ipari  országok  lakossága  a  Föld  népességének  mintegy  20  %-át  teszi  ki, 
ugyanakkor az anyagi javak több mint 83 %-át ők ellenőrzik, és energia-felhasználásuk részaránya is 
hasonló  mértékű.  A  legalsó  életszintvonalon  élő,  mintegy  1  milliárd  embernek  csupán  1,4  %  a 
részesedése [3]

1.3.2. A fenntartható fejlődés igénye

Az  elmaradott  országok  jogos  törekvése  a  fejlődés,  az  életszínvonal  emelése,  az  éhezés  és  a 
betegségek leküzdése, amelyhez anyagi  erőforrásokra és energiára  van szükség.  Az igény annál 
nagyobb, minél nagyobb

- az elmaradottság mértéke,
- az elmaradott helyzetben élő népesség száma,
- a népesség számának várható növekedése.

A  fejlett  országok  tartani,  sőt  növelni  kívánják  fejlettségi  szintjüket.  A  fejlődés  fenntartásának 
előfeltétele  tehát  az  elmaradott  országok  felzárkózásához  szükséges  energiaigények  kielégítése, 
amely a fejlődő-fejlett népesség jelenlegi 4-5-szörös arányának megfelelően volna nagyobb, mint a 
világ  jelenlegi  energia-felhasználása.  Ugyanakkor  a  fejlett  országok  energiaigényeit  a  jövőben  is 
biztosítani kell. Figyelembe kell azonban venni a Föld népességének várható növekedését. A világ 
népessége (1.1.ábra) 1950 körül elérte a 2,5 milliárd főt, 2000-ben kb. 6 milliárd fő. A prognózisok 
szerint  a  népesség  50  év  alatt  megduplázódhat,  amennyiben  a  népszaporulat  szabályozása 
hatékonyan  meg  nem  oldódik.  A  népesség  növekedési  üteme  döntő  mértékben  összefügg  a 
társadalmi viszonyokkal. A társadalomban végbemenő folyamatok pedig egyértelműen összefüggésbe 
hozhatók az infrastrukturális  fejlettséggel  és végső soron az egy főre eső energia(  főleg villamos 
energia)  felhasználással  [4,5].  Ezzel  magyarázható,  hogy  a  népesség  jövőbeni  növekedése 
gyakorlatilag teljes egészében a fejlődő országokban várható. A fenntartható fejlődéshez szükséges 
energiaigények – ezen okból – még nagyobb mértékben kellene, hogy növekedjenek. Kérdés, hogy az 
ilyen arányban növekvő igények miként elégíthetők ki.

1.3.3. A növekedés határai. A növekvő energiaigények kielégítésének lehetőségei és korlátai

Századunk második felében, globális megfontolások és elemző értékelések [6,7] arra figyelmeztetnek, 
hogy az Emberiségnek számot kell vetnie azzal, hogy a fejlődéssel járó növekedésnek olyan velejárói 
lehetnek, amelyek éppen a további fejlődésnek szabnak határt. Vizsgáljuk a fenntartható fejlődéshez 
szükséges, erőteljesen növekvő energiaigények kielégítésének lehetőségeit. A világ 1992 évi teljes 
energiafelhasználásában ( 398.1018 J = 9,5.109 t.o.e.) az energiahordozók részaránya a következő volt 
:
Olaj : 33,2 %,  szén : 22,8 %, földgáz : 8,8 %,  nukleáris : 5,6 %,  vízenergia : 5,9 %,  egyéb (ebben 
biomassza is) : 13,8 %. A fosszilis energiahordozók részaránya : kb. 80 %, a biomasszát is beleértve.  
Az energiafogyasztás várható növekedésére a World Energy Council, az UNSEGED, a Commission of 
European  Communities  és  az  IIASA  prognózisai  1,7…2,8  %/év  közé  esnek.  A  legalacsonyabb 
növekedési  rátát  véve  alapul  (WEC)a  világ  energia-felhasználása  2020-ra  elérné  a  13,5  milliárd 
tonna/év  olajegyenértéket.  Az  energia-felhasználás  ilyen  mértékben  növekvő  ütemét  az 
energiatermelés és felhasználás hatékonyságának növelésére irányuló intézkedések révén részben 
lehet  csak ellensúlyozni.  A nagyobb részt  az energiaforrások fokozott  mértékű kiaknázásával  kell  
biztosítani. A hagyományos energiahordozók forráskészletei azonban végesek. Ugyanakkor minden 
jel  arra  mutat,  hogy  az  energiatermelési  folyamatoknak  a  természeti  környezetre  gyakorolt 
kedvezőtlen hatásait is korlátozni kell.

1.3.4.Energiahordozó készletek, energiaforrások
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A világ ismert fosszilis tüzelőanyag készleteiről és az éves kitermelésről a British Petrol igen részletes,  
földrészekre  és  országokra  is  kiterjedő  mennyiségi  elemzést  ad  [10],  egyéb  forrásokat[11]  is 
felhasználva.  Az  1992  évi  adatok  alapján,  az  ismert  készletek  és  az  évi  kitermelés  hányadosát  
képezve megadja azon időtartamokat, ameddig – az 1992 évi felhasználás mértéke mellett – az egyes 
tüzelőanyagok jelenleg ismert készletei elfogynak. Az elemzés szerint – az előbbi feltételek mellett – a 
kőolaj 43,1 év, a földgáz 64,8 év, a szénkészletek pedig 238 év alatt  merülnének ki.  A prognózis  
szerinti  időtartamot  a  létező,  de  még  fel  nem  tárt  készletek  meghosszabbítanák,  a  fogyasztás 
mértékének növekedése pedig lerövidítené. A várható viszonyok figyelembevételével számítani kell 
arra, hogy az olaj a XXI. század első felében, a földgáz a XXI. század közepére elfogy. A szénvagyon 
– a  jelenlegi  felhasználás  mértéke  mellett  –  ugyan még több,  mint  200 évre  volna  elegendő,  de 
számítani  kell  arra,  hogy  egyre  gyengébb  minőségű,  és  egyre  költségesebben  kitermelhető 
szénkészletek  felhasználását  kell  megoldani.  A  maghasadáson  alapuló  nukleáris  energiatermelés 
részesedése  a  világ  energiafelhasználásában  6  %  alatt  van.  Az  atomerőművek  társadalmi 
elfogadottsága,  a  balestek  veszélye  miatt  (Csernobil  óta),  a  radioaktív  hulladékok  hosszú  idejű 
tárolásának,  valamint  az  élettartamuk  végén  üzemen  kívül  helyezett  atomerőművek  további 
biztonságos kezelésének igénye miatt romlott. A WEC 2020-ra max. 8 % részesedést prognosztizál. 
Az  irányított  fúziós  reakción  alapuló  energiatermelés  megvalósítása  esetén  az  emberiség  -  az 
atomerőművek  ismert  kockázatai  nélkül  -  olyan  technológia  birtokába jutna,  amely  a  fenntartható 
fejlődés  energiaigényeit  ki  tudná  elégíteni.  A  jelenlegi  kutatások  eredményei  alapján  gyakorlati  
alkalmazásba vehető megoldás a következő évszázad közepére várható. Az így előállított  energia 
költségviszonyai  egyenlőre  nem  becsülhetők.  A  fejlődés  fenntartásához  szükséges  növekvő 
energiaigények tehát csak további olyan energiaforrások felhasználása esetén elégíthetők ki, amelyek 
soha ki nem merülnek, azaz megújulnak. A megújuló energiaforrásokat az energiaellátásban – reális 
részarányban  - fel kell használni.

1.1.táblázat. Energia mértékegységek és átszámítások

1 kcal = 4,196 kJ,   1kJ = 0,239 kcal
1 tonna olaj egyenérték (t.o.e.) = 41,85 GJ = 10034 Mcal
1 MWh = 0,223 t.o.e.
1(hordó)barrel = 159 liter
1 barrel olaj tömege : 136 kg
                    hőegyenértéke : 5,694.109 J/ barrel = 1,3.106 kcal/barrel
106 : Mega (M),   1012 : Tera (T),    109 : Giga (G),    1015 :Peta (P),    1018 : Exa (E)

1.2.táblázat. Fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkező égéstermékek fajlagos mennyisége

    SO2               Nox          CO           CO2

kg/TJ fejlesztett hő

kőszén 420 40 5000 94000
barnaszén 480 25 5500 97000
koksz 340 55 5000 104000
olaj 140 35 70 78000
földgáz - 35 70 52000

Megjegyzés: 1 kWh villamos energiatermelés széntüzelésű erőművekben mintegy 0,725 kg CO2 

kibocsátással jár.
A megújuló energiaforrások kellő mennyiségben állnak rendelkezésre. A Napból a Földre érkező 
energiaáram több ezerszer nagyobb, mint az emberiség teljes jelenlegi energiafelhasználása.

1.4.Az energiatermelés környezeti hatásainak korlátai

Az energiatermelésben jelenleg a  fosszilis  tüzelőanyagok felhasználásának részaránya  több,  mint 
80%.  A  fosszilis  tüzelőanyagok  elégetésekor  keletkező  égéstermékek  a  környezetbe  jutva  káros 
szennyezést  okoznak.  Az égéstermékek mennyiségi  viszonyai  a  tüzelőanyagok  jellegétől  függnek 
(1.2.táblázat). A környezetszennyezés következményeit röviden az alábbiakban soroljuk fel:
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- egészségi ártalom (NOx)
- savas esők  (erdőpusztulás,  termőföldek  elsavanyodása,  szabadtéri  berendezések fokozott 

korróziója)
- üvegház effektus.

Emisszió csökkentési lehetőségek:    
az égésfolyamatok tökéletesítése
füstgáztisztítás : SO2 – mészkő adalékkal eredményesen csökkenthető 
                           NOx   - égési hőmérséklet csökkentésével
                           CO2   - leválasztás, tenger mélyére továbbítás, kimerült földgáz lelőhelyekre
                                      továbbítás, erdősítés
A legsúlyosabb problémát a CO2 üvegház-effektust okozó hatása jelenti. Az üvegház-effektus a Föld 
hő-kisugárzását  fékezi.  Emiatt  fennáll  a  globális  felmelegedés  veszélye,  amely  máris  megindult. 
Következménye : a sarki jégtakaró olvad, a tenger szintje emelkedik, klímaváltozások jöhetnek létre 
[8,9,12].  Jelenleg  a  CO2 emisszió  meghaladja  a  6  Gt/év  értéket. A  légköri  CO2  koncentráció 
stabilizálásához  ezt  mintegy  hatodrészére,  1  Gt/év  értékre  kellene  korlátozni  [13].  Az  atmoszféra 
állapotának  irreverzibilis  megváltozását  elkerülendő,  a  környezeti  károkat  okozó  tevékenységet 
korlátozni  szükséges.  Ehhez  a  fosszilis  tüzelőanyagok  felhasználásának  korlátozása   -  a 
takarékossági és hatékonyság növelési intézkedések mellett  - elengedhetetlennek látszik.

1.5.A megújuló energiaforrások 

A megújuló energiaforrások a környezetvédelmi követelményeknek általában megfelelnek, és jelentős 
hozzájárulást ígérnek a fenntartható fejlődés energiaellátási feltételeinek biztosításához.
Megújulóként az alábbi energiaforrásokat tarjuk számon :

1. közvetlen napenergia
2. közvetett napenergia
3. ár-apály energia
4. geotermikus energia.

1.5.1. A napenergia közvetlen felhasználásán alapuló energetikai technológiák :
a) napenergia passzív építészeti hasznosítása
b) napenergia aktív hőhasznosítása
c) napenergia fotovillamos hasznosítása
d) napenergia mezőgazdasági hőhasznosítása
e) óceánok termikus hőhasznosítása
f) nap-tavak hőhasznosítása
g) nap hőerőművek
h) nap kohók
i) napenergiás víztisztítók és sótalanítók.

1.5.2. A napenergia közvetett felhasználásán alapuló technológiák:

                   a)   szélenergia hasznosítás
             b)   vízenergia hasznosítás

c) biomassza energetikai célú hasznosítása.

1.5.3. Ár-apály energia

Az ár-apály energia forrása a bolygóközi gravitációs erőtér.

1.5.4.Geotermikus energia

A geotermikus energia a Föld belső hőfolyamataiból származik. Általában a megújuló energiaforrások 
közé sorolják.

1.5.5.Energiatárolás
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A napsugárzás időszakossága miatt  a szoláris energetikai  technológiákban fontos követelmény az 
energiatárolás megoldása. Az elmúlt években kibontakozó hidrogéntechnológia az energiatárolásra 
ígéretes, máris fokozódó jelentőségű megoldást kínál.

1.6. Következtetések

1.6.1. a megújuló energiaforrások alkalmazása indokolt, mert
- kimeríthetetlenek,
- alkalmazásuk a fejlődés fenntartásához nélkülözhetetlen, részben a hagyományos fosszilis 

energiahordozók  készleteinek  kimerülése,  részben  pedig  azok  kritikussá  fokozódó 
környezetszennyezése miatt,

- a megújuló  energiaforrások  környezetkímélők,  növekvő  mértékű  alkalmazásuk a  fokozódó 
környezetszennyezés megállítását lehetővé tudja tenni,

- alkalmazásuk új munkahelyeket teremt,
- alkalmazásuk hozzájárul az energiaimport csökkentéséhez,
- hasznosításuk technikai feltételei biztosítottak,
- jellemzőjük a flexibilitás, modularitás és mobilitás,
- az állampolgárok által megvásárolt energiatermelő berendezések saját energia-igényük egy 

részét  fedezik,  miáltal  az  energiaellátás  központi  terhei  csökkennek,  megítélésük  a 
közvéleményben kedvező.

1.6.2. A  "környezetnek" piaci erővé kell válnia ahhoz, hogy a világ ökológiai egyensúly biztosítható 
legyen.  Ehhez  olyan  átfogó  energetikai  program  szükséges,  amely  a  hatékony,  környezetkímélő 
energiatermelést is célozza (Al Gore, 1992 [14]). 

1.7.  Megújuló energiaforrások hasznosítása

1.7.1. A megújuló energiaforrások főbb jellemzői

1.7.1.1. Összehasonlító elemzés

A) a hagyományos energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz, hasadó anyag) véges készletekben 
állnak rendelkezésre,
az energia bennük kötött formában van jelen.
Hasznosításuk : kitermelés, szállítás, a kötött energia felszabadítása(kazán, reaktor) hő-
mech.-vill.energia átalakítás

B) a megújuló energiaforrások a természetes környezetben folyamatosan ill. folyamatosan 
ismétlődő energiaáramok formájában vannak jelen (Nap, Föld, Bolygó kölcsönhatás)
Hasznosításuk: a teljes áram egy részének parallel mellékágakon történő 

kicsatolása (elnyeletés)
átalakítása
tárolása
felhasználása

útján:

megújuló energia áramok

1.7.1.2. A megújuló energiaforrások és a mennyiségi viszonyok áttekintése

I. Napenergia, érkező mennyiség          170330 TW      1 TW  = 1012 W
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                       ebből visszaverődő           50000 TW      1 MW = 10 6  W
                       föld felületén elnyelődő   120330 TW      1 TW  = 10 6 MW
   Formái:

   A) közvetlen napenergia              kb. 80000 TW
       (hő, fotovillamos hasznosítás) naphő-erőművek, fotovillamos rendszerek, hőhasznosítás: aktív,
        passzív
   B) közvetett napenergia

 a) víz körforgás, vízenergia, vízerőművek kb. 40000 TW
 b) kinetikus energia: szél, hullám erőmű kb.     300 TW
 c) fotoszintézis: biomassza energia /hő, erőmű/ kb.      30  TW 

II. Föld geotermikus energiája              kb.      30  TW
    (termálvíz, fűtés, erőmű)
III. Bolygó gravitációs kölcsönhatás                           kb.        3  TW
(Hold-Föld viszonylatban: ár-apály erőmű)
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[1] World Commission on Environment and Developement: Our Common Future, Oxford University 
Press, 1987
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[1] "Worldwide Oil", Oil and Gas Journal, Sp.Issue, 1992. dec.28.
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2. A NAP SUGÁRZÁSI JELLEMZŐI

2.1. A Nap főbb jellemzői

Átmérő: kb. 1,39 millió km
Gáz anyagú : 70 % H2, 27 % He
Földtől a közepes távolsága : 150.106 km
Napban zajló folyamat: fúziós reakció, H2 atomok He-á egyesülnek, több millió K hőfokon, 
tömegveszteség lép fel, amely energiává alakul. 
Tömegveszteség: kb. 4 millió t/s
Felületi rétege (O, 7R…1R) a konvektív hőátadás zónája
Felületi hőmérséklete: kb. 6000 K
Az egyenértékű abszolút fekete test sugárzó hőfoka (amely annyit sugároz mint a Nap)
kb. 5777 K

2.2. A Nap sugárzása

A Föld pálya excentricitása nem jelentős (a távolsága kb. 1,7 %-al változik).
Az atmoszféra határára érkező sugárzás értéke közel meghatározott:
Felületre merőleges irányban –közepes Nap távolság mellett – a 

NAPÁLLANDÓ kb. 1367 W/m2 

A Földre beeső teljes sugárzás – mint láttuk – kb. 176 milliárd MW.

2.2.1. A Nap sugárzási spektruma

Sugárzási tartományok:
0,22 – 0,38 μm UV(ultraibolya)
0,38 – 0,78 μm látható fény
λ > 0,78 infravörös
A  WORLD RADIATION CENTER (WRC)  mérései  alapján,  a  Nap  sugárzási  spektrumát  2.1.ábra 
mutatja be. 

2.1.ábra A Nap sugárzási spektruma

2.2.2. A napsugárzás jellemzői

a) Az atmoszférában a H2O, CO2 és más molekulákon kismértékű elnyelődés (alig emeli a légkör 
hőfokát az elnyelt sugárzás)
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b)  A levegőben lévő részecskék (por,  kolloid szennyezők)  a sugarak egy részét  reflektálják: 
szórt  sugárzás  keletkezik  (ezért  nincs  sötét  az  árnyékos  helyen).  A  "szórt"  sugárzás,  az 
"égbolt" sugárzása minden irányból jön, nem koncentrálható. Jelentős, kb. 20 % is lehet, télen 
elérheti az 50 % W/m2-t.

A teljes sugárzás tehát 2 részből áll (2.2.ábra):  direkt sugárzás
                                                                                   szórt sugárzás
A szórt sugárzás is fontos, a sík kollektor azt is elnyeli.

2.2.ábra.  A globális(teljes) és a direkt sugárzás vízszintes felületre beeső energiájának napi összege 
az év folyamán, a 48. szélességi fokon, felhőtlen időben

c) A napos órák száma
      Magyarország földrajzi fekvése 45,8 - 48,5 szélességi fok,
      Budapest 19° hosszúsági fok.

Nyugat Dunántúl
(Mosonmagyaróvár)

Az ország középső része Dél Alföld
(Szeged)

1900 h/év 2000 h/év 2100 h/év

d) Összehasonlító adatok

h/év
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Budapest
Bécs
Berlin
Zürich
Róma
Genova
Párizs
Marseille
Koppenhága
Szahara
Tel-Avív
Nepál

1991
1981
1705
1694
2491
2880
1840
2654
1680
4000
3500
2346

2.2.3. A sugárzás iránya

A Nap-pálya a nap folyamán változik. A 2.3.ábrán a Nap-pálya helyzetét meghatározó szögek vannak 
feltüntetve egy β dőlésszögű felület besugárzása példáján.

2.3.ábra A nap-pálya geometriai jellemzői

ALBEDO-nak nevezik a Föld felszínéről visszavert sugárzás arányát a beesőhöz viszonyítva. Átlaga: 
34 %, a hóval fedett felületeken: 84 %, erdő, szántó, föld : 5-18 %. Mindezeknek a szögeknek az  
alapján adott dőlési felületre meghatározható a sugárzás direkt komponenseinek mindenkori iránya.

2.4.ábra Vízszintes és döntött felület besugárzása

2.2.4. A beeső sugárzás intenzitás havi átlagértéke Budapesten, a dőlés függvényében W/m2, 
déli 11 –12 óra között

Besugárzott felület helyzete június július

Vízszintes   629  636
Déli tájolású
β = 35 dőlésszöggel                    999      876
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β= 45 dőlésszöggel                     952      840
β = 90 függőleges                       429      402

Részletes adatokat a 2.1. táblázat tartalmaz [3].

2.2.5. Beeső évi átlagos sugárzási energia

Magyarországon                    1168 – 1305 kWh/m2 év
Afrika                                      2250 – 2500 kWh/m2 év
Ausztráliában a maximum                  2500 kWh/m2 év

A 2.5.ábrán Magyarország részletes sugárzás-eloszlási térképe látható [1]

Méretezés:
diagramok
táblázatok
térképek
mérési adatok alapján

2.1.táblázat

Déli tájolású, 35°-os dőlésű felületre beeső teljes sugárzás intenzitás, a hónapok egy napjára 
számított átlagértékek alapján [W/m2]

Déli  tájolású,  45°-os  dőlésű  felületre  beeső  teljes  sugárzás  intenzitás,  a  hónapok  egy  napjára 
számított átlagértékek alapján[W/m2]
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a teljes sugárzás évi összege, kWh/m2 

napfénytartam évi összege, óra/év

2.5.ábra Az 1m2 felületre beeső teljes sugárzás évi összege, valamint az évi napos órák száma 
Magyarországon

IRODALOM

[1] Gyurkovics, L.: A napenergia hasznosítása az épületgépészetben, Műszaki Könyvkiadó, 1982
[1] Faninger, G.: Sonnen Energie, Klagenfurt, 1985
[1] mre, L. – Varga,P.: Napenergia aktív hőhasznosítása, oktatási segédlet és gyakorlati útmutató, 
Magyar Napenergia Társaság, 1998

13



3. FOTOVILLAMOS ENERGIAÁTALAKÍTÓK

3.1. Előzmények

Felfedezője BECQUEREL 1839-ben publikált egy "nedves cella" telepet, amelynek feszültsége nőtt, 
amikor  napfény  érte.  Ez  alapozta  meg  a  modern  fényképészetet,  az  ezüst  vegyületek 
fényérzékenységének felfedezésével. Elsőként ADAMS és DAY észleltek szilárd anyagon fotovillamos 
(PV)  hatást.  Eredményeiket  1877-ben  publikálták  Cambridgeben,  a  Szelén  (nem  fémes  elem) 
fényérzékenységéről.  Az első fotovillamos cellát 1883-ban FRITTS (New York) készítette, amely a 
maihoz  némileg  hasonló  volt.  Szabadalmat  kapott  rá  1884-ben.  Hatásfoka  :  η  <  1  %  volt.  A 
fényképészetben  expozíciómérőként  használták.  A további  kutatásokhoz lökést  PLANCK elmélete 
adott,  az  anyag  alapvető  viselkedését  tisztázva.  1948-ban  a  BELL  Laboratórium  két  kutatója 
elkészítette  az  első  tranzisztort.  Ők  alkalmazták  először  a  félvezető  anyag  mesterséges 
"szennyezését". Ezt felhasználva, CHAPIN, FULLER és PEARSON, a BELL Telephone Laboratories 
(USA) kutató csoportjának tagjai fejlesztették ki, és 1954-ben publikálták a 6%-os hatásfokú PV cellát.  
Ezt a cellát 1958-ban, a VANGUARD I. űrhajóban már alkalmazták is (ára: 200000 USD/Watt p volt).

3.2. Félvezetők és "szennyező" anyagok

A félvezetők között  leggyakoribbak a  (kristályos)  szilícium alapanyagúak.  A Si  a  Földön az egyik  
legnagyobb mennyiségben előforduló anyag. Vannak más anyagú félvezetők is (GaAs, CdS, Cu2S). A 
fotovillamos cella lényegében egy dióda: két különböző tulajdonságú félvezető réteg összekapcsolt 
egysége.  A  Si  atom  vegyérték-elektronjainak  száma:  4.  A  Si  kristály  atomjai  egymáshoz 
kapcsolódnak, 2-2 elektront megosztva. A szilícium alapanyagú, n-típusú (negatív típusú) félvezető 
kevés foszforszennyező anyag hozzáadásával készül. A foszfor-atomnak 5 vegyérték-elektronja van, 
tehát ha elfoglalja egy Si atom helyét, akkor 1 elektron felesleges lesz (n = negatív típus). 
A p-típusú (pozitív típusú) anyag bór-szennyezéssel készül. A bórnak 3 vegyérték elektronja van, így 
ha egy Si atom helyére kerül egy elektron helye üres marad, azaz ott "lyuk" jön létre. Ezért nevezhető 
pozitív-típusú (elektron hiányos) anyagnak. Ha az anyag atomjának egy elektronja – pl. gerjesztés 
folytán – a helyéről elmozdul, akkor a helyén "lyuk" keletkezik. Tehát, ha az elektronok mozognak, 
akkor a "lyukak" is mozognak. Ebben az értelemben tekintik a "lyukakat" pozitív töltéshordozóknak.

3.3. A fotovillamos cella felépítése és működése
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3.3.1. A cella felépítése

A  fotovillamos  cella  egy  félvezető  dióda,  amely  n-típusú  és  p-típusú  félvezető  rétegek 
összeépítésével, felül vezetőérintkezők hálózatával, alul vezető alsó réteggel készül. A felső vezető 
érintkező – külső – áramkörön (ellenálláson) keresztül kapcsolódik az alsó fémvezetőhöz (3.1.ábra)

                                                     Beeső napsugárzás

3.1.ábra A fotovillamos cella elépítése

Az n-típusú és a p-típusú réteg érintkezési határán egy kiürült,  átmeneti zóna (depleted zone) jön 
létre, mivel az n rétegből – rekombinációval – néhány elektron átmegy a p rétegbe és lyukat hagy mag 
után.

3.3.2. A cella működése

A  villamos  áram  a  negatív  töltéshordozók,  az  elektronok  árama.  Az  elektronokat  a  vegyérték 
kötésükből  energiaközléssel  (pl.  egy  foton beeséssel)  lehet  kiszabadítani:  az elektron a  valencia-
sávból (vegyérték-sávból) – megfelelő energia közlés hatására – képes átugrani a vezetési sávba. A 
kiugró  elektron  helyén,  egy  "lyuk"  keletkezik.  A  Nap  sugárzásának  kitett  cellába  becsapódó  – 
megfelelő  energiájú  –  foton  egy  elektron-lyuk  párt  hoz  létre.  Ezeket  a  félvezető  szeparálja:  az 
elektronok  az  n-típusú,  a  lyukak  a  p-típusú  tartomány  felé  mozognak,  és  a  külső  áramkörökön 
keresztül az elektronok a p tartományba jutnak vissza, az alsó fémérintkezőn keresztül.

3.3.3. A cella hatásfokát befolyásoló tényezők

A  hatásfokot  az  energiaveszteségek  befolyásolják.  Ezek  pedig  összefüggenek  a  beeső  foton 
energiájának, és az un. "kritikus energiának" a viszonyával. A kritikus energia (Eg) az az érték, amely 
ahhoz szükséges, hogy a valencia (vegyérték) sávban lévő elektron a vezetési sávba képes legyen 
átugrani.

a) Ha a foton Ef  energiája kisebb, mint Eg  (Ef  < Eg), akkor elektron-lyuk pár nem jön létre, és a 
foton energiája elvész. Ez az ún. hosszúhullámú veszteg.

b) Ha  a beeső foton energiája nagyobb, mint Eg (Ef > Eg), akkor egy elektron-lyuk pár létrejön, de 
csak egy,  -bármennyivel  is legyen nagyobb Ef, mint Eg  - a különbség (Ef - Eg) pedig hővé 
alakul. Ez az ún. többlet-energia veszteség.

c) További  veszteséget  okoz  a  reflexió,  a  beeső  sugárzás  egy  részének  a  felületéről  való 
visszaverődése.

3.3.4. A hatásfokjavítás lehetőségei

      A veszteségek az anyag jellemzőitől  (Eg),  az anyag ún. abszorpciós spektrumától is függnek. A 
veszteségek csökkentésére szolgáló lehetőségek a következők.
1.Többrétegű  cellák  alkalmazása:  különböző  típusú  (vékony)  cellák  egymásra  építve,  a  fény 
spektrumának minél jobb átfogására nyílik lehetőség, azaz a cella számára így szélesebb spektrumot 
lehet biztosítani. Előny: jobb η, és kisebb degradáció.
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2.Tagolt  besugárzott  felület alkalmazása, a nagyobb sugárzáselnyelés biztosítására. Legújabban a 
lézerrel vájt piramis, vagy horonypiramis struktúrájú felületi kiképzést alkalmaznak, továbbá lézerrel 
vájt horonyba az érintkezőket besüllyesztik. Így az érintkező kis ellenállású, és nem árnyékol.
3.Visszaverődést csökkentő (kis reflexiójú) bevonat alkalmazásával a felületi abszorpció növelhető.
4.Új, kedvezőbb spektrum érzékenységű anyagok alkalmazásával (pl. GaAs) szélesebb abszorpciós 
sáv biztosítható, hőmérsékletre való érzékenység nélkül, jó hatásfokkal.
5.Fluoreszcens  koncentrátor  alkalmazása.  Elv:  átlátszó  lapokkal  határolt,  zárt  résbe  fluoreszcens 
festékkel  "szennyezett"  folyadék  van  töltve.  A  fluoreszcens  festék  a  beeső  fényt  elnyeli  és  más 
hullámhosszon emittálja. A különböző fluoreszcens festékek emissziós frekvenciája eltér, tehát több 
rést  alkalmazva  –  kaszkád  kapcsolatban  –  eltérő  fluoreszcens  festékkel,  széles  hullámhossz 
tartomány (spektrum) fogható át. Alkalmazásával már ~ 30 % hatásfokot sikerült elérni, laboratóriumi 
feltételek mellett (Fraunhoffer Inst.). A fluoreszcens festék a diffúz sugárzást is elnyeli, tehát energiáját 
képes hasznosítani. További előny, hogy a szükséges cellák felülete a besugárzott felület kis részét  
teszi ki, tehát a cellák jobban kihasználhatók. A módszer egyenlőre még költséges.

3.2.ábra.  A fluoreszcens koncentrátor elvi felépítése.
3.3.5. A hatásfokok és a költségek alakulása kristályos szilícium cellák esetén.

A hatásfok javulása és a fajlagos ár csökkenése folyamatos.

                                    Hatásfok     ár (USD/Wp)
1978                               ~ 1 %            26,6
1986                               ~ 7 %              7,5
1996                              ~ 16 %             5,0
2010-re várt értékek:  η > 18 %      ár:  2 USD/Wp
(A  Wp jelentése:  Watt-peak,  a  maximális  teljesítmény  nemzetközileg  elfogadott  jele,  ami  a  cella 
maximális besugárzás esetén leadott teljesítményére utal).

3.3.6. Különböző cella anyagok alkalmazása

a) Többkristályos  szilícium  (egykristályos  morzsákból,  vagy  többkristályos  ingotokból  való 
öntéssel készül).

b) Amorf szilícium. Benne kevésbé rendezett a struktúra, mint a kristályosban, nem mindegyik Si 
atom  kötődik  a  szomszédjához.  Igen  vékony,  hajlékony  rétegben  gyártható.  Olcsóbb,  de 
kisebb a hatásfoka (10 % alatti) és kevésbé stabil, degradáció lehet.

c) CdTe (kadmium-tellurid) alapanyagú cella, hatásfoka: η >10%. Egyszerű, gyártása nem
      költséges, jó sávszélességű. (Gyártó pl. BP Solar)
      Megjegyzés: a Cadmium szennyező anyag (amire a gyártásnál és a hulladékkezelésnél     

             ügyelni kell).
d) CuInSe2 (réz-indium-diszelenid) laboratóriumban mért hatásfoka: η = 12,9 %, stabil, vékony 

rétegben is alkalmazható. A gyártáshoz hidrogén-szelenid gázt alkalmaznak, ami mérgező. A 
gyártásellenőrzés megoldható, de biztonsági intézkedések szükségesek.

A különböző alapanyagú cellákkal laboratóriumban mért legnagyobb hatásfokok a következők [3]:
GaAs  (500-szoros koncentrációval) : 28 %

                                               Si        (140-szeres koncentrációval) : 28 %
                                               Si          (koncentráció nélkül)            : 22 %
                                               Si        (kristályos vékonyréteg elem) : 15 %
                                               a-Si                                                    : 13,7 %
                                               CuInSe2                                                                      : 12,9 %
                                               CdTe                                                  : 12,8 %
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3.3.7. Költségcsökkentési lehetőségek

1. Kevésbé  tiszta  alapanyagból  (solar-grade  silicon)  gyártani  olcsóbb  mint  az  elektronikus 
tisztaságú félvezető anyagokból, bár a hatásfok kissé rosszabb lesz.

2. A szalagformában való növesztés olcsóbb, mert nem kell az ingotot vékony lapokra vágni.
3. A vékonyrétegű cellák alkalmazása (többkristályos szilíciumból)  10 –20 μm, vagy ennél is 

vékonyabb rétegek egymásra építésével. A várható η ~ 25 %. További előny: kevesbb anyag 
szükséges, így olcsóbb is.

3.4. A fotovillamos cella üzemi jellemzői

3.4.1.A fotovillamos cella jelleggörbéje

A  jelleggörbe  a  cella  áram  (feszültség)  függvényét  I(U)  ábrázolja,  adott  q  (W/m2)  besugárzási 
áramsűrűség, és adott üzemi hőmérséklet mellett.  A .3.3.ábrán a BP Solar fotovillamos cellájának 
karakterisztikája látható q = 1000 W/m2 besugárzás és 25 °C cella hőmérséklet mellett.

3.3.ábra. Kristályos szilícium fotovillamos cella jelleggörbéje.

A  jelleggörbe  metszéspontja  az  ordináta  tengellyel  a  rövidzárlati  áram  értékét,  az  abszcissza 
tengellyel pedig a nyitott áramköri feszültség értékét adja. A jelleggörbe különböző pontjaihoz tartozó 
U és I értékek szorzata a cella teljesítményével egyenlő. Az üzemeltetés szempontjából igen fontos a 
jelleggörbe maximális teljesítményű pontja (Maximum Power Point, MPP). A besugárzási intenzitás 
csökkenése estén a cella teljesítménye csökken, a jelleggörbe szűkül és lefelé eltolódik (3.4.ábra,a) A 
cella veszteségei hővé alakulnak és a cella üzemi hőmérsékletét – a környezeti hőmérséklet fölé – 
növelhetik.  Az  üzemi  hőmérséklet  növekedése  esetén  a  rövidzárlati  áram  kissé  megnő  (mert  Eg 

csökken), ugyanakkor az üzemi feszültség (és így a cella teljesítményei is) csökken (3.4.ábra,b)
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3.4.ábra a) a besugárzási intenzitás hatása a fotovillamos cella üzemi jelleggörbéjére
                            b) a cella hőmérséklet hatása a jelleggörbére.

3.4.2. A cellák soros és párhuzamos kapcsolása 

A gyakorlati igényeknek megfelelő teljesítmény, és a kívánt fogyasztói feszültség biztosítása általában 
több cella összekapcsolását kívánja meg.  A cellák soros kapcsolása esetén a jelleggörbék értékei (U) 
összegződnek,  míg  párhuzamos  kapcsolás  esetén  az  ármerősség  értékek  (I)  összegződnek.   A 
fotovillamos rendszer és az üzemeltetés megtervezéséhez az eredő jelleggörbét kell felhasználni.

3.5.ábra. Az eredő jelleggörbe két cella soros (a)  és párhuzamos (b)  kapcsolása esetén.

3.5. A fotovillamos rendszerek főbb alkalmazási területei  

3.5.1. Kisteljesítményű működtető áramforrásként történő alkalmazások

A már általánosan elterjedt és bevált felhasználási területek a következők.
a) Alkalmazás  órák,  számítógépek,  jelzőfények,  világítás,  jelzőbóják,  villamos  karám 

(villanypásztor), segélytelefon, átjátszó adók áramforrásaiként,
b)  Átlátszó  cellák  alkalmazása  ablakszellőzéshez,  szellőzők  lapátjait  burkoló  amorf-szilícium 

cella  használata  a  szellőző  motorjának  hajtására.  Kempinglámpák  áramforrásaként  való 
felhasználás.
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3.5.2. Egyedülálló (stand-alone), autonóm áramforrások

Alkalmazás: villamos hálózattal el nem látott területeken.
Egyedülálló autonóm jelleg:

- nincs segéd energiaforrás
- nincs más energiaszolgáltató rendszerrel kombinált üzemben
- nincs hálózatra kapcsolva.

Felépítését a 3.5. ábra szerinti kapcsolási rajz mutatja be.
Főbb elemei: 
1. modul, 2. egyenirányító (dióda), 3. töltésszabályozó, 4.akkumulátor, 5.fogyasztó (terhelés)

3.5.ábra. Autonóm fotovillamos rendszer kapcsolása

A rendszer főbb elemeinek ismertetése
A MODUL (1) általában  ø 100 mm, vagy 100x100 mm méretű,  kristályos Si cellákból épül fel.  A 
fogyasztói igények - jelentős részben – olyan modulokkal elégíthetők ki, amelyekben 30-60 db cella 
van sorba kapcsolva. Az optimális teljesítményű ponton a modul üzemi feszültsége, a nyitott áramköri 
érték kb. 80 %-a : 16-17 V. Felmelegedve kb. 6 °C-ra, az üzemi feszültség kb. 14-15 V-ra csökken. Ez 
a 12 V-os akkumulátorok töltéséhez megfelel.
A 3.6.ábrán egy 30 db kristályos szilícium cellából felépülő moduljának felépítése és jelleggörbéje 
látható  (Pmax  = 42 W), a 3.7.ábra pedig egy 40 W max. teljesítményű,  amorf-szilíciumos napelem 
karakterisztikáját mutatja be.

3.6.ábra. A NEDO GL 130/M65 modul fényképe a) és jelleggörbéje b)
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3.7.ábra A DUNASOLAR Ds 40 típusú napelem jelleggörbéje (Pmax = 40 W)

A DIÓDA (2) megakadályozza, hogy éjjel a modulok  "terhelésként" viselkedjenek az akkumulátorra 
nézve.
TÖLTÉS SZABÁLYOZÁS (3) célja: a túltöltés megakadályozása.
Az AKKUMULÁTOROK (4) a villamos energia elektrokémiai úton való tárolására szolgálnak. 
A fontosabb akkumulátor típusok a következők

a) savas-ólom akkumulátor
Előnye: kis belső ellenállás
             jól tarja a töltést,
             relatíve olcsó.
Hátránya: alacsony a töltőárama,
                teljes lemerülés estén tönkremehet,
                túltöltés ellen védeni kell, élettartama végén veszélyes hulladék.
b) A NICd (nikkel-kadmium) akkumulátor, 
Előnye: hosszú élettartam, sok ciklus,
             nem érzékeny a túltöltésre,
             nagy a töltőárama (15 perc alatt feltölthető, pl. a NISSAN vill.autók akkumulátoraként is
             alkalmazzák),
             jó mechanikai tulajdonságú, nem igényel gondozást.
Hátránya: Wh hatásfoka kisebb (60%, míg a savasé 80%),
                drágább,
                könnyebben és gyorsabban lemerül (kevésbé tartja a töltést: 10-50 %  
                töltésveszteség/hónap)
c) NaS: General Motors alkalmazza pl. villamos autóhoz
      (1 töltéssel megtehető távolság 430 km, max. sebesség 120 km/h)
d) ZnCl: kísérleti stádiumban van.
e) Al-levegő: kísérleti stádiumban van.
f) Lithium-polimer akkumulátor: a 3 M (USA) és a Hydro Quebec (Canada) legújabb (1997) 

fejlesztésének eredménye. Szinte valamennyi üzemi jellemzője jobb, mint az eddigi 
akkumulátoroké: tárolt energia                               40 kWh

                                 csúcsteljesítmény                         80 kW
                                 fajlagos energiatároló képesség 150 Wh/kg
Utóbbi jellemző a jelenleg ismert akkumulátorokra:
Ólom akkumulátor 35 Wh/kg,
Nikkel-fémhibrid akkumulátor 70-80 Wh/kg
Ez azt jelenti, hogy pl. a GM-EV 1 típusú villamos autó ezzel az akkumulátorral – azonos súly 
esetén – 450 km-t tud megtenni (ólom akkumulátorral a távolság 130 km volna).

Felvetődött az akkumulátoros villamos energia tárolók csúcserőművek helyett való alkalmazása. 
Kísérleti tárolók:
Berlin (1987), savas-ólom: 8,5 MWh
Osaka :    1 MWh
USA California(Chino)       10 MWh
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Kísérleti ZnCl:                       2 MWh
Alszka(1995)                     1,4 MWh (Metakatla P.2.L.)
Los Angeles (1997)          3,5 MWh (6NB T)
Puerto Rico (1997)            20 MWh
                    (2000)              20 MWh (PREPA)

A TERHELÉS (5) 
Nagy hatékonyságú fogyasztók alkalmazása fontos és kifizetődő.
a) világításra: fluorescens lámpák és kompakt fénycsövek. Fényteljesítményük igen nagy.
b) kis fogyasztású (energiatakarékos) villamos berendezések (rádió, TV, hűtőszekrény, mosógép) már 
beszerezhetők.

3.5.3. Alkalmazás vízszivattyúzásra

Nem szükséges akkumulátor, mert a felszivattyúzott víz tárolható.
Centrifugál-szivattyú alkalmazása
Jellemzői :  rugalmas üzem, változó fordulatszámon is szállít
A hatásfoka fordulatszám függő (lásd kagylódiagram)
Térfogati (volumetrikus) szállítású szivattyú alkalmazása
Dugattyús,  csavar,  fogaskerék  szivattyúk  főbb  jellemzői:  jelleggörbéjük  csaknem  függőleges, 
nyomaték igényük nem függ a fordulatszámtól, hatásfoka jobb, mint a centrifugál-szivattyúé. Mivel a 
meghajtó  villamos  motor  nyomatéka  fordulatszám  függő,  szükséges  egy  DC-DC  konverter 
(egyenáramú  átalakító)  alkalmazása.  A  DC-DC  konvertert  a  fotovillamos  modul  és  a  meghajtó 
egyenáramú motor közé kell kapcsolni, hogy a szivattyú számára a szükséges nyomaték biztosítható,  
-azaz  a  kimenő  Uki  feszültség  megfelelő  értékű  legyen.  Az  Ube és  az  Uki  mérése  alapján  egy 
szabályozó  az áramátalakítóval  mindig a legnagyobb teljesítményű üzemi jelleggörbe ponton való 
működést állítja be úgy, hogy a 

szerint k-t változtatva, a maximális teljesítményű pont követését biztosítja (Maximum Power Point 
Tracker, MPPT szabályozás, lásd később).
3.5.4. Hálózatra kapcsolt (kapcsolható) rendszerek

Ha a fotovillamos rendszernek a villamos közmű hálózatra való kapcsolása lehetséges, akkor egyen-
váltó átalakító (AC/DC inverter) alkalmazása szükséges (3.8.ábra). Kereskedelmi forgalomban 
kapható. Hálózatra kapcsolt rendszer számára saját tároló nem szükséges, mert ha nincs saját 
termelés, akkor a hálózatról vehető áram (óra: előre ill. visszafelé forog, vagy két fogyasztásmérő 
alkalmazható)
Szokásos (választható ill. beállítható) értékek:
     Egyenáramú kimenet 12, 24, 48 V
     Váltóáramú kimenet: 110, 130, 220, 240 V
     Frekvencia 50 vagy 60 Hz
     Hullámalak: színuszos (az inverter biztosítja)
Nagyobb teljesítményű rendszerek (pl. erőművek) esetén mikroprocesszoros irányítási rendszert 
célszerű alkalmazni az MPPT biztosítására (3.9.ábra)

Üzemmódok:
1. hálózatba táplálás
2. hálózatba táplálás és egyidejű akkumulátor töltés
3. bármilyen AC vagy DC terhelés felvétele, tároló nélkül
4. bármilyen AC vagy DC terhelés felvétele, tárolóra kapcsolva
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3.8.ábra. Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszer felépítése

3.9.ábra. Fotovillamos erőmű kapcsolási rajza
3.5.5. Villámvédelem

A fotovillamos energiatermelő modul rendszer szabadtéri elhelyezése estén indokolt a villámvédelem 
alkalmazása. Főbb módszerek:

1. mechanikai elemmel (villámhárító) történő védelem
2. elektronikus védelem (dióda-sorozat, villámvédelmi tekercsekkel, túlfeszültség elleni védelem 

céljából, akkor is alkalmazandó, ha van villámhárító)   

3.5.6. Alkalmazások épületszerkezetekbe integrálva és kollektorként

A  fotovillamos  modulok  külön  állványzata,  vagy  tartószerkezete  és  azok  helyszükséglete 
megtakarítható az integrált és a kombinált megoldásokkal. A főbb megoldási változatok a következők:

a) tetőcserép felületére felragasztott amorf szilícium cellák
b) tetőfedő elemként kiképezett fotovillamos modulok
c) homlokzati üvegborító elemekbe integrál fotovillamos cellák
d) vizes kollektorral kombinált fotovillamos rendszer

A vizes kollektorral kombinált rendszer elve az, hogy a kollektor abszorberének felületére felszerelt 
fotovillamos cellákat a vizes kollektor munkaközege hűti, és így alacsonyabb üzemi hőmérséklet, és 
ezáltal teljesítmény-és hatásfok növekedés érhető el (3.10.ábra)
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3.10.ábra Fotovillamos cella felszerelése vizes napkollektor abszorber-elemének felületére

3.5.7. Hibrid rendszerek

A hibrid energiatermelő rendszer két,  vagy többféle villamos energia termelő berendezés kapcsolt  
üzemét  teszi  lehetővé.  Alkalmazásukat  az  indokolja,  hogy  a  fotovillamos  rendszer  működési 
feltételeinek hiánya esetén (pl. éjjel) a kapcsolt-rendszer tud szolgáltatni áramot. Főbb változatai:

a) szélturbinával kapcsolt üzem
b) diesel motorral hajtott villamos generátor kapcsolt üzeme.

3.6. A villamos energia tárolás egyéb módszerei 

3.6.1. A villamos energia -tárolás újszerű, igényes módszere a szupravezető mágneses energiatároló 
egység (SME) alkalmazása, amely igen hatékony, 90-95 % hatásfokú tárolást tesz lehetővé. A tároló 
talajba süllyesztett szupravezető kábelgyűjtőből áll, amely – gyakorlatilag – tetszőleges ideig képes 
tárolni az egyenáramú villamos energiát.

3.6.2. A villamos energia  csúcsidőszakra való tárolásának ismert  módszere a szivattyús víztározó 
alkalmazása. A termelt energiát szivattyú hajtására elhasználva, víz juttatható egy magasabb szinten 
lévő tározóba. Ily módon a tárolás lényegében mechanikai energia formájában történik, - a víz helyzeti  
energiájának növelése útján. A tárolt  energiából vízturbinákkal hajtott  generátorok útján termelhető 
villamos energia.

3.6.3. Az energiatárolás igen nagy jelentőségű módja a hidrogén előállítás útján,  -  lényegében a 
hidrogénben – történő energiatárolás. A villamos energia felhasználásával termelt hidrogén tárolható, 
szállítható és villamos energiává visszaalakíthat.( A hidrogén technológiát részletesen az 5. fejezet 
ismerteti)

3.7. Fotovillamos rendszerek alkalmazása   

3.7.1. Szolár-fotovillamos szervizállomások létesítése

Az ún.  "tiszta villamos autók" akkumulátorral működnek. A Peugeot, a Citroen (PSA) már 1995-ben 
több,  mint  4000  db,  a  General  Motors  az  EU  1  típusából  több,  mint  2500  db  villamos  autót 
forgalmazott.  Döntő  kérdés,  hogy  az  akkumulátorok  feltöltéséhez  felhasznált  villamos  energia 
termelése  –  országos  szinten  –  környezetkímélő  módon  történik-e.  Az  utóbbi  években  olyan 
szervizállomások  létesültek,  amelyek  az  akkumulátorok  feltöltéséhez  felhasznált  villamos  energiát 
szoláris fotovillamos energiatermelő berendezéseikkel,  maguk állítják elő. A BP-Amoco vállalkozás 
200  szoláris  szervizállomást  létesített  2001-ig  19  országban,  3,5  MW  összteljesítményű  szoláris 
fotovillamos  rendszerrel.  A  német  és  a  holland  Shell  vállalatok  eddig  tizenkét  (kísérleti)  állomást 
létesítettek és a tapasztalatok alapján Európában teljes szoláris szervizhálózatot kívánnak kiépíteni.

3.7.2. Nagy szoláris fotovillamos rendszerek

a) Integrált rendszerek
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A  nagyteljesítményű  fotovillamos  rendszerek  egy  része  integrált  kivitelű,  ami  azt  jelenti,  hogy  a 
modulok  meglévő,  más  célú  szerkezeteken  nyernek  elhelyezést,  -  tehát  a  tartószerkezetek  ára 
megtakarítható.
Autópálya  hangelnyelő  falra  felszerelt  fotovillamos  rendszerek  alkalmazási  lehetőségeit  vizsgálták 
Svájc Alpokban lévő útvonalain. A teljes potenciálra 375 MW adódott és 1989-ben már létrehoztak egy 
100 kW-os teljesítményű, hálózatra kapcsolt rendszert.
     
      b) Középületeken elhelyezett rendszerek
Nagyméretű középületek, stadionok tetőfelületei jól felhasználhatók – a decentralizált energiaellátást 
szolgáló  –  nagy teljesítményű fotovillamos rendszerek  telepítésére.  Előnyük  a  bemutathatóság,  a 
láttatás, a demonstrációs célú alkalmazás is. Alkalmazási példa: München Kongresszusi Központján 
1 MWp teljesítményű fotovillamos rendszer létesült.

3.7.3. Erőművi alkalmazások

a) Az elmúlt évtizedben több kísérleti célú fotovillamos erőmű létesült. 
      Az USA-ban (Sacramento) a SMUD Közmű Vállalat 2 db, 1-1 MWp teljesítményű erőművet
      épített. A Carissa Plains erőmű teljesítménye 6,5 MWp. 
      Dél-Olaszországban (Serre mellett) 3,3, MWp teljesítményű erőmű üzemel 1994 óta
      (3.11.ábra)

Kréta  szigetén 1999-ben 5 MWP teljesítményű erőművet  helyeztek  üzembe.  Az erőművet 
jelentősen, mintegy 50 MWp teljesítményig kívánják bővíteni.
Hollandia 1,3 MWp fotovillamos erőművi kapacitás létesítését tervezi.

A  sivatagi  területek  fotovillamos  erőművek  létesítésére  reális  lehetőséget  kínálnak.  Több 
nagyszabású  program  foglalkozott  igen  nagy  teljesítményű  erőművek  létesítésének 
feltételeivel  (Saudi  Arábia,  Great  Sahara  Project).  A  több  10000  MWp  teljesítményű 
rendszerekkel  előállított  energiát  villamos  távvezetékekkel,  vagy  –  hidrogént  előállítva  – 
hidrogén csővezeték rendszeren juttatnák el a fogyasztói körzetekbe.

b) Felvetődött egy szoláris fotovillamos űr-erőmű terve is (Solar Power Satellite Program). A terv 
      szerint a rendszert egy geostacionárius  pályára felvitt, 55 km2  felületű fotovillamos 
      berendezés alkotná, mintegy 5000 MWp teljesítménnyel. A termelt villamos energia Földre
      juttatására felvetett mikrohullámú energiaátvitel élettani hatásai tisztázandók.

      

3.11.ábra 3 MW teljesítményű szolár-fotovillamos erőmű Serre mellett(Dél-Olaszország)

3.7.4. Nemzeti programok

A világon jelenleg üzemben lévő szoláris fotovillamos rendszerek összteljesítménye már meghaladja 
az 1000 MWp értéket. Az 1999-ben üzembe helyezett rendszerek kapacitása 197 MW volt.
A fotovillamos piac évi növekedése 25-30 %. A világpiaci részesedések (2000-ben):
USA.  44  %,  Japán:  24  %,  Európa:  21  %,  más résztvevők:  11  %.  A  piaci  kereslet  élénkítése  a  
tömeggyártás  feltételeit  kielégítő  forgalom  biztosítását  szolgálja.  A  tömeggyártás  az  árak  és  a 
létesítési  költségek hatékony csökkentésének előfeltétele, tehát a fotovillamos technológia hosszú- 
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távú  alkalmazásához  nélkülözhetetlen.  A  létesítmények  kormányzati  támogatása  (a  kezdő  lökés 
megadása) a kereslet növekedését biztosítja az átmeneti időszakra. Az Európai Unió hosszú távú 
programja 1 millió  szolár-fotovillamos rendszer létesítését  irányozza  elő 2010-ig.  Az USA 1 millió, 
Németország 100 ezer, Japán 70 ezer szolár háztető programot hirdetett meg. A Magyar Kormány 
Határozat  (1999. október 8.)  a fejlesztés támogatását  helyezte  kilátásba. A világ számos országa 
hirdetett  meg  nemzeti  programot,  különböző  támogatások  felhasználásával  (  Dél-Afrika,  India, 
Indonézia, Kína, Vietnam) 

3.7.5. Globális minősítési program

A  fotovillamos  ipar  iránti  bizalom  alapja  a  megbízhatóság.  A  megfelelő  minőségi  szintvonal 
biztosítására  "Globális  Minősítési  Program Fotovillamos  Rendszerekre" címmel  javaslat  készült  a 
kötelezően előírt minőség vizsgálatokra, amelyeket nemzetközileg kijelölt laboratóriumok és szakértők 
végeznének.

3.7.6. A fotovillamos gyártási kapacitás

A  japán  Kyocera  vállalat  5500  alkalmazottal,  a  fotovillamos  rendszerek  piacán  a  2003/2004 
költségvetési évben 9 milliárd Euro forgalmat bonyolított le. A 2005 évi  gyártási kapacitás Japánban 
10 MWp/év,  2010-re – várhatóan – 5000 MWp/év.  Japán fotovillamos gyárakat  létesít  az európai 
országokban is (Wales: 40 MWp/év, Cseh Köztársaság: 24 MWp/év).[23].
Németország  fotovillamos  gyártási  kapacitása  250  MWp/év.  A  teljes  európai  gyártási  kapacitás 
várható értéke 2010-re 3000 MWp/év.

3.8. Termo-fotovillamos rendszerek

3.8.1. Értékelés és fejlesztési szempontok

A  napsugárzás  viszonylag  kis  energiaáram-sűrűség  mellett  a  szolár-fotovillamos  cellák  felületi 
egységteljesítménye is kis értékű. Ezért adott teljesítmény biztosításához a szükséges fotovillamos 
modulok felülete viszonylag nagy. Ez a rendszer költségigényét növeli.
A szolár-fotovillamos cellák szükséges mennyisége koncentrátorok (pl. tükröző oldalfelületek, Fresnel-
féle  vonal,-  vagy  pont-fókuszos  koncentráló  elemek,  fluorescens  koncentrátor)  alkalmazásával 
csökkenthető.  Ezáltal  a  költségek  csökkenthetők,  -  ellentételként  a  koncentrátor.elemek  költsége 
jelentkezik.  A  koncentrátoros  megoldások  alkalmazása  különösen  a  kedvező  napsugárzású 
területeken előnyös.
A szolár-fotovillamos rendszerek másik költségnövelő tényezője a tároló, vagy a segéd-energiaforrás 
alkalmazásának  szükségessége,  a  napsugárzás  szünet-szakaszaiban  (éjszaka,  borult  időben  és 
különösen a téli időszakban) történő energiaellátás megoldására. Ezek a költségeket tovább növelik, 
ha nem hálózatra  kapcsolt  az energiatermelő rendszer.  Mindezek alapján felvetődtek a  fejlesztés 
olyan szempontjai, amelyek a sugárzás energiaáram-sűrűségét növelő, a napszaktól és az időjárástól 
független üzemeltetési megoldást tesznek lehetővé.

3.8.2. A termo-fotovillamos cella elve és főbb jellemzői

Az  elérendő  célok  megvalósíthatók  olyan  fotovillamos  cella  segítségével,  amely  az  infravörös 
sugárzási  tartományra  érzékeny,  és  így  hősugárzással  működtethető.  Az  utóbbi  években  sikerült 
megoldást találni az ún. termo-fotovillamos cella kialakítására.
A GaSb (Gallium-Antimonid) alapanyagban az infravörös tartományban érkező fotonok – az elektron-
kötések megbontásával – villamos egyenáramot hoznak létre. A cella besugárzása – pl. biogáz, vagy 
földgáz eltüzelésével – izzásig felmelegített kerámia felületről történhet, amelyet a cellához közel (pl. 
2,5  cm  távolságban)  elhelyezve,  igen  nagy  energia-áramsűrűség,  tehát  nagy  felületi 
egységteljesítmény biztosítható.

3.8.3. Várható előnyök, a decentralizált, kapcsolt energiatermelés lehetősége

A  gáz  elégetésével  termelt  hő  villamosenergia-termelésre  nem  hasznosult  részéből  egyidejű 
hőszolgáltatás  is  megvalósítható.  A  teljes  rendszer,  a  termo-fotovillamos  generátor  tehát 
villamosenergia és hőellátás egyidejű biztosítására használható, ami kedvező hatásfokú megoldást 
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biztosít a decentralizált energiaellátás számára a megbízhatóság, a hatékonyság és a gazdaságosság 
tekintetében egyaránt.

3.8.4. A termo-fotovillamos generátor felépítése és kapcsolt energiatermelésre történő alkalmazása

A termo-fotovillamos generátor példaképpeni szerkezeti felépítését a 3.12. ábra mutatja be [21].
A berendezés hengeres felépítésű. Belül helyezkedik el a kerámia anyagú sugárzó felület /1/, amelyet 
a belső gázégő hőárama belülről fűt és tart izzásban. A hengerpalást felületű fotovillamos cella /2/  
körülveszi  az /1/  sugárzó  felületet.  A cella  optimális  üzemi  hőmérsékletét  a  vízhűtésű  köpeny /3/ 
biztosítja (vízbevezető csőcsatlakozás: /4/). A hővisszanyerő hőcserélő /6/ a rendszer alsó részén van 
elhelyezve, amelyet az /5/ vezetéken kiáramló égéstermékek működtetnek.

3.12.ábra A termo-fotovillamos generátor felépítése [21]

A 3.13.  ábrán  egy  lakóépület  decentralizált  hő-  és  villamosenergia  ellátásra  alkalmazott,  kapcsolt  
üzemű szoláris- és termo-fotovillamos rendszer blokkvázlata látható. 

3.13.ábra Kapcsolt szolár-fotovillamos rendszer felépítése
A  két  fotovillamos  rendszer  párhuzamos  kapcsolásban  üzemel.  A  szolár-fotovillamos  egység 
napsugárzást  hasznosít.  A termelt  villamosárama saját  villamos vezetékével  kapcsolható a termo-
fotovillamos  rendszer  vezetékéhez.  A  napsugárzás  szünet-szakaszaiban  a  termo-fotovillamos 
rendszer üzemel és termel villamos áramot,  valamint  hőszolgáltatást  is  nyújt  az épület-fűtés és a 
használati melegvízigény kielégítésére.
Egy  New Yorkban  üzemelő  kapcsolt  rendszert  –  tartósidejű  mérések  adatai  alapján  értékelve  – 
megállapították, hogy az évi villamosenergia-igény 56 %-át a termo-fotovillamos rendszer biztosította.
A teljes rendszer megtérülési ideje 5,8 évre adódott.
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4. SZOLÁR-HIDROGÉN ENERGIAI TECHNOLÓGIA

4.1. A hidrogén, mint energiahordozó   

A fotovillamos úton, valamint a szélerőművekkel történő villamos energia termelésre a napsugárzás és 
a szél időszakossága bizonyos korlátozó hatást gyakorol. A fogyasztó szempontjából ez a korlátozó 
hatás  csökkenthető  és  meg  is  szüntethető,  ha  a  termelt  villamos  energia  tárolását  és  más 
felhasználási helyre való elszállítását meg lehet oldani.
 Általában  megállapítható,  hogy  a  globális  energiagazdálkodásban  a  megújuló  energiaforrások 
szerepe  jelentős  lehet  akkor,  ha  olyan  energiahordozókba  konvertálhatók,  amelyek  könnyen 
tárolhatók, szállíthatók, bevihetők a folyékony tüzelőanyag piacra, többcélúan felhasználhatók és a 
környezetet nem szennyezik. A hidrogén, mint energiahordozó mindezen követelményeknek megfelel.

4.2. A hidrogén főbb jellemzői  

a) A hidrogén atomsúlya: 1, légköri nyomáson és hőmérsékleten gáz halmazállapotú.
b) A hidrogén elégetése (oxidációja) során vízgőz (H2O) keletkezik. Az égéshő: 242 kJ/mol.    
c) Acél vagy alumínium tartályban, nagy nyomáson (16-68 MPa), gáz alakban tárolható.
d) A fém-hidridek, nagy nyomáson hidrogént abszorbeálnak, így tárolóként felhasználhatók. A fém-
hidrideken tárolt hidrogén hőközléssel felszabadítható.  
e) A hidrogén erősen lehűtve, 18 K hőmérsékleten folyékony halmazállapotba megy át. A folyékony 
hidrogén tartályban tárolható és szállítható.
f)  A  hidrogén  felhasználásával  a  tüzelőanyag  cellákban  –  közvetlen  módon  –villamos  energia 
termelhető.
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4.3. A szolár-hidrogén energetikai rendszerek

4.3.1. A szolár-villamos-hidrogén energiatermelő rendszerek

Energiaforrásuk:  a Nap. A közvetlen változat  esetén:  a napsugárzás energiáját   fotovillamos cella 
alakítja át villamos energiává. A közvetett változatok esetén: a szélenergia és a vízenergia turbina-
generátor  rendszer  segítségével  alakítható  át  villamos  energiává,  a  fotoszintézis  útján  felépülő 
biomassza felhasználásával  pedig,  hőerőműben termelhető villamos energia.  Az energia  rendszer 
blokkvázlatát a 4.1.ábra mutatja be.

4.1.ábra Szolár-villamos-hidrogén energetikai rendszer felépítése

Az  előállított  villamos  egyenárammal  egy  elektrolizáló  berendezés  működtethető.  Az  elektrolizáló 
berendezés  jól  ismert  változatában  elektrolitként  30  %  KOH  oldatot  alkalmaznak,  azbeszt 
diafragmával.  A hatásfok: 85-90 %. A jelenleg alkalmazott legnagyobb rendszer termelése 150000 
Nm3/h.   A  nagy  rendszereket  vízerőmű  mellé  lehet  telepíteni,  -  így  a  vízigények  egyidejűleg 
kielégíthetők.  Az  elektrolizáló  berendezések  fejlesztés  alatt  álló  újabb  megoldásaiban  nagy 
hőmérsékletű gőz elektrolízisét valósítják meg.

4.3.2. Hidrogén előállítása biomassza elgázosítása útján

a) A biomassza szénhidrogénekből épül fel. A szénhidrogén kötések – hőközlés hatására történő – 
elgázosítás  során  részben  megbomlanak.  A  4.2.ábrán  szilárd  biomassza  elgázosítási  folyamattal 
kapcsolt, hidrogén előállító rendszer blokkvázlata látható.

4.2.ábra. Hidrogén előállítása biomassza elgázosításával(folyamatábra)

A keletkezett gázok közül a CH4 vízgőzzel érintkezve, tovább átalakítás során elbontható. A keletkező 
H2 és CO2 gázok keverékét szeparátorban lehet szétválasztani. 
b) Fermentáció, gázosítás és pirolízis útján, különböző cukor, keményítő, olaj és lignocellulóz tartalmú 
biomassza alapanyagok felhasználásával,  etanol  és metanol állítható elő.  Az etanol  és a metanol 
hidrogéntermelésre ugyancsak felhasználhatók.  

4.3.3. A hidrogén előállítás költségviszonyai
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A hidrogén előállítás költségeit döntően a felhasznált energiaforrás határozza meg. A naperőműben 
termelt villamos energiát felhasználó, elektrolízisen alapuló eljárás a legköltségesebb: 18…25 USD/GJ
A szél-és vízerőművekkel kapcsolt elektrolízis olcsóbb: 11…16 USD/GJ
Legolcsóbb – jelenleg) – a biomasszából történő előállítás. 
Metanolból: 7,9…10,9 USD/GJ, egyéb biomasszából: 5,9…8,5 USD/GJ.

4.4. A hidrogén szállítása  

A  hidrogén  –mint  közvetett  energiatároló  –  egyik  fontos  előnye,  hogy  az  előállítás  helyéről  a 
felhasználás –esetleg távoli  – helyére elszállítható. A szállítás gáz alakban, vagy –cseppfolyósítás 
után – folyadék alakban egyaránt lehetséges.

4.4.1. Szállítás gáz alakban

A földgáz  távvezetéken  való  szállításához  hasonlóan,  a  hidrogén  távvezetéken  való  szállítása  is  
megvalósítható,  kb.  8  MPa  nyomáson.  A  hidrogén  távvezeték  átmérője  kissé  nagyobb.  Mivel  a 
hidrogén  áramlási  nyomásvesztesége  kisebb,  kevesebb  számú  kompresszor  állomás  szükséges. 
Elkészült egy Észak-Afrikában telepítendő, naperőművel kapcsolt hidrogén termelő rendszer és azt 
Közép-Európával összekötő, 3300 km hosszúságú távvezetékének létesítési tanulmánya. A várható 
szállítás költség: 4…5 USD/GJ volna.

4.4.2. Szállítás folyékony állapotban

A hidrogén folyékony állapotba hozásának fajlagos energiaigénye jelentős, mintegy 10…11 kWh/kg. A 
folyékony hidrogén tartályban szállítható. Igen nagy távolságra való szállítás esetén, tankhajóban, a 
tengeren való szállítás költségei kisebbek, mint a csővezetéken való szállítás költségei.

4.5. A hidrogén főbb felhasználási területeinek áttekintése

4.5.1. A hidrogén felhasználása hőtermelésre

Az  ún.  városi  gáz  H2+CO  keveréke  volt.  A  tiszta  hidrogén  –  speciális  (kisebb  nyílású)  égőfej 
alkalmazása  esetén  –  levegőben  elégethető  és  hőtermelésre  felhasználható.  Levegőben  való 
egyszerű  elégetésekor  NOx keletkezik,  azonban  katalitikus  égést  biztosítva  (200-400  °C  közötti 
hőmérsékleten)  a  képződő  NOx mennyisége  elhanyagolható.  Gyakorlatilag  tehát  a  hidrogén 
környezettiszta energiahordozónak tekinthető, hő hasznosítású felhasználása esetén is.

4.5.2. Hidrogén felhasználása robbanómotorok üzemanyagaként

A belsőégésű motorok –bizonyos módosításokkal – hidrogénnel is üzemeltethetők. A BMW elsőként 
fejlesztette ki hidrogén üzemű robbanómotorral hajtott gépkocsiját. A motor vízgőzt puffog ki, és némi 
NOx van még a kipuffogógázban. A hatásfok lényegesen jobb, mint a hagyományos üzemanyagokkal 
működő  motoroké.  A  gépkocsi  üzemanyaga  lehet  folyékony  hidrogén  (tárolásához  -250°C  alatti 
hőmérséklet  fenntartása szükséges).  A BMW –társult  cégekkel  –  már létesített  olyan üzemanyag 
töltőállomást  (München,  repülőtér),  amely  teljesen  automatikusan  biztosítja  a  folyékony  hidrogén 
tankolását.
A  folyékony  hidrogén  felhasználásával  járó  hőszigetelési  követelmények  ugyan  biztonságosan 
kielégíthetők, de költségesek. Ez indokolta a nagynyomású gázalakban való tárolás lehetőségeinek 
vizsgálatát. Európa első gázfázisú hidrogén töltőállomása 1999-ben Hamburgban létesült. Előnye az 
egyszerűbb és olcsóbb műszaki megoldás, hátránya az, hogy a térfogategységben tárolható energia 
kisebb. 
A hidrogén üzemű belsőégésű motorok alkalmazására további jelentős programok indultak (Damler-
Benz,  USA,  Japán,  Ausztrália,  Oroszország),  a  repülőgépeken  való  alkalmazás  lehetőségét  is 
elemezve.

4.5.3. Hidrogén felhasználása tüzelőanyag-cellákban

A tüzelőanyag-cella közvetlen energia-átalakító, amely hidrogén felhasználásával  villamos energiát 
állít elő. A tüzelőanyag-cellák felhasználási lehetőségei igen széleskörűek: háztartási áramtermelésre, 
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kisberendezésekhez,  erőművi  –kapcsolt  –  energiatermelésre  és  villamosmotor  meghajtású 
gépjárművek villamos energia ellátására egyaránt előnyösen felhasználhatók.

4.6. A tüzelőanyag cellák felépítése és alkalmazása 

4.6.1. Működési elv

A fosszilis tüzelőanyagok kémiai kötéseiben elraktározott energia igen nagy rendezettségű. Ha ezt az 
energiát elégetés(oxidáció) révén szabadítjuk fel, akkor a hőfelszabaduláskor ez az energia igen nagy 
rendezetlenséggel lesz kapcsolatos és a hőfolyamatok révén történő energiaátalakítás, már csak a 
Carnot hatásfok korlátai között lehetséges.

A rendezetlenségre vezető égés kiküszöbölésével azonban a kémiai energia villamos energiává való 
közvetlen átalakítása lényegében jobb átalakítási hatásfok elérését teszi lehetővé. Az erre alkalmas 
elektrokémiai energia-átalakító rendszerek elvi lehetőségét már Davy (1801) felismerte, Grove (1839) 
pedig már – hidrogén és oxigén vízképző reakciója kapcsán – villamos áramot szolgáltatni  képes 
telepet szerkesztett. 
A  korábban  szinte  csak  tudományos  érdekességként  kezelt  elektrokémiai  átalakítók,  az  ún. 
"tüzelőanyag cellák" iránt, az 50-es évektől kezdve megnőtt az érdeklődés. Ennek oka egyrészt az, 
hogy  az  űrhajózás  energia-és  vízigényének  összekapcsolt  kielégítésére  a  hidrogén-oxigén  cella 
alkalmasnak látszott. Másrészt az a vélemény alakult ki, hogy a tüzelőanyag cella sikeres kifejlesztése 
esetén sikerülhet kémiai energiát felhasználó, de a levegőt nem szennyező erőművek és járművek 
létrehozása.

Világszerte intenzív és sikeres kutató-fejlesztő munka indult a tüzelőanyag cellák tökéletesítésére.

4.6.2. A tüzelőanyag-cellák felépítése és főbb típusai

A  tüzelőanyag-cellák  hidrogént  oxidálnak  katalitikus  elektrokémiai  folyamat  során.  A  felhasznált 
elektrolit  jellege  szerint  különböző  típusú  tüzelőanyag  cellákat  fejlesztettek  ki  (áttekintést  nyújt  a 
4.1.táblázat)

Típus Elektrolit Tüzemi ,°C Tüzelőanyag Oxidálószer Hatásfok Teljesítmény Felhasználás
Lúgos cella KOH/H2O

Káli lúg oldat
80-200 hidrogén oxigén 50% 100W-20kW űrhajózás

Savas cella H3PO4 120-210 H2 tartalmú 
szerves 
anyag

levegő 40-50% 200kW-
10MW

USA, Japán 
kísérleti erőmű 4-
10 MW prognózis

 50-200MW
Olvadó 

karbonátos 
cella

Na, K, Li
Karb(só old.)

600-650 H2 tartalmú 
szerves 
anyag

levegő 60-70% Várható 10 
MW felett

Kísérleti
egységek

Szilárd-oxid 
cella 

Kerámia 
csöveken*

900-1000 H2 tartalmú 
szerves 
anyag

levegő 60% felett Várható 
10MW felett

Kísérleti egységek

Szilárd 
polimer cella

Savas 
polimer film 
vízzel nedv.

50-80 H2 levegő 40-50% 100W-10MW Proton cserélő 
membrános

járművek
Mikro

organikus 
cella

(mikro 
organizmus)

Kísérleti 
stádiumban

Cukoroldat v. 
szerves 
hulladék

levegő Kísérleti 
stádiumban

Kísérleti 
stádiumban

POTTER és 
COHEN 

kezdeményezésére
*yttriummal stabilizált zirconium 40 μm bevonat

4.1.táblázat. Tüzelőanyag cellák típusainak főbb jellemzői

a) Lúgos cellák
Tüzelőanyag: tiszta hidrogén, oxidálószer: tiszta oxigén. Üzemi hőmérséklet: 80°C alatt. 
Hatásfok:55-65%. A cella  működésének egyszerűsített leírását a 4.3.ábra mutatja be.
A  "rendezett  égés"  megvalósításával  a  cél  annak  megakadályozása,  hogy  az  oxidáció  során  a 
tüzelőanyag molekuláiból az elektronok az oxidálószerbe közvetlenül átjussanak. A tüzelőanyag cella 
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felépítése lehetővé  teszi,  hogy  az elektronok közvetve,  külső áramkörökön keresztül  jussanak az 
oxidálószerbe.

4.3.ábra Lúgos tüzelőanyag-cella működési vázlata

A 4.3.ábrán vázolt cella bal oldalán, a cella teljes homlokfelületén, közel egyenletesen történik a H2 

tüzelőanyag betáplálása az anódlapra. Elektrolitként 30 %-os KOH oldatot alkalmaznak. Az anód és 
az elektrolit határfelületén a H2 disszociál, és az anódból – az anód és a katód közé kapcsolt külső 
áramkörben –elektronáram indul. A porózus anódlapon és a kapillárisokkal átszőtt membránon 
átdiffundálva a 2H+ ionok  a szintén porózus katódlapra jutnak. A jobb oldalról bejutó oxigén és a külső 
Rk ellenállású áramkörből "visszaérkező " 2e- elektronok jelenlétében a katódon megtörténik az 
oxidáció. A keletkező vizet alkalmas módon el kell vezetni a rendszerből.
A cellában a hőmérséklet növekedése korlátozott, mert el kell kerülni, hogy az elektrolit felforrjon. A kis 
üzemi hőmérsékleten, a reakció csak viszonylag lassan mehet végbe, s a cella fajlagos teljesítménye 
eléggé kicsi. Újabban bíztató eredményeket értek el az  üzemelési hőmérséklet – és a teljesítmény – 
növelésére.
Alkalmazási területek: űrjárművekben (space shuttle).

b) Savas cellák

Elektrolit: foszforsav. Tüzelőanyagként alkohol, metán és propán is használható. Üzemi hőmérséklet: 
140-210°C. Oxidálószerként levegő használható. A villamos energiaátalakítási hatásfoka 40% körüli. 
A termelődő hő felhasználása esetén (kapcsolt energiatermelő üzemben) : hatásfoka 80%. 
Alkalmazási területek: járművek, decentralizált erőművek, csúcserőművek, régi, elavult erőművek 
felváltása 50-200 MW teljesítmény tartományban. Jelenleg már 4-10 MW teljesítményű, kísérleti célra 
épült erőművek üzemelnek az Egyesült Államokban és Japánban.

c) Olvadó karbonátos cellák   

Elektrolit: Na, K, Li karbonátok keveréke. Üzemelési hőmérséklet: 600- 650 °C. Tüzelőanyag: 
hidrogéntartalmú fosszilis tüzelőanyagok. Oxidáló-anyag: levegő. A nagy üzemi hőmérséklet olcsóbb 
katalizátorok alkalmazását teszi lehetővé. Kísérleti célú 1,8 MW teljesítményű rendszer 1997 óta 
üzemel.

d) Szilárd oxid cellák

Üzemelési hőmérséklet: 900-1000 °C. Kísérleti stádiumban van. Egy síklapú (német)kísérleti cella 
vázlatos elrendezését a 4.4.a) ábra mutatja. A  4.4.b) ábrán a Westinghouse tervei szerinti csöves 
elrendezésű cella látható. 100 kW teljesítményű kísérleti egység üzemel Hollandiában. Várható 
alkalmazási területe: 250 kW-ig körzeti erőműként és kisebb helyi egységként.
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4.4.ábra Síkalapú (a)és hengeres (b) szilárd oxid-kerámia cellák elrendezése

e) Szilárd polimer cellák

Elektrolit:  savas  polimer  film,  vízzel  nedvesítve.  Üzemi  hőmérséklet  50-80°C.  Üzemanyag:  tiszta 
hidrogén.  Oxidálószer:  levegő.  A  4.5.ábrán  különböző  teljesítményű  proton  cserélő  membrán 
(PEM)kivitelű, (a De Nora által gyártott) cellák láthatók.
Felhasználási terület: kis helyi erőművek, autóbusz meghajtásra (már  városi autóbusz is üzemel PEM 
cella-rendszerrel).

4.5.ábra

f) Mikroorganikus (biokémiai)cellák

Potter és Cohen korábbi felismerései alapján az elmúlt években reményt keltő kísérleteket folytattak 
olyan  biokémiai  tüzelőanyag-cellákkal,  amelyekben  mikroorganizmusok  –  szerves,  esetleg 
hulladéknak, vagy melléktermének számító anyagok, mint tüzelőanyagok felhasználásával – villamos 
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áramot termelnek. Felmerült  a biokémiai cella alkalmazásának lehetősége villamos motorral hajtott  
gépkocsikhoz, cukoroldat felhasználásával. Nem kizárt az erőművi méretekben való felhasználásuk.

4.6.3. A tüzelőanyag cellák előnyei

Előnyös tulajdonságok:
a) környezetbarát energiatermelést, járművekben való alkalmazást tesz lehetővé, zajtalan
b) rövid idő alatt létesíthető 
c) gyors indítás és kis holtidejű terhelésváltás,
d) megújuló energiaforrásokkal kompatíbilis,
e) igen jó hatásfokú, kapcsolt energiatermelésre alkalmas,
f )  biomassza hasznosításra, elgázosított szén felhasználására alkalmas,
g) 1 MW teljesítményig készíthető hordozható kivitelben.

4.6.4. Tüzelőanyag cellás erőművek alrendszerei

A tüzelőanyag cellás erőmű felépítésének blokkvázlatát a 4.6.ábra mutatja. A rendszer 3 fő részből áll. 
A tüzelőanyag előkészítés alrendszere a nyers tüzelőanyagot hidrogénben dús gázkeverékké alakítja. 
Az energia-átalakító rendszer blokkokból, a blokkok pedig mintegy 300-600 cm2  felületű és 6-10 mm 
vastag cellákból (pl.  80 db cella/blokk) épülnek fel. A blokkok celláiban zajló elektrokémiai reakció 
eredményeként villamos egyenáram jön létre (kb. 0,6-0,75 V és 1500…3000 A/m2, ami kb. 900…1800 
W/m2  energiaáram sűrűségének felel meg). Az inverter az egyenáramot a csatlakozó rendszer igényei 
szerinti  frekvenciájú és feszültségű váltakozó árammá alakítja.

4.6.ábra Tüzelőanyag cellás erőmű blokkvázlata

4.6.5.Tüzelőanyag cellák alkalmazása gépjárművekben
 
Tüzelőanyag  cellás  energia-átalakító  rendszert  alkalmazva,  a  gépjárművek  hajtása  egyenáramú 
villamosmotorral  lehetséges  (sebességváltó  nem  szükséges).  A  fejlesztési  programok  a  90-es 
években felerősödtek és a világ legnagyobb autógyártó cégei  (Daimler-Benz,  Mercedes,  Chrysler, 
Ford,  Toyota,  General  Motors),  valamint  az  Acro,  Shell  és  a  Texaco  olajcégek  az  új 
kezdeményezésekben élen járnak. A NECAR (New Electric Car) típusnevű kísérleti  gépkocsikon a 
leghatékonyabbnak ígérkező megoldási változatok vizsgálata megindult.

a) Az  egyik  megoldási  változat  üzemanyagként  metanolt  használ  fel  és  ez  által 
üzemanyagtartály struktúra, a tankolás módja és időtartama a hagyományostól alig tér el. A 
hidrogént a metanolból a gépkocsin állítják elő (NECAR 3. típus)

b) A  NECAR  4.  típust  mélyhűtött,  folyékony  hidrogén  üzemre  tervezték.  Az  üzemanyag 
túlnyomásos tárolóban van elhelyezve.

c)  A  NECAR  5.  típus  várhatóan  a  NECAR  3-al  szerzett  tapasztalatok  alapján  annak 
továbbfejlesztett (metenol üzemű) változata lesz.

d) A Daimler-Benz 1997-ben üzembe helyezte  az első tüzelőanyag cellás városi  autóbuszát 
Stuttgartban,  amely  egy tankolással  250 km-t  tud  megtenni  és teljesen környezetbarát.  A 
Ballard G.S. cég PEM celláival felszerelt 6 autóbusz van már üzemben.

e) A tüzelőanyag cellás autók várható előnyei a következők:
                                                          -akció rádiuszuk nagy
                                                          -tankolás igen rövid idő alatt lehetséges
                                                          -a villamosmotorhoz nem kell sebességváltó
                                                          -hosszú élettartam várható
                                                          -nincs környezetszennyezés
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4.6.6.Kilátások a jövőbeni alkalmazásokra

Az  általános  megítélés  szerint  a  tüzelőanyag  cellák  jelentősége  a  jövő  energiaellátási  gondjaink 
megoldásában  várhatóan  fokozódik.  A  2010  évre,  a  potenciális  piacot  kb.  GW  nagyságrendűre 
becsülik.  Az  árak  egyenlőre  igen  magasak.  Több  1-2  MW  teljesítményű  kísérleti  erőmű  építése 
folyamatban van.

4.7. Ammónia alapú szoláris termokémiai energia rendszer

4.7.1. Ammónia (CARDEN) körfolyamat elve

A 2NH3 → N2+ 3H2 disszociáció magas (kb. 700°C) hőmérsékleten létrejön. Ennek során H2 szabadul 
fel,  amelyet  mint  energiahordozót  lehet  felhasználni.  A  felhasználás  helyén  az  NH3 szintézisét 
létrehozva,  a  disszociációra  fordított  energia  nagyrészt  visszatérül.   A  folyamatot  zárt  ciklusban 
végezve, egy előnyös (tárolást is lehetővé tevő) körfolyamat tud megvalósulni (CARDEN 1977-ben tett 
javaslatára utalva nevezik Carden körfolyamatnak).
A  Carden  körfolyamat  disszociációját  koncentrátoros  napenergia  elnyelő  alkalmazásával  lehet 
megvalósítani. A rendszer felépítését és működését a 4.7.ábra alapján lehet megismerni.
A koncentrátorok fókuszában vezetett csöveken (disszociátorokban) kb. 700°C-on, 
a  2NH3→ N2  +  3H2 disszociáció  végbemegy.  A  keletkező  gázkeverék  hőcserélőben  lehűlve  a 
távvezetékbe, majd a felhasználás helyén át a szintetizátorba jut, ahol – katalizátor jelenlétében – 
részleges  rekombináció  (szintézis)  jön  létre.  A  szintézis  során  felszabaduló  hő  hőerőgép 
üzemeltetésére használható, vagy egyéb hőigény kielégítésére is van lehetőség.
A szintézis-kamrából kiáramló gázkeverék a szeparátorba jut, hűtés közbeni szétválasztásra, ahol az 
ammónia cseppfolyós állapotba kerül, a nem disszociált N3 és 3H2 pedig a szintetizátorba kerül vissza.

A rendszer fő előnyei a következők
a)  az  energia  nem  hő  formájában  van  tárolva,  tehát  a  disszociátor  és  a  szintetizátor  közötti  
távvezetékben hőveszteség nem lép fel.
b) az NH3-ból keletkező N2 és H2 gázok keveréke egyszerű csővezetéken nagy távolságra szállítható, 
c) nem szükséges hőszigetelt csővezeték,   
d) a napenergia tárolása és igen jó hatásfokú hasznosítása a rendszerrel biztosítható.

4.7.ábra Az ammónia alapú szoláris termokémiai energetikai rendszer blokkvázlata

4.8.A hidrogén technológia biztonságtechnikai kérdései
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A hidrogén energetikai technológiai célú felhasználásával kapcsolatosan, a leggyakoribban említett – 
biztonságtechnikai  –  aggályok  elemzése  döntő  fontosságú.  Az  elemző  értékelés  és  a  levont 
következtetések a következők.

4.8.1.  H2 alkalmazása  esetén  a  tűz-vagy  robbanásveszély  nagyobb,  mint  más  tüzelőanyagok  
alkalmazása estén.

a) Tény az, hogy a H2 széles (4-75 tf.%) koncentráció tartományban levegőben elégethető, és ez a 
koncentráció tartomány sokkal szélesebb, mint pl.a földgázra vonatkozó.
b)  Az  alsó  égéshatár  koncentráció  kritikus  lehet,  pl.  szivárgás  esetén.  Ennek  értéke  H 2-re:  4%, 
földgázra:5 %. Mint látható, ezek csaknem egyenlő értékek.
c)  A  robbanásképes  keverék  a  H2-re  magas  határ  koncentrációjú:  18-59  %.  Tehát  pl.  metán 
veszélyesebb, mert a határ koncentrációja csak: 6-14 %. Mindenesetre vezetéken való szállításkor, a 
H2 áramlásának megindítása előtt célszerű inert gázzal (N2) indulni.
d) Szivárgás levegőbe. A H2 sokkal könnyebb, mint a levegő, tehát szivárgás esetén a légkörbe jutó 
H2 gyorsan eloszlik,  - mielőtt  a kritikus koncentráció létrejöhetne. A hidrogénbe azonban juttatható 
nyomjelző  gáz,  a  szivárgás  könnyebb  észlelésére.  Zárt  terekben  –  mindenesetre  –  szellőztetni 
szükséges úgy, hogy a ventilátor legyen folyamatos üzemben.

4.8.2. Tűz vagy robbanás esetén H2 veszélyesebb

A tények a következők
a) H2 lángja színtelen, észrevételéhez színező gázt kell hozzáadni.
b) Zárt terekben a robbanási front veszélyesebb: gyorsan terjed. Nyílt terekben kevésbé veszélyes.

4.8.3. H2 diffundálhat  fémekbe  (bizonyos  acélokba  is)  és  rideggé  teheti  őket,  különösen  nagy 
hőmérsékleten. Az alkalmazott fém megfelelő választása a megoldás.

4.8.4. Biztonságosan tárolható

Az ipari gyakorlat bizonyította, hogy mindhárom tárolási forma
- nagynyomáson, palackban
- folyékony állapotban
- fém-hidrideken teljesen biztonságos.

4.9. Regeneratív tüzelőanyag cella, mint a villamos energia tárolás új eszköze

4.9.1. Működési elv

A  regeneratív  tüzelőanyag  cella  (RTC)  olyan  elekro-kémiai  eszköz,  amely  –  két  elektrolit  oldat 
feltöltése útján – villamos energiát kémiai potenciális energiává alakít. A tárolt villamos energia a két 
elektrolit oldat kisütése során nyerhető vissza.

4.9.2. Felépítés

A RTC felépítését a 4.8.ábra mutatja be. A villamos energia forrásának vezetékei a RTC elektródáira 
vannak  kapcsolva.  A  cella  ion-szelektív  membránjának  két  oldalán  történik  az  elektrolit  oldatok 
átvezetése. Az elektrolit oldatok két külön tároló tartályban vannak elhelyezve, amelyeket a cellával 
csővezetékek kapcsolnak össze. Az elektrolit oldat a pozitív elektróda oldalán NaBr (nátrium-bromid), 
a  negatív  elektróda  oldalán  pedig  Na2S4 (nátrium-poliszulfid).  Ezek  az  anyagok  olyan  sóoldatok, 
amelyek olcsón beszerezhetők és bőségesen állnak rendelkezésre.
Az elektrolit oldatok áramlását –a két önálló áramlási körben – szivattyúk tartják fenn.

35



4.8.ábra A regeneratív tüzelőanyag cellás energiatároló felépítése.

4.9.3. A RTC működése

A villamos energia tárolás az elektrolit oldatok feltöltése útján valósul meg. Ennek során a bromid-ból  
tribromid komplex ionok alakulnak ki, a poliszulfid pedig szulfiddá alakul:

3NaBr + Na2S4↔ 2Na2S2 +NaBr3 

A visszaalakítási folyamat kisütés útján valósul meg: miközben a szulfid-ion a redukáló, a tribromid-ion 
pedig az oxidáló hatású alkotó. A villamos potenciál egyensúlya úgy áll elő, hogy Na ionok jutnak át a  
membránon.  A  villamos-kémiai-villamos  energiaátalakulás  gyakorlatilag  reverzibilis  módon  megy 
végbe és elvben végtelen sokszor ismételhető. A töltési folyamat során a nyitott áramköri feszültség 
mintegy 1,5 V. Több cella sorba kapcsolása útján kívánt teljesítményű modul hozható létre. Egy tejes 
RTC rendszer felépítését a 4.9.ábra mutatja be. 

4.9.ábra A REGENESIS (RTC) teljes energia tároló rendszer blokkvázlata.
Üzemközben az egyes  modulok  elektrolit  ellátását  és recirkulációját  tartályaikhoz áramlás  elosztó 
rendszer biztosítja.  Az elektrolitok térfogat áramait szabályozó egység segítségével lehet optimális 
értéken tartani. A rendszer kis nyomáson, közelítőleg környezeti hőmérsékleten üzemel. A keletkező 
veszteség jelentéktelen. A csővezeték rendszer műanyag csövek alkalmazásával olcsón elkészíthető. 

4.9.4. Gyakorlati alkalmazás

A National Power(U.K.) egy új energia tároló rendszert létesített Nagybrittaniában, 120 MWh/15MW 
kapacitással az új koncepció: a regeneratív tüzelőanyag cella (RTC) elvét felhasználva.

4.10. A hidrogén előállítása napenergiával biotechnológiai módszerrel

A szolár-hidrogén energetikai technológia a hidrogén napenergia felhasználásával történő előállításán 
alapul.  A  hidrogén  vízbontással  való  előállítása  pl.  szolár-fotovillamos  cellákkal  fejlesztett 
villamosárammal lehetséges. A hidrogén ilymódon – átvitt értelemben – a napenergia tárolására is 
alkalmas és tüzelőanyag-cellában villamos áram és hő előállítására, vagy elégetéssel – környezet-
kímélő módon – hőfejlesztésre használható fel.
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A hidrogén fotovillamos cellákban fejlesztett  villamos árammal – vízbontás útján – való előállítása 
technikailag  és  technológiailag  teljesen  megoldott  és  üzembiztos  eljárás.  Hátrányaként  talán  a 
költségigényesség említhető,  -  tekintettel  arra,  hogy a fotovillamos cellák hatásfoka viszonylag kis 
érték – a jelenleg gyártott és forgalmazott cellatípusoktól függően, 10-20 %.
A világ számos országában (hazánkban a Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszékén) 
indultak  meg  kutatások  a  napenergiával  történő  hidrogén  előállítás  biotechnológiai  módszereinek 
kidolgozására. A módszer alapelve a következő: hidrogenáz enzim protonokkal és elektronokkal való 
egyesítésével hidrogén nyerhető. A protonok és elektronok folyamatos előállítása a napenergiának 
kémiai  energiává  való  átalakításával  lehetséges,  a  hidrogenáz  enzim  pedig  tenyészthető 
baktériumtörzs  felhasználásával  állítható  elő.  A  tenyésztő  („metánfaló”)  baktériumtörzs  a  Nap 
fényenergiájának hasznosításával szaporodik. A baktériumok 43-45  ˚C hőmérsékleten életképesek, 
így az emberre és az állatokra veszélytelenek. A stabil hidrogenáz enzimet tartalmazó baktériumok 
tenyésztésének olcsó gyakorlati  módszerei jelenleg kutatás tárgyát képezik. Az eddigi eredmények 
alapján – várhatóan 2012-re – a módszer ipari technológiává fog fejlődni.
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5. NAPENERGIA KÖZVETLEN HŐHASZNOSÍTÁSA

Bevezetés

A napenergia hasznosítás egyik legősibb és leggyakrabban alkalmazott lehetősége a direkt és szórt  
sugárzás  közvetlen felhasználása fény,  vagy hő formájában.  Az esetek többségében a begyűjtött  
hőnek csak egy részét használják fel közvetlenül, más részét tárolják (pl. éjszakára). A tárolt energia a 
szokásos energetikai technológiák alkalmas változataival hasznosítható.

Áttekintés 
Felhasználási területek:

ipar,
mezőgazdaság,
kommunális szféra,
építészet, épületgépészet.

Hasznosítási technológiák:
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építészeti vagy passzív szolár rendszerek,
épületgépészeti vagy aktív szolár rendszerek, 
hő-villamos erőművek, 
egyéb technológiák (pl. terménytárolók).

Felhasználási célok:
fűtés, 
használati melegvíz készítés, 
szellőztetés, 
hűtés, 
villamos energiatermelés, 
uszodavíz melegítés, 
víztisztítás, tengervíz sótalanítás, sótermelés, stb. 
főzés, stb.

5.1.Szoláris építészet

A cél: harmonikus és komfortos épített környezet megteremtése mellett a hagyományos 
energiahordozók felhasználásának csökkentése és ennek eredményeként a környezet védelme.

5.1.1.Történeti áttekintés 

A népi építészetben már megtalálható az energiatudatos, bioklimatikus építészet szinte valamennyi 
eszköze.  A  modern  építészet  érdeme,  hogy  ezeket  az  eszközöket  tudatosan  és  együttesen 
alkalmazza, felhasználva a korszerű technika és technológia lehetőségeit.

5.1.2. Fizikai alapfogalmak

Sugárzási jellemzők, spektrum, napsugárzás, hősugárzás.
Az anyagok sugárzási tényezői és a hullámhossz.
Hővezetés, hőátadás, hőtárolás.
Szabadtéri felületek hőmérlege.
Üvegezett felülete hőmérlege, üvegházhatás.
Épületek hőszigetelése.
Gravitációs közegmozgatás.

5.1.3. Helyiségklíma, komfortérzet

A helyiségben tartózkodó ember komfortérzetét alapvetően befolyásolja az épített környezet minősége 
és  állapota.  A  komfortérzetet  befolyásoló  legfontosabb  környezeti  hatások:  a  fényhatások  (pl.  
fényerősség,  szín-és  árnyékhatások),  a  hőhatások  (helyiségklíma,  öltözet,  munkaintenzitás),  a 
hanghatások, valamint a levegőminőség.
A helyiségklíma legfontosabb jellemzői:
- a levegő hőmérséklete (térbeli és időbeli eloszlás), 
- a levegő nedvességtartalma, a levegő sebessége (térbeli és időbeli eloszlás),
- a határoló felületek sugárzó hőmérséklete (térbeli és időbeli eloszlás).
A bioklimatikus építészet fokozottan figyelembe veszi a fenti hatásokat. A napsugárzás minél nagyobb 
arányú  hasznosítása  nemcsak  kedvező  élettani  hatású,  hanem  a  világítás,  a  fűtés,  a  szellőzés 
területén energiamegtakarítást is lehetővé tesz.

5.1.4. A passzív napenergia hasznosítás alapelemei, eszközei

A “passzív napenergia hasznosítás“, lényegében építészeti szakkifejezés. Általában akkor beszélünk 
passzív  szoláris  rendszerről,  ha a  rendelkezésre  álló  napenergia  hasznosítását,  a  más célokat  is 
szolgáló szerkezetek és berendezések segítségével oldjuk meg. Jellemző alkalmazási területek: az 
épületek  fűtése,  világítása,  szellőztetése,  hűtése.  A  passzív  napenergia  hasznosítás  elemei  és 
eszközei  egyszerű  fizikai  törvényszerűségeken  alapulnak.  Jellegzetességük  az,  hogy  egy-egy 
épületelem  –  szinte  miden  esetben  –  több  funkciót  is  ellát.  Az  elemek  és  eszközök  integrált 
alkalmazása  során  általában  egymásnak  ellentmondó  követelményeket  kell  ésszerű 
kompromisszumok meghozatalával kielégíteni (pl. sok ablakfelület, jó hőszigetelés).
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5.1.4.1. Makro-és mikroklíma

Az épület éves fűtési energiaigényét a makroklíma és a mikroklíma együttesen határozzák meg, míg 
az  időjárás  az  aktuális  energiaigényt  befolyásolja.  A  makro-és  mikroklíma  ismeretében  lehet 
meghatározni  az  épület  várható  fűtési  energiaigényét,  a  hagyományos  energia-és  a  napenergia- 
felhasználás várható arányát.

5.1.4.2. Tájolás, elhelyezés, alaprajz

Helyes  tájolással  növelhető  a  direkt  és  szórt  sugárzásból  begyűjthető  energiamennyiség,  és 
csökkenthető a hőveszteség.  Az épület  elhelyezésekor figyelembe kell  venni  a terepviszonyokból, 
valamint  a  közeli  épületekből  és  növényekből  adódó  árnyékhatásokat.  A  nappali  tartózkodásra 
szolgáló helységeket általában a déli oldalra célszerű helyezni.

5.1.4.3. Terület-felület arány

A hőveszteség csökkentésére célszerű egy adott lakóterülethez tartozó épülettérfogatot minél kisebb 
külső  felülettel  megvalósítani  (henger,  kocka,  több  szint,  stb.)  Ezzel  a  szemponttal  gyakran 
ellentétesek az esztétikai, a célszerűségi és a gazdaságossági megfontolások.

5.1.4.4. Benapozás

Az épület szoláris hőnyereségét a tájoláson, elhelyezésen, alaprajzon, terület-felület arányon kívül 
döntően  befolyásolja  az  alkalmazott  sugárzáselnyelő  felületek  kialakítása,  elhelyezkedése. 
Sugárzáselnyelő felület lehet például külső fal, vagy ablak mögötti belső felület A benapozás - amely  
nem egzakt műszaki fogalom, - végső soron a Nap által besugárzott külső felületeknek, a besugárzott  
üvegezett felületeknek, valamint az összes külső felületnek egymáshoz viszonyított arányait jelenti. 

5.1.4.5. Hőszigetelés

A különböző építőanyagok és épületszerkezetek különböző hőszigetelő képességgel rendelkeznek. 
Fontos célkitűzés,  hogy az épület  egésze termikusan egyenszilárdságú legyen, azaz ne legyenek 
hőhidak, rosszul szigetelt felületek. Gyakran  alkalmaznak speciális mozgatható hőszigelető elemeket, 
amelyek  nyitott  állapotban  beengedik  a  napsugárzást,  zárt  állapotban  csökkentik  az  épület 
hőveszteségét. Ilyenek a redőnyök, zsaluzatok, mozgatható hőszigelelő táblák. Fontos, hogy a falak, 
födémek és nyílászárók légzárók legyenek.

5.1.4.6. Hőtárolás

A napsütéses  időszakban begyűjtött  napenergia  gyakran  meghaladja  az  épület  hőszükségletét,  a 
felesleges hőmennyiséget célszerű tárolni. Nyári időszakban –az árnyékolás mellett- a hőtárolás is 
védelmet nyújt a túlmelegedés ellen. A hagyományos építőanyagok és épületszerkezetek általában jó 
hőtárolók.  Sok  üvegfelület  alkalmazása  esetén,  vagy  könnyűszerkezetes  épület  esetén  külön 
hőtárolóról kell gondoskodni.

5.1.4.7. Hőelosztás

A besugárzott felületekről és a hőtárolókból el kell juttatni a hőt az épület többi részébe. Hőelosztási,  
hőátviteli módok: hővezetés, konvenció, hősugárzás. Ezek tervezése, számítása nagy körültekintést 
és felkészültséget igénylő, rendszerszintű feladat.

5.1.4.8. Szellőzés, szellőztetés

A szellőztetés célja a levegő minőségének (oxigéntartalom, nedvességtartalom, tisztaság) biztosítása, 
és  nyári  viszonyok  között  az  épület  hűtése.  A  túlzott  mértékű  légcsere  –a  fűtési  időszakban  – 
felesleges hőveszteséget okoz. A légcserét egyrészt a falakon keresztül zajló diffúzió és a nyílászárók 
résein kialakuló áramlás ( közös elnevezéssel filtráció), másrészt nyílászárók és szellőztetőnyílások 
biztosítják. A filtráció és a szellőztetés légáramát a passzív rendszerekben a szélnyomás, illetve a 
hőmérséklet-különbségből adódó felhajtóerő hozza létre. Ez utóbbi hatás a napsugárzás segítségével 
tervszerűen fokozható.
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5.1.4.9. Árnyékolás

Az árnyékolásnak elsősorban a nyári időszakban van jelentősége. Fix és mozgatható árnyékolókat 
alkalmaznak. A jól kialakított fix árnyékoló (pl.előtető) télen –alacsony napállásnál – lehetővé teszi,  
hogy a napsugárzás bejusson az épület belsejébe, míg nyáron – magas napállásnál – árnyékot vet az 
ablakfelületre.

5.1.4.10. Üzemeltetés

Az  épületben  folytatott  tevékenység,  a  hagyományos  kiegészítő  fűtőberendezés  helyes 
beszabályozása,  a  mozgatható  elemek  (redőnyök,  nyílászárók,  stb,)  helyes  kezelése-  az  épület 
használójának  igényeivel  összhangban,  mindenképpen  befolyásolja  a  napenergiával  kiváltott 
(megtakarított) energia mennyiségét.

5.1.5. Jellegzetes passzív szolár rendszerek

A  passzív  szolár  rendszerekben  az  5.1.4.  pontban  összefoglalt  alapelemeket  és  eszközöket 
egymással  kombinálva  alkalmazzák,  a  megvalósított  épületekre  a  sokszínűség  jellemző.  Attól 
függően, hogy az alapelemek milyen jellegzetes kombinációban jelennek meg az épületben, az alábbi  
passzív szolár rendszereket szokás megkülönböztetni.

5.1.5.1.Direkt rendszerek

A direkt rendszerek az ablakfelületeken a helyiségbe jutó napsugárzást közvetlenül hasznosítják. A 
besugárzott  belső felületek (falak, födémek, berendezési tárgyak) felmelegszenek, a hő egy részét 
átadják a levegőnek, más részét belső tömegükben eltárolják (5.1.ábra)

                                                              
5.1.ábra Direkt besugárzásos rendszer vázlata.                         5.2.ábra A tömegfal elvi vázlata

5.1.5.2. Tömegfal, Trombe fal

A tömegfal elvét az 5.2.ábrán vázoltuk. A megoldás lényege szerint a napsugárzást egy üvegfelület 
mögött elhelyezett nagytömegű fal gyűjti össze és adja át a helyiségben lévő levegőnek.
A Trombe fal a tömegfal továbbfejlesztett változata. Itt a hőtárolást a hőszigetelő –árnyékoló redőny 
segíti,  a  hőelosztást,  pedig  csappantyúkkal  lezárható  szellőzőnyílások  teszik  szabályozhatóvá.  A 
rendszer üzemállapotait az 5.3.ábra szemlélteti.
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5.3.ábra A Trombe fal üzemállapotai
5.1.5.3. Naptér

A naptér (sunspace) vázlata az 5.4.ábrán látható. A naptér az épület fűtött  helyiség(ei)hez csatlakozó, 
a  külső  környezettől  üveg felületekkel  elválasztott,  direkt  besugárzású  tér,  melynek  hagyományos 
fűtőberendezése általában nincs. A napenergiát az alsó födém (padozat) és a hátsó (épület felőli) fal  
tárolja.  Az  időjárástól  függően  a  naptér  a  tárolt  hő  felhasználásával  (konvektív  és  vezetéses 
hőáramokkal)  fűti  az  épületet,  nagy  hidegben  pedig  csökkenti  a  hőveszteséget.  A  direkt 
besugárzásnak  köszönhetően  az  év  nagy  részében  lakható.  Télen,  a  zordabb  időszakokban 
meglehetősen hűvős (pl. 5°C), míg nyáron gondot okozhat a túlmelegedés, melyet árnyékolással és 
intenzív szellőztetéssel lehet mérsékelni. Naptér alkalmazásával az éves fűtési energia megtakarítás – 
az épület kialakításától függően – akár 30 %-os is lehet.

                                   
     5.4.ábra A naptér vázlata                                                  5.5.ábra Transzparens hőszigetelés

5.1.5.4.Transzparens hőszigetelés

A transzparens (átlátszó) hőszigeteléssel ellátott épületet passzív fűtésű épületnek is szokás nevezni,  
mert az igen jó hőszigetelés és a lehetővé tett besugárzás együttes hatásaként gyakran nincs szükség 
hagyományos fűtőberendezésre. Az átlátszó hőszigetelés a direkt, vagy szórt sugárzás formájában 
érkező napenergiát átereszti, míg a hideg környezet felé terjedő hőáramokat csökkenti (5.5.ábra) Így a 
jó  hővezető-képességű  és  nagy  hőkapacitású  belső  falréteg  viszonylag  egyenletes   helyiség- 
hőmérsékletet biztosít. A transzparens hőszigetelés anyaga általában polikarbonát, habosított, vagy 
méhsejtszerű szerkezet. Alkalmazása költséges, mert viszonylag drága az anyag, és a beépítésekor 
gondoskodni kell a külső mechanikai védelemről, továbbá a nyári árnyékolásról.
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5.1.6. A "teljes épület" koncepció, autonom napház

A passzív napenergia hasznosítás mellett további  lehetőséget biztosít az aktív szoláris berendezések 
beépítése, ami azt jelenti, hogy a passzív szoláris rendszert aktív gépészeti elemekkel egészítik ki.  
Ilyen elemek a napkollektorok,  ventillátorok,  kiegészítő  fűtőrendszerek,  csővezetékek és hőleadók, 
valamint  az  ezekhez  kapcsolódó  szabályozó  berendezések.  Az  aktív  elemeket  is  tartalmazó 
rendszereket hibrid rendszereknek nevezik. A hibrid rendszerek továbbfejlesztésének tekinthetők azok 
az  épületek,  amelyekben  a  fűtés  mellett  a  melegvíz  ellátást  is  részben,  vagy  teljes  mértékben 
napenergia  felhasználásával  oldják  meg.  A  teljes  épület koncepció  magát  az  épületet,  az  épület 
energiaellátását,  és  összes  funkcióját  egységes  egésznek,  teljes  rendszernek  tekinti,  amelynek 
megtervezéséhez  az  építész,  az  épületgépész  és  az  épület-energetikus  mérnökök  harmonikus 
együttműködése  szükséges.  A  teljes  épület  koncepció  alkalmazásának  energetikai  szempontból 
speciális esete az autonom (energia önellátó) napház, melynek teljes energiaellátását (beleértve a 
villamos energia ellátást  is)  – a hagyományos külső energiaforrások helyett  – teljes egészében a 
napenergia felhasználásával és tárolásával oldják meg. Ilyen épületek fényképét mutatja az 5.6. és 
5.7. ábra.

5.6.ábra A napházak fejlődési trendje

5.7.ábra A freiburgi autonom ház
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5.2. Szoláris épületgépészet

5.2.1. Cél
 
A napenergia hasznosítására szolgáló épületgépészeti rendszereket aktív rendszereknek is szokás 
nevezni.  Az  aktív  rendszerek  alkalmazásának  elsődleges  célja  a  hagyományos  energiahordozók 
felhasználásának  csökkentése.  A  modern  épületgépészeti  és  szabályozástechnikai  eszközök 
alkalmazásával ma már az épületek teljes energiaellátása is megoldható. A szoláris épületgépészeti  
rendszerek  felhasználhatók  vízmelegítésre,  fűtésre,  világításra,  hűtésre.  (tágabb  értelemben  ide 
sorolhatók a fotovillamos villamos energia-ellátó rendszerek is, de ezek a rendszerek nem a termikus 
hasznosítás körébe esnek)
Magyarországon  a legfontosabb felhasználási  cél  a  vízmelegítés,  a  továbbiakban bővebben csak 
ezzel foglalkozunk. A  világítórendszerekkel – melyek napkövető és fénytovábbító tükrökből, aknákból, 
esetleg fénykábelekből vannak kialakítva – kisebb jelentőségük miatt nem foglalkozunk.

5.2.2.  A szoláris épületgépészeti rendszerek elemei

Az aktív rendszerek legfontosabb elemei az alábbiak:
napkollektor,
hőhordozó közeg,
hőtároló,
hagyományos épületgépészeti eszközök.

A napkollektor feladata az, hogy a rendelkezésre álló direkt és, vagy szórt sugárzást összegyűjtse, és 
hő formájában átadja a hőhordozó közegnek. 
A hőhordozó közeg leggyakrabban víz, vagy levegő. Hőtárolóként vizes rendszerekben magát a vizet, 
levegős rendszerekben kavicságyat szokás alkalmazni. Terjedőben van speciális fázisváltó közegek 
(pl.  sóoldatok)  alkalmazása  is.  A  hagyományos  épületgépészeti  elemek  a  közegmozgatók, 
csővezetékek, tárolótartályok, hőcserélők, fűtőtestek, berendezési tárgyak, szabályozó és biztonsági 
szerelvények, irányítástechnikai rendszerek. 

5.2.3. A napkollektor

5.8.ábra Szállodai vízmelegítő berendezés kollektorai
A napkollektor  a napsugárzást elnyeli és a keletkezett hőt, alkalmas munkaközegnek adja át.
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Napkollektorként viselkedik a napra kitett, vízzel töltött fekete hordó, vagy a vízzel teli locsolótömlő is, 
amelyek a napsugárzás hatására felmelegszenek. Hátrányuk azonban, hogy nagy a hőveszteségük 
és a napsütés elmúltával viszonylag gyorsan lehűlnek.
Éghajlati  adottságaink  mellett,  hazánkban  napenergia  hasznosításra  a  síkkollektorok  jól 
alkalmazhatók.  A  folyadék  munkaközegű  síkkollektor  energiagyűjtő  eleme  általában  jó  sugárzás- 
elnyelő  tulajdonságú,  csőjáratos  lemezlap  (abszorber).  Az  abszorber  felépíthető  sík  bordázatú 
csövekből,  vagy kiképezhető olyan fémlemezként,  amelyre csőkígyót  erősítenek.  A munkaközeg a 
csőben áramolva,  a  napsugárzás  hatására  felmelegszik.  Bizonyos  esetekben  a  csőjáratos  lemez 
műanyagból is készülhet. Az abszorber hővesztesége hátoldalának szigetelésésvel csökkenthető. Az 
abszorber  besugárzott  felületének konvektív  és sugárzási  hővesztesége átlátszó  lefedéssel (üveg, 
plexi,  polikarbonát,  fólia)  csökkenthető.  A  lefedés  azonban  a  beeső  napsugárzás  egy  részét  is 
visszaveri.  Ezért  azokat  a  nagyobb  teljesítményű  abszorbereket  érdemes  lefedni,  amelyeknek 
konvektív és sugárzási hővesztesége nagyobb, mint a lefedés által visszavert sugárzásból származó 
veszteség.  Kis  hőmérsékletű  kollektorokat  (pl.  uszodavíz  melegítésre  szolgáló,  műanyag szőnyeg 
kollektorokat) nem érdemes lefedni.
A következőkben szoláris használati melegvíz-készítő berendezések lefedett napkollektorait mutatjuk 
be. Az 5.8. és 5.9. ábrákon ilyen napkollektorok általános felépítése és telepítése látható.

5.9.ábra A síkkollektor felépítése

5.2.3.1. A síkkollektor elnyelő elemének bevonata

A  síkkollektorokkal  hasznosított  energia  mennyisége  jelentős  mértékben  függ  az  elnyelő  lemez 
tulajdonságaitól. A cél olyan elnyelő lemez kialakítása és alkalmazása, amely a napsugárzást közel 
100 %-ban elnyeli,  ugyanakkor saját visszasugárzása minimális. Ezt  ún. szelektív bevonattal lehet 
elérni.  A  szelektivitás  tehát  azt  jelenti,  hogy  az  elnyelő  felületnek  a  napsugárzás  hullámhossz-
tartományában  (0-3μm)  igen  nagy  a  fajlagos  elnyelő  képessége,  míg  a  saját  hőmérsékletének 
megfelelő hullámhossz tartományra (2-50μm) vonatkozó fajlagos kisugárzó képessége igen kicsi. Az 
ilyen abszorberek sugárzási  vesztesége minimális. Szelektív bevonatként általában galvanizálással 
felvitt  nikkel-  vagy  króm-oxidokat  használnak,  de  lehet  kapni  szelektív  tulajdonsággal  rendelkező 
festéket, ún. "szolárlakkot" is. Kedvező hatást lehet elérni az elnyelő lemez felületének érdesítésével 
is. Természetesen szelektív bevonat nélküli abszorberek is használhatók. Ezek hatásossága kisebb, 
de  a  nyári  félévben  kielégítően  használhatók  (pl.  egyszerű,  feketére  festett  elnyelők,  különféle 
műanyag és gumi csőjáratos lemezek, csövek ).

5.2.3.2.A síkkollektorok lefedése

Lényegesen  befolyásolja  a  kollektorok  hatásosságát  a  lefedés  fényáteresztő  és  hőszigetelő 
képessége.  A  kollektor  gyártók  általában  alacsony  vastartalmú,  4  mm vastag,  edzett  biztonsági 
üveget alkalmaznak. Az üveg előnye az igen jó fényáteresztő képesség, és a megbízható, hosszú 
élettartam. Az edzett üveg a jégverésnek és a hőterhelésnek is jól ellenáll. A szakirodalom ismerteti a  
többrétegű,  hőszigetelt  üvegfedések  alkalmazását  is.  A  gyakorlatban  azonban  ilyen  kollektort 
általában nem gyártanak. Az utóbbi időben elterjedt az ún. "antireflexiós" szolárüveg, melynek külső 
felülete raszteres, miáltal kisebb a visszaverő képessége, és ez a kedvező hatás főleg a reggeli és 
késő délutáni, ferdén érkező napsugárzás esetén érvényesül.
Másik lefedő lemez-típus a polikarbonát lemez. Ez egy-és többrétegű, valamint  kamrás kivitelben 
kapható. Előnye a kis súly, a szabhatóság és a jó hőszigetelő képesség. Hátránya az, hogy a nagy 
termikus igénybevétel és a sugárzásterhelés mellett rövidebb az élettartama. Ezért a polikarbonát 
lemezt főleg egyszerűbb, nem szelektív abszorberű kollektorok lefedésére alkalmazzák.
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Készülnek kollektorok lefedés nélkül is. Ilyenek a csőjáratos gumi vagy műanyag ún. szőnyeg-vagy 
paplan kollektorok, amelyek elsősorban szabadtéri medencék nyári fűtésére használhatók.

5.2.3.3.Az elnyelő elem kialakítása

A lefedéssel készülő kollektorok üresjárati hőmérséklete (amikor a hőhordozó közeg nem kering) igen 
magas lehet. Szelektív bevonatú abszorber esetén elérheti a 180-220 °C-t is. Ezért elnyelő lemeznek 
fémet célszerű alkalmazni,  legtöbbször rezet, vagy alumíniumot. A csővezeték általában vörösréz, 
melyre az elnyelő lemezt sajtolással, forrasztással vagy ultrahangos hegesztéssel erősítik fel.
A csőjáratok kialakítása lehet csőkígyós, vagy párhuzamos csövezésű (osztó-gyűjtős). A csőkígyós 
kollektor  csak  szivattyús  rendszerben,  a  párhuzamos  csövezésű  gravitációs  rendszerben  is 
alkalmazható. A csövezést úgy kell kialakítani, hogy a csőjáratban légzsákok ne keletkezzenek, és a 
kollektor  leüríthető  legyen.  A  kollektor  belső  csövezésének  jellemző  kialakításai  az  5.10.ábrán 
láthatók.

5.10..ábra Kollektorok belső csövezése
a)párhuzamos, osztó-gyűjtős, b) csőkígyós, belső átkötő -csöves,

c) csőkígyós álló, d) csőkígyós, fekvő

5.2.3.4.A kollektorok hőszigetelése és dobozszerkezete

A  kollektorok  abszorbereinek  hátoldalán  hőszigetelést  kell  alkalmazni.  A  hőszigetelésre  szálas 
ásvány,-  vagy  üveggyapot  lemezt  használnak,  40-80  mm  vastagságban.  A  habosított 
szigetelőanyagok a nagy hőmérsékleten nem ajánlhatók.
A dobozszerkezet (kollektor ház) általában alumínium lemezből mélyhúzott, vagy hajlított kivitelben, 
alumínium sajtolt profilból szegecselve, vagy csavarozva készül. Egyszerűbb kollektorokhoz műanyag, 
vagy fa dobozt alkalmaznak. A doboz szerkezete feladata a lefedés, az abszorber, a hőszigetelés zárt 
egységben tartása,  a  kollektor  lezárása,  a  nedvesség bejutásának megakadályozása.  A dobozba 
szerelten gyártott  kollektorok mellett  készülnek külön doboz nélküli,  közvetlenül  a tetőszerkezetbe 
integrált, héjalás helyett alkalmazott kollektorok is. Ezek előnye, hogy némileg olcsóbbak és kisebb a 
hőveszteségük. A kollektorok általában 2 m2  körüli felülettel, kb. 1x2 m-es méretben készülnek. Ez az 
a méret, amely szilárdságilag megfelelő, technológiailag gazdaságosan gyártható, a tetőszerkezetre 
viszonylag  egyszerűen  felszerelhető  és  könnyen  szállítható.  Nagyobb  igények  kielégítésére  több 
kollektort kell alkalmazni.

5.2.4.A napkollektorok hatásfoka

5.2.4.1. A hatásfok fogalmi meghatározása

A hatásfok a kollektor által hasznosított hőmennyiség és a kollektor hasznos felületére, napsugárzás 
útján érkező hőmennyiség hányadosa. Értékét az alábbi két veszteség befolyásolja:
- optikai  veszteségek,  melyeket  a  lefedés  visszaverő-  és  áteresztőképessége,  valamint  az 

elnyelő lemez abszorpciós képessége határoz meg. Az optikai veszteségek nem függnek a 
kollektor hőmérsékletétől,

- hőveszteségek,  melyek  nagysága  a  kollektor  és  a  környezet  hőmérséklete  közötti 
különbségtől függ.
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5.2.4.2. A hatásfok számítása

A napkollektorok hatásfokát a következő, nemzetközileg elfogadott, paraméteres összefüggés alapján 
szokás megadni:

η =ηo – a.X –b.Gk. X2 

ahol:
η o zérus hőmérsékletkülönbség melletti, ún. optikai hatásfok
a, b méréssel meghatározott állandók
X = (Tm-Tk)/Gk (m2K/W) a hatásfok összefüggés független változója
Gk (W/m2) a kollektor felületére merőlegesen érkező globális napsugárzás
Tm (K) a kollektorban keringő hőátadó folyadék közepes hőmérséklete
Tk (K) a külső hőmérséklet
Például egy szelektív abszorberű síkkollektorra a hatásfok számítási összefüggése:
                  

η= 0,79 - 4,17.X – 0,011.Gk.X2

A hatásfok diagramszerű ábrázolása az 5.11. és az 5.12.ábrákon látható, az X, valamint a ΔT = Tm – 
Tk függvényében.

                          
                           5.11.ábra                                                                  5.12.ábra
Lefedett napkollektor hatásfok diagramja η(X)      Az η (Tm – Tk) diagram különböző Gk értékek mellett

A kollektorok hatásfokát méréssel határozzák meg, ezért a megadott görbék számos mérés átlagai.

5.2.4.3. Példák a hatásfok értékeinek számítására

a) Derült  kánikulai  nyári  napon, a déli  órákban: a napsugárzás erőssége Gk =1000 W/m2,  a külső 
hőmérséklet  Tk = 30 ˚C,  a  kollektor  közepes hőmérséklete  Tm = 40 °C (  kb.  20°C-os  tárolt  víz 
melegítés során)

X = (Tm - Tk)/Gk = (40-30)/1000 = 0,01 m2 K/W
      η = 0,79 – 4,17 . X – 0,011 . Gk .X2 = 0,79 – 4,17 .0,01 – 0,011 . 1000. 0,012 = 0,747

η = 75 %

b) Derült nyári napon, a déli órákban: a napsugárzás erőssége Gk = 900 W/m2, a külső hőmérséklet 
Tk = 28 °C, a kollektor közepes hőmérséklete Tm = 80 °C (kb. 60-70 °C-os tárolt víz melegítése során).

X = (Tm – Tk)/Gk = (80-28)/900 = 0,057 m2 K/W
      η = 0,79 – 4,17.X – 0,011.Gk.X2 = 0,79-4,17.0,057-0,011.900.0,572 = 0,52 

η= 52 %
c) Derült, napos, hideg téli napon, a déli órákban: a napsugárzás erőssége Gk = 600 W/m2, a külső 
hőmérséklet  Tk =  -15°C,  a  kollektor  közepes hőmérséklete  Tm =  40°C (kb.  25-30°C-os  tárolt  víz 
melegítése során)
      X = (Tm-Tk)/Gk = (40-(-15))/600 = 0,0922 K/W
      η = 0,79-4,17.X-0,011.Gk.X2 = 0,79-4,17.0,092-0,011.600.0,0922 = 0,35

η =35 %
d) Borult, esős őszi napon: a napsugárzás erőssége Gk = 120 W/m2, a külső hőmérséklet Tk = 10°C, a 
kollektor közepes hőmérséklete Tm = 30°C (kb. 20°C-os tárolt víz melegítése során)
      X = (Tm-Tk)/Gk = (30-10)/120 = 0,166 2 K/W
      η = 0,79-4,17.X-0,011.Gk.X2 = 0,79-4,17.0166-0,011.120.0,1662 = 0,06

η = 6%
A példákból látható, hogy a kollektorok hatásfoka elsősorban a napsugárzás erősségétől függ, a külső 
hőmérséklet hatása másodlagos.
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5.2.5. A napkollektorok alkalmazási területei

5.2.5.1. A napkollektorok főbb típusai

Kereskedelmi forgalomban az alábbi típusú kollektorok kaphatók:
- lefedés nélküli, nem szelektív bevonatú síkkollektor,
- nem szelektív bevonatú síkkollektor lefedéssel,
- szelektív bevonatú síkkollektor, lefedéssel, szelektív bevonatú, vákuumos síkkollektor,
- vákuumcsöves kollektor.

A vákuumos síkkollektor kialakítása abban különbözik a normál síkkollektorétól, hogy az üvegfedése 
sűrűn alátámasztott, és a kollektor házból vákuumszivattyú időszakonként kiszívja a levegőt.
A vákuumcsöves kollektor kör keresztmetszetű, tökéletesen zárt, üvegből készült  vákuumcsövekbe 
helyezett  abszorber,  melynek  zárt  csőjáratába  elpárolgó  közeget  töltenek.  A  felmelegedő,  és  így 
elpárolgó  közeg  a  vákuumcső  felső  részén  kialakított  hőcserélőben  kondenzál  és  felmelegíti  a 
kollektor felső csövében keringetett hőátadó folyadékot.

5.2.5.1.ábra Különböző típusú napkollektorok jellemző hatásgörbéi

5.2.5.2.Napkollektorok alkalmazása medencevíz melegítésre

A  nyáron,  szabadtéri  medencék  fűtésére  alkalmazott  kollektorokban  a  hőátadó  közeg  közepes 
hőmérséklete  nem sokkal  magasabb  a  környezet  hőmérsékleténél.  Ekkor  a  hatásfok  képletében 
szereplő  X független változó  értéke megközelítőleg zérus.  Az 5.2.5.1.  ábrából  látható,  hogy ilyen 
üzemállapot  mellett  legjobb  hatásfoka  –  alacsony  optikai  veszteségei  miatt  –  a  lefedés  nélküli  
kollektornak  van.  A  szelektív,  és  a  nem  szelektív  kollektorok  hatásfoka  X  =  0  értéknél  közel  
megegyezik, 80 % körüli. Legnagyobb optikai vesztesége a vákuumcsöves kollektornak van, a görbe 
üvegfelület  viszonylag  nagy reflexiója  miatt.  Szabadtéri  medencék fűtésére  tehát  egyszerű,  olcsó 
lefedés nélküli síkkollektort eredményesen lehet alkalmazni ( az X nagyobb értékeinél már jelentkezik 
a lefedett síkkollektor előnye).

5.2.5.3.Napkollektorok alkalmazása melegvíz készítésre

Melegvíz készítés esetén a ΔT értéke 30°C felett van, ekkor X > 0,04. Erre a feladatra a jó minőségű 
szelektív síkkollektor, és a vákuumcsöves kollektor hatásfoka közelítőleg megegyezik,  50 % feletti  
érték. A nem szelektív bevonatú síkkollektor hatásfoka 30-40 %. A lefedés nélküli kollektor hatásfoka 
a legalacsonyabb: 15-20 % körüli érték. A nagy hőveszteséget főleg a konvekciós veszteség okozza, 
ami különösen szeles időjárás esetén jelentős.

5.2.5.4.Napkollektorok melegvizes fűtésű épületek kiegészítő fűtésére

Ilyen  estben  a  kollektor  és  a  környezet  közötti  hőmérséklet-különbség  40-60°C,  ugyanakkor  a 
napsugárzás értéke kora tavasszal és késő ősszel 400-500 W/m2, így az X változó értéke kb. 0,1.
Látható,  hogy  ilyen  feltételek  mellett  legjobb  hatásfoka  a  vákuumcsöves,  és  a  vákuumos 
síkkollektornak van, mivel ilyenkor jelentkezik a vákuumos hőszigetelés előnye. Még elfogadható a 
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hatásfoka a szelektív síkkollektornak is.  A nem szelektív síkkollektor és a lefedés nélküli  kollektor 
épületfűtésre már nem alkalmazható.

5.2.5.5.Napkollektorok kiválasztásának egyéb szempontjai

A kollektorok kiválasztásakor a hatásfok mellett a kollektor árát is figyelembe kell venni. Egész éves 
üzemre, melegvíz készítésre elsősorban a szelektív síkkollektor, kizárólag nyári alkalmazásra, (kis ΔT 
esetén) a nem szelektív bevonatú, vagy lefedés nélküli síkkollektor alkalmazható hatékonyan. Fontos 
figyelembe  venni  a  kollektorok  kiválasztásához  (a  hatásfok  és  az  ár  mellett)  a  kollektorok 
megbízhatóságát, tartósságát, valamint a gyártó által vállalt garanciákat is.

5.2.5.2.ábra Vákuumos síkkollektor felépítése támasztó pálcákkal

5.2.5.3. ábra Vákuumcsöves kollektor vákumcsövének felépítési változatai
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5.2.5.4.ábra Vákuumcsöves kollektormező

5.2.6. A szoláris melegvíz termelő rendszerek felépítése

A szoláris melegvíz termelő rendszerek általában az alábbi fő részekből állnak:
-napkollektorok, melyek elnyelik és hővé alakítják a napsugárzás energiáját,
-tárolók,  melyek  a  napkollektorokkal  termelt  hőt  melegvíz  formájában  tárolják,  napsütés-mentes 
időszakra,
-működtető, szabályozó, biztonsági, és ellenőrző berendezések, szerelvények. Ide tartozik a keringető 
szivattyú,  az automatika, a tágulási  tartály,  a biztonsági szelep, a nyomásmérő, a hőmérők és az 
egyéb szerelvények,
-csővezeték rendszer, amely a kollektort köti össze a tárolóval.
A szoláris melegvíz termelő rendszerek lehetnek egy- vagy kétkörösek.

                                     
                                 5.2.6.1.ábra                                                                 5.2.6.2.ábra
       Egykörös szolári melegvíz termelő rendszer          Kétkörös szoláris melegvíz termelő rendszer

Egykörös rendszer esetén (5.2.6.1.ábra) a kollektorban közvetlenül a felmelegítendő használati víz 
kering. Az ilyen rendszer csak a nyári félévben használható, mivel télen 0˚C alatti hőmérséklet esetén 
a kollektorban a víz megfagyna. A rendszer előnye az egyszerűség, hátránya a fagymentes időszakra 
korlátozott alkalmazhatóság, valamint a kollektorban a vízkövesedés, a lerakódás veszélye. 

Kétkörös rendszer esetén (5.2.6.2.ábra)a kollektor-kör a használati  vízhálózattól  elválasztott,  külön 
kör,  melyben  megfelelő  minőségű  fagyálló  folyadék  kering,  a  használati  víz  felmelegítése 
hőcserélőben történik. Az ilyen rendszerek egész évben – tehát télen is . biztonsággal használhatók. 
A  kétkörös  rendszerek  előnye  a  nagyobb  éves  energiahozam,  a  megbízhatóság,  lerakódást, 
vízkövesedést kiküszöbölő üzem, míg hátrányuk a hőcserélő miatti nagyobb beruházási költség.
Az  egy-és  kétkörös  rendszerekhez  képest  egyszerűsítést  jelent  az  ún.  tartály-kollektor.  A  tartály-
kollektor  olyan  hőszigetelt,  üvegfedésű  dobozba  helyezett  tartály,  mely  felmelegíti  és  tárolja  is  a 
melegvizet.  Az  egyoldali  hőszigetelés  miatt  természetesen  nagyobb  a  vesztesége,  mint  a  valódi 
tárolóké.
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Egyszerűsítést jelent a gravitációs rendszer megvalósítása is. Ha a tároló tartályt a napkollektorok 
szintje  fölött  helyezik  el,  a  munkaközeg  felmelegedése  esetén  a  keringéshez  szükséges 
nyomáskülönbség  a  sűrűség  különbségek  alapján  kialakul.  Az  áramlás  keringető  szivattyú  és 
automatika nélkül fenntartható a  tároló felé. Gravitációs rendszer megvalósítható egy- vagy kétkörös 
kivitelben is.  Az alkalmazott kollektoroknak és a tárolónak kis áramlási ellenállásúnak kell lenniük.
Különleges  vízmelegítő  rendszer  megoldását  mutatja  be  az  5.2.6.3.  ábra.  Néhány  országban  az 
országutak,  parkolók,  repülőterek  burkolatát  kollektorként  is  hasznosítják  vízmelegítésre.  Az  ilyen 
rendszer olcsó és környezetbarát módja lehet a jövőben nem csak a fűtési,- hűtési,- de akár a villamos 
energia ellátásnak.

5.2.6.3.ábra A „nap-út” koncepció: út, mint kollektorfelület, a beépített csövezéssel
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5.3. Nap-hőerőművek
  

5.3.1. Áttekintés

A  nap-hőerőművek  elvileg  abban  különböznek  a  hagyományos  hőerőművektől,  hogy  a  fosszilis 
tüzelőanyag  felhasználása  helyett  a  napsugárzás  hőhatását  hasznosítják.  Az  ilyen  rendszernek 
nincsen  üzemanyag  költsége  (változó  költsége).  Gazdaságossága  ezért  csupán  a  beruházási 
költségnek és az erőmű élettartama alatt összesen megtermelt villamos energia árának a függvénye, 
és nem függ közvetlenül a körfolyamat termikus hatásfokától vagy az erőmű összhatásfokától.
A nap-hőerőművek megítélésekor két alapvető kérdéskört kell tisztázni:

- Olcsóbb és nagyobb felületű, vagy drágább de kisebb felületű kollektort alkalmazzunk ?
- Hogyan  hidalható  át  az  időbeli  eltérés  a  napenergia  rendelkezésre-állása,  és  a  villamos 

energiaigény között ?

50



A  fenti  kérdéskörök  különböző  megközelítése  számos  technikai  megoldás  és  naperőmű  típus 
kidolgozásához vezetett, melyeket az alábbiakban foglalunk össze.

5.3.2. Óceáni naperőmű (OTEC)

Az óceáni  naperőmű (Ocean Thermal Energy Conversion) vázlatos elrendezését és működési elvét 
az 5.3.1.  ábra mutatja  be.  Az óceán néhányszor  10 méter  vastagságú felszíni  réteg természetes 
napkollektorként elnyeli  a napsugárzást,  és felmelegszik,  míg a sötétben maradó mélyebb rétegek 
hőmérséklete a természetes (fajsúly szerinti)  rétegződés következtében akár 20  °C-al is hidegebb 
lehet. Ez a hőmérsékletkülönbség alkalmas lehet egy Rankine gőz-körfolyamat működtetésére. Bár 
egy ilyen körfolyamat termikus hatásfoka nagyon kicsi, a korlátlan mennyiségben meglévő energia 
átalakítása mégis ígéretes és környezetkímélő megoldás.

5.3.1.ábra Óceáni hőerőmű

Maga az erőmű a víz felszínén úszik lehorgonyozva. A körfolyamat munkaközege szerves gőz lehet, 
melyet a felszín-közeli melegvíz gőzöltet el. A körfolyamat kondenzátorát a mélyből felszivattyúzott  
hideg  vízzel  lehet  hűteni.  Nagy  előnye  a  rendszernek,  hogy  nem igényel  mesterséges  kollektor-
felületet,  energiatárolót,  vagy hagyományos kiegészítő  tüzelőberendezést.  A rendszer hátránya az 
alacsony termikus hatásfok, és az igen kis hőfoklépcső mely igen nagy víztömegáramok mozgatását 
teszi  szükségessé.  Az  ezzel  járó  technikai  problémák,  a  nagy  önfogyasztás,  továbbá  a  magas 
beruházási költség miatt az ilyen rendszerek alkalmazása még várat magára.

5.3.3. Sós tavi naperőművek

A sós  vizű  tavak  (Solar  Ponds)  az  óceánok  felszínéhez hasonlóan  természetes  napkollektorként 
működnek. Az ilyen  "kollektor" működési mechanizmusa azonban más, mint az óceánok esetében, 
hiszen a hőmérséklet-eloszlás éppen fordított (5.3.2.ábra)

     5.3.2.ábra Sós-tavi naperőmű vázlata
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A napsugarak áthatolnak a sekély  (pl.  1 m-es)  vízrétegen,  és a tó fenekét melegítik  fel.  Maga a 
vízréteg hőszigetelőként működik, így nem ritka (az időjárási viszonyoktól is függően), hogy 30°C-os 
felszíni  hőmérséklet  mellett  a  tófenéken  90°C-os  a  vízhőmérséklet.   A  sóstóban  a  melegvíz-  a 
várakozással  ellentétben-  nem  emelkedik  a  felszínre.  Ennek  az  az  oka,  hogy  a  tó  igen  nagy 
sótartalma , és a melegvíz nagyobb só-felvevő képessége miatt a só-koncentráció lefelé haladva nő, 
és  az  ebből  adódó  fajsúlynövekedés  jelentősebb,  mint  a  hőmérséklet  növekedéséből  adódó 
fajsúlycsökkenés. A sós melegvíz és hidegvíz hőcserélők közbeiktatásával szerves gőz munkaközegű 
körfolyamatot működtet. Több kísérleti jellegű erőművez építettek az USA-ban (0,3 ha tófelület, 70 kW 
csúcsteljesítmény) és Izraelben (20 ha, 5 MW). A megoldás az elérhető nagyobb hőfoklépcsők és 
nagyságrendekkel kisebb távolságok miatt előnyösebb az OTEC rendszernél, hátrányaként említhető 
az alkalmas sós tavak korlátozott  előfordulása,  és gyakran nehézségekbe ütközik  a tó felszínéről 
elpárolgó víz pótlása is.

5.3.4. Torony típusú naperőművek

A  "természetes kollektorfelületek" alkalmazásának koncepciójával  éppen ellentétes a torony típusú 
naperőművek alapgondolata.  A viszonylag alacsony energia áramsűrűségű napsugárzást  érdemes 
optikai tükörrendszerrel (reflektorral) koncentrálni, és így kis abszorber-felületen (receiver), és magas 
hőmérsékleten hasznosítható a beérkező energia. Miután a hő-körfolyamat termikus hatásfoka így egy 
nagyságrenddel  megnövekszik,  ugyanaz a villamos energiamennyiség egy nagyságrenddel  kisebb 
kollektor-felületről (tükörfelületről) gyűjthető be. Mindent összevetve, manapság a koncentrátoros nap-
hőerőművek gazdaságosabbnak ítélhetők,  mint  a  természetes kollektoros  társaik.  A torony  típusú 
erőművek  jellegzetes  példája  a  Solar  One  elnevezésű  létesítmény  Californiában  (5.3.2.ábra)  A 
hengeres abszorber felület 80 m magasságban egy erre a célra épített torony tetején helyezkedik el. A 
napsugarakat  a  torony  körül  elhelyezkedő  napkövető  tükrök  (heliosztátok)  koncentrálják  az 
abszorberre. Egy-egy heliosztát - mely az ábrán kis téglalapnak látszik – mintegy 12 db 3,5 m2-es, 
közös  acélszerkezetre  szerelt  síktükörből  áll.  Az  acélszerkezetet,  mely  vízszintes  és  függőleges 
tengely körül elforgatható, automatikus Nap-követő rendszer állítja folyamatosan, a megfelelő irányba.

5.3.2.ábra A Solar One látképe

Az erőmű 10 MW teljesítményű. A receiver hőhordozó közege vízgőz (510 °C, 10, Mpa), mely egyúttal  
a  körfolyamat  munkaközege  is.  A  rendszerhez  termo-olajos  hőtároló  is  tartozik,  a  folyamatos 
üzemeltetés biztosítása érdekében.

5.3.5. Luz rendszerű naperőművek

1984-90 között a Luz International 9 db naperőművet épített Californiában. Az erőművek teljesítménye 
13 és 80 MW között van. Jellegzetességük az ún. parabola-vályús kollektor (5.3.3.ábra). a parabola  
tükör a fókuszponton látható csőre koncentrálja a napsugárzást. A csőben áramló hőhordozó közeg 
termoolaj,  amely  a  9  db  erőmű  közül  néhányban  hőtároló  közeg  is.  A  termoolaj  speciális 
hőcserélőkben adja át a hőt a vízgőz körfolyamatnak. Az erőmű típus látképét at 5.20.ábra, egyik 
kapcsolási vázlatát az 5.3.5. ábra mutatja.
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5.3.3.ábra Parabola-vályús kollektor

5.3.4.ábra Luz rendszerű erőmű látképe

5.3.5.ábra Egy Luz rendszerű erőmű kapcsolási vázlata
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A 80 MW-os blokk kollektor-felülete 464000 m2 , kollektor hőmérséklete 390 °C, napi átlagos hatásfoka 
14 %, maximális hatásfoka 22 %. A rendszer előnye, hogy a parabola-vályúkat  csak a vízszintes 
tengely körül kell mozgatni, ami jelentős mértékben hozzájárul a gazdaságossághoz. Az utóbbi tíz év 
tendenciái  azonban  azt  mutatják,  hogy  a  nagy  egységteljesítményekben  rejlő  gazdasági  előnyök 
lassan  kimerülnek,  ami  a  kisebb  egységteljesítményű  nap-hőerőművek  valamint  a  fotovillamos 
rendszerek fejlesztésének kedvez.

5.3.6. Parabola tányéros naperőművek

Ígéretes rendszer a viszonylag kis egységteljesítményű, parabola tányéros, Stirling motoros naperőmű 
(5.3.6.ábra) 
A  rendszer  lényege,  hogy  egyetlen,  heliosztat  jellegű  szerkezetet  forgási  paraboloid  jellegű 
tükörfelülettel  alakítanak  ki,  és  a  fókuszpontban  elhelyezkedő  receiver,  (mely  együtt  mozog  a 
tükörfelülettel) egy Stirling motor hőcserélője. A Stirling motort feltalálójáról nevezték el (1816). Ez 
olyan dugattyús gázmotor, amelyben a hőközlés, és hőelvonás a hengerhez csatlakozó hőcserélőben 
történik. A huszadik század második felére sikerült tökéletesen megoldani a felmerülő mechanikai és 
termikus problémákat. A parabola tányéros naperőművek jellemző adatai: tükörfelület 50-100 m2  ,a 
hőközlés hőmérséklete 700-1000 °C, napi hatásfok eléri a 30 %-ot, egységteljesítmény 5-25 kW.

5.3.6.ábra Parabola tányéros naperőmű

5.3.7. A szolár kémény

Érdekes nap-hőerőmű a szolár  kémény (Solar Chimney).  Az 5.3.7..ábrán látható létesítmény Dél-
Spanyolországban működik. A talajt  mintegy 2 m magasságban üveg, vagy műanyag szerkezettel  
lefedik. Az így felmelegedő levegő a középen elhelyezett kéményben felfelé áramolva meghajtja a 
kémény alján elhelyezett turbinát (szélkereket). A bemutatott kísérleti erőmű kéménye 200 m magas, 
villamos teljesítménye 50 kW. A rendszer gazdaságosságának elemzése még folyamatban van. Több, 
nagyobb teljesítményű szolár kémény megépítését tervezik.
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5.3.7.ábra A spanyolországi szolár kémény

5.3.8. "Energy towers"

Izraelben merőben új elképzelésen alapuló erőmű kifejlesztésén dolgoznak. A tervek szerint egy 1000 
m magas, 400 m átmérőjű torony tetején vízpermettel lehűtenék a levegőt, mely így a toronyban lefelé 
mozogva szélkereket hajtana, majd a torony alján kialakított nyíláson a környezetbe visszakerülne. Az 
erőmű hasznos teljesítményét 388 MW-ra tervezik. A számítások szerint a rendszer a Föld számos 
területén gazdaságosan lenne alkalmazható.
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5.4. Szárítás napenergiával

5.4.1. Bevezetés

Az élelmiszerek és termények napsugárzással való szabadtéri tartósítása feltehetőleg az Ember első 
céltudatos,  "technológiai  jellegű"  tevékenysége  volt.  A  napon  történő  szabadtéri  szárítás 
hagyományos  módszerei  igen  hosszú  idő  alatt  fejlődtek  ki  és  a  földkerekség  minden  területén 
használták őket hús, hal, növények, gyümölcs-félék, vetőmagvak és más mezőgazdasági termények 
tartósítására. A 20. század második felében a szabadtéri természetes szárítás hátérbe szorult, mivel a 
tervszerű,  a  gazdaságos  és  a  fokozott  minőségi  követelményeket  igénylő  mezőgazdasági  üzemi 
termelés elvárásának már nem tudott megfelelni. Egyszerűségéből következő előnyei mellett (nincs 
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energiaköltség,  kis  eszközigény,  a  beruházási  költségek  elhanyagolhatók)  ugyanis  hátrányait 
(időjárási –minőségi kockázat, szennyeződés veszélye az atmoszférából, a madarak és a rovarok által 
okozott  károk,  a  nagy  terület  és  élő  munka  igény)  nem  lehet  ellensúlyozni.  A  szabad  téri, 
napenergiával  történő  szárítást  ezért  fokozatosan  felváltották  a  mesterséges,  irányított  szárítási 
technológiák  és  –  különösen  nagyüzemi  mértékben  –  elterjedtek  a  fosszilis  tüzelőanyagokat 
felhasználó,  többségükben  olajtüzelésű  szárítók.  Az  olaj  árnövekedése,  és  a  szárítók 
környezetszennyezése a mesterséges szárítás fosszilis energiahordozókra alapított kizárólagosságát 
kezdte megrendíteni. A figyelem fokozatosan a megújuló energiaforrások, elsősorban a napenergia 
szárításra való tervszerű és technikailag fejlesztett alkalmazása, a szoláris szárítás felé fordult.  
A  szoláris  szárítás  jelentősége  világviszonylatban  növekszik  és  az  elmaradott  országokban  is 
fokozatosan  kiszorítja  a  hagyományos,  szabadtéri  módszereket.  A  napenergia  mindenki  számára 
ingyen hozzáférhető, megújuló, környezetbarát energiaforrás, amely éppen akkor (májustól októberig)  
áll  legnagyobb  mennyiségben  rendelkezésre,  amikor  a  mezőgazdasági  termelés  megkívánja.  A 
szoláris  szárítás alkalmazásának elsődleges előfeltétele a gazdaságosság,  azaz a szoláris  szárító 
berendezések elfogadhatóan rövid  idő alatti  megtérülése.  A megtérülés kritériuma a megtakarítást 
állítja szembe a ráfordítással, azaz a beruházási és az üzemeltetési költségekkel [1..3, 5] és akkor 
teljesíthető elfogadható értéken, ha a felhasználási cél összhangba hozható a napenergia alapvető 
sajátosságaival  [6].  A  napsugárzás  energia-áramsűrűsége  viszonylag  kicsi,  időben  változó  és 
időjárástól is függő érték. E sajátosságok mellett a szoláris szárítás elsősorban a kis hőmérsékletű, a 
kíméletes  és  lassú  szárítást  igénylő  termények  esetén  eredményes.  Az  említet  feltételeknek-a 
mezőgazdaság  területén  -  legjobban  a  fű-félék,  a  szálas  takarmányok,  a  vetőmagvak,  a 
gyógynövények, a zöldségek és gyümölcs-félék, az erdőgazdaság területén pedig a fa szárítása felel 
meg.

5.4.2. Szoláris szárítók felépítése

5.4.2.1. A felépítés elvi szempontjai, fő alkotó elemek

A napenergiát hasznosító szárítók felépítése a napsugárzás jellegzetességeihez, valamint a szárítás 
megvalósításának- a szárítandó anyag jellegétől, mennyiségétől függő- módszereihez igazodik [4, 13]. 
A száradás a szárító térben megy végbe. Az itt elhelyezett szárítandó anyag hőszükséglete fedezhető 
közvetlen besugárzás és/ vagy konvektív hőközlés útján. 
A közvetlen besugárzású szárítókban a szárító  tér  fényáteresztő  (üveg vagy fólia)  lefedéssel  van 
ellátva.
A  konvektív  hőközlésű  szoláris  szárítókhoz  napkollektor  tartozik.  A  közvetlen  (direkt)  rendszerű 
konvektív szárítók napkollektorának munkaközege a szárító levegő. A közvetett (indirekt) rendszerű 
szárítók napkollektorainak munkaközege folyadék (általában víz), amely egy víz-levegő hőcserélőben 
melegíti fel a szárító levegőt. A száradás szünetszakaszaiban a napkollektor használati (technológiai) 
melegvíz termelésre használható fel.
A szoláris szárítókban a levegő áramát természetes konvekciós (termoszifon) hatások, vagy szellőző 
ventillátorok tartják fenn. A termoszifon elven működő szárítók többnyire közvetlen besugárzásúak, 
esetleg kéményhatással fokozva a termoszifon nyomáskülönbséget. A ventillátorok meghajtására - 
hálózattól távol eső területeken –autonóm fotovillamos, vagy szélenergia rendszerrel termelt villamos 
energia közvetlenül, vagy akkumulátoros tárolóról üzemeltetve használható fel.
A napsugárzás időszakos, időben változó és időjárástól függő jellegének ellensúlyozására hőtároló 
egység (víztartály, kőágy, fázisváltó töltet) és/ vagy segéd energiaforrás alkalmazható. Ez utóbbi lehet 
földgáz, vagy biogáz tüzelésű termogenerátor, vagy a tároló víztartályba helyezett villamos fűtés. A 
nagyobb teljesítményű szárítók üzemének irányítására megfelelő (pl. mikroprocesszoros) szabályozó 
rendszer alkalmazandó.

5.4.2.2. A szoláris szárítók fő típusai

A szoláris  szárítók  –energiaellátásuk,  valamint  a  felépítésük  jelleg  szerint  –  három  fő  csoportba 
sorolhatók [4, 13]:
- természetes szoláris szárítók,
- aktív elemekkel is felszerelt szoláris szárítók,
- napenergiával segített üzemű szárítók.
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5.4.3. Természetes szoláris szárítók

A  természetes  szoláris  szárítók  aktív  elemet  (szellőző,  segéd  energiaforrás)  nem  tartalmaznak. 
Többnyire a szabadtéri, természetes szárítás tervszerű megvalósítására szolgálnak, elsősorban ott, 
ahol energiaforrás nem áll rendelkezésre. A szabadtéri, természetes szárítással szemben előnyük az, 
hogy a szárítandó anyagot meg tudják védeni a veszteséget és kárt okozó hatásoktól (eső, harmat,  
por,  rovarok,  madarak,  szennyeződés  az  atmoszférából),  mivel  felépítésük  –bár  egyszerű  -,  ezt 
lehetővé teszi.

5.4.3.1. Szekrényes (kabinet típusú) szoláris szárítók

A szekrényes szárítók a szoláris szárítók legegyszerűbb és legolcsóbb típusai. A felépítésük jellemzői: 
szekrényes szárító tér, átlátszó (üveg, vagy fólia) lefedéssel, amely eső és külső szennyeződés ellen 
védelmet nyújt, - ugyanakkor a szárítandó termék közvetlen besugárzását lehetővé teszi. A szárítandó 
anyag a szárító térben elrendezett, perforált tálcákon, vékony rétegben van elrendezve. A szárító tér 
homlok-oldalának alsó,  valamint  hátoldalának felső részén nyílások vannak kiképezve,  amelyeken 
keresztül  természetes  konvekciós  levegő-áram  alakul  ki,  amely  az  anyagból  elpárolgó  vízgőz 
folyamatos elszállítást teszi lehetővé.
Az 5.4.3.1.  ábrán  háztáji  használatra  tervezett,  egyszerű  szekrényes  szárító  felépítése  látható.  A 
szárító  a  napsugárzásnak megfelelően  tájolt  helyzetbe állítandó.  A szárítandó  anyag (1)  perforált  
alaplemezű  tálcákon  nyer  elhelyezést  a  (2)  szárító  térben,  amely  átlátszó  üveg  lefedésű  (3).  A 
szárítótér homlok oldalán kiképzett nyíláson át lép be a (4)/feketére festett/ előlapon felmelegedett  
levegő,  majd  az  anyagrétegen  átáramolva  és  az  elpárolgott  nedvességet  felvéve,  a  hátsó  falon 
kiképezett nyíláson át távozik. A nyílás mérete – a szárítás igényei szerint – változtatható /a szárítás 
előrehaladásával  csökkentendő/  az (5)  tolólap és a (6)  fojtólap segítségével.  A szárító  különösen 
gyümölcs  félék  aszalására,  zöldség-félék,  valamint  gyógynövények  szárítására  alkalmazható 
eredményesen.

5.4.3.1.ábra Kis teljesítményű kabinet szárító, gyümölcs, zöldség, és gyógynövény szárítására, 
előmelegítő terelő lappal

5.4.3.2. Sátor típusú szoláris szárítók

Nagyobb  mennyiségű  anyag  szárításához  a  szárítótér  alapterületét  meg  kell  növelni.  Ennek 
legegyszerűbb  és  legolcsóbb  módja  az  ha  a  szárító  egy  sátorként  van  kiképezve  (5.4.3.2.ábra), 
amelynek déli tájolású oldala átlátszó, míg a többi oldala nem átlátszó. A szárítandó anyag a szárítótér 
(2) alapfelületén, tálcákon (3) nyer elhelyezést.

5.4.3.2.ábra Sátor típusú szárító
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5.4.3.3. Tálcás-szekrényes szárítók

A szekrényes szárítók kapacitása úgy növelhető, hogy a szárítandó anyag elhelyezésére szolgáló,  
perforált  alaplemezű  tálcákat  nagyobb  számban  alkalmazva,  azokat  polcszerűen,   egymás  fölötti  
elrendezésben  alakítják  ki  (5.4.3.3.ábra).  A  szárítandó  anyag  a  tálcákon  vékony  rétegben  van 
elhelyezve. A szekrény déli  fekvésű határoló felületei (2) átlátszóak ugyan, de az anyag közvetlen 
besugárzása – a polcok egymást árnyékoló hatása miatt  – nem elegendő a megfelelő intenzitású  
szárításhoz.  Ezért  a  szárító  szekrényes  terének  (1)  alsó  részéhez  egy  levegő  munkaközegű 
napkollektor  (4)  kapcsolódik,  amelyből  a  felmelegedett  levegő – természetes konvekció  útján –  a 
szárító perforált  tálcáin áramlik át.  A nedves levegő az (5) felső nyíláson át lép ki a szabadba. A 
szárító tér hátsó fal, (3) és fenéklapja –célszerűen – hőszigetelt

5.4.3.3.ábra Tálcás napenergiás szárító természetes konvekciós légáramlással, előtét kollektorral

5.4.3.4. Kéményes-szekrényes szárítók

A szárítandó anyagrétegen a szárító  levegő intenzívebb átáramoltatása,  a szárítás hatékonyságát 
növeli. Az áramlást fenntartó termoszifon nyomáskülönbség jelentősen növelhető, ha a szárító térhez 
kémény  csatlakozik.  Az  5.4.3.4.ábrán  a  kéményes-szekrényes  szárító  egyszerű  változatának 
felépítése látható. Az ábrán (1) szárítás alatt álló anyagréteg, (2) és (3) átlátszó lefedés, (4) abszorber 
felület, (5) kémény.
Egy rizs szárítására alkalmazott típus főbb műszaki adatai a következők [8]
Szárítandó anyag nedves tömege max. :1000 kg
Rétegvastagsága :0,1 m
Abszorber felület: 23 m2 

Kémény magasság: 5 m
Szárítási idő (15 Mj/m2  nap közepes besugárzás esetén): 3-4 nap.

5.4.3.4.ábra Kéményes szoláris szárító. A kollektor abszorbere a (4) alaplemez. A (2) és a (3) lefedés 
átlátszó
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5.4.3.5. Kéményes-szekrényes szárító hőtárolóval

Hőtároló alkalmazása esetén a szárítási  folyamat a nem-napsütéses időszakokra is kiterjeszthető. 
Hőtárolóként pl.  víztartály alkalmazható  [9,11].  Nagyobb hőtároló-képesség érhető el  – ugyanazon 
térfogatban – fázisváltó anyag alkalmazása esetén. Az 5.4.3.5. ábrán vázolt  kéményes-szekrényes 
szárító, kalciumklorid-hexahidrát ( CaCl2.6 H2O) fázisváltó töltettel van ellátva [7]. A fázisváltó anyag 
síkfelületű, táblaszerű tárolókba van betöltve. A hőtároló lapok egy része rögzített helyzetű és részben 
a kollektor (2) abszorbensének szerepét is betöltik (4), részben pedig a kémény (3) hátsó /közvetlenül  
besugárzott/ falán (4) van beépítve. A hőtároló lapok másik része (5) a kollektor lefedése alá betolható 
ill.  onnan kihúzható módon van beépítve.  Napsütéses időben a kihúzott  hőtároló lapok-  közvetlen 
besugárzás  útján-  feltöltődnek.  Éjszakai  üzemben az  (5)  lapokat  a  kollektor  (2)  lefedése  alá  kell  
becsúsztatni. Ily módon a kollektor levegő csatornájának alsó és felső falait a hőtároló lapok képezik. 
Mivel  a  fázisváltó  töltetek  hőfelvétele  és  hőleadása  állandó  hőmérsékleten  történik,  az  éjszakai 
üzemben  is  lehetőség  nyílik  –  állandó  termoszifon  hatás  melletti  –  folyamatos  levegőáram 
fenntartására,  a szárítóban tárolt  hő segítségével.  A szárítandó anyag az (1)  szárítótérben,  a (7)  
tálcákon helyezkedik el, vékony rétegben. A tálcák perforáltak, lehetővé téve a levegő átáramlását a 
tálcákra helyezett anyag rétegen. Az egyenletes száradás biztosítása érdekében a tálcák üzemközben 
átcserélhetők.  A  szárító  teljes  déli  oldalán  a  határoló  felületek  átlátszó  anyagból  (pl.üvegből) 
készülnek.

5.4.3.5.ábra Tálcás-kéményes szolári szárító, a kollektorba (2)integrált, fázisváltó töltetes hőtárolóval 
(4,5), átlátszó homlok-oldali burkoló elemekkel

5.4.4. Aktív elemekkel is felszerelt szoláris szárítók

5.4.4.1. Szoláris alagút-szárítók

A szoláris alagút-szárítók előnyösen használhatók mezőgazdasági termények szárítására.
Az 5.4.4.1.ábrán a szárító  elvi  felépítésének vázlata látható.  A szárító  levegőáramát az alagúthoz 
kapcsolt ventilátor biztosítja. Az alagút átlátszó anyaggal (rendszerint fóliával) fedett. Az alagút első 
szakasza napkollektorként működik, amelynek feketére festett fenéklapja az alagút abszorbense. A 
kollektor-szakaszban felmelegedett  levegő az alagút  szárítóterében a szárítandó anyagréteg felett 
áramlik végig. A szárítandó anyag közvetlen besugárzás útján is kap hőt.
Az  alagút-szárító  hossza  (helyszükséglete)  csökkenthető,  ha  a  kollektor  szakaszt  és  a  szárító 
szakaszt egymás melletti elrendezésben építik meg (5.4.4.2.ábra a/). Egy nagyteljesítményű szárító 
keresztmetszetét a b/ ábra tünteti fel. A talajra telepítés esetén szárító beton aljzatra van felépítve. A 
fenéklapot  fekete  fólia  borítja.  A  lefedésre  szolgáló  átlátszó  fóliát  rugók  tartják  feszesen.  A 
nagyteljesítményű  szoláris  alagút-szárítókat  sikerrel  alkalmazzák  növények,  gyümölcs  félék, 
zöldségek,  magvak  szárítására.  Méretük  a  gazdaság  igényeinek  megfelelően  választható. 
Segédenergia  forrásként  biomassza  tüzelés  alkalmazására  is  volt  már  példa[4].  Amennyiben  a 
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villamos hálózati csatlakozás a felhasználás helyétől távol esik, a ventillátort meghajtó villamos motor 
áramellátására fotovillamos modul alkalmazható, akkumulátoros tárolóval .

5.4.4.1.ábra Egyszerű szoláris alagút-szárító, előtét kollektor szakasszal

5.4.4.2.ábra Nagyteljesítményű szoláris  alagútszárító felépítése a) alaprajzi elrendezés, b) 
keresztmetszeti kép

5.4.4.2. Növényház-típusú szoláris szárítók

Fólia-fedésű,  alagút-építésű  növényházak  mezőgazdasági  termények  szárítására  is  alkalmassá 
tehetők. E célra ventillátort kell beépíteni, amely képes külső levegő befúvására és –szükség esetén- 
a  szárító  levegő  részleges  visszakeverésére.  Hőre  nagyon  érzékeny  anyagok  szárítása  esetén 
árnyékoló elemek alkalmazása is célszerű. Rövid száradási idejű anyagok szárításához folyamatos 
betáplálás  és  anyag  kivétel  alkalmazása  szükséges-pl.  szállítószalaggal-,vagy  –  tálcás  megoldás 
esetén- konveyoros mozgatással.

5.4.4.3. Szoláris termes szárítók

Igen nagy mennyiségű takarmány, vagy gabona szárítására a szoláris termes szárítók alkalmasak. A 
szárítandó  anyag  nyugvórétegben  van  elhelyezve,  áramlást  áteresztő  padozatra  felrakva 
(5.4.4.3.ábra1). A levegő a (2) jelű, tetőszerkezetbe integrált, lefedetlen kollektorban előmelegedve lép 
be a  (3)  ventillátor  szívó  oldalára.  A ventilátor  a  levegőt  a padozat  alá  fújja  be.  A levegő az (1) 
anyagrétegen  átáramolva  fejti  ki  szárító  hatását.  A  nedves  levegő  a  terem  oldalfalain  kiképzett 
nyílásokon távozik  a szabadba. Kedvezőtlen időjárási  feltételek esetén a levegő belépő nyílás elé 
gázfűtésű segédenergia forrás kapcsolható, a levegő előmelegítésére.
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5.4.4.3.ábra Direkt rendszerű, szoláris termes szárító, tetőszerkezetébe integrált kollektorral

5.4.5. Napenergiával segített üzemű szárítók

A napenergiával segített üzemű szárítók napkollektorral is felszerelt mesterséges szárítók, amelyek a 
szárítás hőigényének jelentős részét napenergiából képesek fedezni. Ezek a szárítók többnyire nagy 
teljesítményűek.  Bennük  tervszerűen  felépített,  célszerűen  optimalizált  szárítási  folyamatot  kell 
megvalósítani, a kiváló termékminőség és a hatékony gazdasági mutatók biztosítása érdekében. A 
napsugárzás  időfüggésének  ellensúlyozására,  valamint  a  kedvezőtlen  időjárás  hatásainak 
kiküszöbölésére  független  energiaforrással,  továbbá  megfelelő  érzékelő,  mérő  és  a  szabályozó 
berendezésekkel vannak felszerelve.

5.4.5.1.  Napenergiával  segített  üzemű,  direkt  rendszerű  szárító,  vetőmagvak  és  gyógynövények  
szárítására.

Az 5.4.5.1.ábrán  gyógynövények és vetőmagvak szárítására kifejlesztett szoláris szárító alaprajza és 
keresztmetszete látható. A gazdaságos üzemeltetés lehetővé tétele érdekében a szárítótér két cellára 
van  osztva  (alaprajzon:1),  mindkettőnek  önálló  ventillátora  (3)  van,  két  fordulatszám-fokozatú 
meghajtómotorral.  A  ventillátorok  külön  fülkében  (9)  vannak  elhelyezve.  A  szárító  hagyományos 
energiaforrása gáztüzelésű termogenerátor (4), amely a (10) jelű térben üzemel.
A szárító napenergia ellátását a szárító épület tetőszerkezetébe integrált, lefedetlen, levegő-üzemű 
napkollektor biztosítja. A kollektor abszorbere galvanizált acélból készült, trapéz profilú tetőfedő lemez 
(8), fekete festék bevonattal (l.  B-B metszeten). Az abszorber alatt,  megfelelő távolságban vannak 
felszerelve a levegőcsatornát (19) alul határoló (17) lapok, végeiken (18) tetőgerendákra támasztva 
(B-B metszet). A (19) levegőcsatornák a (11) gyűjtő-elosztócsatornába csatlakoznak, amely a (9) és 
(10) jelű kamrák mennyezetén húzódik végig. Az elosztócsatorna a ventillátorok szívóterével a (12) 
nyílásokon keresztül csatlakozik. A két ventillátor számára a kollektor levegőáramának aránya a (13) 
zsaluszerkezet nyitásának mértékében szabályozható. A zsalu nyitott állapotában mindkét ventillátor 
egyforma mennyiségű levegőt szív a kollektorból. Az egyes ventillátorkamráknak a (11) csatornából 
való levegőellátása a (20) fojtólappal szabályozható, amellyel a (12) nyílás szabad keresztmetszetét 
lehet beállítani. Ily módon olyan üzemeltetési mód is lehetséges, amikor az egyik szárító-cella nem 
üzemel, a másik pedig a teljes kollektor felületről üzemel, vagy az egyik cella teljesen külső levegővel,  
vagy  a  gázgenerátorral  előmelegített  levegővel  üzemel.  A termogenerátor  (4)  a  (16)  csatornákon 
keresztül juttatja a felmelegített levegőt a (9) ventilátor-kamrákba.
A szárítandó anyag elhelyezésére két megoldási változat alkalmazható. A réteges típusú szárítóban a  
szárítandó  anyagot  a  (14)  betápláló  nyílásokon  keresztül,  egyenletes  rétegben  (7)  terítik  az  (5) 
perforált  padozatra.  A  (3)  ventillátorok  az  előmelegített  szárítólevegőt  a  padozat  alatti  (6)  jelű 
elosztótérbe táplálják.
Az  5.4.5.2.a/  ábra  az  ún.  konténeres  típusú  szárító  keresztmetszetét  mutatja  .  Az  ömlesztésre 
érzékeny, törékeny ill. sérülékeny anyagok (pl. vetőmagvak) szárítása esetén a konténerbe helyezés – 
a szárítón kívül – nagyobb gondossággal történhet. A (21) konténerek perforált fenéklappal készülnek. 
Közéjük tömítő elemeket (22) kell helyezni.
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5.4.5.1.ábra Direkt rendszerű szoláris gyógynövény és vetőmag szárító, tetőszerkezetbe integrált 
kollektorral és segédenergia forrással
                                                                                                                

 a)

  b)
5.4.5.2.ábra  a) Szárítandó anyag konténeres elhelyezése, b) a közölt műszaki adatokkal rendelkező 
szárító távlati képe

Egy vetőmag szárítására létesített, napenergiával segítet üzemű szárító főbb műszaki adatai a 
következők [8,10]
Szárítótér alapterülete: 56 m2/cella
Szárított anyag nedves tömege:5600kg/cella
Levegő térfogatáram(ventillátoronként)
1090/perc fordulaton: 41000 m3/h
475/perc fordulaton:21500 m3/h
a lefedetlen kollektor teljes felülete: 181 m2

gázfűtésű termogenerátor teljesítménye: 93 kW.
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A  két-cellás  elrendezés  alkalmazását  energiahatékonysági  szempontok  indokolják.  A  száradás 
folyamán ugyanis a szárítási sebesség és így az energiaigény is változik. Ugyanakkor a rendelkezésre 
álló  napenergia  mindenkori  teljes  mértékű  felhasználása  gazdaságossági  érdek.  Ha  az  egyes 
cellákban a szárítandó anyag betáplálását időben eltoltan eszközöljük, akkor a cellákban a száradási 
folyamtok is egymáshoz képest időben eltoltan zajlanak. Ily módon, amikor az egyeik cellában - a 
száradás  befejező  fázisában  –  a  szárítás  energiaigénye  már  csökken,  a  másikban  éppen  akkor 
indulhat a szárítás legnagyobb energiaigényű, kezdeti szakasza. Ily módon a száradás ún. csökkenő 
sebességű  szakaszában  a  szárító  kilépési  energiavesztesége  jelentősen  csökkenthető,  a 
gazdaságosság javítható. 
A ventilátor 2 fordulatszám-fokozatú üzemeltetését az indokolja, hogy kisebb levegőáram esetén a 
kollektorból  nagyobb  hőmérsékletű  szárító  levegő  nyerhető,  amire  általában  a  száradás  befejező 
szakaszában van szükség. 
Japánban  és  Indiában  olyan  szoláris  levegő-előmelegítési  rendszert  is  alkalmaznak,  amelynek 
lefedetlen  abszorbere  az  épület  déli  tájolású  falát  borítja.  Az abszorber  sötétre  festett  fémlemez, 
melyet 20-30 cm-es hézaggal szerelnek fel fal külső felületére [15]. A résben felmelegedő levegő kerül  
felhasználásra  a  kívánt  célra.  Ez  a  megoldás  eredményes,  bár  némileg  költségesebb,  mint  a 
tetőszerkezetbe integrált, kétfunkciós abszorber alkalmazása.

5.4.5.2. Napenergiával segített üzemű szárítók, hőtárolóval

A szoláris szárítók hőtárolóval való felszerelését a következő üzemeltetési és gazdaságossági előnyök 
indokolják:

a) a sugárzási intenzitás maximumának időszakában a felesleges napenergia tárolható és a
      túlszáradás veszélye elkerülhető,
b) a szárítólevegő belépési hőmérséklete –viszonylag egyszerűen – változtatható,
c) a napenergiával történő szárítás kiterjeszthető a napsugárzás-mentes időszakokra is.

Hőtároló anyagként kőágy ill. kavicságy, víz, vagy megfelelő sóoldat alkalmazható.

A) Napenergiával segített, direkt üzemű szárító, kőágyas hőtárolóval

A levegő munkaközegű kollektorral üzemelő, direkt rendszerű szoláris szárítók hőtárolói kőágyas ill.  
kavicságyas rendszerűek [4,13]. A kollektorban felmelegedett levegő egy része – csökkenő szárítási 
hőigény esetén – a hőtárolóanyag rétegén áramlik át és azt felmelegíti.

Az 5.4.5.3. ábrán nagy teljesítményű szoláris szárító elrendezése látható, kőágyas tárolóval [4]. 
Fő üzemmódok:

- szárítás külső levegővel
- szárítás kollektorral előmelegített levegővel
- szárítás tárolóban előmelegített levegővel
- szárítás segédenergia forrással felmelegített levegővel
- a tároló felmelegítése a kollektor mezőben előmelegített levegővel.

A levegő munkaközegű kollektor-mező (1) a talajra van telepítve. A kollektor levegő munkaközegét a 
(10)  ventilátor  tartja  áramlásban.  A  ventilátor  szívó  vezetéke  a  (9)  hő-visszanyerő  hőcserélő 
egységhez kapcsolódik, amely révén a szárítóból távozó nedves levegő hőtartalmának egy része a 
ventillátorba szívott levegő előmelegítésére fordítható (4B és 5B szelepek zárva, 4A és 5A szelepek 
nyitva).  A  kollektorban  felmelegedett  levegő  a  (11)  légcsatornán  keresztül  a  (6)  gázégő  –  mint 
segédenergia forrás – terébe áramlik, ahol – ha szükséges – a kívánt hőmérsékletre utófűtik. A szárító  
levegőt a (7) ventilátor juttatja a szárító térbe (8). A nedves levegő a szárító térből a (9) hővisszanyerő  
egységen keresztül áramlik a szabadba.

A kőágyas hőtároló (3) a kollektor levegő munkaközegével  hevíthető a (2) ventilátor üzemeltetése 
esetén (4A és 5A szelepek zárva). A tárolt energiával a szárító levegő előmelegíthető, a 4A és 5B 
szelepek zárt helyzetében (a 2 ventilátor üzemen kívül). A 4A és a 4B szelepek részleges nyitása és a 
(2) ventilátor üzemeltetése esetén a hőtároló részleges töltése ill. kisütése is lehetséges.
Egy mazsolaszőlő aszalására felhasznált, nagyteljesítményű szárító kollektor mezejének összfelülete: 
1812 m2 . A mérések szerint a szárító az éves szárítási igénye 69 %-át fedezte napenergiából [4].
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5.4.5.3.ábra Nagyteljesítményű, direkt rendszerű szárító,  kőágyas hőtárolóval

B) Napenergiával segített, indirekt üzemű szárító, vizes hőtárolóval

Az  5.4.5.4.ábrán vázolt, hőtárolós, indirekt rendszerű szárító (1) jelű kollektorának munkaközege víz,  
amelyet a (2) szivattyú a (3) csővezetékben tart áramlásban [4,13]. A kollektorból a felmelegedett víz a 
(4) tároló víztartály felső részébe ömlik, míg a tartály alsó részén elhelyezkedő, kisebb hőmérsékletű  
víz  jut  a  (2)  szivattyú  szívó  vezetékébe.  A  szárítandó  anyagréteg  (9)  perforált  padozaton  van 
elhelyezve.  A  (7)  ventilátor,  a  környezetből  szívott  és  az  (5)  víz-levegő  üzemű  hőcserélőben 
előmelegített levegőt –megfelelő túlnyomással – fújja a padozat alá. A hőcserélő fűtőközegét a (4) 
víztartályból, a (6) szivattyú szívja és tartja áramlásban. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén, a 
szárító  levegő  megfelelő  belépési  hőmérsékletének  biztosítására  a  (8)  segédenergia  forrás  /pl. 
gáztüzelésű légfűtő/ szolgál.

C)  Mezőgazdasági  üzem energetikai  rendszerébe integrált,  napenergiával  segített,  indirekt  üzemű 
szárító

.
A nagyteljesítményű, napenergiával  segített  üzemű, hőtárolós szárítok gazdaságossága jelentősen 
összefügg  a  hasznosítható  napenergia  évi  mennyiségével.  Mivel  ezeket  a  szárítókat  rendszerint 
meghatározott  termények  szárítására  alkalmazzák,  a  hasznosítható  napenergia  mennyisége 
összefügg a szárító  évi  üzemeltetési  időtartamával,  -  ez utóbbi  pedig a szárítandó termény érési  
időszakával. Például a szálastakarmányok (lucerna) tartósító szárítása (szénakészítés) – célszerűen –
a  szarvasmarha  tenyésztő  telepeken  történik.  A  lucerna  egy-egy  termelési  szezonban  három 
(kivételesen négy) növedéket hoz. Az egyes kaszálások és betakarítások után a száradás időszaka 
nem tölti ki, a következő kaszálásig szükséges, növekedési időt. A szárító nagyteljesítményű kollektor  
rendszer által begyűjtött, jelentős mennyiségű napenergiát – a szárítás szünetszakaszában – tehát 
más  célra  szükséges  felhasználni  pl.  a  gazdaság  technológiai  melegvíz  igényének  kielégítésére, 
növényházak, üvegházak, és állattartó épületek kondicionálására, vagy egyéb technológiai rendszer 
(pl.  biogáz  termelő  berendezés)  hőigényének  fedezésére.  Víz-munkaközeggel  működő  (indirekt) 
szoláris  szárítók  esetén  a  melegvíz  rendszer  összekapcsolható  a  gazdaság  egyéb  technológiai 
hőfogyasztóival,  a  hőtároló  víztartályhoz  való  csatlakozás  útján.  Célszerű,  ha  az ilyen  rendszerű,  
nagyteljesítményű szárítók tervezése már a gazdaság teljes technológiai rendszerébe való integrálás 
elvei  alapján  történik.  A  technológiai  melegvíz  rendszer  konvencionális  energiaforrása  egyben  a 
szárító  segédenergia  forrásának szerepét  is  betölti.  Ugyanakkor a melegvíztároló  tartály a szárító  
hőtárolójaként is üzemeltethető. Ily módon a gazdaságosság esélyei jelentősen javulnak.

5.4.5.4.ábra Indirekt (víz-levegő) üzemű szoláris szárító, víztárolóval
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Az 5.4.5.5. ábrán egy komplex, integrált kivitelű, nagyteljesítményű szoláris szárító felépítése látható 
[11]. A rendszer lucerna szárítására épült, egy tejtermelő gazdaság szarvasmarha tenyésztő telepe 
számára  [10].  A  szárítótér  egy  pajtaépületben  van  kiképezve,  nyugvóréteges,  padozatos  anyag- 
elhelyezéssel. A víz-munkaközegű kollektor-mező a pajta tetőszerkezetébe integrált kivitelű. A szárító 
levegőt,  víz-levegő  hőcserélőben  előmelegítve,  ventillátor  táplálja  a  padozat  alá.  A  levegő  az 
anyagrétegen átáramolva fejti ki szárító hatását, majd a pajta felső részén a szabadba távozik. A víz 
munkaközegű  kollektor  mező  a  (2)  és  (3)  szelepek  zárt,  valamint  az  (1)  és  (4)  szelepek  nyitott  
helyzetében –szárító üzemmódban - közvetlenül a hőcserélőre van kapcsolva. Amikor nincs napsütés, 
akkor  a  szárító  hőcserélőjét  az  (1)  szivattyú  a  tároló-tartály  melegvizével  üzemelteti  /  (2)  és  (3)  
szelepek nyitva, (1) és (4) szelepek zárva/. A szárítás szünetszakaszaiban a (2) szivattyú a hőtároló 
melegvizéből egyéb hőfogyasztókat láthat el és – napsütéses időben – a kollektor mező a hőtároló 
tank vízkészletét melegíti / (2) és (4) szelepek nyitva, (1) és (3) szelepek zárva/. A hőtároló-tartályban 
segéd-energiaforrás (pl. villamos fűtőtest) helyezhető el (a), szükséghelyzetben való felhasználásra.
Az 5.4.5.1. pontban ismertetett indokok alapján, a szárító pajta 4 önálló szárító cellára van osztva 
(5.4.5.6.ábra)  Mindegyik  szárító  cella  saját  ventillátorral  és  hőcserélővel  van  felszerelve.  Segéd 
energiaforrásként a cellák ventillátorainak szívó oldalához – a levegő belépés előtt – gázfűtésű levegő 
előmelegítő  csatlakoztatható.  Az  egyes  cellákba,  a  renden  előfonnyasztott,  szársértett  lucernát 
pneumatikus úton adagolják és terítik el a szárító padozaton. A kaszálási (érési) időszakban az egyes  
cellákba ismételt betáplálás is történik akkor, amikor az előzőleg betáplált réteg száradása már kellően 
előrehaladt. A teljes anyagréteg alsó részét tehát szárított lucerna (széna) képezi, azaz a szárító pajta 
egyben a lucernatároló szerepét is betölti. A rendszer főbb műszaki adatai a következők [10] .
Napkollektor, víz munkaközegű, felülete: 900 m2

                                  maximális víz térfogatáram a kollektorban: 15,6 m3/h
Szárító (padozatos, nyugvórétegű): 800 m2 padozatfelülettel
                     cellák száma: 4 (4x200 m2)
                     évi szárítható mennyiség: 1000 t
                     tárolási kapacitás: 700 t

5.4.5.5.ábra Komplex, indirekt rendszerű mezőgazdasági szárító és melegvíz termelő rendszer, a 
szárító épület tetőszerkezetébe integrált kollektor mezővel, tárolótartállyal és más hőfogyasztók 

ellátására szolgáló csatlakozó csőrendszerrel

5.4.5.6.ábra a szárító alaprajzi és kacsolási elrendezése
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A szárító távlati képe, előtérben a hőcserélő és ventillátor házakkal

A szárítócella padozata

Tetőszerkezetbe integrált, lefedett kollektor mező
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A szárítópajta celláinak kitárolásra szolgáló ajtói

Légtechnikai rendszer: 
                                     ventillátorok száma: 4 (cellánként 1)
                                     levegő max. térfogatáram (ventillátoronként): 106000 m3/h
                                     segéd-energiaforrás: biogáz-generátor.
Hőtároló:
              víztartály térfogat: 100 m3

              rétegződő (nem kevert) rendszerű
              másodlagos segéd-energiaforrás: villamos fűtőtest, éjszakai üzemre, teljesítménye: 400 kW

A rendszer különböző üzemmódjait – mikroprocesszoros irányítórendszer segítségével – a szárító- 
-üzem vezetője  állítja  be,  a szárítási  követelmények,  a  meteorológiai  viszonyok,  a  cellákban lévő 
anyag állapota, valamint az egyéb üzemi követelmények figyelembevételével [4,13].

5.4.6. Mezőgazdasági termények főbb szárítási adatai

A szárítási  feladatok  tervszerű  megoldásához  a  szárítandó  anyag  kezdeti  és  –az  eltarthatóságot 
biztosító – végső nedvességtartalma, valamint a megengedett  legnagyobb szárítási  hőmérséklet  a 
legfontosabb  adatok.  A  mellékelt  táblázatban  ezen  adatok  találhatók  a  különböző  terményekre 
vonatkozóan.

5.4.6.1.táblázat Mezőgazdasági termények szárítási adatai
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5.5. A napenergia növekvő részaránya a hőellátásban

Az európai országok jelenlegi energiafelhasználásának több, mint felét a hőfelhasználás képezi.
Az  Európai  Unió  energiapolitikája  fontos  célként  fogalmazza  meg  a  hatékony,  környezetkímélő 
hőtermelés  és  -felhasználás  biztosítását  a  távhőellátás  kétszeresre  növelésével,  a  kapcsolt 
energiatermelés és a megújuló energiafonások fokozott alkalmazásával.
E  célok  elérésének  egyik  lehetőségét  a  szezonális  szoláris  hőtárolással  üzemelő  távhőellátás 
biztosíthatja.

5.5.1. A hő részaránya az energiafelhasználásban

A használati, technológiai,  fűtési és légkondicionálási célú hőigény az energiafelhasználás jelentős 
részét képezi. Európa teljes energiafelhasználásának jelenleg mintegy 55 %-a hő, amelynek teilnelése 
több, mint 60 %-ban földgázból és villamosenergiából történik [1].

5.5.2. Megoldandó feladatok

Jelenleg Európa több hőt veszít, mint amennyit hasznosít [1]. 
Ezért döntő fontosságú
-  a  hatékony  és  környezetkímélő  hőtermelés  és  -felhasználás  biztosítása,  -  az  épületek  fűtési  
energiaigényének reális értékre való csökkentése megfelelő épületszerkezeti kialakítással [2], és az 
épületek fűtési rendszereinek megfelelő szabályozhatóságával [3],
-   a kapcsolt energiatermelő rendszerek alkalmazásával termelt hő hasznosítása,
-   az energiaforrás-spektrum szélesítése, a megújuló energiaforrások /közvetlen napenergia,
    biomassza energia, geotermális energia/ fokozott mértékű felhasználásával.
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5.5.3. A távhőellátás helyzete, és jövőbeni szerepe

Az Európai Unió energiapolitikája fontos célként fogalmazza meg a távhőellátás növelését. A kapcsolt  
energiatermelés  és  a  megújuló  energiaforrások  növekvő  mértékű  felhasználásával  kívánatos  a 
jövőben a távhőszolgáltatás mennyiségének a jelenlegi kétszeresére való növelése [5].

Magyarországon 2005-ben a távfűtésű lakások száma 662 ezer, a távhő-szolgáltató vállalatok száma 
pedig  266 volt  [8].  Ausztriában jelenleg közel  700 ezer  lakás távütésű és a  szolgáltató  vállalatok 
száma: 350. Az igények várható növekedése 2015-ig mintegy 17 %.

5.5.4. A megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazásának lehetőségei a távhőellátásban

A  megújuló  energiaforrások  hasznosításának  bővítése  számos  előnnyel  jár:  környezetkímélő,  új 
munkahelyeket  teremt  és  a  fenntartható  fejlődést  szolgálja.  Az  Európai  Unió  direktívái  erre 
vonatkozóan konkrét elvárásokat fogalmaznak meg. Ugyanakkor növekvő mértékű alkalmazásukhoz 
több korlátozó hatást is figyelembe kell venni, például
-   biomassza hasznosítás esetén: a szállítás költségei és energiaigénye,
-  a  geotermális  energia-hasznosítás  lehetőségei  a  helyi  adottságoktól  függenek,  -  a  közvetlen 
napenergia hasznosítása esetén: az időszakosság.

5.5.5. A napenergia hasznosításának reális lehetőségei a távhőellátásban

A fő korlátozó hatások:

- a napsugárzás időszakossága napszakok és évszakok szerint,
- a sugárzás-erősség időbeni változása.

Az  időbeni  változások  korlátozó  hatásait  energia-tárolók  alkalmazásával  lehet  csökkenteni:  a 
sugárzási  időszakokban begyűjtött  hő fel  nem használt  részét  a sugárzásmentes időszakokra kell  
tárolni.

A hőtárolás főbb módszerei és eszközei:

-  passzív  szoláris  építészeti  elemek  /tömeg-fal,  trombe-fal/  alkalmazása  az  épületek  saját 
energiaellátására,
-  szolár-termikus  és  szoláris  bio-technológiai  módszerek  alkalmazása  hidrogén  előállítására 
/hidrogénben történő energiatárolás/,
- szoláris melegvíz termelés háztartási és ipari célra, a melegvíz fel nem használt részének tárolása 
tartányokban.

Távhőellátási  célra  az  évszakok  szerinti  sugárzás-változások  kiegyenlítése  szükséges  szezonális 
hőtárolók alkalmazásával [1, 4].

5.5.6. A szezonális hőtárolás kialakulása és az alkalmazás jelenlegi helyzete

Svédország  1980-ban  Stratégiai  Akció-programot  indított  az  International  Energy  Agency 
intézménnyel együttműködésben, a szezonális hőtárolás gyakorlati megvalósítására [7].
Kutatás-fejlesztési programokat indított Dánia,  Hollandia, Svájc, Olaszország, Görögország és 1984-
ben Németország a szoláris fűtés és melegvíztermelés területén.

Dánia  Ans városában 1984-ben -  42 családi  ház számára -  fűtési  célú  szoláris  melegvíztermelő 
rendszert  helyeztek üzembe, amely a kerület hőellátását májustól októberig tudta biztosítani [9].  A 
Vester-Nobel kistelepülésen - 1985-ben  kombinált  megújuló-energetikai  fűtési  rendszert  helyeztek 
üzembe.  A  rendszer  felépítése:  napkollektorok,  szélturbinák,  szalma-bála  tüzelőberendezés  és 
olajtüzelésű segéd-energiaforrás [10].

A  Svéd Épület-Kutatási Tanács 1986-87-ben tervet dolgozott ki a napenergia szezonális hőtárolására 
Kungalv  városában  [11].  A   terv  szerint,  a  település  melletti  domb  déli  oldalán  116  ezer  m 2-es 
síkkollektor-mező létesül,  és  a  kollektor-rendszer  által  temelt  melegvizet  egy  szivattyú-rendszer  a 
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domb belsejében kivájt, 400 ezer m3  térfogatú sziklabarlang-üregben kialakított szezonális melegvíz-
tárolóba juttatja. Segéd-energiaforrásként fa-hulladék és olajtüzelésű melegvíz-kazán működtethető.

Németország  a  kutatás-fejlesztési  programok  elért  eredményeit  értékelve  –  1993-ban  –  "Solar 
Thermic 2000" elnevezésű megvalósítási programot indított, több minisztérium támogatásával. 1996-
tól  2007-ig  11  különböző  méretű  szezonális  hőtárolós  szoláris  távhőellátó  rendszer  létesült  /a 
felszerelt kollektor-felületek: 510 m2  - 7300 m2-ig, a tárolók térfogata 1500 m3  - 63300 m3-ig [7]/. Az 
eddigi üzemeltetési adatok szerint a távhő-ellátó rendszerek évi energiaigénye több, mint 50 %-ban 
volt kiváltható napenergiával.

5.5.7. A szezonális hőtárolók főbb típusai

A szezonális hőtárolás alkalmazható technikai megoldásai a különböző helyi geológiai és hidrológiai 
viszonyokhoz igazodóan alakultak ki, - figyelembe véve a létesítési költségeket és a gazdaságosságot 
kedvezően befolyásoló tényezőket.

A szezonális hőtárolás egyik fő problémája a hőveszteség, amely a tároló felületén keresztül jön létre  
a környezet felé. A hőveszteség mértéke - adott hőszigetelés esetén - a tároló felület /F/ - térfogat /V/ 
viszonyától  függ.  Pl.  egy 20 m3-es melegvizes  hőtároló F/V viszonya -  azonos geometriai  alakzat 
esetén - 8-szor nagyobb, mint egy 20.000 m3-es tárolóé, így a fajlagos hőveszteség is mintegy 8-
szoros. Energia-hatékony melegvizes szezonális hőtárolás tehát csak 1000 m3, vagy ennél nagyobb 
tároló térfogat esetén lehetséges.

Ugyanakkor  az  eddig  megvalósult,  különböző  típusú  szezonális  melegvíztárolók  értékelési  adatai 
egyértelműen  azt  mutatják,  hogy  a  fajlagos  beruházási  költségek  (Euro/m3)  a  tároló-víztérfogattal 
fordítva arányosak [7].

5.5.7.1.Vasbeton szezonális melegvíztároló

A napenergiával  előállított  melegvíz  szezonális  tárolására  talajba süllyesztett,  felül-zárt  acél,  vagy 
vasbeton tartály szolgál, megfelelő víz- és hőszigetelés alkalmazásával [6, 7]. A fajlagos hőtárolási 
kapacitás értéke - 950˚C bemeneti vízhőmérséklet esetén - 60...80 kWh/m3.

Németországban megvalósult néhány rendszer főbb adatai /napkollektor-felület m2; tároló térfogat m3, 
fajlagos beruházási költség Euro/m3/.

Hannover:    1350 m2;   2750 m3;   240 Euro/m3.
Hamburg:     3000 m2;   4500 m3;   205 Euro/m3.
München:     2900 m2;   5700 m3;   160 Euro/m3.
Friedrichshafen:   5600 m2; 12000 m3;   120 Euro/m3.

A szezonális hőtároló csatlakoztatását a távhőellátó-központhoz és a társasházak ellátó-rendszerének 
kapcsolási elrendezését az 1.ábra mutatja be [7].

1.ábra. Távhőellátó rendszer kapcsolása szezonális hőtárolóval
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5.5.7.2.Talajban kialakított tárnás szezonális hőtároló

A tárna oldalai hő- és nedvesség-szigeteltek. A tárnát víz tölti ki, szabad vízfelszínnel. A tárnába - az 
alsó fenék-felületen kavicságy is alkalmazható hőtárolóként. Fajlagos hőtárolási kapacitás értéke 85-
900˚C tárolási hőmérsékleten: 60...80 kWhlm3.

5.5.7.3.Szezonális hőtárolás nedves talajban

A tárolandó hőt a napkollektorokban előállított melegvíz U-csöves vezeték-rendszere adja át a nedves 
talajnak. Az U-csövek egymás mellett kihelyezett függőleges irányú furatokba vannak süllyesztve, és 
soros  kapcsolásban  képezik  a  hőátadó  rendszert.  A  tárolt  hő  elvitele  ugyanezen  csővezeték-
rendszerrel  történik,  a  felmelegítendő  víz  áramoltatásával.  A  fajlagos  hőtárolási  kapacitás  10...30 
kWh/m3. 
Megvalósult rendszerek főbb adatai:

Attenkirchen:      800 m2; 10.000 m3.
Crailsheim:       7300 m2; 37.500 m3; 48 Euro/m3.
Főbb adatai: furatok száma: 80, mélység: 55 m; a lyukak alsó fele jó hővezető anyaggal, a felső 5 m-
es rész hőszigetelő anyaggal van feltöltve. 
Ellátott  körzet:  260  lakás  és  iskolák.  Az  éves  szoláris  részhányad:  50  %.  A  távfűtő  rendszer 
hőszivattyút is alkalmaz. Neckarsalm:  6000 m2; 63.300 m3; 95 Euro/m3.
Kanadában 2006-ban létesült az első szezonális szoláris hőtároló Okotoks város szoláris közösségi 
lakótelepén.

5.5.7.4.Kút jellegű tárolás talajvízben

A talajvíz  bizonyos  helyeken réteget  alkot,  amelybe  kút-jellegű  csatlakozásokon keresztül  lehet  a 
felmelegítő közeget bevezetni /feltöltés/, és az ellentétes irányú áramoltatással kivezetni /hő-kinyerés/.  
A  tárolási  hőmérséklet  alacsony  /10...500˚C/,  ezért  alkalmazása  hőszivattyú  csatlakoztatásával 
történik. A fajlagos hőtárolási kapacitás : 38-40 kWh/m3 .
Megvalósult rendszer:

Rostock:  1000 m2; 20.000 m3; 60 Euro/m3.

5.5.8.Az eddigi tapasztalatok és a jövőbeni kilátások

Igazolódott  az az elvárás,  hogy a szoláris  központi  fűtési  rendszerek esetén - szezonális  szoláris 
hőtároló  alkalmazásával  -  az  eddig  felhasznált  fosszilis  tüzelőanyag-igény  mintegy  50  %-a 
napenergiával kiváltható.

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelműen igazolták a szezonális szoláris termikus energiatárolásra 
vonatkozó korábbi elvárásokat [6, 8...11] és a nemzetközi érdeklődés erőteljesen növekedik. Számos 
országban  kormányzati  támogatással  indított  programokkal  a  szezonális  hőtárolás  széleskörű 
alkalmazása várható.
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6. SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS

6.1. A földi légkör összetétele, szerkezete

A szilárd földfelszínt borító levegő alkotógázainak aránya gyakorlatilag független a tengerszint feletti 
magasságtól (6.1. táblázat)

A gáz neve Jele Térfogat %
Nitrogén N2 78
Oxigén O2 21
Argon Ar 0,93
Xenon X 0,1
széndioxid CO2 0,03

6.1.táblázat
Nyomokban található még néhány nemesgáz, valamint hidrogén.

A légkör sűrűsége a földfelszíntől mért magassággal rohamosan csökken, vastagsága kb. 1000 km. A 
légkör  tömegének  kb.  50  %-a  az  alsó  5,5  km-es  légrétegben  sűrűsödik  össze,  és  35  km-es 
magasságon  belül  található  a  teljes  levegőtömeg  99  %-a.  A  föld  felszíne  felett  200-500  km 
magasságban keringő műholdak már gyakorlatilag légüres térben száguldanak.
A levegő tömege – alulról  felfelé haladva – több rétegre osztható.  A legalsó, a legsűrűbb levegőt 
tartalmazó  réteg:  a  troposzféra.  E  rétegben  tapasztalható  légköri  jelenségeket  elsősorban  a 
földfelszínnel való közvetlen kapcsolat befolyásolja. Erőteljesek a függőleges irányú, - a földfelszínnel 
érintkező levegőtömegek hőmérsékletváltozása miatti – kiegyenlítő légmozgások. A troposzféra felfelé 
az egyenlítő fölött a legnagyobb (17-18 km), a sarkokon a legkisebb (7-8 km). Benne a hőmérséklet 
folyamatosan csökken, (5-6  °C/km), - durván az adiabatikus légnyomásváltozásnak megfelelően. A 
troposzféra felső határán a hőmérséklet kb. –50, -60 °C.
A következő, kb. 40 km magasságig nyúló légréteget sztratoszférának nevezzük. Ebben függőleges 
légmozgás  már  alig  található,  a  vízszintes  légmozgások  azonban igen  erőteljesek.  E  rétegben  a 
levegő hőmérséklete –60 °C értéktől indul és felfelé kis mértékben emelkedik. A sztratoszféra a légkör 
egyik leghidegebb rétege.
A mezoszféra a  földfelszíntől  mért  40 és  80 km közötti  magassági  tartományban helyezkedik  el. 
Ebben a rétegben a levegő már nagyon ritka, hőmérséklete eleinte rohamosan nő (kb. 0 °C-ig), majd 
erősen csökken. A felső tartományban (70-80 km között) igen hideg (-90 °C).
Az  ezt  követő  termoszféra  800  km  magasságig  terjed.  Ebben  a  tartományban  a  hőmérséklet 
folyamatosan növekszik, 100 km magasságban már 70 °C, a felső határon pedig meghaladja az 
1000 °C értéket is. Ebben a magasságban a ritka levegő miatt a hőmérsékletet az itt található elemi  
részecskék mozgási energiája alapján definiálják.
A  legkülső  réteg  az  exoszféra,  amelyben  a  levegő  sűrűsége  alig  különbözik  a  világűrétől.  A 
hőmérséklet a külső 1000 km-es magasságban megközelítheti a 2000 °C értéket.

6.2. A vízszintes irányú levegőmozgás: a szél

6.2.1. A légmozgást előidéző jelenségek

A Földre beeső napsugárzás, a földfelszínt különböző mértékben melegíti  fel. A besugárzott  felület 
felmelegedését  annak  fajhője,  abszorpciós  tényezője,  hajlásszöge,  a  sugárzás  intenzitása  stb. 
befolyásolja.  A  különböző  mértékben  felhevülő  talaj  más-más  hőmérsékletre  melegíti  fel  a  vele 
érintkező levegőt. A környezeténél melegebb levegő kisebb sűrűsége miatt felszáll és ezen felszálló  
légtömegek  helyére  érkező,  talajmenti,  vízszintes  légmozgást  nevezzük  szélnek.  Ha  a  feláramló 
légtömeg átmérője max. néhány száz méter,  akkor  "termik"-nek, ha néhány száz kilométer, akkor 
"ciklon"-nak nevezzük.
A földet körülölelő levegő-óceán tehát hidegebb és melegebb légtömbökből, levegő oszlopokból áll. A 
meleg levegőoszlop alján – a kisebb sűrűség miatt – alacsonyabb a nyomás, a hidegebb levegőtömb 
alján pedig magasabb a légnyomás. A magas nyomású légköri képződmények körül anticiklon, az 
alacsony nyomású, felszálló mozgású légköri  központok körül  ciklonok keletkeznek. A föld tengely 
körüli forgása miatt, - a Coriolis erők hatására -, az északi félgömbön az anticiklonokban a légtömegek 
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forgásiránya az óramutató járásával megegyező, a ciklonokban ezzel ellentétes irányú. (A déli féltekén 
fordított a forgásirány).

6.2.2. Szél rendszerek

Stabil, vagy akár egy időszakra jellemző meteorológiai, napsugárzási állapot létrehozhat valamilyen 
hosszabb-rövidebb ideig tartó, állandósult levegőáramlást. Ilyen állandósult, az egész földre jellemző 
"Globális" szélrendszert mutat a 6.1.ábra. Az egyenlítő környéki, leginkább besugárzott területeken a 
felmelegedő  levegő  felfelé  áramlik,  és  a  helyére  érkező  hidegebb  levegő  talajmenti  áramlását 
nevezzük "passzát szél"-nek. A 30°-os szélességi körök mentén a magasból leáramló levegő hatására 
egy  nagynyomású öv keletkezik.  Ez a  magasból  lefelé  áramló,  egyre  inkább felmelegedő száraz 
levegő  hozza  létre  a  sivatagi  övezetek  zónáját  (Szahara,  Nevadai,  Gobi  sivatagok  északon, 
ausztráliai,  dél-afrikai  sivatagok délen).  A szubtrópusi  nagynyomású övezettől  az Északi  sark felé 
áramló nyugati szelek övezetéhez tartozik hazánk is. Ezért jellemző az itt keletkező és néhány napos 
élettartamú ciklonok, anticiklonok vonulására a néhányszor tíz km/h sebességű, nyugatról kelet felé 
történő levegőmozgás.
Kontinensnyi  területekre  jellemző  szélrendszerek  a  "monszun"-ok.  Ezeket  nyáron,  a  szárazföldről 
felszálló  melegebb  levegő  helyére  érkező  hidegebb  tengeri  légáramlatok  hozzák  létre.  Télen  a 
légáramlás fordított (nedves és száraz évszakok)

6.1.ábra A Föld globális szél rendszere [6]

Helyi, kisebb területre és rövidebb időszakokra jellemző – lokális – szélrendszerek a tengerparti szelek 
(nappali-éjszakai  szélirányváltozással),  a  lejtőmenti,  és  a  hegyi  bukószelek  (bóra,  főn,  sirokko, 
nemere).

6.2.3. A levegőmozgás jellemzői

A levegőáramlás szinte sohasem állandósult. Adott helyen mérhető szélsebesség változás mértéke 
(széllökések erőssége) elsősorban a talajegyenetlenségeknek és a légkör stabilitásának (a függőleges 
hőmérsékletváltozás és az adiabatikus hőmérsékletváltozás viszonyának) függvénye. Egy épület, fa 
vagy bármilyen – az áramlás útjában lévő – akadály (pl. hegycsúcs) mögött turbulencia keletkezik, 
amit  az  ún.  széllökések  jeleznek  (6.2.ábra).  Erős  szélben,  földközelben  a  lökések  az  átlagos 
szélsebesség 20-60 %-át is elérhetik, míg 100 m magasan a széllökések erőssége a talaj közelinek 
már csak 1/5-e (4-12 %). Változik a szél átlagsebessége a talaj fölötti magassággal is. A gyakorlatban 
elfogadott ökölszabály szerint (6.3.ábra).

                                                                           ν1 /ν2 = 5 √ h1 /h2                                                                                     /6.1/

ahol v1 ill. v2 a szél átlagsebessége a h1 ill. h2 talajszint feletti magasságban
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       6.2.ábra Terepakadály okozta turbulencia                       6.3.ábra A szélsebesség és a talaj feletti  
                                                                                                         magasság összefüggése

6.3. A szél mozgási energiája

Adott A keresztmetszeten ρ sűrűségű és v sebességgel átáramló levegő tömegárama:
                                                                        Φm = A.ρ.v [kg/s]                                                         /6.2/

A levegőáram mozgási energiája (energiaáram)
                                                            P = Φm ν 2 /2 = ½ A.ρ.ν3 [J/s]                                                 /6.3/

6.3.1. A szélsebesség mérése. Az átlagos szélsebesség

A szélenergia hasznosítás tervezése során a legfontosabb szempont, hogy ismert legyen az adott 
helyen, az év minden napján a várható szél sebessége és iránya.
A szél sebességének mérésére szolgáló eszközök: 
a) anerométer: szárnylapátos vagy forgókanalas mérőeszköz, átlagsebesség mérésére alkalmas.
b) A Prandtl Pitot cső: pillanatnyi, helyi szélsebesség mérésére alkalmas.

A meteorológiai intézetek jelentései általában 10 perces átlagsebesség értéket adnak meg, a 
repülőtéri szolgálatok jelentéseiben 2 perces átlagsebesség értékek szerepelnek. Az átlagsebesség 
értékekből nem számítható pontosan az adott szél potenciális teljesítménye, mivel

                                           /6.4/
Itt tn egy rövid időtartamot jelent, amelyben az átlagsebesség mért értéke vn . A t1 + t2 +..+ tn 

időintervallumok összege adja azt a hosszabb időtartamot (2 perc, 10 perc, 1 óra stb.) amelyre a 
hivatalos átlagsebesség vonatkozik.
Az átlagsebesség érték csupán a szélerőgép telepítési helyének kiválasztásában nyújt támpontot.

6.3.2. Szélenergia hasznosítással kapcsolatos alapfogalmak

6.3.2.1. Elnevezések

Szélkerék, szélturbina. Azt a szerkezetet, amelyik a szél sebességét közvetlenül lecsökkenti, 
mozgási energiáját megcsapolja, szélkeréknek nevezzük. Villamos energiát termelő egységeknél a 
szélturbina elnevezés is elterjedt.
Generátor. A szélturbina által meghajtott – elektromos áramot előállító – gépegység.
Hajtómű. A szélturbina és a generátor között többnyire fennálló fordulatszám-különbséget a hajtómű 
segítségével hidalják át.
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Gondola. A generátort, a hajtóművet és az irányba-állító szerkezetet magába foglaló zárt kabint 
generátorháznak vagy gondolának nevezik.
Szélerőmű a teljes energiatermelő egység (torony, szélturbina, hajtómű, generátor, gondola, 
szabályozó és mozgató egységek) neve. Csoportos szélerőmű telepítése esetén szélerőmű-parkról 
beszélünk.

6.3.2.2. Szélkeréken átfolyó levegőáram sebesség-jellemzői.

A 6.4.ábrán szélturbinán átáramló levegő áramlási keresztmetszete látható.

6.4.ábra Szélkeréken átáramló szél sebessége

A szélturbina előtti zavartalan áramlás sebessége vo. 
A szélturbina járókerék keresztmetszetében a sebesség v1 . 
A  szélturbinát  elhagyó,  lecsökkent  sebesség  v2.  Feltételezzük,  hogy  mindhárom  helyen  a  szél 
tengelyirányú. A szélkerék által hasznosítható (a széltől elvont) teljesítmény:

Vezessük be az elméleti teljesítmény tényezőt: cp

A  szélkerék  hatásfokát  a  tengelyről  levehető  Pt  és  az  elméletileg  hasznosítható  /  Pelm =  Po-P2/ 
teljesítmény viszonyaként értelmezzük:

Az effektív teljesítmény tényező:

A szélkerék üzemét jellemzi az ún. gyorsjárati szám (λ), amely a kerék külső kerületi sebességének /u 
= Rω/ és a kerék előtti zavartalan áramlás sebességének /vo/ a viszonyszáma:

A 6.5.ábra egy adott,  merev lapátozású szélkerék teljesítmény tényezőjének változását  mutatja  a 
kerék fordulatszámának függvényében. Minden szélsebességhez tartozik egy optimális fordulatszám, 
(egyben  optimális  gyorsjáratú  szám),  amely  mellett  a  kerék  a  legnagyobb  teljesítményt  nyújtja. 
Bármely szélsebességhez tartozó optimális fordulatszámmal meghatározott gyorsjárati szám egyetlen 
érték és jellemző az adott szélkerékre.

6.5.ábra λopt független a szél sebességétől
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A  teljesítménytényezőhöz  hasonló  fogalom  a  nyomatéktényező  (cm),  amely  a  szélkerék 
hajtónyomatékáról  ad  felvilágosítást.  A  nyomatéktényező  és  a  teljesítménytényező  kapcsolatát  az 
alábbiak szemléltetik:

                                                                 

6.4.Szélerőművek üzeme

6.4.1. Szélkerék típusok osztályozása

Az osztályozás történhet
1.tengelyelrendezés szerint: a) vízszintes tengelyű

                                        b) függőleges tengelyű
2.gyorsjárati szám szerint: a) lassú járású (λ opt < 3)

                                     b) gyors járású (λ opt > 3)
3.kereket hajtó erő szerint: a) felhajtó erőt hasznosító
                                           b) alaki ellenállást hasznosító

A  6.6.  ábra  jellegzetes  szélkerék  típusokat  szemléltet.  A  6.7.a/  ill.  6.7.b/  ábra  néhány  szélkerék 
teljesítménytényezőjét és nyomatéktényezőjét mutatja [1].

       

6.6.ábra Szélkerék típusok [1]
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a - forgókanalas kerék
b - félig leárnyékolt síklapú kerék
c - Savonius típusú kerék
d - amerikai típusú szélturbina
e - 3 lapátos szélturbina
 f - 3 lapátos Darrieus típusú 
      kerék
g - H-Darrieus
h - 2 lapátos szélturbina
k - 2x5 lapátos szélturbina

és a gyorsjárati szám hányadosa



6.7.ábra A teljesítménytényező és a nyomatéktényező a gyorsjárati szám függvényében különböző 
szélkerekekre

Érdemes  figyelni  arra,  hogy  a  csak  alaki  ellenállást  hasznosító  szélkerék  típusok  elméleti 
teljesítménytényezője  optimális  esetben  sem  haladja  meg  a  0,17  értéket,  amíg  a  felhajtóerőt 
hasznosító szélkerék elméleti teljesítménytényezője eléri a 0,59 értéket . Az előbbi szélkerék típusok 
ezért energiatermelésre alkalmatlanok, csupán néhány műszer (anemométer) tengelyének hajtására 
(vagy játékszerként) használhatók.
A Darrieus típusú, függőleges tengely elrendezésű szélkerék előnye, hogy olcsóbb a telepítése, mivel  
nincsen szükség a szélturbina gondoláját tartó, magas tartóoszlopra. A szélkerék gépészeti egységeit 
(generátor,  hajtómű,  stb.)  a  talajra  telepített  alaptestben  helyezik  el.  Hátránya,  hogy  kisebb 
egységteljesítményű, és a ha leáll, magától nem tud újra indulni (fel kell pörgetni). Az USA-ban több 
kísérleti példány üzemel ebből a típusból. A gyorsjáratú (2-3 lapátos) szélkerék típusok rendelkeznek 
a legjobb teljesítménytényezővel. Hátrányuk, hogy csak 3-4 m/s szélsebesség fölött indulnak.
Kis  szélsebességek  hasznosítására  a  lassú  járású  típusok  alkalmasak,  mert  kis  szélsebességek 
mellett is jelentős hajtónyomatékkal rendelkeznek. Lassú járású szélkeréknek azt a típust nevezik,  
amelynek optimális gyorsjárati száma (λopt ) kisebb mint 3.

6.4.2. A szélből nyerhető energiamennyiség meghatározása

A  szélből  nyerhető  energia  mennyisége  elsősorban  a  szél  sebességétől  függ.  A  meteorológiai 
szolgálatok mérik, regisztrálják és értékelik az egyes állomások környékén mérhető talaj menti szél 
erősségét és irányát. A 6.8.ábra egy ilyen kiértékelt széltérképet mutat Magyarország területére. 

6.8.ábra A szélirány gyakorisága és az átlagos szélsebesség októberben [4]
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A szélenergia  hasznosításának  lehetőségeiről  többet  mondanak  a  talajszint  felett  30  vagy  50  m 
magasságban uralkodó szélviszonyok. Nyugat-Európában készültek ilyen térképek (6.9.ábra). 

6.9.ábra Nyugat-Európa széltérképe

Hazánkban is történtek kezdeményezések a felszín feletti, 10-50 m m magasságban uralkodó szél  
jellemzőinek meghatározására. 
Egy adott helyen telepítendő szélkerék esetén várható energiahozam számításhoz az adott helyre 
érvényes,  a  szélkerék  tengelyének  magasságában  mért,  egy  teljes  éves  (esetleg  több  éves) 
időtartamot felölelő szélsebesség-idő diagram szükséges (6.10.ábra).
A vo=vo(t) görbe alapján táblázatban rögzíthető, hogy az egyes szélsebesség értékek az év folyamán 
mennyi ideig (óra) ill. a teljes év (8760 óra) hány százalékban voltak tapasztalhatók (6.2.táblázat)
  

  
            6.10.ábra Szélsebesség-idő diagram                                          6.2.táblázat

Ezen időtartam adatok alapján megszerkeszthető az ún. "szélgyakoriság" görbe (6.11.ábra „a” görbe), 
amely egy év időtartam százalékában mutatja az egyes szélsebesség értékek gyakoriságát az adott  
helyen. Ezen pl. leolvasható, hogy a leghosszabb ideig uralkodó szélsebesség értéke 4 m/s (15%) az 
éves középsebesség a görbe fél vetületéhez tartozó 5 m/s. Ugyanezen ábrán látható a szélsebesség-
időtartam  görbe,  amely  azt  mutatja  meg,  hogy  egy  éven  belül  mennyi  ideig  [h] volt  egy  adott 
szélsebesség értéknél nagyobb sebességű a szél (6.11. „b” görbe). Feltételezve, hogy a szélkerék a 
teljes üzemi tartományban ismert hatásfokkal (ηcp) hasznosítja a szélenergiát,  megszerkeszthető a 
szélsebességtartam görbéhez hasonló teljesítménytartam görbe is (6.12.ábra).
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6.11.ábra Szélgyakoriság és széltartam görbe              6.12.ábra Teljesítménytartam görbe

A függőleges tengelyre az  ηcp Po  =  ηc .A ρ/2.νc
3  (kW) értékek kerülnek. Célszerű a diagramban – a 

teljesítményértékek mellett  – a hozzárendelhető szélsebesség (vo)  értékeket is feltüntetni.  A görbe 
alatti  terület  az  egy  év  alatt,  -  elvben  –  hasznosítható  szélenergia  (kWh)  mennyiségét  adja.  A 
tényleges  elméleti  energiahozam  (vonalkázott  terület)  meghatározása  az  alábbi  megfontolások 
alapján történhet. Az F pont ahhoz a szélsebesség értékhez tartozik, amely alatt a szélkerék el sem s 
indul. ( a korszerű 2-3 lapátos vízszintes tengelyű szélkeréknél ez a határsebesség: vmin = 3-4 m/s). A 
székerék  ennél  nagyobb  sebességeknél  zavartalanul  üzemel  az  E  pontig.  Ez  a  határpont  az 
áramtermelő  generátor  max.  terhelhetőségének  függvénye,  és  helyét  elsősorban  gazdasági 
szempontok  befolyásolják.  Nagyobb  teljesítményű  szélturbina-generátor  valamivel  több  energiát 
szolgáltat  (EDM háromszög terület),  de nagyobb súlyú  és költségesebb is.  Az M ponthoz tartozó 
szélsebesség  (vmax)  fölötti  sebességértéknél  a  szélkereket  biztonsági  okból  le  kell  állítani.  Kisebb 
teljesítményű,  stabil  állásszögű  lapátok  esetén  a  rotoroknak  a  szélirányból  történő  90°-os 
elfordításával segítik elő a nyugalmi helyzetet.  Nagyobb teljesítményű, és változtatható lapátszögű 
szélkerekeknél  a  lapátszög  megfelelő  állításával  biztosítható  nyugalmi  helyzetben  a  minimális 
szélterhelés. A nagyteljesítményű szélturbinák 60-90 m magasságban vízszintes hajtótengelyűek és 
stabilitásukat a gyártó cégek – 250 km/h körüli szélsebességig – garantálják.

6.4.3.  Örvényáramú  (felhajtóerőt  hasznosító)  vízszintes  tengelyű  szélkerék  elméleti  
teljesítménytényezője (cp)

Mivel  a  szélenergiát  hasznosító  szélkerék  típusok  között  a  leginkább elterjedt,  (Európában szinte 
egyeduralkodó) az örvényáramú (2 vagy 3 szárnylapáttal  rendelkező) kerék, ezért  a továbbiakban 
ezzel a keréktípussal foglalkozunk.
A 6.4.ábrán egy a  szélkeréken átáramló,  és  a  szélső  áramvonalakkal  vázolt  áramtérbe helyezett  
örvényáramú  kerék  vázlatos  rajza  látható.  A  keréklapátok  által  súrolt  felület  A,  a  kerék  előtt  a 
zavartalan áramlás sebessége a vo, a kerék után v2.  A kerék keresztmetszetén átáramló levegőáram 
átlagos sebessége

Az elméleti teljesítmény tényező a /6.5/ szerin

A keréken átáramló levegő tömegárama:

Mindkét szélső esetben zérus értékű a kerékkel nyerhető teljesítmény /Po –P2/, ha v2 = 0 vagy 
ha v2 = v0 . Első esetben azért, mert a levegőáram elkerüli a kerekeket, második esetben a levegő 
változatlan állapotban szalad át a keréken.
A fenti értékekkel
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A fenti összefüggésnek v2 / v0 = 1/ 3  értéknél van maximuma, és ezzel 
                                                          cp, opt = 16/27 = 0,593, 
valamennyi ismert szélkerék típus között a legmagasabb érték.

6.4.4. Merev lapátozású, és állítható szögállású lapátokkal rendelkező szélturbina üzeme

Vízszintes  tengelyű,  gyorsjárású  szélturbináknál  az  üzemvitel  (a  szabályozhatóság)  szempontjai 
alapján, két alapvető típust különböztetünk meg:

1.merev lapátokkal rendelkező szélturbina
2.változtatható szögállású lapátokkal szerelt szélturbina.

6.4.4.1.Merev lapátozású szélturbinák üzemi jellemzői

Egy adott szélkerék teljesítményének kihasználtsága akkor elfogadható, ha üzem közben állandóan 
az optimális gyorsjárati szám (optimális fordulatszám) közelében járatható (lásd 6.5.ábra)
A kisebb teljesítményű szélturbinák (10 kW.ig) mindig merev lapátozással készülnek, és általában 
helyi  (autonóm)  energiaellátó  rendszer  elemeként  villamos  energia  tárolókat  (akkumulátorokat) 
töltenek. 
Ma már az egyenáramot szolgáltató egységeket is kizárólag áramegyenirányítóval ellátott váltóáramú 
generátorral szerelik (gépjármű áramgenerátorához hasonlóan). Ezek az egyenáramú generátorokhoz 
viszonyítva jobb hatásfokúak, meghibásodási lehetőségük, karbantartási igényük kisebb.
Erős szélben a generátor túlterhelését, ezek a szélirányból történő kifordulással (függőleges,  vagy 
vízszintes tengely mentén) kerülik ki. A nagyobb teljesítményű (P >25 kW) szélerőművek többnyire az 
országos hálózatra dolgoznak, ahol a generátor üzemi fordulatszámát – a típusától és a hálózathoz 
való csatlakoztatás módjától  függően – több kevesebb eltéréssel a hálózat  frekvenciája határozza 
meg. 
A 6.3. táblázat a hálózatra dolgozó szélerőművek lehetséges energia-átalakító rendszereit mutatja be. 

Ezek a szélerőművek kizárólag aszinkron (ASG) vagy szinkron (SG)generátorokkal rendelkeznek.
Mint  említettük, a kötött  fordulatszámon futó szélturbina csak a névleges szélsebesség környékén 
dolgozik  az  optimális  (a  legjobb  teljesítmény-tényezőhöz  tartozó)  fordulatszámon,  ettől  eltérő 
szélsebesség-értékek  mellett,  az  optimálishoz  képest  bizonyos  teljesítményveszteséggel  kell 
számolni.  Ezeket  a szélturbinákat  úgy tervezik,  hogy az optimális  gyorsjárati  számot (λopt)  a helyi 
uralkodó  szélsebességnél  (vátl)  nagyobb  szélsebesség  mellett  érjék  el.  A  generátor  ebben  a 
helyzetben általában a maximális teljesítménynek 70-80 %-ig van kihasználva.
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6.3.táblázat

A  szél  erősödésével  a  szélturbina  hajtónyomatéka,  ill.  a  generátor  terhelése  növekszik,  a 
szélsebességének egy határon túli  növekedésénél a generátor túlterhelődhet. Ez a túlterhelés úgy 
kerülhető el, hogy egy szélsebesség-határ fölött az áramlás a merev lapát körül leválik, miáltal a lapát 
hajtónyomatékát adó felhajtóerő drasztikusan lecsökken (6.13.ábra).
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6.13.ábra Adott fordulatszámon (kerületi sebességen) a szélsebességnek egy határon túli növekedése 
a profil körüli áramlás leválását okozza.

Az áramlás leválásának oka az, hogy – kötött szélturbina-fordulaszámon (kerületi sebességen) – a 
megnövekedett szélsebesség miatt a profilszög a kritikus érték fölé nő (6.14.ábra).
Ez a teljesítmény-szabályozási mód nagyon kényelmes, külső beavatkozást nem igényel, a generátor 
túlterhelését  automatikusan  kizárja  és  megtakarítható  a  lapátszög-állítást  elősegítő  költséges  és 
bonyolult elektronikus-mechanikus szabályozórendszer.
Kis- és közepes teljesítményű szélturbináknál (600 kW-ig) alkalmazzák előszerettel ezt a szabályozási 
módot.  Hátránya  ennek  a  szabályozási  módnak  –  a  nem  optimális  üzemi  fordulatszám  miatti 
teljesítményveszteségen kívül  –  hogy  az  áramlás  leválásakor  a  lapátokra  ható  erő  ugrásszerűen 
megnő, és így a szélturbina teljes mechanikai rendszerét erre a járulékosan fellépő igénybevételre kell 
méretezni. Ez az oka annak, hogy az 1 MW / 70 m szélturbina átmérő/ feletti szélerőműveknél már 
kizárólag a teljes lapát állásszögét a pillanatnyi szélsebesség és a megkívánt fordulatszám igényei 
szerint változtatják.
Létezik olyan, gyakorlatilag merev lapátozású szélkerék, amelynek lapátvégei (a teljes lapáthosszúság 
kb. 10 %-a) változtatható szögállásúak. Nagy szélsebességnél a lapátcsúcsok megfelelő állításával 
csökkenthető a kerék hajtónyomatéka, ill.  a generátor terhelése. Ilyen jellegű szélturbinája van az 
Inotán felszerelt 250 kW-os szélerőműnek.

6.4.4.2. Állítható lapátszögű szélturbinák üzeme

Valamely  szélturbina  lapátjainak  megfelelő  állásszög-beállításával  elérhető,  hogy  bármilyen 
szélsebességnél,  és  tetszőleges  fordulatszám  mellett  a  szélturbina  mindig  a  legjobb 
teljesítménytényezővel, az optimális gyorsjárati számon (fordulatszámon) dolgozzon.
A  Kulcson  és  Mosonszolnokon  üzembe  helyezett  600  kW-os  szélerőművek  is  ilyen  jellegű 
szélturbinával rendelkeznek.
A  6.14.ábra  azt  mutatja  be,  hogy  a  szárnylapát  állásszög-változtatása  hogyan  befolyásolja  a 
szélturbinára ható kerületi erőt, és ezzel a turbina fordulatszámát és terhelhetőségét.
A 6.14/a. ábra  egy szárnylapátos szélturbina oldal- és elölnézetét, valamint a lapát egy szelvényét  
mutatja, erősen nagyítva. A szelvényen láthatók a jellemző sebesség-vektorok. A szelvény kerületi  
sebessége: u, a szélnek a kerék előtti zavartalan sebessége vo   és a szárnyszelvényt támadó relatív 
sebessége: w = vo - u

6.14.ábra A szárnyszelvény-profiszög (α) állítás hatása [3]
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A  szárnyszelvényre  ható  felhajtóerő  iránya  merőleges  a  relatív  sebesség  irányára,  és  az  erő 
nagyságára
                                                                 F f = 1/2 cf.K. ρ.w2                                                               /
6.17/

itt K a szelvénynek a w-re merőleges vetülete (m2),
ρ a levegő sűrűsége (kg/m3)
cf a felhajtóerő-tényező, amely bizonyos határok között arányos a szelvény α állásszögével (lásd 
6.14/b.ábra)

A szárnyszelvényre ható ellenálláserő (Fe) iránya a relatív sebesség irányával megegyező és értéke – 
a szokásos üzemvitel mellett – lényegesen kisebb a felhajtóerőnél:

                                                                F e =1/2 ce.K. ρ.w2                                                            /6.18./

A szárnyprofil  ellenállástényezőjének (ce)  és a  profilszögnek a viszonya   6.14/c.ábrán látható.  Az 
ellenállástényező értéke akár két nagyságrenddel kisebb lehet a  felhajtóerő-tényező értékénél, és az 
üzemi profilszögtartományon belül gyakorlatilag változatlan értékű.
Mindkét  erőnek van tengely-irányú  és kerületi-irányú  komponense.  A tengely-irányú  összetevők  a 
tengely talpcsapágyát terhelik, a kerületi-irányú összetevők különbsége adja a kereket hajtó kerületi  
erőt. 
Az α profilszög változtatásával a felhajtó erő, - ill. annak kerületi összetevője - optimalizálható, míg az 
ellenálláserő, - ill. annak kerületi összetevője – gyakorlatilag változatlan marad.
 A lapát profilszögének változtatásával tehát – tetszőleges üzemi fordulatszám mellett, és bármilyen 
szélsebesség  értéknél  -  beállítható  a  maximális  kerékteljesítmény,  és  az  ehhez tartozó  optimális  
gyorsjárati szám.

6.4.5. Szélerőművek üzemében várható járulékos zavaró terhelések

Az eddigi tapasztalatok szerint, a szélerőművek üzemzavarai az alábbi okokra vezethetők vissza:
- alkatrész meghibásodás 39 %
- szabályozási elégtelenség 21 %
- jegesedés, villámcsapás, vihar 12 %
- hálózat kiesés   8 %
- egyéb, esetleg ismeretlen okok  20 %
Az alábbiakban néhány, olyan járulékos terhelést okozó jelenségről lesz szó, amellyel egy szélerőmű 
üzemében feltétlenül számolni kell.

6.4.5.1. Egyetlen szárnylapátra ható erőváltozás, állandósult, lamináris szélsebesség esetén

A szélsebesség a talajjal párhuzamos, állandósult, lamináris áramlás esetében is függvénye a talajtól 
mért magasságnak. A gyakorlatban elfogadott ökölszabály szerint

                                                                v1 /v2 = (h1 /h2)0,2

ahol  v1 illetve  v2 a  szél  sebessége  h1 illetve  h2 talajszint  feletti  magasságban.  Az n  =  0,2  kitevő 
valójában  változhat  az  előtalaj  minőségétől,  a  szél  átlagsebességétől,  a  levegő  hőmérsékletétől 
(viszkozitásától, sűrűségétől) stb.
Ez  azt  jelenti,  hogy  egyetlen  körülfordulás  időtartama  alatt  a  lapátokra  ható  szél-erő  (változatlan 
fordulatszám és változatlan lapátszög esetén) is változik.  A legnagyobb értéket a felső függőleges 
állásban, a legkisebb értéket az alsó függőleges állásban éri el. Háromlapátos szélturbina esetén ez, a 
kerék  fordulatszámához  viszonyított  háromszoros  frekvenciával  jelentkező  terhelésingadozást 
eredményez, amely ingadozás mértéke – éppen a lapátok fázis eltolódás okozta kiegyenlítődés miatt 
– elhanyagolható. Ugyanezen frekvenciával jelentkezik a szélturbina által leadott teljesítményben a 
torony árnyékoló hatása. A szárny-lapát alsó,  függőleges helyzetében a torony előtti  torló-nyomás 
jelentős  kerületi-erő  csökkenést  okozhat.  Ennek  mértéke  elsősorban  a  lapátszámtól  függ  (a 
lapátszámmal fordítva arányos), ezen kívül a torony méretétől (kis átmérőjű acélcső vagy nagyobb 
átmérőjű  vasbeton),  a  szárnylapát  és  a  torony  közötti  távolságtól,  valamint  a  szélsebességtől. 
Számításoknál ez a hatás egy teljes periódusú cosinus függvénnyel helyettesíthető, amelyik azonban 
csak addig él, amíg a lapát a torony előtt elhalad (6.15.ábra). Ez a jelenség rövid idejű teljesítmény-
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lüktetést okoz, amelyet a szélgenerátor-rendszer tehetetlenségi nyomatékának „lendítőkerék hatása” 
tompít.

6.15.ábra  A  torony  előtti  torlónyomás  által  okozott  hajtónyomaték  változás,  egy  háromlapátos 
turbinánál.

Feltétlenül  ellenőrizni  kell,  hogy a  forgó-rendszer  saját  frekvenciája  ne essen egybe a nyomaték-
ingadozások gerjesztette frekvenciával (hosszú, rugalmas hajtótengelyek esetén), valamint a torony 
kilengésének  frekvenciája  (acél  tornyoknál  1-2  Hz  közötti  érték)  meghatározza  azt  a  szélkerék 
fordulatszámot, amelyen a folyamatos üzem semmilyen körülmények között sem engedhető meg.

6.4.5.2. A szél turbulenciája miatt a szélturbinát támadó terhelésingadozás

A levegő áramlás szinte sohasem állandósult. Adott pontban mérhető szélsebesség-változás mértéke 
(széllökések erőssége) elsősorban a talajegyenetlenségek és a légkör stabilitásának függvénye. Erős 
szélben és talaj közelben a széllökések az átlagos szélsebesség 20-60 %-át is elérhetik, míg 100 m 
magasan a széllökések a talaj közeli értéknek csupán 1/5-e.
Irodalmi adatok szerint adott időben és adott helyen a széllökések periódusideje is jellemzője lehet 
egyfajta turbulenciának.
Szél-farmok (szél-erőművek csoportos telepítése) esetében előre nem látható mértékű turbulenciát 
jelent,  egy,  a  szélirány  felőli  másik  szélturbináról  érkező  ún.  fáradt  szél.  Ennek a  turbulenciának 
hatása  egy  adott  szélturbina  teljesítményére  előre  nem  számítható,  függ  a  szél  irányától  és  a 
szélsebesség értékétől. Az irodalomban találhatók ajánlások, amelyek az egyes szélgenerátor-tornyok 
egymástól  mért  minimális  távolságára  vonatkoznak.  (Az  uralkodó  szélirányban  az  egyes  tornyok 
távolsága ne legyen kisebb, mint a toronymagasság 1,5-2-szerese).
A turbulencia okozta  teljesítmény-tranziens mértékét  erősen befolyásolja  a szélerőmű mechanikus 
elemeinek jellege (rugalmas vagy megcsúszó tengelykapcsoló, torziós rugóként beépített tengely), a 
frekvencia  és  feszültségszabályozás  módja,  a  szélturbina  jelleg  (merev  lapátú,  változtatható 
lapátszögű, speciális szárny-profilú) az alkalmazott generátor típusa (szinkron-, aszinkron-generátorok 
különböző fajtái) és az elektromos hálózat jellemzői (szigethálózat, végtelen kapacitású hálózat, stb.).

6.4.5.3. A  hálózat  oldaláról  várható  veszélyes  terhelés  (nyomaték)  ingadozás  ugyanúgy  terheli  a  
rendszer elemeit. Ezek okai lehetnek:
- a hálózatra kapcsolás illetve gyors visszakapcsolás,
- hálózati rövidzárlat,
- gyors feszültség vagy frekvencia ingadozás,
- egyéb meghibásodások.

A  rendszer  elemit  a  várható  csúcsterhelés  figyelembevételével  kell  méretezni.  A  csúcsterhelés 
bizonyos esetekben elérheti a névleges terhelés 2,5-3-szorosát.
A szélerőmű üzeme alatt  a csúcsterhelések mértékét a rendszer-elemek és üzemmódok optimális 
megválasztásával lehet csökkenteni.

6.5. A szélenergia gazdaságos hasznosításának feltételei

A jelenleg gyártott  szélturbinák élettartamát 20-25 évre becsülik.  Egy szélerőmű gazdaságosságát 
elsősorban  az  élettartama  alatt  megtermelt  energia  mennyisége  határozza  meg.  Mivel  a  szélből 
nyerhető  energia  mennyisége  a  szélsebesség  harmadik  hatványával  arányos,  ezért  a 
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nagyteljesítményű, az országos hálózatra dolgozó szélerőműveket először olyan helyekre telepítették, 
ahol  biztosan  lehetett  számítani  az  állandó,  zavartalan,  nagy  erejű  légmozgásra  (Nyugat-Európa 
tengerparti sávja, USA sivatagi területei). 
A jelenlegi technológiai és gazdasági feltételek (állami támogatások, adókedvezmények stb.) mellett 
ott, ahol az éves átlagos szélerősség vo = 6 m/s (250 W/m2) feletti érték, oda már kifizetődő hálózatra 
termelő, nagyteljesítményű szélgenerátort telepíteni. 
Nyugat-Európában az 1996-os feltételek mellett egy 250 W/m2 (6 m/s) átlagos szélsebességű területre 
telepített szélerőmű teljes beruházási költségének várható megtérülési ideje 8 év volt. Ugyanez 600 
W/m2 (8  m/s)  átlagos  szélteljesítmény  mellett  4–5  évre  ,  1200  W/m2 (10  m/s)  mellett  2-3  évre 
csökkent. 
A 4-6 m/s átlagos szélsebességek mellett a házi energiaellátást szolgáló szélgenerátorok (legfeljebb 
néhányszor 10 kW teljesítményhatárig) telepítése mondható gazdaságosnak.
A 4 m/s átlagos szélsebesség értékek alatt, az elektromos hálózattól távoli területek öntözését, vagy 
állattartó telepek ivóvízét biztosító szivattyúk hajtására érdemes kisebb szélerőgépeket telepíteni 
(H= 10 m tengelymagasság). Egy ilyen hazai gyártású – szivattyút hajtó – szélkerék ábrája látható a 
6.17.ábrán.

A szélturbinák telepítésének üteme az utóbbi néhány évben 20-30 %-os növekedést mutatott (2006).

A növekedési ütem a közeljövőben sem lanyhul, sőt várhatóan növekedni fog. Ennek oka az, hogy a 
telepítéssel és a gyártással együtt járó kezdeti nehézségeken sikerült túljutni. Jelenleg már sorozatban 
készülnek  a  2-3  MW  egységteljesítményű  szélturbinák.  Az  egységteljesítmény  növelésével  a 
szélenergiával  előállított  villamos  áram  költségei  csökkenthetők,  és  néhány  ilyen  egységből  álló 
szélerőmű teljesítménye már összevethető egy azonos területfoglalású hőerőmű teljesítményével.

Az új szélerőművek telepítésénél figyelembe veszik a helyi lakosság véleményét is. Új telepítést csak 
a lakott településektől (lakóházaktól) távol (400-500 m) engedélyeznek. 

Az  utóbbi  időben  rohamosan  terjednek  Hollandiában,  Dániában,  Angliában  a  sekélyvizű  (5-8  m) 
tengerbe telepített ún. "off-shore" szélerőművek.

A szélenergia hasznosítás lehetőségeit mutatja az a tény is, hogy Németországban az 1998-as évben 
telepített  szélerőművek  kapacitásának  24  %-át  a  tengerparttól  távol,  a  belső  országrészben 
valósították meg.

A  6.17….6.21. ábrákon különböző kivitelű szélturbinák távlati képe látható [5].

                 6.17.ábra  .                                  6. 18.ábra                                         6.19.ábra
   Hazai gyártású lassújárású         Amerikai típusú lassújárású          Háromlapátos gyorsjárású
              szélkerék                                       szélkerék                                     szélturbina
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                                     6.20.ábra                                                      6.21.ábra
                     Egylapátos gyorsjárású szélturbina            Kétlapátos gyorsjárású szélturbina

6.6. A szélenergia és a hálózat stabilitása

Az Európa Tanács 2002-ben ratifikálta a Kiotói jegyzőkönyvet, amely előírja az üvegházhatású gázok 
1990 éves szintű kibocsátásának 8 %-os csökkentését 2012 évre. Ezt elfogadva az Európai Bizottság 
célul tűzte ki, hogy az EU-ban a megújuló energia-hasznosítás részaránya 2010-ig 6 %-ról 12 %-ra 
nőjön, és a megújuló energiaforrások révén előállított villamosenergia termelés ugyan ezen időszakra 
14,3 %-ról 23,5 %-ra emelkedjen. Ez az egyes megújuló energia fajtákra lebontva – többek között – 
annyit jelent, hogy Európában a 2003-as év-végi 28000 MW-os beépített szélenergia kapacitást 2010-
re 76000 MW-ra kell bővíteni.
A szélerőművek rohamos elterjedése komoly kihívást jelent a villamoshálózatot üzemeltetők számára, 
mivel a rendelkezésre álló szélenergia mennyisége – hosszú távon – előre meg nem jósolható. Az 
összes  kapacitás  rendelkezésre  állásától  a  teljes  szélcsendig  bármi  előfordulhat,  és  a  rövidtávú 
előrejelzés is csak bizonyos hibahatárok között lehetséges. Az energiatermelés rendszerirányítóinak a 
tartalékteljesítmény programozását ennek figyelembevételével kell kialakítani.
A  pillanatnyi  fogyasztói  igények  és  az  előre  csak  pontatlanul  jelezhető  szélteljesítmény 
összehangolása  annál  nagyobb  gondot  jelent  a  rendszerirányítás  számára,  mennél  nagyobb  a 
szélenergia részaránya a teljes energiarendszeren belül. Egyes becslések szerint, ha ez az arány 10 
%-nál nagyobb, akkor ez bizonyos kedvezőtlen körülmények egybeesése esetén már megoldhatatlan 
nehézségeket is okozhat.
Növeli  a  szélenergia-hasznosítás  gondjait  az,  hogy  a  hagyományos  hőerőművek  a  belépő 
szélerőművek hálózatra kötése, ill. azok teljesítményingadozása miatt, esetleg csak részterheléssel, 
rosszabb hatásfokkal üzemeltethetők.
Kedvezőtlen  körülmény  az  is,  hogy  a  rendszeren  belül  biztosítani  kell  a  teljes  szélerőmű-park 
teljesítményének megfelelő tartalék-kapacitást.  Ez kell,  hogy pótolja a szélmentes időszakokban a 
kieső szélteljesítményt.
Egy  angol  tanulmány  szerint,  a  hálózaton  belüli  szélenergia  százalékos  részesedésének 
függvényében, a villamos energia járulékos többlet-költségei a 6.16. ábra szerint alakulnak.
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6.16.ábra A szélenergia részarányától függő járulékos költségek alakulása [8]

A  szélteljesítmény  szeszélyes  ingadozásának  kedvezőtlen  hatásait  megfelelő  energia-tároló 
kapacitások  kiépítésével  lehet  csökkenteni.  Ezekre már  több gazdaságosnak tekinthető  megoldás 
létezik.  A világon pillanatnyilag a legkedvezőbb megoldásnak a tározós vízerőművek üzemeltetése 
tekinthető. Ezeknek a beruházási költségei magasak, de a tárolt energia jó hatásfokkal hasznosítható. 
Az elektrokémiai tárolás (hidrogén-technológia) is lehet gazdaságos, ha a megfelelő háttér-technika 
rendelkezésre áll.
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7. A VÍZ ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA

A Föld felületének kb. 71 %-át víz és jég borítja. Nagy mennyiségben van víz a levegőben (pára, 
felhő) és a talajban is. A Föld vízkészlete mintegy 1,4.109 km3, aminek csupán 2,7 %-a édesvíz, a 
többi  sósvíz  (főleg tengerek,  óceánok vize).  A Földön a víz  állandó körforgását  a  Napból  érkező 
energiaáram (4200 TW) biztosítja. A napsugárzás hatására  a Föld felszínéről másodpercenként kb.  
14.106 m3 vízmennyiség párolog el. A vízpára kondenzálódik a felhőkben és visszahull a Földre eső 
formájában. Ha az eső a tengerszintnél magasabb földfelszínre hull, akkor azon mennyiség helyezeti 
energiája  elvben  hasznosítható.  Műszakilag  és  gazdaságosan  ennek  a  helyzeti  energiának  csak 
elenyésző töredéke hasznosítható.

7.1. Történelmi áttekintés

A vízenergia hasznosításának legősibb szerkezetei a vízikerekek. Kínában már több ezer évvel ezelőtt 
építettek  bambuszból  nagy  átmérőjű  kerekeket  és  elsősorban  őrlőmalmokat  hajtottak,  vagy 
öntözéshez használt  vizet  emeltek velük.  Eleinte  "alul  csapott"  kerekeket alkalmaztak,  amelyekkel 
folyók, patakok vizének mozgási energiáját lehet hasznosítani (7.1.a ábra). Később, a középkorban 
már  Európában  is  megjelentek  a  "felül  csapott"  vízikerekekkel  hajtott  munkagépek  (malmok, 
kovácsműhelyek, stb.). A felül csapott vízikerekekl zárt vízrekesszel rendelkeznek és a kerékre áramló 
víz helyzeti energiáját is hasznosítják.

7.1.ábra Alulcsapott (a) és felülcsapott (b) vízikerék[5]

Az 1800-as évek első felében jelentek meg a mai, korszerű vízturbinák ősének tekinthető szerkezetek. 
Fourneyron  1833-ban,  majd  Menschel  és  Jonval  építették  az  első  rés  túlnyomásos  (reakciós) 
turbinákat.
Az első szabadsugár turbinákat Zuppinger 1846-ban, majd Girard 1853-ban építették és ezeket a XIX.  
század végéig gyártották is.
A reakciós turbinák építésében Francis 1849-ben bejelentett szabadalma jelentett áttörést, az akciós 
turbináknál pedig az 1890-ben megszerkesztett Pelton kerék megjelenése jelentett igazi sikert.
Az  alacsony esésű  turbinák  fejlesztésében Kaplan  1912-ben  bejelentett  találmánya jelentett  –  az 
axiális átömlésű járókerekek számára – jelentős technikai fejlődést.
Figyelemreméltó konstrukció volt Bánki Donát 1917-ben bejelentett találmánya(Bánki turbina). Ez egy 
kétszeres átömlésű járókerékkel rendelkező turbina típus, amelyet – egyszerű szerkezete és könnyű 
szabályozhatósága folytán – a törpe vízierőművekben máig alkalmaznak.
Jelentős  fejlődésen  mentek  keresztül  a  vízerőművek  meder  elzáró  szerkezetei  is.  Az  alapozási 
problémák  megoldása  az  árvíz,  a  jég  és  a  hordalék  elvezetés  szerkezetei,  a  duzzasztó  szint 
emelésének  egyre  biztonságosabb  lehetőségei,  az  elektromos  távvezetékek  mind  tökéletesebb 
műszaki  megoldásai  vezettek oda,  hogy egyre nagyobb egységteljesítményű vízerőművek épültek 
szerte a világon. A lehetőségek szemléltetésére néhány kiemelkedő adat a legnagyobb hasznosított  
vízszint-különbség: 
Laures (Olaszország)   2030 m (96 MW)
Reisseck-Kreuzeck (Ausztria)  1780 m (60 MW)
Chandoline (Svájc)  1750 m (126 MW)
A legnagyobb hasznosított vízhozamok
Kujbisev (Oroszország) 10000 m3/s
Volgográd (Oroszország) 10000 m3/s
Bonneville (USA)   5600 m3/s
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7.2. A víz helyzeti energiájának (esésének) hasznosítása

A  korszerű  vízturbina  a  járókeréken  átfolyó  vízáram  helyzeti  energiáját  hasznosítja.  A  vízáram 
teljesítménye:     

P = Φm.g.H [W]
ahol Φm : a járókeréken átfolyó víz tömegárama (kg/s)
        g   : a nehézségi gyorsulás (m/s)2

        H  : az esés (a felvíz és alvíz szintkülönbsége) (m)

A vízerőműveket elsősorban a rendelkezésre álló vízszint különbség szerint csoportosítják. Három fő 
csoportjuk:
a)nagyesésű (hegyvidéki, duzzasztó tavas) erőmű (H> 150 m),
b)közepes esésű(dombvidéki, duzzasztó tavas) erőmű (15<H<150 m)
c)kisesésű (síkföldi, vagy folyami) erőmű (H < 15m).

7.2.1. Nagyesésű (hegyvidéki) tározós erőmű (7.2.ábra)

7.2.ábra Nagyesésű vízerőmű elrendezése [1]

A nagyesésű erőművek turbinája a hegyekben –természetes módon keletkezett  – tóból,  vagy egy 
magashegyi patakvölgy kifolyásának elzárásával létesített tó vízéből, nyomócsövön keresztül kapja a 
vizet, a völgy alján épített gépházban. A gépház és a tároló-tó felszíne közötti szintkülönbség több  
száz méter lehet, de esetenként elérheti a 2000 m-t is.
Általánosan alkalmazott turbinája a PELTON turbina, amely egy szabadsugár (akciós) járókerékből és 
egy  (vagy  több)  sugárcsőből  áll  (7.3.ábra).  A  sugárcsőből  kilépő  vízsugár  a  járókerék  érintője 
irányában zúdul a kettőskanál keresztmetszetű (rögzített helyzetű) lapátokra.

7.3.ábra Pelton turbina és egy keréklapát keresztmetszete[2]

A  járókereket  hajtó  szabadsugár  vízáramát  egy,  a  fúvóka  kifolyási  keresztmetszetét  változtató 
szabályozótű állásával lehet befolyásolni. A szabályozótű állását a járókerék fordulatszáma vezérli.  
Hirtelen  terheléscsökkenés  (pl.  távvezeték  szakadás)  esetén  a  szabályozótű  azonnal  zár.  A 
nyomócsőben a hirtelen csőelzárás okozta nyomáshullám kialakulása ellen, megkerülő vezetékkel, 
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vagy  vízsugár-elterelővel  lehet  védekezni.  A  Pelton  turbina  járókereke  nagy  fordulatszámú  és  a 
villamos generátort (általában 4-8 pólusú) közvetlenül (áttétel nélkül) hajtja.
Az erőmű kiépített teljesítménye megfelelhet a tározótavat tápláló vízfolyás átlagos vízhozamának, de 
éppen a kisebb beruházási költségek és a könnyű teljesítmény-szabályozhatóság miatt érdemes ezt a 
típusú erőművet a névlegesnél nagyobb teljesítményűre kiépíteni és csúcserőműként üzemeltetni. A 
Pelton turbina a lapátjaira áramló víz energiáját kb. 90 %-os hatásfokkal alakítja mechanikai munkává,  
ami közelítőleg egyezik a Kaplan és a Francis tubinák hatásosságával (91-92 %)

7.2.2. Közepes esésű (dombvidéki), tározótavas erőmű (7.4.ábra)

A közepes szintkülönbségű erőművek vízhozama a hegyvidéki erőműveknél általában nagyobb. Az 
alkalmazott – jellegzetes turbina – ezeknél az erőműveknél a FRANCIS turbina.

7.4.ábra Közepes esésű vízerőmű jellegzetes elrendezése [1]

A Francis turbina járókereke nem állítható lapátozású. A víz radiális irányban folyik be, és minél kisebb 
a hasznosító esés, annál inkább axiális irányban lép ki a  járókerékből (7.5.ábra)

7.5.ábra Francis turbina járókerekének a hasznosítható vízszint különbségtől függő változatai. 
a) nagy szintkülönbségű, b) közepes szintkülönbségű, c) kis szintkülönbségű [2]

Francis  turbinákat  éppen  a  rögzített  helyzetű  járókerék  lapátjai  miatt  elsősorban  közel  állandó 
vízhozamú vízerőművek turbinájaként alkalmazzák. Kezelhetősége egyszerű.
Változó  vízhozamok  hasznosítására  többnyire  Kaplan  (vagy  cső-)  turbinákkal  szerelik  a 
vízerőműveket.  A  Kaplan  turbina  eredetileg  kis  szintkülönbség  (H<10  m)  és  nagy  vízhozam 
hasznosítására  tervezték,  de  –  a  sok  éves  fejlesztési  munka  eredményeként  –  ma  már  80  m 
hasznosítható szintkülönbségre is alkalmazható.
A közepes esésű vízerőművek kategóriájába  tartoznak a szivattyús víztározóval kapcsolt erőművek. 
Az erőmű szivattyúja olcsó villamos árammal (pl. éjjel) vizet emel a felső mesterséges tároló-tóba. A 
tároló-tó helyzeti energiája csúcsidőben hasznosítható. Egy szivattyús víztározóval üzemelő vízerőmű 
elvi elrendezése látható a 7.6. ábrán.
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7.6.ábra Szivattyús, tározómedencével kapcsolt vízerőmű elrendezési vázlata [1]

Az 1 jelű irány a turbina üzem-, a 2 jelű irány a szivattyús üzem anyag-és energiaáramát szemlélteti.
A 7.7.ábra az 1930-ban üzembe helyezett 132 MW-os Herdeckei (NSZK) szivattyús tározó erőmű 
látképét  mutatja.  A  természetes  hozzáfolyás  nélküli  tározó-tó  és  az  alsó  vízmedence  közötti 
szintkülönbség H = 168 m. A 4 db Francis turbinán átáramló víz térfogataárama Φ = 80 m3/s.

                                         
                                           7.7.ábra Hedeckei szivattyús tározó-tavas erőmű.

             1)Hengstey tó, 2) tározótó, 3) 4db nyomócső, 4) a gépház [5]

92



7.2.3. Síkvidéki (folyami) erőművek

7.8.ábra Folyami vízerőmű elvi elrendezése [1]

A  folyami  erőművek  jellemzője  a  nagy  vízáram  és  a  kis  duzzasztott  szintkülönbség  (7.8.ábra) 
Magyarországon ilyen típusú erőmű a Tiszalöki és a Kiskörei Erőmű. 
A folyami erőművek beruházási költsége nagyon magas, elsősorban a teljes folyómedret keresztező 
gátrendszer földmunkái (folyó elterelés, folyómeder szabályozás,  alapozás,  stb.),  valamint a beton 
felépítmények  méretei  miatt  (duzzasztó  zsilipkapuk,  hajózsilip,  gépház,  szívócsatorna,  stb).  Ezért  
csupán  a  vízenergia  hasznosítása  érdekében  az  ilyen  típusú  erőmű  építése  általában  nem 
gazdaságos. Ha hajózhatóvá tétel, vagy öntözővíz biztosítása érdekében kell duzzasztani egy folyót, 
akkor a gátrendszernek már kifizetődő tartozéka lehet a villamos energiát termelő vízi erőmű is (1960-
as évek szemlélete).
A folyami vízi erőművek általánosan alkalmazott turbinája a KAPLAN turbina (7.9.ábra)

7.9.ábra Kaplan turbina vezetőlapátjai (2) és járókereke (3) állítható szárnylapátokkal (4) [6].

A  Kaplan  turbinába  belépő  víz  (1)  először  egy  beton  csigaházba  folyik,  ahonnan  az  állítható 
vezetőlapát-gyűrű (2) állásszöge által meghatározott perdülettel ömlik a járókerékre. A járókerék 4-6 
szárnylapáttal  rendelkezik.  Szárnyprofil  keresztmetszetű  lapátjainak  állásszöge  –  a  mindenkori 
vízhozamtól  függően – beállítható.  Az üzemvíz  axiális  irányban folyik  át  a járókeréken,  majd egy 
görbített  diffúzoron (szívócső) keresztül  ömlik az alvíz csatornába. A vezetőlapátok és a járókerék 
szárnylapátjainak megfelelő állításával bármilyen szintkülönbség és vízáram mellett  biztosítható az 
optimális hatásfok (η>0,9).
Propeller turbina a neve annak a járókeréknek,  amelyik  a Kaplan turbinához hasonló járókerékkel 
rendelkezik,  azzal  a  különbséggel,  hogy  a  járókerék  lapátok  állásszöge  (merev  lapátozású)  nem 
állítható. Előnye, olcsóbb. Hátránya, hogy a névlegestől eltérő vízhozamokat rosszabb hatásfokkal 
hasznosítja. 
Síkvidéki erőművekhez – gépészeti szempontból – hasonló felépítésűek az ún. ár-apály erőművek. 
Ezek  –  megfelelő  földrajzi  és  áramlási  adottságokkal  rendelkező  –tenger  öblök  lezárásával 
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hasznosítják a tengerek ár és apály közötti vízszintkülönbségét, amely néhány helyen elérheti a 8-13 
métert.
Ár-apály erőművek lehetnek szakaszosak,  vagy folyamatos üzeműek. A szakaszos üzemű erőmű: 
egyetlen öböl gáttal és zsilippel történő lezárásával és a gépháznak a gáttestbe történő beépítésével 
valósítható meg. Apálykor a duzzasztott öbölből kiáramló, dagálykor az öbölbe bezúduló víz hajtja az 
erőmű turbináit.
Folyamatos üzemű ár-apály erőmű esetében, két szomszédos és zsilippel lezárt tengeröböl között van 
a turbinaház. Az egyik öböl dagálykor töltődik fel a tengervízzel (felvízi öböl), a másik öböl apálykor 
ürül  ki  a  tenger  felé  (alvízi  öböl).  A  két  öböl  szintkülönbsége  gyakorlatilag  állandó  és  ez  a 
szintkülönbség hasznosítható az állandó vízáramra tervezett turbinák segítségével.
A Kaplan turbina továbbfejlesztett változata a CSŐTURBINA. A csőturbina közel vízszintes tengelyű 
járókerékkel rendelkezik,  és a generátort  is  magába foglaló gépegység a járókerék előtti  üzemvíz 
csatornába épített, áramvonalas kialakítású zárt házba van beépítve (7.10.ábra).

7.10.ábra Csőturbina elrendezési vázlata [6]

A legújabb csőturbina változatban, a járókerék lapátok végén elhelyezkedő gyűrűben találhatók a 
generátor mágnesei. A generátor állórésze pedig – a tekercsekkel együtt – a turbinaház falába van 
beépítve (7.11.ábra). Angol nyelvterületen Straflo (straight-flow),  német nyelvterületen Arno-Fischer 
turbina a neve.

7.11.ábra Straflo-turbina elrendezési vázlata [1]

A  7.12.ábra  a  három  jellegzetes  turbina  típus  használhatósági  területei  mutatja  a  hasznosítható 
szintkülönbség  és  vízáram  függvényében.  A  határok  átfedik  egymást.  Konkrét  esetben  gondos 
gazdaságossági számítás előzi meg a megfelelő turbina típus kiválasztását.
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7.12.ábra A turbinatípusok a vízszintkülönbség és vízáram alapján[5]

7.2.4. Hullámerőmű

Szabad  vízfelszín  hullámmozgásában  rejlő  energia  hasznosítására  születettek  az  ún. 
hullámerőművek. Egy 1 m széles és 2 m magas hullámfront 1 kW, 13 m magas  hullámfront  1MW 
teljesítménnyel  rendelkezik.  Különböző  elven  működő,  kísérleti  hullámerőmű  létezik,  elsősorban 
sekélyvizű  tengerpart  közeli  helyeken,  ahol  az  állandó  erőteljes  hullámmozgást  az  ár-apályhatás 
okozta vízmozgás, illetve az állandó erős szél biztosítja.
A 7.13.ábrán látható kísérleti hullámerőmű Skóciában, egy meredek sziklafalra telepített, alul nyitott,  
két  kamrából  álló  építmény.  A  két  kamra  felső  részében  épített  egy-egy  alkalmasan  nyíló-záró 
légcsappantyú  úgy irányítja  a  két  kamrát  összekötő felső légtérbe telepített  szélturbinán átáramló 
levegőáramot,  hogy  az  a  vízszint  emelkedésnél  illetve  süllyedésnél  a  járókereket  mindig  azonos 
irányba forgassa.

7.13.ábra Kísérlet hullámerőmű Skóciában

Más  elven  működik  a  csuklóval  összekötött  két  tutajszerű  úszótestből  álló  szerkezet,  amelyik  a 
hullámmozgást követve, a csuklóban elhelyezett áramgenerátor segítségével termel villamos áramot. 
Kísérleteznek  olyan  dugattyús  szivattyúval,  amelynek  hengere  a  tengerfenékhez  rögzített,  és  a 
dugattyú egy, a víz felszínén a hullámmozgást követő, úszótesttel összekötve mozog.
A világ tengerin, óceánjain számos kisteljesítményű hullámenergiát hasznosító áramfejlesztő üzemel, 
amelyek a partoktól távoli bóják kivilágítását szolgálják.

7.2.5. Vízemelő kos

Igen  egyszerű  (rugós  szeleptányéron  kívül  más  mozgó  alkatrészt  nem  tartalmazó)  vízemelő 
szerkezet, az ún. VÍZEMELŐ KOS (7.14.ábra). A szerkezet fő része egy gyors folyású patakmederbe 
süllyesztett  cső,  amelynek  a  felső  vége  nyitott.  Az  alsó  végét  egy  szelep  zárja  vagy  nyitja,  attól 
függően, hogy a szeleptányér felületére ható víznyomás, vagy a szelepet nyitni akaró rugó ereje a 
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nagyobb. A szeleprugót úgy kell  beállítani,  hogy a felül nyitott  csőben lévő víznek a szelep belső 
felületére  ható  nyomása  ellenében,  a  rugó  a  szelepet  nyitni  tudja.  A  nyitott  szeleptányért  a  víz 
körüláramolja  és  a  szeleptányér  külső  oldalán  áramló  víz,  szívó  hatást  fejt  ki,  amelynek 
eredményeként a szelep lezár. A hirtelen csőlezárás okozta nyomáshullám (Δp =ρm .v.w) megemeli a 
kiegyenlítő-csőben a vízszintet, amely aztán egy magasban lévő tartályba szállítja a patak vizét. A 
nyomáshullám lecsengése aztán a szeleptányért  a rugó újra nyitja és a jelenség elölről  kezdődik.  
Mennél hosszabb a patakmederben fekvő cső, annál hosszabb ideig hatékony a nyomáshullám.
A nyomáshullám összefüggésében ρm a víz sűrűsége, v a víz áramlási sebessége a csőben, a szelep 
lezárása előtt, w a nyomáshullám terjedési sebessége a csőben (w = 1000 m/s). Ezzel a szerkezettel,  
segédenergia igénybevétel nélkül folyamatosan lehet 40-50 m szintkülönbségre vizet szállítani.

7.14.ábra Vízemelő kos működési vázlata [4]

7.3. Hazai víz erőművek (P=500 kW névleges teljesítmény fölött)

                   Tiszán
                   Tiszalöki víz-erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 7,5 m
Turbina típusa és átmérője Kaplan ø = 3000 mm
fordulatszám n = 100/min
Gépegységek száma 3 db
Beépített teljesítmény P = 12 MW

Kiskörei víz-erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 6,27 m
Turbina típusa és átmérője Csőturbina ø =43mm”
fordulatszám n = 107/min 
Gépegységek száma 3 db
Beépített teljesítmény P = 21 MW

Hernádon
Kesznyéteni víz-erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 13,8 m
Turbina típusa és száma Kaplan 2 db
Maximális vízhozam øv = 22,3 m3/s
Beépített teljesítmény P = 4,7 MW

Gibárti Erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 4,2 m
Turbina típusa sé száma Francis 2 db
Maximális vízhozam øv = 22,0 m3/s
Beépített teljesítmény P = 0,59 MW
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Felsődobszai víz-erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 3,5 m
Turbina típusa és száma Francis 3 db
Maximális vízhozam Øv= 20 m3/s
Beépített teljesítmény P = 0,51 MW

Rábán
Ikervári víz-erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 8 m
Turbina száma és típusa Francis 5 db
Maximális vízhozam ø v = 22 m3/s
Beépített teljesítmény P = 1,47 MW

Soroksári Duna ágban
Tassi erőmű

Hasznosítható szintkülönbség H = 3,8 m
Turbina típusa és száma Propeller 2 db
Maximális vízhozam øv= 40 m3/s
Beépített teljesítmény P = 0,65 MW

A hazai törpe erőművek nagy része a Rába vízgyűjtő területein és Észak-Magyarországon, - főleg a 
Hernád vízgyűjtőjéhez tartozó területeken – épültek, még az 1900-as évek elején, sokszor vízimalmok 
átépítésével.  Abban  az  időben  a  villamos  távvezetékek  hiánya  miatt  ezeket  a  kis  erőműveket, 
elsősorban a helyi  ipari kisfogyasztók igényei szerint  építették, a biztos, de minimális vízhozamra. 
Ezeknek a berendezései részben elavultak, részben elhasználódtak, ezért felújításra, rekonstrukcióra, 
átépítésre szorulnak. A rekonstrukciós tervek szerint ezeknek a kis erőműveknek a teljesítménye a 
jelenlegi teljesítmény 2-3 szorosára lenne növelhető (több mint 5MW többlet teljesítmény). Ezen kívül  
még  számos  vízhasznosítási  lehetőség  kínálkozik  a  meglévő  duzzasztóművek,  tározók,  ipari  víz 
visszavezetések megfelelő kiépítésével.

7.4. A vízerőmű és környezete

A vízerőművek úgy állítanak elő villamos energiát, hogy közben nem termelnek a környezetet terhelő 
káros melléktermékeket. Az erőmű utáni folyószakaszban a hatékony gerebtisztítás eredményeként a 
felszíni és a mélyvízi uszadék a minimálisra csökken, és a folyóvíz oxigéntartalmának növekedése a 
kémiai és biológiai öntisztulás folyamatát lényegesen felgyorsítja. Az üzemelő erőmű nem csökkenti a 
folyó  vízhozamát.  A  tározó  méretétől  és  az  üzemeltetéstől  függően kiegyenlítheti  az  árvíz  és  az 
aszályos időszakok vízhozamának ingadozásait. Az erőmű előtti tározó alkalmas lehet üdülő-övezet 
kialakítására  (Kisköre).  A  tározóból  kiinduló  öntözőcsatornák  a  környező  tájegységek  öntözővíz 
ellátását biztosíthatják. A folyómeder szabályozás elősegítheti a hajózhatóságot.
Annak ellenére, hogy a vízerőművek által termelt villamos energia – a környezetet terhelő káros anyag 
kibocsátás szempontjai szerint – az egyik legtisztábbnak mondható, mégis nagyon sok ellenkezéssel, 
támadással  kell  szembenézni  egy  vízerőmű  létesítése  során.  A  helyi  lakosság  körében  a 
duzzasztással  és  az  esetleges  gátszakadás  következményeitől  való  félelem  indokolja  a  negatív 
hozzáállást. Különösen a síkvidéki, nagyteljesítményű vízerőművek telepítése nagyarányú környezet-
átalakítást  tesz  szükségessé.  A  telepítéssel  szemben  álló  szakmai  ellenérvek  leginkább  ezen 
átalakításokkal  járó  ökológiai  és  hidrológiai  hatások  hosszúidejű  következményeivel  szerzett 
tapasztalatok  hiányára  vezethetők  vissza.  Vannak  jelenségek,  amelyekkel  minden  folyami  erőmű 
létesítésénél  számolni  kell  és  amelyekre  már  elfogadható  gazdasági  műszaki  megoldások 
ismeretesek.
Ezek:

- a felvízi duzzasztott tározó medence által okozott talajvíz-szint növekedés,
- a felvízi tározóban az áramlási sebesség csökkenése miatt a hordalék lerakódás és ezzel együtt 
  járó tápanyag feldúsulás, az algásodás veszélye,
- a folyómenti ivóvízbázis veszélyeztetése a szűrő szerepét betöltő kavicságy eltömődése miatt,
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- a felvíz és alvíz szintkülönbsége esetleg talaj-eroziót okozhat,
- lehetővé kell tenni a folyóban élő halak közlekedésést a felvíz és alvíz között,
- az árvíz levezetés lehetőségeinek és módozatainak kidolgozása, amely a környezet stabilizált 
állapotát a legkevésbé zavarja.

Természetesen minden vízerőmű telepítésénél a konkrét környezettől függően másként, más súllyal, 
más összefüggésben jelentkeznek az egyes megoldandó feladatok. Ezen kívül is még számtalan, - az 
üzemeltetés  módjától,  az  ökológiai  környezettől  (csúcsra  járatás,  sziklás  vagy  agyagos  talaj  stb.)  
függő – kérdésre kell a műszaki, ökológiai, hidrológiai, gazdasági szempontok optimumát megkeresni 
még a tervezés időszakában. A gondos, előrelátó tervezés azért fontos, mert az erőmű telepítése után 
a környezeti változások többnyire megfordíthatatlanok.
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8. A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA

8.1. A biomassza jellemzői

8.1.1. Történelmi áttekintés

Az ember, a tevékenységéhez szükséges energiát, a középkor végéig – döntő mértékben – megújuló  
energiaforrásokból (napsugárzás, szél, vízenergia és jelentős részben a biomassza hasznosításból) 
nyerte. A technika –főleg a XIX. századtól – olyan irányban fejlődött, hogy az energiatermelésben a 
fosszilis tüzelőanyagok szinte kizárólagos szerephez jutottak.

8.1.2. A biomassza fogalma

Egy adott élettérben (biotopikus környezetben) található (eleven és holt) szerves anyagot nevezzük 
biomasszának.  A  biomassza  3  alapcsoportját  szokás  megkülönböztetni:  a  producensek,  a 
konzumensek és a lebontók csoportját.
A  producensek  termelik  a  levegő  CO2  összetevőjéből  és  vízből  a  biomassza  primer  hozamát 
(vegetáció).  Az ehhez szükséges energiát a fotoszintézis adja, amely leegyszerűsítve a következő 
összefüggéssel írható le:

6CO2 + 6H2O + napfény = C6H12O6 + 6O2

A  C6H12O6 egy  monoszaharid  (egyszerű  cukor)  molekula,  amelyből  a  növény  a  legkülönbözőbb 
növényi összetevőket (poliszaharidokat) állítja elő (keményítő, cellulóz, stb.) 
A  konzumens  csoport  tagjai:  a  növényevők,  illetve  a  növényevőket  fogyasztó  ragadozók.  A 
növényevők képesek arra, hogy a növényi szénhidrogéneket a saját testük (és a húsevő testének) 
felépítéséhez szükséges zsírokká, fehérjékké alakítsák át.  
A lebontók csoportjába tartoznak a különböző mikroorganizmusok, gombák, amelyek az elhalt szerves 
anyagot  lebontják  és  visszaforgatják  a  táplálékláncba.  Anyagcsere  folyamataik  során  a  lebontott 
szerves anyagból CO2, CH4, stb. keletkezik.
A  biomassza  energetikai  célra  történő  hasznosítása  (elégetés)  során  ugyanúgy  keletkeznek 
füstgázok,  mint  a  fosszilis  tüzelőanyagok  eltüzelésekor.  Mégis,  a  biomassza  megújuló 
energiaforrásnak tekinthető, mivel a keletkező CO2 a vegetációs körforgás során – egy-két éven belül 
– újra, mint élő szerves anyag jelenik meg. Tehát nem okoz a levegőben CO 2 feldúsulást, és nem 
fokozza ezzel a légtér üvegházhatását.

8.1.3. A biomassza primer produktumának jellemzői

A föld egy éves biomassza (növényi) hozama ~165 Mrd tonna/év. Ebből a szárazföldek produktuma 
~110 Mrd/év, a tengerek, óceánok hozama ~55 Mrd tonna/év.
Egy  adott  biotopikus  környezet  vegetációs  produktumát  számos tényező  befolyásolja.  Ezek  közül 
legfontosabb   a  víz  és  a  napfény  mennyisége.  A  trópusi  őserdők  hozama  durván  30  tonna 
hektáronként és évente. Kultúrnövények (gabona, napraforgó) esetében ez az érték kb. 6,5 t/ha. Mivel  
a vegetációs hozamot meghatározó fotoszintézis egyúttal a légtér O2 és CO2 arányának egyensúlyát 
is befolyásolja, ezért nem mindegy, hogy a meglévő erdőterületekkel hogyan gazdálkodunk.
8.1.táblázat a különböző vegetáció típusok éves szerves anyag produkcióját mutatja.
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8.1.tálázat Vegetáció típusok nettó primer produkciója[1]

Magyarországon  (jelenleg)  az  energianyerés  céljaira  hasznosítható  biomassza  elsősorban 
mezőgazdasági melléktermékként jelenik meg, és csak másodsorban jöhetnek szóba a kifejezetten 
energiahordozók  előállítására  termesztett  mezőgazdasági  kultúrák.  Az  ország  földrajzi  helyzete 
behatárolja a mezőgazdasági ágazat lehetőségeit, de hogy ezeket a lehetőségeket milyen mértékben 
aknázza ki a társadalom, azt a helyi kultúra, a törvényi, pénzügyi háttér befolyásolja elsősorban.
Magyarország gazdasági érdeke a fosszilis  energiahordozók importjának csökkentése, ha a kiesés 
hazai  energiaforrással  pótolható.  Jó  példát  mutat  erre  Burgenland  (Ausztria),  ahol  Nyugat-
Magyarországgal  azonos  földrajzi  adottságok  mellett  rohamosan  terjednek  az  olyan  (falusi) 
hőközpontok, amelyek kizárólag napenergia, és szükség esetén biomassza tüzeléssel biztosítják a 
lakosság  fűtési  és  használati  melegvíz  ellátását.  A  8.2.  táblázat  Magyarország  fontosabb 
mezőgazdasági melléktermékeinek mennyiségi mutatóit ismerteti.

8.2.táblázat Melléktermékek mennyisége és jellemzői Magyarországon[1]

A  8.2.  táblázatban  szereplő,  megtermelt  melléktermék  mennyiségeknek  csupán  egy  része 
hasznosítható energiaforrásként.  Egy részét  – a talaj  termőerejének megtartása miatt  – feltétlenül 
vissza kell forgatni (szántani) a talajba, másik része ipari nyersanyagként kerülhet felhasználásra. A 
8.2.táblázatban  nem  szerepelnek  a  mezőgazdasági  melléktermékek,  (mint  vágóhídi  hulladék, 
istállótrágya, szennyvíziszap, stb.)
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8.2. A biomassza energetikai célú hasznosításának módozatai

A hasznosítás módja lehet 
I. közvetlen eltüzelés
II. feldolgozás utáni energetikai célú hasznosítás
a) pirolizís (elgázosítás)
b) sajtolás

1. szilárd végtermék (brikett, pellet)
2. folyékony végtermék (olajok)

c) fermentálás (erjesztés)
1. folyékony (alkoholok) végtermék
2. gáznemű (biogáz) végtermék

Az energetikai célú felhasználásnak legelterjedtebb módja a közvetlen hőtermelés (égetés)

8.2.1. A biomassza közvetlen eltüzelése

A 8.3.táblázat a fontosabb mezőgazdasági melléktermékek kémiai összetételét és fűtőértékét mutatja,  
20 % nedvességtartalom mellett.

8.3.táblázat Különböző biomassza anyagok kémiai összetétele[1]

A kis sűrűség (nagy fajlagos térfogat) mellett  valamennyi mezőgazdasági  melléktermékre jellemző 
még:
alacsony C tartalom 45-50 %
magas O tartalom 40-50 %
alacsony H tartalom     5-6 %
alacsony S tartalom        0,12-0,02 %

Emellett jellemzőjük a magas illóolaj tartalom 75-85 %

Ezek az adatok lényeges mértékben eltérnek a hagyományos fosszilis  tüzelőanyagokra vonatkozó 
értékektől, ezért közvetlen elégetésük e célra tervezett kazánokat és tüzeléstechnikát igényel.

A 8.1.- 8.4. ábrák különböző kazánokat mutatnak be, szalmabála és faapríték tüzelőanyagra.

A szalmabálát tüzelő kazánok a szalma magas illóolaj tartalma miatt, (ezek 200-300 °C hőmérsékleten 
szabadulnak fel), mindig kétzónás kialakításúak. Az első zónában a tüzelőanyag elgázosítása folyik, a 
második zónában (utóégető) a felszabadult gázok égetése történik szekunder levegő hozzáadásával. 
A szalma magas oxigéntartalma miatt  ezen kazánok teljesítmény szabályozása a levegő adagolás 
változtatásával  csak  mérsékelten  valósítható  meg.  Itt  a  teljesítmény-  szabályozást  elsősorban  a 
tüzelőanyag adagolással lehet elérni. (8.1.ábrán egy- vagy kétaknás adagolással).
Faapríték  tüzelésnél  a  tüzelőanyagnak a szükséges teljesítménnyel  arányos  adagolását  általában 
csigás adagoló szerkezettel valósítják meg. A 8.4.ábrán egy olajkazánra telepített faapríték előtüzelő 
berendezés  látható.  Ez  a  megoldás  kisebb  teljesítményű  kazánoknál  szélesebb  szabályozási 
lehetőséget és a szélsőséges teljesítményeknél jobb hatásfokot ígér.
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       8.1.ábra Folyamatos bálatüzelés [1]                                   8.2.ábra Alsóégésű bálatüzelés[]

  
          
         8.3.ábra Kisteljesítményű faapríték                                  8.4.ábra Faapríték előtüzelés[2]
                        tüzelőberendezés[1]

Kisebb  hőteljesítmények,  vagy  alkalmi  hőigények  kielégítésére  a  meglévő  (más  célra  tervezett) 
kazánokat  is  át  lehet  alakítani,  különböző  mezőgazdasági  melléktermékek  eltüzelésére  alkalmas 
formában.  Ezek  hatásfoka  és  károsanyag  kibocsátása  azonban  rosszabb  a  speciális  kazánokkal 
elérhető értéknél.
A mezőgazdasági melléktermékek közvetlen elégetése, -  a termék kis sűrűsége, és az ezzel  járó 
viszonylag  magas  szállítási  költségek  miatt  –  csak  akkor  gazdaságos,  ha  a  melléktermékek 
begyűjtése  a  közvetlen  környékről  (20-30  km)  megvalósítható.  Ezért  ritkábban  épülnek  csak 
mezőgazdasági termékeket hasznosító nagy hőerőművek, gyakoribb a kisebb teljesítményű,(egy-egy 
települést ill. lakókörzetet ellátó) energia központok alkalmazása.

8.2.2. Feldolgozás utáni hasznosítás

8.2.2.1. Pirolízis

A  pirolízis  jelentősége  sokat  csökkent  az  utóbbi  évtizedekben.  Az  1970-es  évekig  a  budapesti 
háztartásokat ellátó "városi gáz" előállítása ezzel a módszerrel történt. Fahasábok pirolízisével nyerték 
a nagy szénmonoxid tartalmú gázt. A második világháború alatti üzemanyaghiány miatt pl. a városi 
taxik tetejére szerelt  tartályban állították elő pirolízissel  az ún. fagázt,  amely az autók belsőégésű 
motorját hajtotta.
Két fajta technológia ismeretes:

      a)   a hagyományos pirolízis, amely 300-500°C hőmérsékleten zajlik. A végtermék gáz és faszén. 
A gázban magas az illóolaj tartalom. Az illóolajat környezeti hőmérsékleten kondenzálva kapjuk az ún.  
pirolízis olajat. Ez fűtőolajként hasznosítható.

      b)  a  gyors  pirolízis:  amelynek  során  a  gázosítás  800-900°C  hőmérsékleten  történik.  A 
végtermékben (gázban) főleg CO (szénmonoxid) található.
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8.2.2.2. Sajtolás

8.2.2.2.1. A végtermék brikett vagy pellet

A  mezőgazdasági  melléktermékek  sajtolását  az  indokolja,  hogy  a  sajtolás  útján  ezen  anyagok 
sűrűsége  lényegesen  növelhető,  szállítási  költségük  csökkenthető.  E  mellett  gépi  adagolásuk  a 
tüzelőberendezésekben  könnyebben  megoldható.  Hátránya  a  sajtolásnak,  hogy  a  sajtoláshoz 
felhasznált energia szinte összevethető a végtermékből nyerhető energiával.  Ezért elengedhetetlen 
ezen  technológia  alkalmazása  előtt  az  alapanyag  jellemzőinek  (nedvességtartalom,  összetétel, 
szemcseméret,  szálhosszúság, stb.) pontos felmérése és – a présgép típusának ismerete alapján – a 
gondos gazdaságossági számítás. 
A sajtolással nyert szilárd végterméket a méretei alapján:
brikett-nek nevezzük, ha jellemző mérete 50 mm, vagy e fölötti (lehet kör-vagy négyszögalapú, hasáb,  
vagy tojás alakú)
tüzi pellet a neve a kisebb (10-25 mm) méretű, többnyire henger-alakú tömörítvénynek.
Németországban  kísérleteztek  a  szalmabrikett  erőművi  hasznosításával.  Schwandorf-ban  egy 
barnaszén üzemű hőerőmű (Bayernwerk) tüzelőanyagához 10 % szalmabrikettet kevertek. A kísérlet 
eredményeként – szinte változatlan technológia mellett, - a hőerőmű károsanyag emissziója csökkent, 
és csökkent az üzem füstgáz tisztítási költsége. A kísérletet a többi barnaszén tüzelésű erőművekben 
folytatják [3]

8.2.2.2.2. A végtermék olaj

Növényi olajokat – szinte kizárólag az olajnyerés céljából termesztett növények magjából – sajtolással, 
majd  oldószeres  extrakcióval  nyerik.  Sok,  Magyarországon termelt  növény magja  tartalmaz olajat 
(napraforgó,  repce,  szója,  dió,  mandula,  tök,  rininus,stb.),  de  ipari  jelentősége  elsősorban  a 
napraforgónak és a repcének van. Egységnyi termőterületről, préseléssel nyerhető olaj mennyisége: 

napraforgó 740 kg/ha
repce 696 kg/ha

A növényi olajok (bio-olaj) felhasználása sokrétű (kenőolajok, hidraulikus olaj, vegyipari alapanyag). 
Ehelyütt csupán a tüzeléstechnikai és energetikai célú alkalmazás lehetőségeit tekintjük át.
Nagyteljesítményű kazánoknál a bio-olajok minden további nélkül  helyettesíthetik a kőolajból nyert 
fűtőolajat  (akár  nyomásporlasztásos,  akár  forgóserleges  égőfej  alkalmazása  mellett).  Kisebb 
teljesítményű  berendezéseknél  célszerű  a  növényi  tüzelőolajat  hagyományos  fűtőolajjal  keverni, 
elsősorban  a  növényi  olaj  magasabb  viszkozitása  miatt.  Növényi  olajok  fűtőolajként  történő 
alkalmazása  azért  előnyös,  mert  elenyésző  mértékben  tartalmaznak  kénvegyületet  és  kevésbé 
robbanásveszélyesek. Hátrány, hogy valamivel kisebb a fűtőértékük.
A 8.4. táblázat néhány növényi olaj és a gázolaj anyagjellemzőit hasonlítja össze.

8.4.táblázat Növényi olajok összehasonlítása [1]

Világszerte folynak kísérletek arra, hogy a növényi olajokat alkalmassá tegyék belsőégésű motorok 
hajtására. Erre a célra közvetlenül nem használahatók. A magasabb viszkozitás miatt az üzemanyag 
adagolás és a porlasztás nem tökéletes, tartós üzemben – a koromlerakódás miatt – tönkremehet a 
motor.
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Növényi  olajok  észterezésével  (repceolaj-metilészter:  RME)  a  gázolajjal  egyenértékű  üzemanyag 
állítható  elő,  bár  az eljárás  megdrágítja  az így  előállított  terméket.  RME alkalmazásával  a  motor 
károsanyag kibocsátása általában csökken (szénhidrogén 50 %, CO 95 %, füst 67 %), egyedül a 
nitrogénoxidok emissziója nő (Nox 110 %), ami hátrányos.
Folytatnak  kísérleteket  azzal  a  céllal  is,  hogy  a  növényi  olajokat  különböző  adalékanyagok 
segítségével  tegyék  alkalmassá a belsőégésű motorok hajtására.  Ezekkel  az eljárásokkal  áttörést 
még  nem  sikerült  elérni.  Az  egyes  módszerekről  a  szabadalmi  védettség  miatt  kevés  adat  áll  
rendelkezésre.
A repceolaj előállítás energiafolyamatát mutatja a 8.5.ábra. Az ábrából leolvasható, hogy a termelés 
során  durván  25,3  GJ/ha  befektetett  energiából  40,24  GJ/ha  fűtőértékű  repceolaj  nyerhető.  Az 
energiamérleg  csupán  az  olajra  vetítve:  H/B  =  1,59  (hasznosítható/befektetett  energia).  A 
hasznosítható  melléktermékek  figyelembevételével  viszont  a  mérleg  H.M/B  =  5,2  ,  már  nagyon 
kedvező.  A kőolajszármazékok növényi olajjal történő helyettesítését célzó kísérleteket sok helyen 
állami támogatás kíséri, mivel ettől nemcsak a nyersolajpiactól való függőség csökkentését, hanem a 
mezőgazdasági túltermelési válság enyhítését, a foglalkoztatottság növelését és a parasztgazdaságok 
erősödését is remélik.

8.5.ábra Repceolaj előállítás energiamérlege [1]

8.2.2.3. A biomassza fermentálása (erjesztése)

A fermentálás (erjesztés)  végterméke lehet  folyékony (alkohol),  vagy  gáz (biogáz)  halmazállapotú 
anyag.

8.2.2.3.1. Alkohol

Az  alkoholokat  többnyire  cukor-,  vagy  keményítőtartalmú,  ritkábban  cellulóztartalmú  anyagokból 
nyerik.
Nálunk energetikai célú felhasználásuk elhanyagolható, de néhány trópusi, szubtrópusi államban – 
benzinhez keverve – üzemanyagként hasznosítják. Az etilalkohol és a benzin üzemanyag jellemzőit  
összehasonlítva, az alkoholra nézve kedvezőtlen,

az alacsony fűtőérték (benzin fűtőértékének kb. fele)
a magas viszkozitás (a benzin viszkozitásának kétszerese)
a magas párolgási hő (a benzinének háromszorosa)
a magas hidegindítási hőmérséklet (5-15 °C)

Előnye viszont a magas oktánszám (~110)
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Ezen  tulajdonságai  miatt  önálló  üzemanyagként  nem  alkalmazzák,  hanem  10-15  %  arányban 
benzinhez keverve (Motalko, Gazanol néven) hozzák forgalomba. 
Braziliában,1985-ben  az  eladott  gépkocsik  97%-a  speciális,  a  keverék  üzemanyaghoz  átalakított 
motorral rendelkezett. A 8.6.ábra búzából előállított alkohol energiamérlegét mutatja.

                                                                                                            TNHE (tovább nem hasznosítható energia)

8.6.ábra Búzából alkohol (etanol) előállításának energiamérlege[1]

Ebben az esetben az energiamérleg tisztán az alkoholra vonatkoztatva: H/B = 0,3.
Ugyanez melléktermék hasznosítással HM/B =3,1. Ebből a példából látható, hogy az a körülmény, 
hogy a melléktermék is hasznosul (pl. lepárlásnál)döntően befolyásolhatja gazdaságosságot.
Az ipari célra előállított alkohol előállítási költségét csökkenti az a tény, hogy – a fogyasztásra termelt 
alkohollal szemben -, a finomítási, tisztítási folyamatoktól el lehet tekinteni. További előny lehet, hogy 
az  alkohol  alapanyagainak  termesztése  más,  mezőgazdasági  termelésre  alkalmatlan,  rosszabb 
minőségű talajon is gazdaságos lehet.

8.2.2.3.2. Biogáz

A biogáz előállítására valamennyi mezőgazdasági melléktermék és élelmiszeripari szerves hulladék 
alkalmas (szalma, szár, csutka, vágóhídi hulladék, derítő iszap, lakossági szerves hulladék, trágya, 
fekália, zsír, olaj, stb.). A biogáz termelés előnye, hogy csökkenti az állattartó telepek és bármilyen 
más  szerves  hulladékot  termelő  üzem  környezetszennyezését,  energiát  termel,  a  melléktermék 
(bioiszap) értékes talajerőt növelő trágyaként hasznosítható.
A biogáz anaerob (oxigéntől elzárt) baktériumos erjedés terméke. A hulladékot – első lépésben – az 
acidogén baktériumok ecetsavra  (C2H4O2)  és hidrogénre (H2),  majd  a  metanogén baktériumok az 
ecetsavat  metánra és CO2-re(C2H4O2 = CH4  +CO2)  bontják.  A széndioxidot  és a hidrogént tovább 
alakítják (CO2 +4H2 = CH4 + 2H2O) metánra és vízre.

A biogáz összetétele:
CH4 50-70 %
Co2 35-50 %
H2 0-0,2 %
H2S 0-0,2 %

Átlagos energiatartalma 22600 KJ/Nm3 ( földgázé: 33500 KJ/Nm3).
A biogáz termelés technológiája nedves és félszáraz eljáráson alapulhat. A könnyebb kezelhetősége 
miatt inkább a nedves eljárás terjedt el.
A biogázt előállító berendezés három fő egységből áll:

- az erjesztőtér (fermentor), amely egy vagy több tartályból állhat,
- a gáztartály, amely többnyire egy vízzárral tömített, mozgó, kupolaszerű konstrukció,
- a  keverő  szerkezet,  amely  naponta  egyszer-kétszer,  vagy  akár  folyamatosan  átkeveri  a 

fermentorban erjedő szerves alapanyagot.
A keverő szerkezet elhagyható, de akkor a szerves anyag "filcesedési" hajlama miatt, a tartályt évente  
legalább egyszer, - az összeállt és megkeményedett uszadéktól –meg kell tisztítani.
A 8.7.-8.9.ábrák néhány,  elsősorban a távol-keleten elterjedt,  egy-egy parasztgazdaság igényének 
megfelelő, többnyire földbe ásott biogáz telep elrendezését mutatja.
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8.7.ábra Egyaknás biogáz telep [4]

A  8.7.ábra  a  legegyszerűbb  elrendezésű  telep  vázlatos  rajzát  mutatja.  Az  erjedő,  gázosodó 
nyersanyag az erjesztő  tartály  tetején úszik,  a már kierjedt  anyag a tartály  fenekén gyűlik  össze, 
ahonnan kiszivattyúzható

8.8.ábra Kétaknás biogáz telep [4]

A 8.8.ábra kétaknás telepet mutat be. Itt az adagoló aknában erjedő nyersanyag önmaga biztosít egy 
bizonyos önkeverő hatást azáltal, hogy gázosodás közben felszáll, és a már kierjedt anyag a második  
akna aljában gyűlik össze.

8.9.ábra Keverő szerkezettel ellátott biogáz erjesztő vázlata[4]
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Egy  számos  állat  trágyájából  (tehén,  ló)  naponta  0,7-1  Nm3 biogáz  állítható  elő  (0,5  liter  olaj 
egyenérték).  Megadható  a  várható  biogáz  termelés  intenzitása  az  erjesztő  tartály  térfogatának 
nagysága  alapján  is.  E  szerint  1  m3-es  fermentor  térfogatban  –  közepes  színvonalú  technológia 
mellett, és mezofil baktériumos erjesztés esetén – 1 Nm3 biogáz keletkezik. 
Egy biogáz telep gázhozama elsősorban függ:

a) a szerves anyag összetételétől,
b) a fermentor hőmérsékletétől,
c) a szerves anyag nedvességtartalmától,
d) a szerves anyag szemcseméretétől.

A szerves anyag összetétele annál kedvezőbb, minél heterogénebb: többféle hígtrágya, különbféle 
növényi hulladékok, szalmás trágya, stb.
A fermentorban uralkodó optimális hőmérsékletet az erjesztést előidéző metanogén baktériumtörzsek 
igényei szerint kell beállítani. A magasabb hőmérsékletet igénylő termofil törzsek 48-53 °C értéken, a 
hazai  hűvösebb viszonyok  mellett  elfogadhatóbb  körülményeket  igénylő  mezofil  törzsek  28-36  °C 
között a legaktívabbak.
A 8.10.ábra a biogáz-képződés és a hőmérséklet  közötti  összefüggést  mutatja.  A termofil  törzsek 
ugyan kétszeres intenzitással erjesztik a szerves alapanyagot, de az optimális hőmérséklet biztosítása 
érdekében a termelt biogáz jelentős részét a tartály fűtésére kell fordítani.

8.10.ábra A hőmérséklet hatása a biogáz termelésre[4]

Az erjesztő tartályba táplált nyers szerves anyag optimális szárazanyag tartalma (20-22 %) állapítható 
meg a 8.11.ábrából

8.11.ábra A víztartalom befolyása a biogáz termelésre [4]
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Lényegesen befolyásolja  a  biogáz  képződést  a  szervesanyag  szemcsemérete  is.  Az  istállótrágya 
bomlásidejére ad tájékoztatást a 8.5.táblázat 

8.5. táblázat Istálló trágya bomlási ideje a szemcseméret függvényében

A félszázaz biogáz gyártási eljárás során a fermetor – azonos szervesanyag tartalom mellett – kisebb 
méretű  és  többnyire  teknőformájú.  A  fermentorba  előre  gondosan  tervezett  összetételű  szerves 
anyagot kell juttatni, amelyet különböző hulladékokból és adalékanyagokból állítanak  össze.
Sajátságos  biogáz  telepeknek  tekinthetők  a  kommunális  szemétlerakó  helyek.  Egy  új  telep 
megnyitása előtt  a területet  gázgyűjtő  csövekkel  bélelik ,  a telep feltöltése és földtakarása után – 
néhány tíz évig – az előre lefektetett csövek segítségével szívják le a szerves anyag spontán bomlása 
során keletkező biogázt.
A  biogázban aránylag  sok  a  nem hasznosítható  kísérő  gáz,  a  CO2.Ha  a  biogáz  kezelése  során 
kivonják  a  széndioxidot,  akkor  a  földgázzal  egyenértékű,  azonos  energiasűrűségű  és  azonos 
feladatokra alkalmas gáz nyerhető. A CO2 elvonás többnyire mésszel, esetleg nátrium vagy kálium-
hidroxiddal lúgosított vízben való átáramoltatással történik. A leválasztott CO2 az üvegházakban nevelt 
növények  levéltrágyázására  hasznosítható.  A  8.12.  és  8.13.ábrák  a  fejlettebb  ipari  államokban 
korszerűbb technikával épített biogáz telepek elvi felépítését mutatják.

8.12.ábra Darmstadti (Németország) biogáz telep vázlatos elrendezése[4]

8.13.ábra Osztrák biogáz telep elrendezése (Bergenz) [4]
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Mindkét biogáz telep fekvőhengeres fermentorral rendelkezik. A 8.12.ábrán az erjesztő egyterű, és 
folyamatos gépi keverővel van ellátva.
A 8.13.ábra szerinti biogáz telep erjesztő tartályában a keverést a nyolcrészes elrendezés biztosítja.  
Az egyes fermentor részek komposzt szintjét a gáznyomás befolyásolja.
A biogáz-termelés környezetvédelmi haszna (a környezetet szennyező szerves hígtrágya, szennyvíz, 
egyéb szerves hulladékok begyűjtése és feldolgozása) mellett előnye, hogy műtrágyát helyettesítő, 
azonnal kilocsolható öntözővizet biztosít, és a biogáz helybeni felhasználásával korszerűsítheti – adott 
helyen – a mezőgazdasági technológiát.

Egy  10  km-es  földgázvezeték  költsége  összevethető  egy  biogáz  telep  beruházási  összegével.  A 
biogáz telepre alapozva, a helyi háztartások vezetékes gázellátása is megvalósítható.
A biogáz üzemi felhasználása során szóba jöhet
- bármilyen technológiai hőigény (szeszfőzde, üvegmosó,stb.) kielégítése
- stabil vagy mobil (traktor) belsőégésű motor hajtása,
- iskola, irodaépület, istálló, fóliasátor fűtése,
- hűtőház üzemeltetése (abszorpciós hűtőgép)
- terményszárító hőigényének kielégítése
- helyi törpe erőmű üzemanyag-ellátása.

Példaként  említhető,  hogy  a  soroksári  szennyvíztisztító  telepen  1930  óta  üzemelt  egy  GANZ  –
JENDRASSIK  típusú  gázmotor,  amit  a  szennyvíz  iszapból  nyert  biogázzal  hajtottak  és  villamos 
energiát termelt.

8.3.Települési szilárd hulladék hasznosítása 

Ez  a  fejezet  a  szilád  települési  hulladék  hasznosításának  két  módjáról  szól.  A  termikus 
hulladékkezelésről (szemétégetés), és a szemétlerakóban erjedés következtében keletkező depónia-
gáz (biogáz) energetikai hasznosításáról.

A lakosságnál folyamatosan keletkező háztartási hulladék elhelyezése egyre nagyobb gondot jelent. 
Világszerte  terjed  az  a  felfogás,  hogy  ezen  szemét  energetikai  hasznosításának  gyakorlatát  a 
megújuló energiaforrásokhoz hasonlóan kell kezelni.
Az 1970-es években a fejlett ipari államokban rohamosan nőtt a szemétégető erőművek száma. A 
lakosság  körében  azonban  ezek  nem voltak  népszerűek.  elsősorban  az  égetés  során  keletkező 
füstgázok  és  pernye  környezetkárosító  hatása  miatt.  Az  azóta  kötelezően  előírt  hatékony 
füstgáztisztító  eljárások  alkalmazásának  eredményeként  a  szakma  a  szemétégető  erőműveket  a 
környezetszennyezés  tekintetében  a  biomasszát  hasznosító  erőművekkel  azonos  besorolásba 
helyezi. 
Európában 2002-ig kh.500 db. ilyen szemétigető erőművet üzemeltetnek, a nagyobb városokban akár 
többet is.
Budapesten 1981-ben épült Magyarország eddig egyetlen szemétégető erőműve, amely a város teljes 
hulladékának kb.60 %-át (350 000 t/év) képes eltüzelni.

8.3.1. Települési szilárd hulladék termikus hasznosítása (szemétégetés)

8.3.1.1. Termikus hulladékkezelés módszerei

a) Égetés.

Ez az eljárás a leginkább elterjedt,  ehhez fűződik a legtöbb tapasztalat,  és ez ideig a legkevésbé  
költséges módszer.
Az égetőtér lehet: rostélyos rendszerű
                             fluid ágyas
                             forgódobos

A közvetlen elégetésnél a visszamaradó salak gyakorlatilag károsanyag-mentes, és így mindenfajta 
kezelés nélkül lerakható. Ezzel szemben a pernye nehézfém-tartama miatt külön kezelésre szorul és 
még ez után is csak veszélyes-hulladék tárolóban deponálható.

109



A  füstgáz  a  környezetre  veszélyes  koncentrációban  tartalmaz  savas  összetevőket  (HCl,  SO2), 
nitrogén-oxidokat és dioxint. Ezért ennél a technológiánál a füstgáz tisztítása elengedhetetlen.
b) Pirolízis (kigázosítás).

A többnyire előkezelt (aprított) és szelektíven gyűjtött hulladékot viszonylag alacsony hőmérsékleten 
(400-600 ˚C) levegőtől elzárva hevítik. Eközben keletkezik a pirolízis-gáz, amelynek főbb összetevői: 
CO, CO2, N2, H2O, CH4, H2, CnHm.
A visszamaradt szilárd éghető, az ún. „pirolízis koksz”.
A  pirolízis-gáz  további  energetikai  hasznosítása  nem  okoz  gondot,  míg  a  pirolízis  koksz 
(hagyományos kazánokban egyéb tüzelőanyagokkal  keverve  eltüzelhető)  égetésénél  – a szelektív 
hulladékgyűjtés módjától és hatékonyságától függően – a keletkező füstgáz és pernye kezelését meg 
kell oldani.
A pirolízis-gáz kondenzációs terméke a pirolízis-olaj, amely különböző ipari célra hasznosítható.

c)  Elgázosítás.

Magas  hőmérsékleten  (t  >1200  ˚C)  oxigén  vagy  vízgőz  jelenlétében  a  hulladék  elgázosítható. 
Végtermék: I. éghető gáz (CO, H2, CO2, H2O), amely gyakorlatilag környezet-szennyezés nélkül
                      hasznosítható.
                   II. folyékony salak, amely a környezetre káros szennyezéseket is tartalmaz és ezért
                       speciális lerakóba deponálható.

d) Plazmatechnológia.

Első  lépésben  magas-hőmérsékletű  20000  ˚C)  plazmaívvel  a  hulladékot  levegőtől  elzárva  ki  kell  
gázosítani, majd a keletkezett pirolízis-gázt 1300 ˚C hőmérsékleten elégetik. A magas hőmérsékletek 
miatt  ez az  eljárás  veszélyes  hulladékok elégetésére  is  alkalmas,  de  magas energiaigénye  miatt 
nagyon költséges. 
A következőkben a leginkább elterjedt szemétégető eljárást ismertetjük.

8.3.1.2. Termikus hulladékhasznosítás égetéssel

A világon szinte kivétel nélkül az égetéses szemét-megsemmisítést alkalmazzák. Egy hulladékégető 
erőmű  fajlagos  beruházási  és  üzemeltetési  költsége  az  égetési  egységteljesítmény  növelésével 
nyilvánvalóan  csökken.  Külföldi  tapasztalatok  alapján  jelenleg  úgy  tűnik,  hogy  az  a  minimális 
település-népesség, amely mellett egy égetőmű üzemeltetése már kifizetődhet, az kb. 200000 fő. A 
közeljövőben várható a hulladékhasznosítást egyértelműen támogató rendelkezések megjelenése (pl.  
szemétlerakási  illeték,  a  lerakható  szemét  maximális  szervesanyag-tartalmának előírása).  Ezek  ki 
fogják kényszeríteni  a hulladékok termikus hasznosításának valamilyen módját.  Ezen belül  nyilván 
lesznek indokolt különbségek az egyes hulladékégetők még gazdaságosnak tekinthető nagyságára, 
lakossági  vonzáskörzetére,  választott  hő-hasznosítási  rendszerére  vonatkozóan.  Egy  szemétégető 
erőmű  annyiban  különbözik  bármely  hagyományos  foszilis  üzemanyagot  égető  erőműtől,  hogy  a 
kazánok tűzterében változatos, nem állandó összetételű és fűtőértékű, tüzelőanyag ég. Ezért, hogy a 
füstgázok különböző összetevőinek környezetszennyező hatását a minimálisra lehessen szorítani, a 
szélekörű  tisztító  eljárások  precíz  betartására  van  szükség.  A  rostélyról  lekerülő  –  az  eredeti 
szeméttérfogat tizedére kiégett – salak általában már nem tartalmaz környezet-károsító anyagokat, a 
hasznosítható  vasösszetevő  leválasztásán  kívül  más  kezelést  nem  igényel,  és  minden  további 
beavatkozás nélkül lerakható.

8.3.1.2.1. Hulladékégető erőmű füstgázaiban előforduló légszennyező összetevők.

a) Pernye.

A tűztérben égő szemét ásványi anyagának 6-10 %-a távozik a kazánból a füstgázokkal együtt mint 
lebegő pernye.  A füstgázban a pernye  aránya a szemétben található  porfrakció  mennyiségétől,  a 
rostély  típusától,  és  a  tűztér  kialakításától  függ  (2-10  g/Nm3 füstgáz).  Erre  a  pernyére  mint 
kondenzációs  magokra  csapodnak  le  a  füstgáz  lehűlése  során  az  égetésnél  gőzfázisba  került 
nehézfémek,  ill.  ezek  gázfázisú  oxidjai  és  a  nehézfém  halogenidek  (a  higany  kivételével).  A 
nehézfémekkel feldúsult  pernye toxikológiai  veszélyességénél figyelembe veszik a víz által történő 
kioldhatóságot  és  ezzel  a  talajra  és  a  talajvízre  gyakorolt  hatását.  A  gőzfázisú  higanyt  a 
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füstgázcsatornába bejuttatott nagy fajlagos felületű aktív koksz (adszorber adalék) köti meg. A földi 
életre leginkább veszélyesnek tekintett nehézfémek a kadmium, higany, tallium, nikkel és arzén. A 
nehézfém kibocsátás egyértelműen csak az elégetett hulladék nehézfém tartalmának függvénye. Ha a 
szelektív  hulladékgyűjtés  bevezetésének  eredményeként  csökken  a  nehézfémet  tartalmazó 
összetevők aránya (festékek, szárazelemek, akkumulátorok, nyomtatott áramköri és más elektronikus 
elemek), akkor a füstgázokkal távozó és a környezetre veszélyes nehézfém mennyisége is arányosan 
csökken.  A  pernyét  külön  kell  kezelni  a  salaktól.  Megfelelő  technológia  segítségével  ez 
megszabadítható a nehézfém szennyezés döntő hányadától, de az így visszamaradt pernye is csak 
veszélyeshulladék-lerakóban helyezhető el.

b) Hidrogénklorid (HCl), hidrogénfluorid (HF).

A szemétégetésénél viszonylag magas koncentrációban keletkezik  hidrogéklorid, ami elsősorban a 
szemét magas PVC és alkáliklorid tartalmából adódik. A nyers füstgázban 400-1500 mg/Nm3 közötti 
HCl koncentráció található, míg a HF koncentráció ennél lényegesen kisebb (1-10 mg/Nm3). A HCl 
összetevő csökkenthető, ha a szelektív hulladékgyűjtésnél,  az újrafelhasználható PVC elkülönítése 
megvalósulna,  bár  a  füstgázok  HCl  szennyeződését  a  hulladék  más  összetevői  (pl.NaCl)  is 
befolyásolják.

c) Kéndioxid (SO2)

A kéndioxid hagyományos füstgázszennyezőnek minősül és ennek a komponensnek a kivonása a 
hagyományos fosszilis erőműveknél már általános gyakorlat. A szeméttel bevitt kén 40-60 %-a távozik 
a nyers füstgázban SO2  formában, 100-1000 mg/Nm3 közötti koncentrációban.

d) Szénmonoxid (CO), elégetlen szénhidrogének (CnHm)

A  nyers  füstgáz  CO koncentrációja  alapján  megítélhető  az égési  folyamat  minősége.  Magas  CO 
koncentráció  az  elégtelen  levegőbevitel  vagy  az  alacsony  égőtér-hőmérséklet  jele.  Minimális  CO 
emisszióhoz  általában  6-10  %-os  O2 jelenlét  tartozik,  ami  1,7-1,9  légfelesleg  tényezőt  jelent.  Az 
elégetlen szénhidrogén-koncentráció minimalizálása ugyanazokat a feltételeket támasztja, mint amit a 
CO-nál  említettünk.  Jó  égőtér  beállítás  mellett  az  elégetlen  szénhidrogének  (összes  C-re 
vonatkoztatva) 20 mg/Nm3 érték alatt tarthatók.

e) Nitrogénoxidok (NOx)

A  nitrogénioxid  szennyezők  döntő  része  a  magas hőmérsékletű  égőtérben,  a  levegőben lévő  N2 

oxidációjának eredménye. Ha a tűztér hőmérséklete nem haladja meg az 1100 ˚C fok értéket és a 
füstgáz O2 tartalma 6-9 % között változik, akkor a nyers füstgáz NOx koncentrációja 200-400 mg/Nm3 

között tartható.

f) Dioxinok (PCDD), furánok (PCDF).

A 210 különböző vegyületből ill. izomerből álló poliklórozott – dibenzódioxin és – dibenzófurán csoport 
durván  17  tagjáról  derült  ki  hogy  mérgező.  Ezen  csoport  leginkább  toxikus  eleme  a  2,3,7,8  –
tetraklordibenzo-dioxin (2,3,7,8-TCDD). Ezért bármely doixin szennyezésnél a mérhető összes doixin 
és furán toxicitási egyenértékét erre az elemre adják meg. Célirányos vizsgálatokkal kimutatták, hogy 
kis koncentrációban az élet minden területén kimutathatóak a dioxin és furán vegyületek és így a 
háztartási hulladék is tartalmazza ezeket 50-100 ng/t koncentrációban. A nyers füstgázok dioxin és 
furán összetevőjének mennyiségét három tényező befolyásolhatja: a tűztér hőmérséklete, a füstgázok 
tartózkodási ideje a 850 ˚C feletti hőmérsékleti térben, és a pernye C tartalma. Ezért kell a szemét 
alacsony fűtőértéke esetén a tűztér megfelelő hőmérsékletét támasztó tüzeléssel biztosítani.  Ezen 
kívül erre szolgál a primer-levegő előmelegítése, a szekunder-levegő megfelelő turbulenciával történő 
bevezetése,  és  a  teljes  füstgáz  átvezetése  a  tűztér  legmelegebb  zónáján.  Megfelelő 
kazánkonstrukcióval,  és  gondos  technológiával  a  kazánból  távozó  nyers  füstgáz  dioxin  és  furán 
koncentrációja 1 ngTE/Nm3 alatt tartható. 

8.3.1.2.2. Füstgáztisztítás.

A korszerű tüzelő berendezések és tüzelési módszerek nem teszik feleslegessé a kazánból távozó
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füstgázoknak a kéménybe vezetés előtti tisztítását. Három fő csoportba sorolhatók az ismert és bevált  
füstgáztisztítási eljárások. Ezek kissé leegyszerűsítve az alábbiak.

a)  Száraz  eljárások:  száraz  adalékanyag  befúvása  (pl.  CaO),  víz-harmatpont  feletti 
füstgázhőmérséklet, további adalékanyagok bevitele (pl. aktív koksz), porleválasztás szárazon.

b)  Félszáraz eljárások (semi-dry):  pernye elő-leválasztás,  abszorbensként mészhidrát  szuszpenzió 
befecskendezése,  víz-harmatpont  feletti  füstgázhőmérséklet,  szükség  szerinti  adszorbeáló 
adalékanyag  bevezetése  a  füstgázba  (pl.  aktív  koksz),  a  szilárd  maradékanyagok  (pernye, 
reakciótermékek, többlet CaO és adalékanyagok) leválasztása száraz formában (8.14.ábra) 

8.14.ábra Félszáraz füstgáztisztító eljárás sémája

c)  Nedves eljárások:  pernye elő-leválasztás száraz úton,  abszorbens befecskendezés folyadék ill.  
szuszpenzió  formájában  egy  vagy  több  lépcsőben,  az  abszorberekben  vízharmatpont  alatti 
füstgázhőmérséklet,  szennyvíztisztítás,  ahol  a keletkező  maradékanyag iszaplepény vagy  bepárolt 
pernye-só keverék, majd a füstgáz újrahevítése után utóleválasztás száraz úton (8.15.ábra) 

8.15.ábra Nedves füstgáztisztító eljárás folyamatábrája
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8.3.1.3. A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű fontosabb adatai (F.H.M.)

Az F.H.M. építése 1977-ben kezdődött, és 1981-ben helyezték üzembe. A környezetvédelmi előírások 
folyamatos  szigorítása  arra  kényszerítette  az  F.H.M.  üzemeltetőit,  hogy  az  égetés  eszközeit 
(szeméttároló, kazán, füstgáztisztító, stb.), és technológiáját is folyamatosan korszerűsítse. Az F.H.M.-
ben a hulladék ártalmatlanítása során keletkezett hőt villamosenergia és távhő előállításra fordítják. 
(2001-ben 112476 MWh vill.energia és 388713 Gj távhő). 
Az F.H.M. főbb üzemi jellemzői:

Hulladékégető kazánok száma 4 db egyenként 4 huzamú
Tüzelőrendszer hengerrostély
Kazánonkénti égetési teljesítmény 15 t/h
Kazánonkénti gőzteljesítmény 40 t/h
Gőzparaméterek 40 bar, 400 C
Turbina-generátor teljesítmény 24 Mw
Füstgáztisztítás félszáraz eljárás
Kémény magassága 120 m
Földgáz támasztótüzelés szükség szerint

8.3.2.  A  hulladéklerakókban  a  szerves  hulladék  erjedéséből  adódó  éghető  gáz  (depónia-gáz)  
hasznosítása

A világon a települési hulladék zömét a település határától kisebb nagyobb távolságban kialakított ún. 
szemétlerakókba (depóniákba) gyűjtik.
Magyarországon  több  ezer  hulladéklerakót  tartanak  nyilván,  amelynek  durván  harmada  illegális.  
Ezeknél szinte semmilyen környezetvédelmi előírás nem kérhető számon.
Az utóbbi 10-15 évben a hulladéklerakókra vonatkozó jogszabályi előírások változása miatt, a még 
máig is üzemelő, valamint a rekultiválás alatt álló lerakók kezelése szinte folyamatos korszerűsítést,  
beavatkozást, átalakítást igényel.

8.3.2.1. Kommunális hulladék összetevők.

A települési  hulladék  összetétele  függ  a  lakosság  életszínvonalától,  kultúrájától,  függ  a  település 
környezetétől (ipari, mezőgazdasági).

Budapesten a városi hulladék átlagos összetétele: (8.6.táblázat)

Megnevezés Százalék, %
Papír 15,4
Konyhai 35,3
Textil 3,0
Egészségügyi 2,0
Műanyag 13,4
Üveg 2,4
Fém 1,8
Finom frakció 26,3
Veszélyes 
anyag

0,4

                                    8.6. táblázat Városi hulladék átlagos összetétele (Budapest)

A lerakókban a minimális szervesanyag-tartalom ún. inert anyagok (fém, műanyag, salak, üveg, stb.) 
fontos szerepet játszanak, mert ezek biztosítják az egyre tömörödő depóniatestben a keletkező gázok 
lehetséges áramlási útjait.

8.3.2.2. Depóniagáz összetétele

A hulladéklerakóban a szervesanyag hasonlóan bomlik (erjed),  mint ahogyan az a mezőgazdasági 
hulladék-hasznosítónál, a biogázt előállító fermentorában tapasztalható. 
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Első lépésben a hidrolizáló mikroorganizmusok a nagy molekulájú szerves anyagokat (cellulóz, olaj, 
zsír, keményítő, stb.) kis molekulájú vegyületekre darabolják, majd az acidogén baktériumok ezeket 
alkoholra, szerves savakra, széndioxidra bontják. Eközben oxigént fogyasztva anaerob körülményeket 
biztosítanak a metanogén baktériumok számára. Ezek a metánt termelő baktériumok a savas erjedés 
bomlástermékeit táplálékként használva, metánt (CH4) és széndioxidot (CO2) állítanak elő.
A depóniagáz összetétele is hasonlít  a biogázéra, azzal a különbséggel, hogy valamivel  kevesebb 
benne a metán, és több benne a szennyező kísérőgáz (a szilád hulladék változatos összetevőitől  
függően). A 8.7. táblázatban a hulladéklerakókból az első 10-15 évben nyerhető depónaigáz átlagos 
összetétele olvasható:

Metán 45-65 %
Széndioxid 35-50 %
Nitrogén 1-10 %
Hidrogén 1-4 %
egyéb 1%

                                                8.7.táblázat A depóniagáz átlagos összetétele

A depóniagázban előforduló szennyező kísérőgázok összetétele nagyon változatos. Ezek lehetnek 
kellemetlenek  (merkaptán),  de  adott  töménységben  akár  az  egészségre  károsak 
(cianoidszármazékok).
A depónaigáz fűtőértéke átlagban 18 MJ/Nm3 (50 % CH4).
A metán gyulladási hőmérséklete: 595 ˚C.
Metánt levegővel keverve a robbanási határ:  felső 16,5 térf.%
                                                                         alsó   4,4 térf.%
A depóniagáz hasznosítása során azok az összetevők károsak, amelyek a hasznosító berendezések 
meghibásodásáért felelősek. A kénhidrogének korróziót, a siloxanok káros lerakódásokat okozhatnak, 
már néhány hónapos üzemidő után.
Ezért az erősen szennyezett depóniagázt hasznosítás előtt meg kell tisztítani ezektől a nemkívánatos 
összetevőktől.  Bár  folynak  kutatások  olcsó  tisztítási  eljárások  bevezetésére,  pillanatnyilag  a 
depóniagáz  tisztítása  a  hasznosítás  önköltségének  durván  20  %-a.  Kereskedelmi  forgalomban 
kaphatók konténerbe szerelt depóniagázt tisztító teljes berendezések.
A  8.16.ábra egy a depóniagázt tisztító és széndioxidtól leválasztó berendezés elvi vázlatát mutatja.  
Az így előállított 96-98 %-os metángáz akár közvetlenül a városi földgáz-hálózatba táplálható.

8.16.ábra Depóniagáz tisztító berendezés

A depóniagázban található  széndioxid  – mivel  szerves hulladék bomlásterméke – nem minősül a 
klímaváltozást  előidéző  üvegházhatású  gáznak.  A  metán  azonban  a  széndioxidnál  23-szorosan 
intenzívebb üvegházhatású gáz, ezért célszerű ennek a környezetbe jutását megakadályozni.
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Depóniagáz a lerakó bezárása után még 35-50 évig folyamatosan keletkezik, bár az évek múltával a 
metántartalom egyre csökken. Ez indokolja a hulladéklerakók és közvetlen környezetükre előírt  40 
éves beépítési tilalmat, és az alacsony metántartalmú depóniagáz kezelésével kapcsolatos szigorú 
robbanásbiztonsági előírásokat.
A 8.17.ábra a hulladéklerakóban keletkező depóniagáz százalékos összetételét mutatja, a hulladék 
elhelyezés időpontjától kezdve a gázképződés végéig (~35 év). A vízszintes időtengely beosztása az 
egyes jellegzetes gázösszetevők mennyiségi arányainak változásához igazodik.

8.17.ábra Depóniagáz összetételének alakulása

8.3.2.3. Depóniagáz összegyűjtése.

A depóniagáz összegyűjtése a lerakótestbe függőlegesen beépített gázkutak segítségével történhet. 
Ezek megfelelően perforált,  egymástól meghatározott távolságra elhelyezett  300-900 mm átmérőjű 
műanyag csövek. A lerakótestet behálózó vízszintes gázgyűjtő csövek a gázkutakba torkolnak. Ezek 
lehetnek alsó vagy felső elrendezésűek,  ill.  ezek kombinációja.  A gázkutakat  a főgyűjtő cső fogja 
össze, amely így egy vákuumszivattyú segítségével a teljes lerakótestet bizonyos mértékig depresszió 
alatt tartja. A 8.18. ábrán egy szilárd hulladéklerakó telep elhelyezési vázlata látható. A gázkutakból a 
gyűjtőállomásokba,  onnan  a  kompresszor  gépházba  kerül  a  leszívott  depóniagáz.  Innen  vagy 
gázfáklyában ártalmatlanítják, vagy gázmotor tüzelőanyagaként villamos energiát állítanak elő.

8.18.ábra Hulladéklerakó telep elhelyezési vázlata

8.3.2.4. A várható depóniagáz mennyisége.

A tapasztalatok szerint 20 év alatt 1 t települési  hulladékból 120~180 Nm3 depóniagáz nyerhető. Ez 
nagyban függ a hulladékot alkotó összetevőktől,  a hőmérséklettől,  a hulladéktest  szigetelésétől,  a 
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csurgalékvíz kezelésétől.  1 Nm3 (18 MJ) depóniagázból gázmotorban hasznosítva 1,85 kWh villamos 
energia  és 2,4 kWh hőenergia (85~90 ˚C) nyerhető.

8.3.2.5. Depóniagáz hasznosítás lehetőségei

Az alábbiakban a hasznosítás különböző lehetőségei címszavakban kerülnek ismertetésre
- gőzkazánban tüzelőanyagként
- gázmotor hajtóanyagaként villamosenergia előállítása
- gázmotor hajtóanyagaként villamos + hőenergia előállításra
- mikro gázturbina hajtóanyagaként (max. 100 kW-ig) 

Széndioxidtól megtisztítva
      - belsőégésű motorok üzemanyagaként
      - tüzelőanyag cellákban villamos energia előállítására
      -     földgázhálózatokba betáplálva
      -     geotermikus hőerőművekben az alacsony hőmérsékletű fluidiumok rásegítő tüzelőanyagaként.

8.3.2.6. Új irányok: a metanolos hasznosítás

A metanolos hasznosítás többféleképp lehetséges.   A legtermészetesebb, hogy gázmotorban 
elégetve a depóniagázt az olcsó elektromos energia segítségével az összes szén-dioxidból (a gáz 
fele eredetileg is szén-dioxid) metanolt lehet készíteni. A metanol igen jó energiatároló közeg. Egy 
visszafordítható folyamaton alapul: ha metanolt oxigénnel reagáltatunk, akkor az áramon kívül szén-
dioxid és víz keletkezik, de ha a folyamatot megfordítjuk, és áramot viszünk a cellákba, újból 
metanol keletkezik. A metanolt így szén-dioxidból tudjuk elôállítani, míg jelenleg szénbôl, földgázból 
és kôolajból, tehát fosszilis forrásból készül. Üzemanyagként jól hasznosítható. Belsô égésű 
motorokban benzinnel keverhetô. Egyszerű származéka a dimetileter, DME néven kiváló dízelolaj-
helyettesítô üzemanyag. Háztartási fűtôgázként is jól használható. Mindemellett egyébként a 
vegyipar ma is használt alapanyaga.

8.3.2.7. A pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
 
A  2000-ben átadott  központ  Budapest  és  néhány környező  település szilárd  hulladékát  gyűjti.  A 
hulladékkezelő  telep  teljes  területe  90,7  ha.  Ebből  a  lerakó  területe  55  ha.  A  beszállítható  laza  
hulladék  mennyisége  66  millió  m3.  A  hulladéktest  legnagyobb  magassága  55  m.  A  keletkező 
depóniagáz  elvezetésére  alsó  elszívású  kutak  szolgálnak,  páronként  önálló  kivezetéssel  és 
szabályozási lehetőséggel. 
A telep várható üzemelési ideje 48 év.
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9. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA

A geotermikus energia forrása a Föld belsejében keletkező hő. A geotermikus energia évszakoktól, 
időjárástól  független,  és  –  megfelelő  technológiát  alkalmazva  –  nem szennyezi  a  környezetet.  A 
földkéreg  külső  10  km vastag  rétegében  tárolt  energia  a  becslések  szerint  6.1026 Joule,  ami  az 
emberiség jelenlegi éves energiafogyasztásához (3,6.1020 Joule/év) viszonyítva hatalmas mennyiség. 
Ennek a  hőkapacitásnak érzékeltetésére említhető, hogy egy km3 méretű kőzettömb annyi hőt ad le, 
miközben 300 °C-ról 200 °C-ra hűl (Δt=°100C) amennyivel egy 30 MW teljesítményű hőerőművet 30 
évig lehetne üzemeltetni

9.1. A geotermikus energia jellemzői

9.1.1. A Föld belső szerkezete

A föld alakja olyan gömbhöz hasonló, amely a sarkoknál kissé lapított. A gömb sugarának átlagos 
értéke 6378 km. A Föld belső szerkezete négy jellegzetes részre osztható (9.1.táblázat, 9.1.ábra)

9.1.táblázat A Föld belső szerkezet

A külső kéreg az óceánok alatt átlagosan 5-10 km, a szárazföldek alatt 30-40 km vastag. A kéreg alatti 
köpeny már folyékony magmából áll, amely állandó mozgásban van, és időnként áttörve a vékony 
kérget, feltör a felszínre. A magot elsősorban a nehezebb fajsúlyú elemek alkotják. A mag külső fele  
folyékony, míg a belső, 2600 km átmérőjűre becsült mag, feltételezhetően szilárd halmazállapotú, és 
hőmérséklete valószínűleg a 6000 °C értéket is meghaladja. 

9.1.ábra A Föld belső szerkezet

A  Föld  belső  szerkezetéről  pontos  ismereteink  nincsenek.  A  fenti  értékekre  a  felszínen  mérhető 
rengéshullámok terjedési adataiból lehet következtetni. A mélyfúrások rekordja jelenleg 10 km. Egyes 
dél-afrikai bányákban 4000 m mélységű vágatokból termelnek ércet. Ilyen mélységekig vannak biztos 
ismereteink a földkéregről.

9.1.2. A Föld termikus jellemzői

A Föld  felszínének hőmérsékletét  elsősorban  az  évszakok  változása  és  az  időjárás  befolyásolja.  
Néhány  méterrel  a  talajszint  alatt  a  hőmérséklet  gyakorlatilag  állandó.(Magyarországon  5  m 
mélységben a talajhőmérséklete  az  évszaktól  függetlenül  13-15°C)  A  kéreg  hőmérséklete  a  Föld 
középpontja  felé  fokozatosan  emelkedik.  A  kéregben  a  hőmérséklet  gradiens  átlagos  értéke:  30 
°C/km.  Az  átlagtól  eltérő  hőmérsékleti  gradiens  értékét  (termikus  anomáliák)  az  átlagostól  eltérő 
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kéregvastagság indokolhatja.  Előfordulnak  (elsősorban  aktív  vulkáni  tevékenységű  területeken)  az 
átlagosnál  kétszer-háromszor  nagyobb  értékek  (90-100  °C/km)  is.  A  9.2.ábrán  az  olaszországi 
Larderellónál,  a  kéregkeresztmetszet  vázlata  látható,  ahol  2000  m  mélységből  feltörő,  245  °C 
hőmérsékletű túlhevített gőzre települt hőerőmű működik.

9.2.ábra A larderellói (Olaszország) természetes gőzelőfordulás helyén a talajszerkezetének vázlatos 
metszete [4]

A földkéreg hőmérsékleti  gradiense, és a kéreg kőzeteinek átlagos hővezetési  tényezője  (λ  = 2,1  
Ws/mK) meghatározza  azt  a hőáramot,  amelyik  a Föld belsejéből  a felszín  felé távozik.  Ennek a 
hőáramnak a föld felszínén mérhető átlagértéke q = 0,06-0,07 W/m2. A Földből távozó folyamatos 
hőáram (3,25.107 MW) egy kisebb része az, amelyik a Föld keletkezése során – a kőzettörmelék, a 
por, a jég és a gázokból álló anyaghalmaz gravitációs összehúzódása miatt felizzó, majd lassan kihűlő 
gömb –  visszamaradt  hőjéből  származik.  Nagyobbik  részét  a  földanyag  radioaktív  összetevőinek 
bomlásából származó nukleáris energia szolgáltatja. A legfontosabb radioaktív anyagok az urán 238, 
tórium 232 és a kálium 40 . Egy tonna gránitban átlagosan 3,2 g urán és 12,5 g tórium található. Egy 
g  urán  238  természetes  bomlása  során  termelt  hőmennyiség  évente  2,94  J/g.év.  Egy  g  tórium 
bomlásából  0,84 J/g.év hőenergia  szabadul  fel.  Ebből  kiszámítható,  hogy egy 20 km vastagságú 
gránittömbben keletkező, természetes nukleáris energia a tömb felszínén 0,06 W/m2  hőáramot hoz 
létre,  -  pontosan  annyit,  amennyi  a  Föld  hővesztesége.  Becslések  szerint  a  Föld  a  leadott 
hőveszteségének 70 %-át a természetes radioaktív bomlásból nyeri és csupán 30 %-át fedezi a saját  
visszamaradt hőkapacitásából.

9.2. Hagyományos geotermikus energiahasznosítás

Hagyományosnak tekinthető  a  geotermikus hő hasznosításnak az a  módja,  amikor  a  hőközvetítő  
közeg  –  amelynek  a  segítségével  felszínre  hozható  a  föld  mélykőzeteiben  tárolt  energia  –  a 
földkéregben természetes módon található forró víz (vagy gőz).  Ez a forró víz vagy – természetes 
módon – a kéreg valamely repedésén keresztül tör fel, vagy a forróvíztároló rétegbe felülről mélyített  
furat segítségével hozható a felszínre. Ha a fúrt kútból magától tör fel a forró víz (gőz), akkor pozitív 
kútról,  ha  búvárszivattyú  segítségével  kell  a  felszínre  hozni,  akkor  negatív  kútról  van  szó.  A 
hasznosítható geotermikus energia elsősorban a közvetítő közeg hőmérséklete szerint osztható két 
csoportba (az alsó hőmérséklet szintje 30 °C): 

- 100 °C alatti termálvizek
- 100 °C feletti (víz + gőz) fluidumok.

A 100 C hőmérséklet feletti értékkel a felszínre lépő közvetítő lehet nedves gőzzel kevert
forró termálvíz 100 °C< t< 130°C
nedves termál gőz 130 °C <t< 170 °C
túlhevített termálgőz  t >175 °C

A 9.1.táblázat  a Föld legforróbb, hagyományos geotermikus telephelyeit  sorolja fel,  amelyekben a 
közvetítő közeg hőmérséklete legalább 200°C.
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9.1.táblázat A legmelegebb geotermikus előfordulások [6]

9.2.1. Termálvíz hasznosítása

Hazai hőforrásaink csaknem kivétel nélkül a termálvíz kategóriába tartoznak. A Békés és Csongrád 
megyei termálvíz előfordulások 90-100 °C hőmérsékletű vizet szolgáltatnak, Heves, Borsod, Szolnok, 
Győr, Zala és Vas megyei termálvizeinek felszíni kilépő hőmérséklete: 70-80 °C.
Magyarországon a termálvizeket adó telepeket két csoportba lehet sorolni:

a) a felsőpannoniai homokkő tárolók. Ezek nagy kiterjedésű, nagy porozitású víztároló rétegek, 
de  felszíni  vízutánpótlásuk  alig  van,  ezért  gyakorlatilag  zártnak  tekinthetők.  Pl.  a 
hajdúszoboszlói  termálfürdőnek  kezdetben  pozitív  kifolyású  kútjaiból  jelenleg  már  csak 
szivattyúval  segített  termálvíztermelés  folyik.  Ezen  homokkő  tárolók  alsó  rétegeinek 
hőmérséklete  legfeljebb  110  °C  lehet.  Előnyük,  hogy  a  bennük  tárolt  termálvíznek,  a 
sótartalma csekély (max. 3 g/liter). Ilyen típusú telepek elsősorban Szeged környékén, Békés 
megyében, az Alföldön és Nyugat-Dunántúlon találhatók.

b) A másik típusú termálvíztároló repedezett karbonátos kőzetekből áll. Ezeknek a kőzeteknek 
nagy az áteresztőképessége, porozitásuk csekély.  Kisebb vízkapacitásuk miatt  elsősorban 
visszasajtolásos technológiával lehet hosszú távon eredményesen hasznosítani ezen rétegek 
energiáját.  Az ezekből a rétegekből nyerhető termálvíz sótartalma magas (10 g/liter felett). 
Ilyen típusú termálkút elsősorban Közép-és Észak-Dunántúl térségében, valamint az Északi 
Középhegység előterében található. Maximális réteghőmérséklet itt is 110 °C körüli érték.

Magyarország  területe  alatt,  a  mélyebben  fekvő  (4000-5000  m)  nagy  túlnyomással  és  magas 
hőmérséklettel  rendelkező termál-fluidum feltárása megkezdődött-  Ez a víztároló réteg a medence 
aljzatot képező – karbonátos kőzethez hasonló – alaphegység része. A  Fábiánsebestyéni kutatófúrás 
kútjából  360-400 bar  nyomású és  160  °C hőmérsékletű  víz-gőz  kitörés  hatásainak  értékelése  és 
hasznosítási lehetőségeinek feltárása folyamatban van.

A  termálvizek  mindig  hoznak  magukkal  oldott  sókat,  gázokat.  A  termálvizekben  oldott  és  a  víz 
hasznosítása  során  felszabadult  gázok  –  bizonyos  esetben  –  robbanást  okozhatnak.  Ebből  a 
szempontból  főleg a metán érdemel  figyelmet.  A termálvizek  jelentős mennyiségben tartalmaznak 
még széndioxidot, kénhidrogént, klórt és oxigént. Ez utóbbi három, elsősorban a termálvíz korróziós  
hatását erősíti, amit helyesen megválasztott inhibitorokkal lehet semlegesíteni.
A  9.3.  ábrán  Srbobran-ban  (Szerbia),  metánnal  (CH4)dúsított  termálvíz  kitörés  hasznosításának 
kapcsolási vázlata látható.
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9.3.ábra Egy metánnal dúsított termálvíz kitörés hasznosításának kapcsolási vázlata, Srbobrab-ban[1] 

A feltörő termálvíz hőmérséklete 52 °C. A vizet a feltörő metán elégetésével fűtik fel a távfűtés által 
igényelt  72  °C  hőmérsékletre.  A  feltörő  metán  nagyobb  részét  pedig  villamos  energiatermelésre 
fordítják. 
Az  oldott  só  vízkő  formájában  lerakódhat  a  csővezeték  belső  falára,  és  néhány  éven  belül 
gyakorlatilag  használhatatlanná  teheti  a  vezetéket.  A  hőcserélők  vezetékeiben  lerakodott  vízkő  a 
hőátadást,  és  ezzel  a  hőcserélő  hatékonyságát  is  lényegesen  rontja.  Ez  a  nemkívánatos  hatás 
csökkenthető  a  csővezeték  anyagának  megfelelő  választásával  (pl.  műanyag  csövek).  A  só-  és 
gázkiválás elkerülhető, ha megakadályozzuk, hogy a felszínre kerülő termálvíz nyomása csökkenjen. 
Ez azért is ajánlott, mert – a legújabb természetvédelmi előírások szerint – a felszínre került és lehűlt 
vizet, az eredeti rétegbe vissza kell sajtolni. Ennek az eljárásnak előnye, hogy a só- és gázkiválás 
megelőzhető, nem szennyezi a környezetet és a vízadó réteg aktivitása nem romlik. Hátránya, hogy 
költséges.
A termálvizet az eredeti víztároló rétegbe kell visszasajtolni. Azért, hogy a visszasajtolt (lehűlt) víz ne 
befolyásolja a feltörő termálvíz hőmérsékletét, a visszasajtoló csővég és a szállító cső beömlő nyílása 
között legalább 1000 m távolság legyen.
A 9.4.ábra egy re-injektáló (visszasajtolásos) termálvíz hasznosító kút elrendezési vázlatát mutatja. Az 
elhasznált  termálvíz  visszasajtolásának  hatékony  technológiáját  még  ki  kell  dolgozni.  Az  eredeti 
homokkőréteg nagyon hamar telítődik és ez után már csak aránytalanul nagy energiával lehet a vizet  
visszasajtolni

9.4.ábra Termálvíz visszasajtolásos kút elrendezés elvi vázlata [2]
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 Az üzemelő, egyszerű nyitott rendszerek esetén a termálvizet először egy átmeneti tárolóba vezetik, 
ahol a vízkő és az oldott gázok nagy része kiválik. Ezután –különböző vegyszerek adagolásával – a 
sókat oldatban tartják , vagy ülepítik, esetleg szűréssel eltávolítják. Egyes termálvizek gyógyhatással 
is rendelkeznek. Ezek hasznosításához célszerű egész évben üzemelő gyógy-uszoda telepítése. A 
fürdőhöz tartozó szálloda, iroda, szauna fűtése is termálvízzel történik. Példák: A budapesti Gellért 
fürdő,  a  sárvári  és  a  büki  gyógyfürdők.  A  meglévő  táv-hőszolgáltató  rendszerek  egyszerűen 
alakíthatók 70-90 ˚C hőmérsékletű termálvíz fogadására. Újonnan épülő fűtési rendszereket célszerű 
padlófűtésre,  falfűtésre,  légfűtésre  beállítani,  hogy  az  alacsonyabb  hőmérsékletű  termálvizek 
fogadására is alkalmasak legyenek (50-60 °C).
Magyarországon az olaj utáni kutatás során gyakran előfordult, hogy a próbafúráskor termálvíz tört a 
felszínre, amit elfojtottak. A kimerült olajkutak mélyítésével nagy valószínűséggel lehet termálvizet adó 
kutat nyitni. Becslések szerint Magyarországon összesen 3000-4000 potenciális termálvíz kúttal lehet 
számolni, amelyek általában nagyobb településektől távol, de a mezőgazdaság számára még elérhető 
közelségben  találhatók.  A  mezőgazdaságban  növényházak,  fóliasátrak,  istállók,  fiaztatók, 
csibenevelők, halivadék-nevelők, terményszárítók, stb. hőigényének kielégítésére lehet alkalmas egy-
egy termálkút.  A növényházak fajlagos hőigénye nagy (200-250 W/m2),  ami elsősorban a gyenge 
hőszigetelés következménye. Az üvegházak légfűtése 70-80 °C hőmérsékletű termálvizet, a talajfűtés 
ennél lényegesen alacsonyabb hőmérsékletű (30-40 °C) fűtővizet igényel. A csak tavasszal és ősszel 
fűtött fóliasátrak talajfűtéséhez a 15-25 °C hőmérsékletű víz is megfelelő. 
Az állattartó telepeknél  a fiaztató és a fiatal  állatok tartására szolgáló  épületek fűtésére 60-70 °C 
hőmérsékletű  termálvíz  szükséges.  A  szarvasmarha  ellető  istállók  és  a  baromfi  nevelő  ólak 
fűtővizének hőmérsékletére 15-25°C a megfelelő  érték.  A 15-30 °C hőmérsékletre  lehűlt  víz  még 
hőszivattyú  hőforrásaként  is  hasznosítható,  és  így  a  magasabb  hőfokszintre  emelt  víz  esetleg 
csúcsidőben pótolhatja a hiányzó, de szükséges energiát

9.2.2. Forró termálvíz hasznosítása

A forró termálvíz energetikai hasznosításának technológiája részben megegyezik a tárgyaltakkal. Itt a 
magasabb hőmérsékletszint adta lehetőséget felhasználva, épültek már olyan kísérleti hőerőművek is, 
amelyek az ún. ORC (szerves folyadék ciklus) technológián alapulnak. Ezek az erőművek 80-165 ˚C 
hőmérsékletű vízzel  hevítenek fel – egy a víznél  alacsonyabb forráspontú – zárt  ciklusú,  szerves-
folyadék rendszert és ezzel üzemeltetik a villamos generátort hajtó gőzturbinát. A 9.5. ábra egy ilyen 
hőerőmű kapcsolási vázlatát mutatja.

9.5.ábra Kétkörös (kettős Rankin ciklusú) hőerőmű kapcsolási vázlata[1]

9.2.3. Nedves termálgőz hasznosítása

A  nagyobb  mélységben,  magasabb  hőmérsékleten  (t  >  100  ˚C)  lévő  geotermikus  hőforrások,  a 
mélyben  uralkodó  nagy  túlnyomás  miatt,  mindig  folyadék  (forróvíz)  halmazállapotban  vannak.  A 
természetes kőzethasadékon, vagy a fúrt  kúton keresztül  a felszín felé áramló vízben a csökkenő 
nyomás miatt jelennek meg a gőzben és a vízben oldott állapotban lévő gázbuborékok.
A  nedves  termálgőz  energetikai  hasznosításakor  minden  esetben  célszerű  a  villamos  energia- 
termelés lehetőségét mérlegelni. Bár Magyarországon nem üzemel ilyen jellegű erőmű, a világon sok 
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helyen építenek nedves termálgőz kutakra települt  hőerőművet. A 9.6 ábra egy nedves termálgőz 
hasznosítására épülő, nyitott rendszerű gőz-körfolyamat lehetséges kapcsolási vázlatát mutatja. 

9.6.ábra Nyitott körfolyamatú, nedves gőzzel üzemelő gőzturbina vázlatos kapcsolási rajza[1]

Ahol arra igény van, ott a gőzturbinát elhagyó gőz hője még gazdaságosan felhasználható fűtésre, 
szárításra.  Hőszivattyú  hőforrásaként  hasznosítva,  150-200  W  meghajtó  energiával  1  kW 
hasznosítható fűtőenergia nyerhető.
Műszakilag  kivitelezhető  és  gazdaságos  megoldásnak  kínálkozik,  ha  az  alacsony  hőmérsékletű 
termálgőzt  –  biomassza  tüzelésű  kazánban  tovább  hevítve  –  növeljük  a  villamos  áram  termelés 
hatásfokát. Elsősorban kisebb mezőgazdasági területek decentralizált áramellátásában lehet szerepe 
ennek a technológiának.

9.2.4. Túlhevített termálgőz hasznosítása

A világon  számos helyen  fordulnak  elő  olyan  túlhevített  termálgőz  kitörések,  amelyek  gőzturbina 
hajtására közvetlenül is felhasználhatók. A mélyből feltörő termálgőznek a hőmérséklete és a feltörő  
gőz  magas  túlnyomása  is  biztosítja  ezen  telepek  geotermikus  energiájának  gazdaságos 
kihasználását.
Magyarország  területe  alatt,  4000  m  mélységben  a  kőzethőmérséklet  200-240  °C(ebben  a 
mélységben a világátlag 120-140 °C). A geotermikus energiahasznosítási lehetőségeink feltárására a 
kutatások ebben a mélységben csak most indultak el, és nem kizárt, hogy – hasonlóan a néhány száz  
méteres mélységből felhozott termálvíz készlethez – a nagyobb mélységekben is találhatók jelentős 
geotermikus energiaforrások.

9.2.5. Összegzés

A 9.2.táblázat a geotermikus fluidiumoknak a hőmérsékletétől függő, jellemző hasznosítási területeit  
mutatja.

Az alacsonyabb hőmérsékletű termálvizek hőjét lakások, ipari és mezőgazdasági létesítmények 
fűtésére, terményszárításra lehet gazdaságosan, közvetlen hő hasznosítással alkalmazni.
Villamos energia előállításra a 100°C feletti hőmérsékletű és megfelelő kútfejnyomással rendelkező 
fluidiumok alkalmasak.
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9.2.táblázat Geotermikus fluidiumok hasznosításának tipikus hőmérséklete

A 9.3. táblázat a megújuló energiaforrásból nyerhető villamos energia jellemzőit ismerteti, 1998-as 
adatok alapján. Az adatokból látszik, hogy a geotermikus energiahordozóból termelt elektromos áram
(megfelelő körülmények között) a legolcsóbb.

Energia-
hordozó

Működő 
teljesítmény

GW, %

A termelt 
villamos 

energia éves 
mennyisége, 
TWh/év, %

Teljesítmény 
kihasználási 
tényező, %

A jelenlegi 
energia-
előállítási 
költség

USD¢/kWh

A 
prognosztikus 

energia-
előállítási 
költség

USD¢/kWh

A fajlagos 
beruházási 

költség
USD/kW

A beépített 
teljesítmény 
növekedése 
az utóbbi 5 
évben %/év

Vízenergia 663 91,8 2600 92 20-70 2-10 2-8 1000-4000 2
Biomassza 40 5,6 160 5,7 25-80 5-15 4-10 900-3000 3
Geotermális 
energia

8 1,2 46 1,6 45-90 2-10 1-8 800-3000 4

Szélenergia 10 1,4 18 0,64 20-30 5-13 3-10 1100-1700 30
Napenergia
foto- 
voltaikus
termikus

0,5

0,4

0,12

0,12

0,5

1

0,05

0,05

8-20

20-35

25-125

12-18

5-25

4-10

5000-10000
3000-4000

30

5
Árapály 0,3 0,04 0,6 0,02 8-15 1200-2500 0
Összesen 722,2 100 2826,1 100

9.3.táblázat  Megújulókból nyerhető villamos energia jellemzői a világon (1998)
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A különböző megújulókból közvetlenül nyerhető hőenergia jellemzőit a 9.4. táblázat mutatja. Itt is a 
geotermikus hasznosítás látszik a leginkább költségkímélő megoldásnak, és csak a biomasszából 
nyerhető hő ára tart lépést vele.

Energia-
hordozó

Működő 
teljesítmény

GW e, %

A termelt 
villamos 

energia éves 
mennyisége, 

TWh, %

Teljesítmény 
kihasználási 
tényező %

Az energia 
jelenlegi 
előállítási 
költsége 

USD¢/kWh

Az energia 
prognosztikus 

előállítási 
költsége USD

¢/kWh

A fajlagos 
beruházási 

költség 
USD/kW

A beépített 
teljesítmény 
növekedése 
az utóbbi 5 

évben 
(%/év)

Biomassza
Geotermális 
energia
Kishőmérsékletű
napenergia

>200
11

18

>700
40

14

25-80
20-70

8-20

1-5
0,5-5

2-10

1-5
0,5-5

2-10

250-750
200-2000

500-1700

3
6

8

9.4.táblázat  A megújulókból nyerhető hőenergia jellemzői a világon (1998)

9.3. Mesterséges geotermikus energiaforrások

A Hot-Dry-Rock (forró-száraz-szikla) eljárást az USA-ban fejlesztették ki. Az eljárás segítségével olyan 
–  mélyen  fekvő  –  kőzetek  energiája  hasznosítható,  amelyekben nincsen  természetes  hőközvetítő 
közeg  (víz).  Az eljárás  lényege  az,  hogy  egy  megfelelő  mélységben fekvő  (3000-5000 m)  tömör 
bazalt, vagy gránit sziklába furatot mélyítenek, amelyen keresztül nagynyomású vízzel megrepesztik a 
zárt tömböt. Egy második furatot úgy kell az első közelébe lefúrni, hogy a kettő közötti vízáteresztő 
kapcsolatot, a több km2 felületű sziklarepedések alkossák. Ez után az egyik furaton a mélybe préselt, 
és a kőzetrepedésekben felmelegedett víz a másik furaton keresztül a felszínre hozható. Az USA-ban 
Los  Alamos  környékén  üzemel  egy  ilyen  elven  működő,  5  MW  teljesítményű  kísérlet  hőerőmű. 
Franciaországban, Németországban is kísérleteznek ezzel a módszerrel, biztató eredményekkel.
A 9.7.ára egy ilyen HDR erőmű elrendezését ábrázolja. 

9.7.ábra  AHDR eljárással dolgozó geotermikus hőerőmű telepítési vázlata[2]

Hátránya ennek az eljárásnak, hogy nagyszámú kutatófúrás szükséges addig amíg a megfelelő két 
furat kialakul. Ezek a kutatófúrások növelik a létesítés költségeit, - a jelentős vízveszteség pedig az 
üzemeltetést drágítja.
Németországban  (Brandenburgban)  folytattak  eredményes  kísérleteket  egy  másmilyen  típusú, 
mesterséges geotermikus hasznosítási  eljárással  (zárt,  lágyvizes módszer).  Itt  egy nagy átmérőjű, 
3000  m  mély  fúrólyukba,  alul  lezárt  béléscsövet  helyeztek  el,  majd  ebbe  egy  kisebb  átmérőjű,  
hőszigetelt, alul nyitott csövet engedtek le. A külső csőben felmelegedő tiszta lágy víz a belső csőben 
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emelkedik a felszínre 60 °C hőmérséklettel. Az így nyert, 5 MW energiaáram 1100 lakás fűtését és  
használati melegvíz igényét elégíti ki.
Az eljárás előnyei:

bárhol megvalósítható,
a költséges próbafúrások elmaradnak,
vízveszteség nélküli,
karbantartási költségek gyakorlatilag nem terhelik,
várható élettartama 30-40 év.

A kitermelt energia ára megfelel  hagyományos hőerőművekben előállított távhőnek (Németországban 
állami támogatásban részesül a megújuló energiahasznosítás).
A 9.8.ábra ennek a kísérleti geotermikus távfűtő rendszernek az elrendezési rajzát mutatja.

9.8.ábra Geotermikus távhőszolgáltató elrendezési vázlata [2]

9.4. A geotermikus hőhasznosítás helyzete Magyarországon

9.4.1. A közvetlen hőhasznosítás

A 9.5. táblázat a hazai közvetlen geotermikus hőhasznosítás adatait ismerteti. Ezekből látszik, hogy a 
fürdők használják a legtöbb termálvíz mennyiséget, bár a hasznosított hőteljesítményt nézve a 
mezőgazdaság szorosan felzárkózott mögéjük. 
Magyarország termálvíz készletét figyelembe véve,a kitermelt termálvíz mennyisége a dinamikus 
készletnek durván 30 %-a. A kedvezőtlen hasznosítási hőlépcső miatt, a hasznosított termálenergia a 
készlet hőtartalmának csupán kb. 4 %-a. 

Hőhasznosítási terület A termelt termálvíz 
mennyisége Mm3/év

A hasznosítási lépcső, 
ΔT˚C

A hasznosított 
hőmennyiség 
TJ/év (PJ/év)

A hasznosított
hőteljesítmény, MW

Mezőgazdasági 26,24 34,1 1040,7(1,04) 1) 120,43

Kommunális fűtés, 
HMV ipari

10,76 26,6 265,5(0,365) 38,7

Balneológiai
Összesen

Ivóvízzel együtt

58,33
              95,3

120,11)

25,0 2)

31,1 3)
1619,2(1,619) 2)

3025,3(3,0)
1066,3 2)

325,0

1) A balneológiai hasznosítással együtt (IGA-ajánlás), 2) becslés alapján,  3) súlyozott átlag
9.5.táblázat A hazai közvetlen geotermikus hőhasznosítás jellemzői (2000)
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Tanulságos lehet a termálvíz hőhasznosítás költségeit a legolcsóbb foszilis energiahordozóval nyert 
hőenergiával összehasonlítani.

A 9.6. táblázat a fajlagos energiaköltségeket mutatja, termálvíz hasznosítással és földgáz tüzeléssel. 
(2000-ben érvényes gázárak mellett) Az azóta jóval megemelkedett földgáz ára tovább nyitotta az 
ollót.

Fajlagos energia költség, Ft/GJ

Termálvíz 1 (geotermikus 
energia)

Földgáz 3

Hasznosítási mód
1.nyitott rendszerben
    1.1.felszálló 
termálvíztermelés
    1.2. gépi termelés 4

2.zárt rendszerben 2 

(vízvisszanyomás)
     Gépi termálvíztermelés 4

           50,4
         260,4

         512,3

   1027

1)  termálvíz-hasznosítási tényadatok szerint a VKJ alapján,  2)  az Aquaplus Kft. adatai szerint, 
3)  917 Ft/GJ gázdíjjal [20/2000. (VI.21.) GM-rendelet] ç = 0,9,  4)  gázlift, búvárszivattyú stb.

9.6.táblázat Fajlagos energia költségek geotermikus és földgáz forrásból

9.4.2. Geotermikus villamos energiatermelés lehetősége Magyarországon 

Nálunk jelenleg a geotermikus adottságainkat nem használjuk ki arra, hogy villamos energiát 
termeljünk, bár megvannak rá a lehetőségeink.
A 9.7. táblázat felsorolja azokat a termálkutakat, amelyekben a hőmérséklet és a kútfejnyomás 
alkalmas arra, hogy ezen a bázison ORC technológián alapuló erőművek épüljenek. Ezekben az 
előállítható villamos energia egységára összevethető a foszilis energiahordozókra alapozott erőművek 
energia előállítási költségeivel. 
A geotermikus erőművek nem szennyezik a levegőt, ami a CO2-emisszió kereskedelmi viszonyai 
között még egy érv

A projekt helyszíne Az olajipari indikációmérés eredményei A projekt jelenlegi előkészítési állapota

Min. kútfej
hőmérséklet, ˚C

Min.kútfejnyomás 
termeléskor, bar

Vízföldtani 
tanulmány

Megvalósíthatósági 
előtanulmány

Megvalósíthatósági 
tanulmány

1.Andráshida
2.Balotaszállás-
   Pusztamérges
3.Nagyszénás
4.Fábiánsebestyén

5.Tura
6.Bajcsa
7.Álmosd-Létavértes
8.Nagyrécse-Pat
9.Tótkomlós

94

108
171

~180(becsült)

110
92

116
110
112

-

6
42

455(statikus)
50 (becsült)

6
4
25
8
4

+

+
+
+

+
-
-
-
-

+

+
+
+

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

9.7.táblázat Villamos energiatermelésre alkalmas termál-előfordulások (2002)

9.5. A geotermikus energia gazdaságossága

Magyarországon a geotermikus energia – a termálvíz korlátozott szállíthatósága miatt – kifejezetten 
helyi energiaforrásnak tekinthető. A szigorú környezetvédelmi előírások, a felszínre hozott termálvíz 
kezelési  és  visszasajtolási  kötelezettsége  is  jelentősen  megnöveli  a  termál-kutak  üzemeltetési 
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költségeit.  A  termálvíz  gazdaságos  felhasználhatósága  elsősorban  a  víz  minőségétől  és  a  kút 
geológiai adottságaitól függ. A víz hőmérséklete, só-és ásványtartalma, az oldott gázok mennyisége 
és minősége, a vízhozam és a visszasajtolás költségei stb. együtt döntik el a geotermikus hasznosítás  
mennyiségi és minőségi jellemzőit, valamint a gazdaságos üzemeltetés lehetőségét. A termálvíz minél 
gazdaságosabb hasznosítása érdekében a következő szempontokat szükséges figyelembe venni.
- A geotermikus energiát (termálvizet) a lehető legalacsonyabb hőmérsékletszintig kell kihasználni. Ez 
a komplex termálvíz hasznosítási elv azt jelenti, hogy termál kutat csak ott célszerű létesíteni, ahol a 
hőt hasznosító telepek, üzemek elérhető közelségben találhatók illetve ezek oda telepíthetők, ahol 
felesleges  termál-hő  áll  rendelkezésre.  A  termálkút  maximális  hő-teljesítménynél  nagyobb 
energiaigény  kielégítésére,  egy  az  igénycsúcsban  működtetett  hőszivattyúval  segített  üzemvitel 
tekinthető korszerű megoldásnak. Ezzel a visszasajtolandó (lehűlt) termálvíz hőmérsékletét lehet a 
szükségesnél magasabb szintre emelni.
- A rendelkezésre álló geotermikus energiát a lehetőségek szerint egész évben, egyenletes módon 
célszerű hasznosítani. Ilyen egész éves, egyenletes hőigényt jelenthet a lakások, mosodák, fürdők 
használati melegvíz igényének kielégítése, egyes üzemek technológiai hőigényének biztosítása, stb. 
A  mezőgazdaság  vetőmag,  gyümölcs  és  terményszárítói   elsősorban  nyáron  igényelnek  jelentős 
energiát, ami a téli fűtési szezon energiaigényét ellensúlyozhatja.
A  hasznosítással  kapcsolatos  gazdasági  elképzelések  megfogalmazása  után,  célszerű  több 
alternatívából  álló  rendszermodellt  felállítani,  és  azokat  gazdaságossági  elvek  szerint  értékelni,  
optimalizálni. Ha az energiaigény nem egyenletes, akkor a kisebb fogyasztású időszakban a pozitív 
kutakat  fojtani,  a  búvárszivattyúval  működő  kutakat  szabályozni  kell,  hogy  csak  a  hasznosítható 
termálvíz kerüljön kitermelésre. Holtszezonban a kutat le kell zárni, hogy feleslegesen termálvíz ne 
folyhasson el.

A  9.9.ábrán  egy  a  geotermikus  energiát  komplexen  hasznosító,  villamos  áramot  és  fűtőenergiát 
szolgáltató rendszer kapcsolási vázlata látható.

9.9.ábra Komplex termálhőt hasznosító erőmű kapcsolási vázlata[5]

A nagynyomású, metánt tartalmazó termálgőz a kettősközegű forgó szeparátorban munkáz végez, és 
az  itt  leválasztott  metánnal  gázmotort  lehet  hajtani.  A  metántól  megtisztított  termálgőz  az 
elpárologtatóban  melegíti  elő  a  gőzturbinát  hajtó  szekunder  közeget,  amit  a  gázmotor  kipufogó 
gázaival  hevítenek  túl.  Az elpárologtatóból  kilépő  termálgőz  egy  hőcserélőn  keresztül  elégíti  ki  a 
távfűtő  központ  hőigényét,  amelynek  teljesítménye  –  szükség  esetén  –  hűtőtoronyba  vezetett 
kondenzátor hűtővízre kötött hőszivattyú segítségével növelhető.

9.6. Geotermikus hőenergia hasznosítása hőszivattyúval

Hőszivattyú  gyakorlatilag  minden  háztartásban  megtalálható.  Minden  hűtőszekrény,  fagyasztóláda 
szíve  egy  kisteljesítményű  hőszivattyú.  Csupán  annyi  a  különbség,  hogy  a  hűtőszekrényben  azt 
tekintjük  hasznos hőcserének,  amikor  a  lehűtött  munkaközeg a mélyhűtőben lehűti  a  környezetét  
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(miközben ő hőt vesz fel) és nem hasznosítjuk azt  a hőáramot, amivel  a hűtőszekrény hátulján a 
hőcserélő a konyha levegőjét fűti.

9.6.1. A hőszivattyú működési elve és üzemi jellemzői

A hőszivattyúban egy kompresszor a munkaközeget (valamilyen gázt) addig komprimálja, amíg annak 
hőmérséklete  a  fűtendő  helyiség  hőmérsékleténél  magasabbra  nem  emelkedik  (40-55  ˚C).  Ez  a 
felmelegített  munkaközeg egy hőcserélőben (szoba-radiátor,  vagy a padlófűtés fűtőcsövei)  lehűl a 
fűtendő helyiség hőmérsékletének közelébe (30-35 ˚C), miközben fűti azt. A radiátorból távozó (lehűlt) 
munkaközeget  expandáltatva,  az  jóval  a  környezet  hőmérséklete  alá  hűl,  majd  egy  másik,  (pl.  a 
talajba ágyazott) hőcserélőben, hőt vesz fel (pl. a talajból) és így a munkaközeg melegszik. Innen a 
munkaközeg a kiindulópontba, a kompresszorba kerül és a körfolyamat bezárul (9.10.ábra).

magas hőmérsékletű
fűtő hőcserélő

                                                      kompresszor                                                     fojtószelep

                                                                                    geotermikus hőcserélő

9.10. ábra  A hőszivattyú működési elve

Ebben  a  körfolyamatban  a  befektetett  kompressziós  munka  elvben  mindig  kisebb,  mint  annak  a 
hőcserének az energiaértéke, amit a munkaközeg valamelyik hőcserélőben elszenved. A körfolyamat 
irányát  megfordítva,  ugyanaz  a  berendezés  az  épület  hűtésére  (klimatizálására)  is  alkalmas.  A 
hőszivattyú teljesítménytényezője alatt a fűtőteljesítmény és a kompresszor teljesítmény hányadosát 
értjük. A teljesítménytényező a magyarországi klimatikus viszonyok mellett, éves átlagban 3-6 közötti  
érték. Ez a teljesítménytényező annál magasabb érték, mennél kisebb a különbség a két hőcserélőből  
kilépő, munkaközeg hőmérséklete között. Magas teljesítménytényező érhető el, ha valamely elfolyó 
csurgalékvíz (uszodavíz, ipari szennyvíz) hőmérsékletét emelik fűtésre alkalmas értékre (40-50 ˚C).

Magyarországon a hőszivattyús fűtés most kezd megjelenni. Ennek oka, - azon kívül, hogy nálunk 
nincs hőszivattyú gyártás – elsősorban az ismeretek, és a megfelelő propaganda hiánya.

Ország A beépített 
termálhő-

teljesítmény MWt

A termelt 
hőmennyiség 

TJ/év

A villamos 
energia- 

felhasználás 
GWh/év

A működő hőszivattyúk szám

db 12 kW 
egyenértékre 

számolva

USA
Svájc
Svédország
Kanada
Németország
Ausztria
Finnország
Franciaország
Lengyelország
Ausztrália
Litvánia
Bulgária
Hollandia
Csehország
Szerbia
.
.
Törökország
Összesen

4800
500
377
360
344
228
80,5
48

26,2
24
21

13,3
10,8
8,0
6,0

0,5
6875,4

12000
1980
4128
891

1149
1094
484
255

108,3
57,6
598,8
162
57,4
38,2
4,0

4
23286,8

3333,6
550.0
1146,8
247,5
319,2
303,9
134,5
70,8
30,1
16,0
166,3
45,0
15,9
10,6
11,1

1,1
6453,1

350000
21000
55000
30000
18000
19000
10000

120
4000
2000

13
16
900
390
500

23
512678

400000
41667
31417
30000
28667
19000
6708
40000
2183
2000
1750
1108
900
663
500

43
572949

9.8.táblázsat Helyzetkép a geotermikus-szivattyúk elterjedéséről a világban (2000)
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A hőszivattyúk rohamos elterjedése az iparilag fejlett országokban, főleg az 1980-as évektől figyelhető 
meg. Az USA-ban a működő szivattyúk száma évente, mintegy 12 %-al nő. Ezek többnyire kisebb 
családi házak fűtésére-hűtésére, illetve a csurgalékvizek hőenergiájának fűtési célú hasznosítására 
szolgálnak.
A hőszivattyúval történő épületfűtés üzemköltségét a gázfűtés költségének durván 40 %-ára becsülik 
(2000. adat). 

A 9.11 ábrán zárt illetve nyitott rendszerű geotermikus hőszivattyúk kapcsolási képei láthatók.

A  9.12.ábra  egy  zárt,  függőleges  elrendezésű,  koncentrikusan  kialakított,  ikercsöves  geotermikus 
hőcserélővel rendelkező hőszivattyú vázlatát mutatja. Hőszivattyús épületfűtésnél előnyös a fal- illetve 
padlófűtés, az ehhez szükséges fűtővíz alacsonyabb hőmérséklete miatt.

       
                       9.11.ábra                                                                            9.12. ábra

IRODALOM

Dickson Mary, Fanelli Mario: Geothermal Energy, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 1995
Strom BASISWISSEN Nr.112. Geothermie, IZE, Frankfurt, 1993
Barótfi István szerkesztésében: Energia Felhasználói Kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., 
Budapest, 1993.
M.Kleemann, M.Meliss: Regenerative Energiequellen, Springer, Berlin, 1993
Gazdasági  Minsztérium  PHARE  Energia  Központ:  A  hazai  geotermikus  energia  hasznosítási 
lehetőségei, Budapest, 1998
Konta Jenő: Geotermális hőhasznosítás, Fiorentini Hungary Kft, Budapest, 1998.
Árpási Miklós: A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetőségei Magyarországon. Kőolaj 
és Földgáz 35.évf. 9-10. szám, 2002 október

129



10. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Bevezetés. Az értékelés fő szempontjai

A megújuló energiaforrások értékelésének főbb szempontjai a következők [1,3,4]
1. A környezetre gyakorolt hatások
2. Megbízhatóság
3. Kockázat
4. Mennyiségi viszonyok, globális kapcsolatok
5. Gazdaságosság

10.1. Környezetre gyakorolt hatások

10.1.1. Kedvező környezeti hatások

a) A fosszilis tüzelőanyagokkal üzemelő erőművek káros emissziója (CO, CO2,Nox, SO2) teljesen 
elmarad.   Biomassza  elégetésekor  keletkező  CO2 újra  beépül  a  következő  biomassza 
termelésekor. Az Nox mennyisége jól tervezett égők esetén elhanyagolható.

b) A  sivatagi  területeken  tervezett  fotovillamos  rendszerek  magas  tartószerkezetei  folytán,  a 
panelek árnyékoló hatása érvényesül,  alattuk szabadon lehet közlekedni, és az árnyékhatás 
lehetővé teszi a földművelést (Great Sahara Project)

10.1.2. Aggályok a következő környezeti hatásokkal kapcsolatban

10.1.2.1. Szélturbina zajos és madarakra veszélyes lehet.

A valóságos viszonyok: a szélerőművek lakott  területektől  távol  vannak. A madarak sérülése – az 
eddigi tapasztalatok szerint – nem több, mint amit a repülőgépek okoznak.

1.1.2.2. Egyes fotovillamos cellák és akkumulátor típusok élettartamuk végén veszélyes hulladékot  
képeznek.  A  szervezett  összegyűjtés  és  a  szakszerű  újrafeldolgozás  ennek  kockázatát  teljesen 
megszünteti.

10.2. Megbízhatóság, egyéb kedvező hatások

10.2.1.  Felügyelet  nélkül,  kezelést  nem  igényelve  működik  a  legtöbb  szoláris  aktív  és  passzív  
rendszer.

10.2.2.  A  biomassza  erőmű  megbízhatósága  a  fosszilis  tüzelésű  hagyományos  erőművekéhez  
hasonló.

10.2.3. A geotermikus fűtési rendszerek megbízhatósága a táv-hőellátó rendszerekéhez hasonló.

10.2.4. A szélerőmű és a vízerőmű üzeme igen megbízható.

10.2.5. Összgazdasági - társadalmi szempontból előnyös hatások.

a) A megújuló energetikai ipar kialakulása új munkahelyeket teremt (új cégek létesülnek).Ezáltal 
a foglalkoztatottság nő, a munkanélküliség csökken.

b) A  megújuló  energiaforrások  hasznosítása  esetén,  a  hagyományos  energiahordozó  import 
csökkenthető.

c) A lakossági célú megújuló villamos energetikai berendezések segítségével hálózati villamos 
energia takarítható meg, így az országos erőművi kapacitás szükséges értéke csökken.
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d) Távoli,  villamos  hálózatról  el  nem  látott  területeken  autonóm  áramforrások  létesíthetők 
(fotovillamos  és  szélenergia  rendszerek  segítségével  a  villamos  energia  ellátás  és  a 
vízszivattyúzás autonóm energiaellátása megvalósítható).

10.3. Kockázat

10.3.1. A  geotermikus  erőművek  esetén  lehetséges,  hogy  a  termálvíz  olyan  oldott  anyagokat 
tartalmaz, amelyek talaj - és talajvíz szennyezést okozhatnak. Ez esetben visszasajtolás szükséges, 
amely bevált, és kockázatmentes technológia.

10.3.2. Vízerőmű akkor létesíthető, ha ökológiai kockázata nincs.

10.3.3. Az egyéb megújuló energiaforrások alkalmazásának nincs kockázata.

10.4. Mennyiségi viszonyok, globális kapcsolatok

10.4.1. A  megújuló  energiaforrások  kiaknázhatatlanok.  Több,  mint  10-ezerszer  nagyobb 
mennyiségben állnak rendelkezésre, mint a világ jelenlegi teljes energiaigénye.

10.4.2. Egyes  fajtáinak  (nap,  víz,  geotermikus  energia)  mennyisége  a  helyi  viszonyok  függvénye 
(napenergia: egyenlítőhöz közeli  területeken, vízenergia: egyes nagy folyók mentén áll legnagyobb 
mennyiségben rendelkezésre).

10.4.3. A nap-, a szél- és az ár-apály energia megléte időben változik, ezért a termelt energia helyi  
tárolása, vagy más fogyasztói körzetekbe való átszállítása szükséges lehet.

a) Egyik  lehetőség  a  helyi  túltermelés  problémájának  megoldásra  a  hidrogén  technológia 
alkalmazása, és a hidrogén távvezetéken való eljuttatása az energiát igénylő területekre.

b) A másik  lehetőség a világot  behálózó nagyfeszültségű hálózatba (Global  Energy Network 
International,  GENI) betáplálva,  akár más földrészre is eljuttatni  a termelt  – és a termelés 
helyén nem igényelt – villamos energiát.

A  GENI  program  megvalósítását   az  is  indokolja,  hogy  a  világhálózat  lehetővé  teszi  a  villamos 
energiaellátást úgy is, hogy a villamos energia termelése olyan földrészen történik, ahol nappal és 
napsütés után van, míg a fogyasztók esetleg olyan földrészen vannak, ahol éppen éjszaka van. Ily 
módon lehetővé válik a villamos energiatermelés napszakok változásából adódó periodicitása miatt 
szükséges tárolás kiszűrése.

10.5. A gazdaságosság értékelése

10.5.1. Cél 

A megújuló energetikai rendszerek létesítésével kapcsolatos döntési, tervezési tevékenység számára 
lehetővé  tenni  a  várható  gazdasági  eredmények  megítélését  a  következő  kérdések 
megválaszolásával:

a) Egy  adott  rendszer  mennyi  hasznot  (megtakarítást)  eredményez,  és  létesítési  költségei 
mennyi idő alatt térülnek meg, azaz érdemes-e megvalósítani ?

b) Adott  igények  kielégítésére  a  szóba  jöhető  változatok  (alternatívák)  közül  melyiket 
válasszuk ?

Megjegyzés:  a  b)  megítélésében  és  a  döntéshozáshoz  a  10.1….10.4.  pontokban  ismertetett  fő 
szempontokat is mérlegelni kell.

10.5.2. Követelmények

a) Az értékelési mutató teljes értékű legyen, amely minden befolyásoló tényezőt figyelembe tud 
venni (mint pl. a fenntartás költségei, külső költségek, kamat, infláció).
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b)   Tegye lehetővé az értékelés különböző szinten való elvégzését.
- A beruházó szintjén annak megítélését, hogy érdemes-e megvalósítani.
- Nemzetgazdasági  szinten  annak megítélését,  hogy  indokolt-e  ill.  célszerű-e a  létesítmény 

megvalósítást  kormányzati  támogatással  segíteni,  azaz  országos  érdek-e  a  beruházás 
megvalósítása.

10.5.3. A gazdaságossági mutatók

A gazdaságossági értékelésnek számos módszere van. Ezeket különböző célokra fejlesztették ki.

A) Két vagy több alternatív megoldás közötti összehasonlításra és ennek alapján való döntéshez 
használhatók az alábbi módszerek:

a) megtakarítás/befektetés (eredmény/költség) módszere,
b) a nettó haszon módszere
c) előírt/megkívánt bevétel módszere,
d) belső megtérülési ráta módszere,

B) Adott feladat megoldására ill. adott igény kielégítésére kiszemelt rendszer értékeléséhez: 
        a) a megtérülési idő módszere,

  b) az élettartam alatt elérhető teljes haszon módszere.

10.5.4. A megtérülési idő meghatározása

A) Befolyásoló tényezők [1]

A létesítés és a fenntartás költségei
    a) beruházási (első) költségek: C, Ft.,
    b) az üzemeltetés, fenntartás, karbantartás költségei.

A megtakarítás évi értéke E Ft/év: két részből tevődhet össze:
- a megújuló energetikai rendszer garantált energiatermelési teljesítménye és évi üzemideje 

alapján számítható a kiváltott energia értéke,
- valamint az esetleg más okból (pl. bizonyos kár elkerülése révén) elérhető megtakarítás.

B) Az egyszerű megtérülési idő fogalma

Az egyszerű megtérülési idő statikus gazdasági jellemző, amelynek értéke

                                                               n = C/E, év                                                                      /10.1/
                                                     
azt az időszakot adja meg, amely alatt a befektetés összegét az évi megtakarítás halmozott értéke 
elérí, C = nE

B) A megtérülési idő meghatározása a kamat és a járulékos költségek figyelembevételével.

a)   A C befektetett tőke kamatozna, ha bankban maradna, vagy kamat terheli, ha kölcsönből 
történik a beruházás. Ha az évi kamatláb r %/év, akkor 1 év múlva C/1 + r/, majd a kamatos 
kamattal megnövelt tőke n év múlva
-

                                                              A = C /1 + r/ n                                                                    /10.2/

b)   A létesítmény üzemeltetésének, karbantartásának összes évi költségeit fenntartási költségnek 
szokás nevezni. Ezt a létesítmény értékének m%-ában szokás előre becsülni /mC/.
-
A fenntartási költségek az 1. év végén: mC, a 2. év végén (az első évi költség kamattal növelt 
összege + a 2. évi mC): mC + mC /1 +r/

Formális összefüggéssel:
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A fenntartás teljes költségterhei a megtérülés ideje /n,év/ alatt:

c) Amennyiben a létesítmény segítségével elérhető gazdasági eredmény (megtakarítás) várható 
értéke E Ft/év, úgy a kamatos-kamattal számított teljes értéke n év alatt (a b alatti módszerrel)

c) A megtérülési idő a pénzügyi mérleg alapján számítható. A megtérülési idő n azon értéke, 
amely mellett az összes költség egyenlő lesz az összes megtakarítással:

                                                                  A +B = D.                                                                  /10.6/

Helyettesítve az /10.2/,  /10.4/ és /10.5/ egyenletekből

            /10.7/

C) A megtérülési idő számítása a kamat és az infláció figyelembevételével

Dinamikus gazdasági környezetben az infláció hatása nem hagyható figyelmen kívül, mivel az infláció 
miatt a létesítmények és az energia ára nő [1].
A gazdaság struktúra és a gazdaságpolitika bizonyos területek és célok támogatását lehetővé teszi és 
így az inflációs ráta a berendezésekre /i, %/év/ és az energia /e,%év/ eltérő lehet.

a) Az infláció berendezésekre (árúféleségekre) vonatkozó értéke a fenntartás (B) költségeire van 
növelő hatással

/10.8./

b) A gazdasági eredmények (megtakarítás) halmozott értékét az energiahordozók árában érvényesülő 
inflációs hatások növelik:

/10.9./

c)  A  kamatot  és  az  inflációt  egyaránt  figyelembevevő  megtérülési  idő  számítása  ugyancsak  a 
pénzügyi mérleg alapján lehetséges
                                                              A + B i = De                                                                       /10.10./
Helyettesítve a (10.2), (10.9) és (10.10) egyenletekből, a mérlegegyenlet részletes alakja

/10.11/

D) A megtérülési idő meghatározása különböző feltételek mellett

a) A /10.11/ összefüggés alapján a megtérülési idő iterációval határozható meg. Az összefüggés – 
különböző paraméterek mellett – diagramban ábrázolva egyszerűen alkalmazható gyakorlati feladatok 
megoldásához (10.1.ábra)
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10.1.ábra A megtérülési idő (n) az E/C viszony függvényében, különböző paraméter-kombinációk
                                                                     (A, B, C) esetén

A  diagramok  alapján  megállapítható,  hogy  adott  (megkívánt)  megtérülési  idő  milyen  E/C  arány 
megvalósulása esetén érhető el. Például r = 10 %/év kamatláb i = 5 %/év és e = 9 %/év inflációs  
ráták, és m = 5% esetén (B görbe) n = 6 éves megtérülési időhőz E/C = 0,23 szükséges, azaz az elért  
megtakarítás E = 0,23 C, a befektetés 23 %-a kell, hogy legyen.
Az A,  B és C görbék értékeinek összehasonlítása azt  mutatja,  hogy az infláció  hatására az E/C 
szükséges értéke csökken.

E) A nettó-haszon számítása

A megtérülési idő (n év) eltelte után, az élettartam (t) további részében (t-n) éven át a rendszer tiszta  
hasznot  (H)  eredményez,  amelynek  értékét  az  elért  megtakarításnak  a  fenntartási  költségekkel 
csökkentett része képezi (H = De - Bi).

10.5.5. Az értékelés szintjei

I. A beruházó szintjén az E értékét a létesítmény segítségével kiváltott energia árának – a megtérülés 
ideje alatt halmozott – értékeként kell figyelembe venni.

II. Nemzetgazdasági szintű értékeléshez a megtakarítást az állami költségvetés szempontjából kell  
értelmezni.  A  megtakarításban  ezért  figyelembe  kell  venni  a  villamos-energiatermelés  ún.  külső 
költségeit, amelyek az energia árában nem érvényesíthető költségeket képviselnek. Ezek elsősorban 
az energia termeléssel összefüggő károk és egyéb kiadások, amelyek az állami költségvetést terhelik 
[5]:

a)  környezeti  károk  (savas  esők,  erdő  pusztulás,  termőföldek  elsavanyodása,  szabadtéri 
berendezések fokozott korróziója miatt),
b) egészségi károk a levegő szennyeződés (pl. NOx)miatt,
c) időjárási változásból származó károk (viharkár,árvíz, belvíz),
d) biztonságtechnikai célú kiadások (pl. atomerőművek esetén).

A külső költségeket az USA vonatkozásában a PACE University (Ottinger) meghatározta 1991-ben. 
Az  1  kWh villamos  energiára  vonatkozó  külső  költségek  értékére  különböző  energiaforrások  és 
energiatermelő rendszerek esetén a következőket adják meg.
A) Hagyományos erőműben termelt villamos energia külső költségei
 

Energiahordozó Költség cent/kWh
Szén 2,5 – 6,8 (a szén minőségétől függően)
Olaj 2,7 – 7,9 (minőségtől függően)
Atomerőmű 2,9
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B) Megújuló energiaforrásokkal termelt villamos energiára

      Naperőmű 0,4 cent/kWh
      Szálerőmű 0,1
      Biomassza erőmű 0,7

A külső költségeket – nemzetgazdasági szintű értékelés esetén – a kiváltott energia árához (E) hozzá 
kell adni.
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