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használatának
előnyei, kihívásai és
környezeti hatásai

A NAP ÉS A NAPENERGIA
A Nap gravitációja:
a földi gravitáció 28-szorosa
Hidrogént fog be az atmoszférájából

Forrás: NASA Scientific Visualization Studio

A hidrogén táplálja a fúziós reakciókat
A mag hőmérséklete: 15 millió Celsius fok
A hidrogéngáz plazmaállapotba kerül, ez az
anyag 4. típusú halmazállapota.
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• A plazmában az atomokban az elektronok
elkülönülnek a pozitív töltésű
atommagoktól
• A hidrogén atommagok egyesülve hélium
atommá alakulnak
• Energia keletkezik: Magfúzió
• Fúziós folyamat: két atommag nagy
sebességgel összeütközik, és egy új
formátumú atommagot alkot (a Nap
magjában lévő rendkívül magas
hőmérsékleten és nagy sűrűségben)
• Bár a pozitív töltések jellemzően taszítják
egymást, a Nap magjában lévő magas
hőmérséklet és nagy sűrűség miatt együtt
maradnak.
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Atommag

Elektronok

Forrás: Wikipedia - (nyilvános hozzáférésű)

Forrás: NASA/SDO (AIA) - (nyilvános hozzáférésű)

A NAP: Magfúzió
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Forrás: NASA/SDO (AIA) - (nyilvános hozzáférésű)

A NAP: Magfúzió
A Nap egy hatalmas
hidrogéngömb
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A Nap belsejében a hidrogénatomok
annyira felhevülnek, hogy
plazmaállapotba kerülnek, ahol az
elektronok már nem keringenek az
atommagok körül. A „felszabadult”
atommagok azután egyesülve
héliumatomokká és neutronokká alakulnak.
Ez a fúziós folyamat óriási
energiakitöréseket enged szabadjára.

Magfúzió: Proton-proton lánc
• A Nap a protonokból kiindulva különböző
lépések sorozatán át azokat héliummá alakítja.
• Összességében négy protont használ fel és
alakít át egy hélium atommaggá.
• Azért szabadul fel energia, mert a hélium
atommagjának tömege valamivel kisebb, mint
az eredeti négy protoné.

Forrás: Borb, wikipedia

• A tömegbeli különbség Einstein egyenletének
megfelelően alakul át energiává:

(E = energia, m = tömeg, c =fénysebesség)

• A felszabaduló sugárzási energia
fénysebességgel jut el a Földre.

Napsugárzás:
Különböző energia-típusok forrása
Naphő

Közvetlen

Napelemes
eszközök

Óceánhő
A napenergia
felhasználása
Vízenergia

Közvetett

Szél- és
hullámenergia
Bioenergia

Napenergia:
Az energia számos különböző formájának forrása

Vízenergia
•a földi napenergia kb.
1/3 -a
•a víz körforgása
•párolgás és
csapadékképződés,
•folyók táplálása, melyek
turbinákat hajtanak meg

Szél- és hullámenergia
•a földfelszín
hőmérsékleti
különbségei
• szelet és hullámzást
keltenek
•szélturbinák

Bioenergia
•növények a napsugárzást szénhidrátokká
alakítják át (fotoszintézis),
•amely bioüzemanyagként hasznosítható
•biomassza energia
•a fosszilis
energiahordozók is

A napsugárzástól független energiaforrások

Egyéb
források

Árapályenergia

Geotermikus
energia

A Föld és a Hold közötti
gravitációs erők

A Földben meglévő hő

Az üvegházhatás

A Föld légköre annak a napsugárzásnak, amely elérhetné a
földfelszínt, 30%-át visszatükrözi az űrbe.
Az üvegházhatású gázok: vízpára, szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, ózon és még
néhány mesterséges vegyi anyag (klórozott-fluorozott szénhidrogének - CFC-k).
RESOR - Megújuló Energiaforrások (Renewable Energy Sources) mint a vidéki területek fejlesztési lehetősége

Fejlődésének története
Charles Fritts, egy amerikai
feltaláló írja le az első,
szelénlapkákból álló
napelemet

A fémelektródákkal és
elektrolitokkal kísérletező 19 éves
francia fizikus, Alexandre Edmond
Becquerel a fény árammá
alakulását lehetővé tevő fizikai
jelenséget figyel meg.

A Bell Labs bemutatja az első
nagyteljesítményű szilícium
napelemet. A New York Times azt
jósolja, hogy a napelemek végül
„a Nap korlátlan energiáját”
biztosító energiaforrást hoznak el”

Albert Einstein a
fotoelektromos hatás
elméletéről írt tanulmányt tesz
közzé.

NAPENERGIA
TECHNOLÓGIÁK
Napenergia
technológiák

1

2
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Passzív

Naphő

Koncentráló

Aktív

Napelemes

Nemkoncentráló

Forrás: Wikipedia

•Csak gyűjti az energiát,
•A napfényt felhasználható
energiává alakítja (vízben,
levegőben, hőtároló tömegben)
•Légmozgást okozva szellőztet
•A hő vagy a fény más formává
alakítása nélkül
• A nappali fény vagy hő építészeti
tervezés révén való maximális
kihasználása
• Napenergia alapú vízmelegítés termoszifon
• Napenergiával működő főzőeszköz
• Napkémény
• Napenergiával működő kemence, stb.

Forrás: Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma

Passzív napenergia
technológiák

Forrás: Gilabrand az angol Wikipedia-n [CC BY-SA 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Termoszifonos napenergia alapú vízmelegítők

• A természetes hőáramláson alapuló passzív hőcserés módszer.
• Folyadékot keringet anélkül, hogy mechanikus szivattyúra lenne szüksége.
• A hőáramlás a fűtött folyadékot a rendszerben felfelé mozdítja el, ugyanakkor a
helyébe a gravitáció hatására hidegebb folyadék áramlik.

Aktív napenergia technológiák
Napelemes

A sugárzó energiát
árammá alakítja

Aktív
technológiák
Naphő

A Nap hőjét
hasznosítja

Nemelektromos

Elektromos

CSP technológiák:
•Parabolavályú
•Fresnel tükör
•Naptorony
•Parabolatányéros
kollektor

•Mezőgazdasági szárítás,
•Napenergia alapú
vízmelegítők,
•Napenergia alapú
levegőfűtők,
•Napenergia alapú
hűtőrendszerek,
•Napenergiával működő
főzőeszköz
•Naphő segítségével
áramtermelésre használt
gőz termelése (CSP
technológiák)

Naphőkollektorok
•A napfényt befogják és termikus energiává alakítják...

•Napszak
•Évszak
•Felhőborítottság
•A Föld Egyenlítőjétől való
távolság
•Ált. napenergia alapú vízmelegítőt jelent
•Jelenthet óriási áramtermelő
berendezéseket is, mint amilyenek a
parabolavályúk, a naptornyok vagy
napenergia alapú levegőfűtők.

Forrás: Világbank Csoport, ESMAP, Solargis

•A fogadott napenergia a következőktől függ:

• Jellemzően tetőre szerelt
• Nagyon tartósnak kell lenniük,
mert különféle időjárási
viszonyoknak vannak kitéve
• Tömbösíthető

Forrás: 23x2 - saját munka, CC BY-SA 3.0, SolarCoordinates, TVP SOLAR SA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28889668

Naphőkollektorok

Naphőkollektorok
Napkollektorok

Koncentráló
napkollektorok

Nem koncentráló
napkollektorok

Síklemezes
kollektorok

Vákuumcsöves
kollektorok

• A apertúraterület (azaz a
terület, amely befogadja a
napsugárzást) kb. akkora,
mint az elnyelőfelület.
• Nincs más alkatrész, csak
maga a kollektor.
• Épületfűtés, vízmelegítés stb.
• Lakossági, kereskedelmi, stb.

Összetett
parabola
koncentrátor
(CPC)

Parabolatányér

Parabolavályú

Naptorony

• A koncentráló kollektoroknál a nyílás vagy
apertúra sokkal nagyobb, mint az elnyelő
terület (további tükrök stb.)
• Egy hőátadó folyadékot felmelegítve
elektromos generáltorhoz kapcsolt
turbinát meghajtva áramot generálnak.

Naphőkollektorok
Koncentráló
napkollektorok

Nem koncentráló
napkollektorok

Síklemezes
kollektorok

Vákuumcsöves
kollektorok

Összetett
parabola
koncentrátor
(CPC)

Parabolatányér

Parabolavályú

Naptorony

Naphőkollektorok
Kategória

Példa

Nincs koncentráció

Síklemezes
Vákuumcsöves

Közepes koncentráció

Parabolikus
henger
Parabolatányér

Magas koncentráció

Hőmérsékleti
tartomány, °C
max. 75
max. 200

Hatékonyság,
%
30-50

150-200

50-70

1500 és afelett

60-75

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Az elérhető hőmérsékletek a koncentrációszintektől függenek.

• Jellemzően max. 75°C-os hőmérséklet követelményig
• Nagy hatékonyságú kollektorokkal magasabb hőmérsékletet is el lehet érni
(ezeknél a vizet más hőátvivő folyadékra kell lecserélni, mert a víz 100°C-on
felforr).
• A hőátvivő közeg alapján két fő típus: folyadékmelegítő és levegőmelegítő.
Tartozik hozzá egy
1. keret, amelyben
található egy
2. sötét elnyelőlemez
(abszorberlemez)
folyadékkeringető
járatokkal, és
3. egy áttetsző fedél,
amely lehetővé teszi
a napenergia
bejutását a kereten
belülre.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Síklemezes kollektorok

Síklemezes kollektorok
Kollektorok

Visszatérő
melegvíz

Szivattyú

Bemeneti
csatlakozó

Keret
Áramlási csövek
Elnyelőlemez
Szigetelés

Üveg kerete és
üvegezés

Kimeneti
csatlakozó

Melegvíz
használatra
Hidegvíz
bemenet

Keringető szivattyús rendszer

• A keret oldalai és
hátoldala szigeteltek,
ezzel csökkentve a
környezeti
hőveszteséget.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flat_plate_glazed_collector.gif

• A napsugárzás áthatol az áttetsző fedélen,
és eléri az elnyelőlemezt.
• Ez a lemez felmelegedik, és a hőt vagy
víznek vagy fedél és az elnyelőlemez között
található levegőnek adja át.

• Az abszorberhez fémcsövek
csatlakoznak
• Keringetett folyadék: víz vagy fagyálló jellegű
folyadék (hideg éghajlatokon)
• Hőátadó folyadékot szivattyúznak, felvéve a
hőt az elnyelőlemeztől, és átadva azt a
tárolótartályban lévő víznek.
• Hőátadó folyadék használata esetében a hőcserélő
célja a hő átvitele a tárolótartály vizébe.
• Legáltalánosabb: Nagy vezetőképességű
(réz vagy alumínium) fémlap rézcsövezése.
• Legáltalánosabb abszorberbevonat:
Fekete zománcfesték
• A napenergia alapú levegőfűtő rendszerek
ventilátorokat használnak arra, hogy a levegőt a
síkkollektorokon átáramoltassák és az épületek
belsejébe juttassák.

National Renewable Energy Laboratory - http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/29913.pdf, nyilvános
hozzáférésű, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7962657

Síklemezes kollektorok

• A legáltalánosabb naphő technológia.
• Az abszorbert vákuummal körülvevő
üvegcsövek.
• Az abszorbert körülvevő vákuum csökkenti a
hőáramlásos és hővezetéses hőveszteséget.
• A vákuumcsöveken belül magas hőmérsékletek
alakulhatnak ki (a túlmelegedés
megakadályozására speciális kialakítás
szükséges)

Forrás: Ra Boe - saját fotó, DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5; Greensolarvacuum - saját munka, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1872882

Vákuumcsöves kollektorok

•
•
•
•

Víz melegítését szolgáló vákuumcsövek sorozata
Vagy vákuum van a csőben, vagy légüres tér van 2 cső között: belső és külső
A levegő hiánya a csőben kiváló szigetelést biztosít
Az egyes csövek úsztatott üvegből készülnek, és egy bordához erősített
abszorberfelülettel rendelkeznek
• A borda bevonata energiát nyel el, gátolva a hőveszteséget
• A vákuum élettartama kollektoronként változó, 5-15 év.
Vákuumcsöves
kollektorok
Közvetlen áramlású
(U-típusú)

Hővezetékes
(heat pipe)

Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Evacuated_tube_collector.gif

Vákuumcsöves kollektorok

Közvetlen áramlású vákuumcsöves kollektorok

• Az üreges hővezetékek és a lapos vagy hajlított reflektorlemez a nagyobb
hatékonyság érdekében rézből készültek.
• A külső cső által biztosított vákuum kivételével ezeknek a kollektoroknak a
működése hasonlít a síklemezes kollektorokéhoz.
Külső üvegcső
Szelektív elnyelőbevonat

Abszorbercső

Rézborda
U-cső

Vákuumszigetelés

Rkraft - Saját munka, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720538

• Két vezeték van, ami a cső belsejében lefut, majd
visszatér.
• Az egyik vezeték bevezeti, a másik elvezeti a
folyadékot.
• Ezeket "U-csöves" kollektorként is ismerik.

• Van bennük egy elnyelőlemezhez kapcsolódó réz hővezeték,
egy légmentesen zárt napkollektorcső belsejében.
• A hővezeték üreges, és ennek is vákuum van a belsejében.
• A hővezeték belsejében kis mennyiségű folyadékot,
pl. alkoholt tartanak.
• A vákuum miatt a folyadék a normál légköri nyomás alattinál
alacsonyabb hőmérsékleten forrni kezd.
• Amikor napfény vetül az abszorber felszínére, a hővezetékben
található folyadék gyorsan forró gőzzé alakul.
• Mivel most ez a gőz könnyebb, a cső felső részébe emelkedik,
és azt nagyon magas hőmérsékletűre melegíti.

Forrás: Rkraft - Saját munka, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720547

Hővezetékes vákuumcsöves kollektorok

• A hővezeték felső része egy réz hőcserélőhöz csatlakozik, amit gyűjtőcsőnek neveznek.
• A gyűjtőcsövön víz vagy glikol áramlik keresztül, és átveszi a hőt.
• Amint a hővezetékben a forró gőz veszít az energiájából és lehűl, kicsapódik és
visszafolyik a cső aljába, ahol majd újra felmelegszik.
• Ez a folyamat mindaddig tart, amíg süt a nap.
• A kollektorokat legalább kb. 25°-os dőlésszöggel kell felszerelni, hogy a hővezeték
belsejében a folyadék visszakerüljön a cső aljába, a forró abszorberhez.

Forrás: https://hydrosolar.ca/blogs/news/how-do-vacuum-tubes-collector-work

Hővezetékes vákuumcsöves kollektorok

• A napenergiát épületekben vagy
folyamathő alkalmazásoknál a
levegő fűtésére vagy
kondicionálására használják fel.
• Délre néző függőleges falakra
vagy tetőkre kerülnek
felszerelésre.
• A kollektort érő napsugárzás
felfűti az elnyelőlemezt.
• A kollektoron áthaladó levegő az
elnyelőlemeztől átveszi a hőt.
• Leginkább épületfűtésre
használják.

Üvegezett, síklemezes levegős
napkollektorok, déli tájolású falra
felszerelve

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_air_heat#/media/File:Solar_Air_Heat_Collector.JPG

Levegős napkollektorok

• A napsugárzást felfogó felület
nagyobb, mint az elnyelő
(abszorber) felület.
• A kollektor a napenergiát egy
abszorberre gyűjti vagy
koncentrálja.
• A naphőerőművek koncentráló
napkollektor rendszereket
használnak, mert azok magas
hőmérsékletű hőt tudnak
előállítani.

Forrás: USA.Korm. Földhivatala (BLM - BUREAU OF LAND MANAGEMENT)
http://www.ca.blm.gov/cdd/alternative_energy.html, nyilvános hozzáférésű,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15957890

Koncentráló kollektor

• Napenergia alapú hűtőrendszer
• Napenergiával működő
sótalanító rendszer
• Közvetlen napenergiával
működő szárító
• Közvetett napenergiával
működő szárító
• Napenergiával működő főzőeszköz
• Napenergiával működő kemence

Napenergia alapú hűtés

Napenergiával működő Napenergiával működő
sótalanítás
szárító

Napenergiával működő kemence
akár 3 500ঐ°-os hőmérsékletet is elérhet

Napenergiával
működő
főzőeszköz

Forrás: http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/solar-cooling.html
https://www.climatetechwiki.org/technology/jiqweb-edf
H. Zell - Saját munka, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11386331

A nap hőenergiájának számos felhasználása

ELŐNYÖK
•
•
•
•

Megújuló,
Nem szennyező
Az egész bolygón elérhető
KIHÍVÁSOK
Biztonságosan, tisztán és
csendesen üzemeltethető
• A hőátadó folyadékok hőszállítási kapacitása
alacsony
• Üzembiztonsága nagy,
• Hőveszteség, energiatárolási rendszer
nagyon kevés karbantartást
problémák
igényel.
• A hosszú visszafizetési időszakkal párosuló
• Félreeső területeken
magas induló költség A szükséges anyagok,
költséghatékony
mint a réz egyre növekvő költsége
Korlátozott tetőfelület
• Rugalmasak, a növekvő
• A kollektorgyártás energiaigénye és
áramigénynek megfelelően
környezeti hatása
bővíthető

A naphőenergia gazdaságossága
A gazdaságosság a következő paraméterek függvénye:
•
•
•
•
•
•

a rendszer induló költsége,
karbantartási költségek,
a rendszer élettartama,
a felhasznált E mennyisége és formája
a felfogott napenergia és a terhelés összhangja,
az energiafogyasztás költsége hagyományos energiaforrás
alkalmazásakor, valamint a megítélt támogatások

A napenergia alapú fűtési rendszer költsége
• két kollektorral (síklemezes vagy vákuumcsöves)
• 180 l-s melegvizes és 250 l hidegvizes tartály

750 USD

Esettanulmány: A nap hőenergiájának felhasználása:
Használati melegvíz és sugárzó padlófűtés kétemeletes
ház esetében
•

100 literes kb. 60°C-os melegvizes kapacitást egy 2 m2 területű
egykollektoros rendszer tud biztosítani.

100 L vízre 2 m2
• A
vákuumcsöves
rendszer
esetén
az
optimális
rendszerkonfiguráció 8 kollektor lett, 40 L/m2-es tárolási arányt
alkalmazva, míg a síklemezes rendszer 12 kollektort
eredményezett, 50 L/m2 tárolási arányt alkalmazva.

8 kollektor
• A síklemezes rendszer megtérülése a számítások
szerint 9 év volt, a vákuumcsöves rendszeré pedig
mintegy 11 év.

Megtérülés (ROI): 11 év

