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A szélenergia, mint a megújuló energiaforrások
fő irányadója, hőszivattyús rendszerek bemutatása,

napenergia befogása*

Bevezetés
Napjaink tudományos kérdései között a megújuló energiaforrások, ezen belül a napener-

gia, szélenergia és geotermikus energia jut központi szerephez. Fontos tehát az adott
kistérség leggazdaságosabb alkalmazási módszerét figyelembe venni. Kutatásom témája a
megújuló energiaforrások A szélenergia különböző felhasználási lehetőségeinek bemuta-
tása, a hőszivattyú alkalmazásának területei valamint a napkollektor, mint energiaforrás
hátrányos helyzetű családok számára.

A szélenergia
A kőolaj alapú energiahordozók fogyása és ezzel egyenes arányban növekvő ára új

energiaforrások felhasználását teszi szükségessé. A szélenergia az egész világon közismert
megújuló energiaforrás. Óriási előnye, hogy egyszeri beruházással, gyakorlatilag ingyen
szolgáltatja az energiát, a környezetet nem szennyezi és nem is károsítja (gondoljunk csak
a vízerőművek felépítése utáni elmocsarasodásra a folyók alsóbb szakaszán), és mivel
megújuló energiaforrásról beszélünk, működése jobbára folyamatos. A szélenergia fel-
használásának hatásfoka függ a tájegységre jellemző szél erősségétől, folyamatosságától.
Ugyanakkor a világon nagyon kevés olyan hely létezik, ahol a szélenergia kihasználása
nem kínálna megfelelő alternatívát. Hazánkban elsősorban vízszivattyúzásra hasznosítják
ezt az energiát. [3]

Hőszivattyús rendszerek
A hőszivattyú egy olyan gép, amely képes a környezeténél alacsonyabb hőmérsékletű

közegből hőenergiát kivonni és azt a környezeténél magasabb hőfokon felhasználásra
szolgáltatni.

Egy hőszivattyúval a természetben rendelkezésre álló energia egy részét ki lehet nyerni,
és mint fűtési energiát vagy melegvíz készítésre fordítandó energiát felhasználni. A fűtési
költségek 40-50 %-a megtakarítható, de a viszonylag magas beruházási költségigény
miatt, hosszabb megtérülési idővel kell számolni.

Az ábra a hőszivattyú működési elvét mutatja be.

* Témavezető: Dr. Krizsán József
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A hősziw.ti.yú m üködési elvs
A hűtőszekrény működésével összehasonlítva, a hőszivattyú működése egyszerűen

elképzelhető: a levegőből, a vízből, vagy a talajból hőenergiát von ki és továbbadja a fűtési
rendszernek. Az ingyen környezeti energiát először a hőszivattyú hőcserélőjéhez (elpá-
rologtató) vezeti. Itt található a folyékony hűtőközeg (munkaközeg), amely ekkor az ener-
giaforrás hőjét felveszi, és eközben elpárolog. A kompresszor beszívja a gáz halmaz-
állapotú munkaközeget és összepréseli. A nyomás megnő, a hőmérséklet megemelkedik.
Ezt követően egy második hőcserélő (cseppfolyósító) gondoskodik róla, hogy a hő a fűtési
keringető rendszemek átadásra kerüljön. Ezt követően a nyomáscsökkentő szelepen át a
nyomás leépítésre kerül, és az egész körfolyamat kezdődik elölről

Napkollektoros berendezések
A napkollektorok használata Magyarország éghajlati adottságai mellett a napenergia-

hasznosítás legegyszerűbben megvalósítható módja. Egy személy naponta megközelítleg
50-60 liter melegvizet használ el, aminek az előállításához -2-3 kWh hőenergia szükséges.
1 m : napkollektorral pedig a nyári félévben napi 2-2,5 kWh, télen 0,5-1,5 kWh napenergia
hasznosítható. így tehát személyenként 1-1,5 nv napkollektorral általában elő lehet állítani
a szükséges melegvíz mennyiséget. Éves átlagban többnyire 60-70 %-os megtakarítás érhe-
tő el, ami a nyári félévben közel 100 %, a téli félévben 30-40 %. Családi házak esetében
melegvíz készítés céljára 2-3 db, nagyobb vízfogyasztás esetén 4-5 db 2 nv-es napkollek-
tort célszerű felszerelni. Szükség van egy viszonylag nagy méretű, általában 200-500 lite-
res melegvíztárolóra is. A nagyobb és jól hőszigetelt melegvíztároló alkalmas arra, hogy a
napközben kollektorokkal előállított melegvizet tárolja az esti és reggeli vízfogyasztás
idejére. Az ilyen tárolókban általában két belső csőkígyó, hőcserélő található. Az alsóra
kell kötni a napkollektorokat, a felsőre pedig a kazánt. Így a kazán csak a tároló felső
részét tudja felfűteni. Ezzel biztosítható, hogy mindig legyen melegvíz, ugyanakkor a
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kazán feleslegesen ne futse fel a kollektorok elől a teljes tárolótérfogatot. A melegvíztároló
fűthető elektromos fűtőpatronnal is, vagy jó megoldás az is, ha két sorba kapcsolt tárolót
alkalmaznak, melyek közül az elsőt napkollektorral, a másodikat hagyományos módon
fiitik.

Napkollektoros rendszer felépítése
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