
Tóth Péter

Megújuló energiaforrások

„Szépségesen kelsz fel az ég horizontján,
Ő, élő Aton, aki az életet alkotta!

Betöltöd az egész földet szépségeddel.
Szép és nagy vagy, csillogó és magas a föld felett,

Sugaraid beborítják a földeket, amelyeket alkottál.”

(Ekhnaton fáraó: Naphimnusz, i. e. 1360, Varga Edit fordítása)

1. Bevezetés

Örvendetes tény, hogy az utóbbi években jövőnk alapvető kér-
déseit felismerve egyre többet foglalkozunk az energiák hatéko-
nyabb felhasználásával és az újabb, megújuló energiaforrások 
széles körű elterjesztésével  A nem megújuló fosszilis energia-
források közé tartozik a kőszén, kőolaj, földgáz, propán-bután 
gáz  Megújuló energiaforrásoknak tekintjük a napenergiát, a bio-
masszát, a szélenergiát, a vízenergiát, a földenergiát és a geoter-
mikus energiát 

2. Napenergia-hasznosítás
 

A napsugárzás energiahozama a legjelentősebb külső környe-
zeti tényező  A megújuló energiaforrások közül az egyetlen, 
amely az épületek fűtési energiafelhasználásának csökkentésé-
re, valamint villamosenergia-termelésre hasznosítható  A Földet 
érő napsugárzás hatalmas energiája (a mi klímaövezetünkben 
600W/m2) sokakban olyan gondolatot ébreszt, hogy az energiael-
látás jelentős része kiváltható a napenergia hasznosításából  Saj-
nos, a feltételezések nem reálisak, mert optimista becslések sze-
rint is a Földet érő napsugárzás évi energiájának csupán 1%-át 
lehet energetikai célokra felhasználni  Ennél nagyobb arányú el-
vonás beláthatatlan ökológiai zavarokat okozhat a bioszférában  
Annak ellenére, hogy a napenergia önmagában nem képes a táv-
lati energiaproblémákat megoldani, érdemes törekedni a meg-
újuló, tiszta, a környezetet nem szennyező forrás minél nagyobb 
arányú kiaknázására  Az előnyök széles körű kiterjesztését azon-
ban egyrészt a napsugárzás tér- és időbeli korlátai, másrészt az 
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amúgy ingyenes energia hasznosításához és tárolásához nélkü-
lözhetetlen többletköltségek hátráltatják   

A napenergia közvetlen hasznosításának legelterjedtebb 
módjait két fő csoportba szokás sorolni  Ezek egyike az ún  pasz-
szív hasznosítás, amikor külön kiegészítő eszköz, berendezés 
nélkül tudjuk az épületek fűtésére felhasználni  A másik megol-
dás az aktív hasznosítás, amikor valamilyen, külön erre a célra 
készített eszköz (kollektor, napelem) segítségével alakítjuk át a 
Nap sugárzási energiáját hővé vagy villamos energiává 

 

Passzív napenergia-hasznosítás
 

Passzív napenergia-hasznosításról beszélünk, amikor az épület 
anyagát, szerkezeteit, formáját és tájolását úgy választjuk meg, 
hogy a napsugárzás hőenergiáját kihasználja  Őseink ismerték és 
kihasználták a környezetük adta lehetőségeket, így a legegysze-
rűbb példa a napenergia passzív hasznosítására a hagyományos 
parasztház  A ház egyszerű, kompakt – téglalap – formájú, amely 
biztosítja, hogy minél kevesebb legyen a hővesztesége  A falazó-
anyagként használt vályog jól szigetel, emellett tömegénél fogva 
jó a hőtároló képessége  A déli oldalon kialakított tornác nyáron 
védi a falazatot a napsugaraktól, viszont télen, alacsonyabb napál-
lásnál nem gátolja, hogy a Nap sugarai felmelegítsék azt 

A passzív napenergia-hasznosítás elvei a hagyományos ala-
pokra épülnek, amelynek lényege a napsugárzás hőenergiájának 
elnyelése, tárolása, leadása  A tárolásra a napsugárzás és a fű-
tőteljesítmény iránti igény közötti eltolódás miatt van szükség 
(nappal/éjszaka, derült/borult égbolt)  Általános rendszereknél 
napi ciklusú energiatárolásról van szó, de különleges, egyedi 
megoldásokkal szezonális tárolás is megoldható 

Megkülönbözetünk direkt (mindhárom feladatot ugyanaz 
a tér látja el) és indirekt (a feladatok ellátása térben tagozódik) 
passzív napenergia-hasznosító rendszereket 

 

Aktív napenergia-hasznosítás
 

Napelemek: Nagyobb energiaigény esetén a napelemek termelte 
egyenáramú elektromos energiát a hagyományos elektromos há-
lózatban is meglévő váltóáramú elektromos energiává célszerű 
átalakítani  Ebben az esetben a megszokott elektromos készülé-
kek és lámpák használhatók, sőt a megtermelt energia akár a há-
lózatba vissza is táplálható vagy családi házaknál tárolható 

A szolárcella típusai: Monokristályos napelem (előállítá-
sa drága és energiaigényes, de ennek a legjobb a hatásfoka)  
Multikristályos napelem (hasonló az előzőhöz, csak több kris-
tályból épül fel, ezért olcsóbb az előállítása)  Amorf, vékonyré-
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tegű napelem (nagy fényáteresztő-képességű, alacsonyabb igé-
nyek kielégítésére használják) 

A napelemek alkalmazásának területei: A napelemek piacának 
várható bővülését indokolja a viszonylagosan magas importfüg-
gőségünk, valamint az energiaárak emelkedése  Ahhoz, hogy a 
teljes belföldi szükségletet a jelenlegi fényelem-technológiával 
fedezni tudjuk, Magyarország területének csupán 0,24 százalé-
kát kellene napelemekkel befedni 

A tapasztalatok szerint a legfontosabb felhasználási területek 
a következők: távközlés (pl  mikrohullámú berendezések, se-
gélyhívók), mezőgazdaság (pl  villanypásztorok, szivattyúk, vi-
lágítás), szezonális szükségletek kielégítése (családi házakban pl  
hőszivattyú), hálózati termelés, elektromos autók töltése 

Napkollektorok: Napkollektorok olyan elemek, amelyek el-
nyelik, hővé alakítják és a munkaközegnek továbbítják a nap-
sugarak energiáját  A rendszer kialakításhoz tartoznak a csőve-
zetékek (munkaközeg továbbítása a kollektorok és a hőtároló 
között), automatika-elemek (hőmérő, nyomásszabályozó, auto-
matikus irányítás), működtető, ellenőrző szerelvények (kering-
tető szivattyú, nyomásellenőrzés, váltószelepek), tágulási tartály 
és a hőtároló.

A napkollektoros rendszerek lehetnek egy- vagy kétkörösek  
Egykörös rendszer: a kollektorokban közvetlenül a felhasználás-
ra kerülő víz kering  A rendszer előnye az egyszerűség, viszont 
csak fagymentes időszakban alkalmazható, és a csővezetékben 
nagy a veszélye vízkőlerakódásnak  Kétkörös rendszer: a kollek-
torok és a hőtároló között zárt kör található, mely fagyálló fo-
lyadékkal van feltöltve  A kollektorokban felmelegedett folyadék 
a hőtárolóban található hőcserélőn keresztül fűti fel a tárolóban 
található vizet  A kétkörös rendszerek fagyban is használható-
ak, és nem kell tartani káros lerakódásoktól sem a csövekben, 
viszont a több szerkezeti elem miatt költségesebb az egykörös 
változatnál 

Az áramoltatás szempontjából gravitációs és szivattyús vál-
tozatok készülhetnek  A gravitációs rendszernél a tárolótartály 
a kollektor fölött helyezkedik el  A folyadék keringését a felme-
legedés miatti fajsúlycsökkenés okozza  A rendszer mellett szól, 
hogy elmaradnak a szivattyú és automatika költségei, viszont 
hátrányos a tároló elhelyezésének kötöttsége 

A szivattyús rendszernél a munkaközeg-folyadékot szivattyú 
keringteti a kollektorkörben  A rendszer előnye, hogy a tároló 
bárhol elhelyezhető, a szivattyú fordulatszámának szabályozá-
sával rugalmasabb az alkalmazhatóság, viszont az automatika és 
a szivattyú plusz költségként jelentkezik a beruházásnál 

Léteznek levegős munkaközegű kollektorok  Ezek nagy 
abszorberfelülettel készülnek, és a rendszerben a levegő vagy 
gravitációsan, vagy ventillátor segítségével kering  A levegős 
rendszereket a mezőgazdaságban szárításra, aszalásra, illetve 
épületek fűtésére alkalmazzák 



 3. A hőszivattyú nem varázslat!
 

A hőszivattyú működési elve azt a közismert fizikai jelenséget al-
kalmazza, hogy a gázok nagy nyomáson, magas hőmérsékleten 
is cseppfolyosódnak, míg alacsony nyomáson, kis hőmérsékle-
ten elpárolognak  A kompresszor segítségével a hőszivattyúban 
lévő speciális gáz halmazállapotú hűtőközeget nagy nyomásra 
összenyomjuk, amely ezen nyomáson (~ 20 bar) hűtés hatására 
cseppfolyósodik  A gáz hűtéséről tulajdonképpen a fűtővíz gon-
doskodik, miközben a fűtővíz felmelegedik 

A hűtőközeg halmazállapot-változáskor a latens energiát 
adja át a fűtővíznek  A már cseppfolyós hűtőközeget a konden-
zátor után a fojtószelep segítségével alacsony nyomásra hozzuk, 
vagyis a kompresszor szívó oldalára szállítjuk  Alacsony nyo-
máson a hűtőközeg fűtés hatására elpárolog  Az elpárologtató-
ban a fűtésről a talajhőcserélőben keringő víz gondoskodik  A 
talajhőt vagy környezeti levegőt összegyűjtve a víz felmelegszik 
2–5 fokra, amely már elegendő, hogy az alacsony nyomású hűtő-
közeget elpárolgásra késztesse  (Köztudott, hogy halmazállapot-
változáskor a közegek hőmérséklete nem változik  A víz amíg 
forr, folyamatosan 100 fokos, tehát a melegítésre használt energia 
tulajdonképpen a halmazállapot-változáshoz szükséges latens-
energia-felvételt fedezi )

Az ismétlődő folyamat során a talaj vagy levegő hőcserélő-
jében a környezetből felvett energiát átadjuk a hűtőközegnek, 
segítve ezáltal az elpárologtatást  Ezután a gázt összenyomjuk 
és kondenzáltatjuk, majd a látens energiát átadjuk a fűtővíznek, 
amellyel már a fűtési rendszert üzemeltetjük  A hőszivattyú így 
szállítja a természetből az energiát a melegebb fűtőrendszer felé   
Költségként csak a kompresszor hajtására felvett elektromos 
energia díja jelentkezik 

A hőszivattyúk Európában és most már hazánkban is széles 
körben elterjed fűtő/hűtő berendezések  Olyan környezetbarát, 
megújuló energiát hasznosító készülékek, amelyekkel gazdasá-
gosan lehet fűteni, illetve nyáron hűteni 

A hőszivattyúk érzékeny rendszerben működnek, ezért 
egyensúlyban kell lennie a környezetből a hőt elvonó hőcserélő-
nek (talajszonda vagy külső levegő), a hőszivattyú-készüléknek 
és a kiszolgált épületnek  A kútvíz vagy talajszonda rendszerre 
csatlakozó víz/víz hőszivattyúk időjárástól és évszaktól függet-
lenül folyamatosan magas hatásfokkal működnek, míg a levegő/
víz hőszivattyúkat befolyásolja a környezeti hőmérséklet csökke-
nése  Ezeket a működési elvből adódó szempontokat kiválasztá-
sakor, tervezéskor figyelembe kell venni 

A jól, gazdaságosan működő rendszerek feltétele a szaksze-
rű, pontos előkészítés  Figyelembe kell venni továbbá, hogy je-
lenleg a hőszivattyúk üzemeltetése a napelemekkel összekötve a 
legjobb energetikai megoldás 
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 4. Összefoglalás
 

(A megújuló energiaforrások előnyei) A földet érő egyórányi nap-
sütés több energiát ad, mint amennyit az emberiség egy év alatt 
elhasznál  A megújuló energiaforrások tehát korlátlan mennyi-
ségben állnak rendelkezésre, sosem fogynak el 

Mivel bárki, bármikor hozzáférhet, magának az energiafor-
rásnak nincs ára – szemben például a kőolajjal, amihez munkára 
van szükség: fúrásra, hogy megtalálják, felhozzák, majd nem-
zetközi csőhálózatokra vagy tankerekre, hogy azokon keresztül 
eljuttassák a végfelhasználóhoz  Ezenkívül tiszta energiának is 
szokták őket hívni, hiszen a közvélekedés szerint – a fosszilis tü-
zelőanyagokkal szemben – nem bocsátanak ki káros mellékter-
mékeket  Ez azonban nem teljes mértékben igaz 

 
(A megújuló energiaforrások hátrányai) Tény, hogy a fosszilis 

tüzelőanyagok nagymértékben szennyezik a környezetet  Még 
legtisztább fajtája, a földgáz is nyomot hagy a bolygó ökosziszté-
májában – nem beszélve a kőolajról vagy a szénről 

Figyelembe kell venni, hogy a megújuló energiaforrások sem 
teljesen emissziómentesek, hiszen az akkumulátorok, a fakivá-
gás vagy a napelemek alkatrészei bizony szemetet termelnek, il-
letve energiát emésztenek fel  Tehát a megújuló energiaforrások 
önmagukban valóban emissziómentesek, de a kitermelésük, a 
begyűjtésük már nem az  Emellett sokkal jobban ki vannak téve 
a környezeti hatásoknak, hiszen a Nap nem süt mindig, ahogy a 
szél sem fúj, vagy a tenger sem hullámzik szélcsendes napokon  
Energiára viszont továbbra is szükségünk van 
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