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0. Ismeretkör  

Bevezetés 

 

A jelenlegi tananyagunk kísérleti tananyag. Egy olyan hiányt kell, hogy pótoljon ami az eddig  

a szakképzésbe újként bevezetett technológiák  esetében nem szerepelt hiányfeladatként. 

Csaknem mindenesetben megfelelően előkészített követelményrendszer és az ennek 

megfelelő tananyagtartalom és eszközjegyzék állt rendelkezésre a szakképzési feladat 

hatékony végrehajtásához. Mindezek mellett rendelkezésre állt az a duális szakképzési 

rendszernek nevezett gazdasági háttér is, ami lehetővé tette a gyakorlati ismeretek üzemi 

igényeknek megfelelő átadását. 

Jelenleg ez a háttér is csak formálódik, tehát kísérleti stádiumnak minősíthető. 

A tervezett  tananyag  ami tankönyvből és munkafüzetből áll nem hivatalos állami 

megrendelésre készül. Egy határon átnyúló megújuló energetikai projekt jó szándékú 

törekvése napjaink legégetőbb energetikai problémájának „energia hatékony és kis 

környezetterhelésű technológiák megismertetésének és elterjesztésének. 

 

Ez a feladat három fontos részegységet ölel fel: 

– A villamos áram termelés nap és szél energiával 

– ’Zéró’ energiaház szerelés, beüzemelés, karbantartása 

– Hőenergia termelése napkollektorral, hőszivattyúkkal 

Mindhárom szakmai terület specifikuma a mobilizálhatóság 

 

A tananyag alapja a meglévő szakma specifikus ismeretek mellet a gyártó forgalmazó 

kivitelező cégek igénye. Alapelvünk azt kell tanítani: 

– amit  gyártanak forgalmaznak és kiviteleznek 

– azok szakmai hátterével akik gyártják és forgalmazzák 

– azoknak az anyagoknak eszközöknek a segítségével amit a gyártó, forgalmazó, 

kivitelező cégek is alkalmaznak 

 

Elsajátítási metodikája. 

– Feleleveníteni és megerősíteni a szakma specifikus alapismereteket 

– Széleskörű ismeretanyagot szerezni önképzés útján a gyártó, forgalmazó 

kivitelező cégek honlapjairól. 

– Rendszerezni és rögzíteni az így megszerzett ismereteket 

– Jártasság és készség szintű személyes szakismereti kompetenciává fejleszteni. 

 

A tanulmányok alapján a követelményrendszer az OKJ –ben szereplő, a szakmai kapcsolódás 

lehetőségét felkínáló ráépülés metodikáját írja elő. 

Jelen esetben az OKJ alapszakma:villanyszerelő 

A ráépülés elnevezése:……………. 

A tankönyv nem tartalmazza részleteiben az alapszakma által evidensek minősíthető 

ismereteket, pl: az elektronikai alapfogalmakat, a szerelés kézi szerszámait, a villamos 

mérőműszereket stb. 

Kiemelt fontos részegységenként a következő tartalmi egységeket dolgozza fel: 

I. Integrált alapismeretek 

– A megújuló energiák és a fenntartható lét. 

– Megújuló energetikai alapfogalmak és kategóriák. 

– A megújuló energiák, foglalkoztatási perspektívái és a vállalkozási tevékenység. 
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II. Napenergetikai alapismeretek 

– A nap fizikai, műszaki technológiai jellemzői. 

– A napelem működésének lényege 

– A napelemek felépítése és fajtái 

– Telepítés előkészítése tájolása, helyszínkiválasztás. 

– Foto voltaikus fotovillamos rendszer elemei 

– Solár üzemmódok 

– A telepítés folyamata, rögzítéstechnika 

– Telepítés folyamata rendszer összekapcsolás. 

– Tervezési eljárás gyakorlata 

– Engedélyezési eljárás gyakorlata. 

– A napenergia felhasználásának jövőképe 

 

III, szélenergetikai alapismeretek 

– A szél fizikai, műszaki technológiai jellemzői 

– A szélerőmű működésének lényege 

– A szélerőművek felépítése és fajtái 

– Telepítés előkészítése tájolása, helyszínkiválasztás. 

– A telepítés folyamata, rögzítéstechnika 

– Telepítés folyamata rendszer összekapcsolás. 

– Tervezési eljárás gyakorlata 

– Engedélyezési eljárás gyakorlata. 

– A szélenergia felhasználásának jövőképe 

 

A III. évezred energiáját a napenergiát nagyon kell akarni, mert az  ellenfelei nagyon nem 

akarják.  

A könyv  ismeretkörök formájában ehhez kíván gyakorlat orientált elméleti ismereteket 

nyújtani 
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I. A NAPENERGIA 

 

I/1. ismeretkör 

 

1.Fenntartható életmódunk

Bevezető gondolatok- megválaszolandó

kérdések és problémák:

Fenntartható fejlesztést csak akkor lehet felelőséggel 

tervezni, a ha a jelenlegi életmódunkat fenntarthatóvá

tesszük.

Az életmódunk sarkalatos kérdései, hogy:

Fenntartásához mennyi energiát használunk el?

A  felhasznált energia költségei, mennyiben korlátozzák 

fenntartható életmódunk más fontos területeit, hol csorbítja 

meg létminőségünk egészségi és kulturális mutatóit? 

A felhasznált energia mennyiben rontja le utódaink 

létfeltételeként meghatározható természeti környezetünket?

 

A fenntartható életmód pillérei

Fenntartható

közérdekű

gazdaság

Fenntartható

közérdekű

társadalom 

Fenntartható, élhető

és éltető természeti 

környezet

X XX
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Hogyan tarthatjuk meg a földi környezetünket

magunk és utódaink létfeltételének?

Ésszerű, közérdekű:

Népességszaporulattal

Fogyasztási szokásokkal

Fogyasztási mértékekkel

Technológia és energiaváltással

A probléma megoldás egyik stratégiai területe:

a megújuló, 

olcsó, 

szennyeződés mentes,

társadalmasított.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNÁLATA !!!

A fenntartható életmód globális 

fenyegető veszélye a

KLÍMAVÁLTOZÁS
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Alapfogalmak, kiegészítések az I/1. ismeretkörhöz. 

Fenntartható fejlődés 
Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 

Környezetvédelmi szempontok 
A fenntartható fejlődés, mint tágabb fogalom környezeti pillérét jelentik. A gazdasági fejlődés 

olyan irányát jelölik ki, amely figyelembe veszi a környezet terhelhetőségét, biztosítja a 

környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését a jövő 

generációk számára. 

Kyotoi egyezmény 
Az ENSZ 1997-ben aláírt Éghajlatváltozási Keretegyezménye, mely rögzíti az EU új 

magatartását a klímaváltozás jelenségével kapcsolatban. Az egyezmény értelmében az ipari 

országok vállalták, hogy csökkentik hat üvegházhatást okozó gáz kibocsátását (szén-dioxid, 

metán, nitrogén monoxid stb.) legalább 5 %-kal 2008 és 2012 között az 1990-es szinthez 

viszonyítva. Az Unió tagországai vállalták, hogy ebben az időszakban a kibocsátást 8%-kal 

csökkentik. 

A fejlődés elnevezése helyett célszerű használni a kornak megfelelő fenntartható életmód 

megnevezést. A fejlődés kérdése, hogy milyen területen, kiknek kívánatos. Az előrelépés nem 

mindig fejlődés és nem mindig növekedés. 

Az energiaszektor fejlődése, most nagyon sok területen, radikális visszalépéseket kell, hogy 

jelentsen. nem értem!!!!! 

A napenergiát begyűjtő vagy átalakító berendezések gyártása várhatóan nagy tőkeerejű 

monopolcégek privilégiuma lesz, ha csak az államok észbe nem kapnak és nem hoznak létre 

nemzeti vállalatokat. Az energia piac gazdái is érzik a váltás szükségességét, de ezt úgy 

akarják elérni, hogy a nap energiája fölött is olyan kizárólagos tulajdonjogokat tudjanak 

szerezni mint amilyeneket a gáz és olaj birtoklása területén szereztek. Már készülnek 

cégek,hogy afrikai nappal termelt áramot adjanak el az Európai Uniónak. 

 

A magán és kisvállalkozások szerepe kisebb mértékben a forgalmazásban, nagyobb, majdnem 

kizárólagos mértékben a szerelésre, beüzemelésre és karbantartásra fog irányulni. A magán és 

kisvállalkozások döntő része még nem tudja, milyen feladat vár rá, kevés róla az 

információja, műszakilag, technológiailag nincs rá felkészülve. 

 

A lakosság ugyanígy nem tájékozott illetve valamilyen érdekkörök hatására nem eléggé 

tájékoztatott. Nem tudja, hogy mennyibe kerül. Mennyivel lehet gazdaságosabb és környezet 

kímélőbb mint az eddig általa használt sokszor már alig megfizethető energiák. Nem tudja, 

hogy milyen források állnak a rendelkezésére, hogy a gáz és olajlobby pénzügyi bilincseit 

minél előbb levethessék. 

 

A vállalkozói rétegre is vár a tájékoztatás feladata és a lakosság támogatási forrásokhoz való 

hozzásegítése. A jól felkészült szakembernek jobban elfogják hinni, hogy megéri a 

háztartásában, családi és kisgazdaságában a hagyományos energia lehetősége mint bármely 

ködösített médiaprogramnak. A jelenlegi EU támogatások legfontosabb része például az Unió 

követelményei által összeállított műszaki tartalommal alátámasztott költségvetés. 

 

A fenntartható életmód bármelyik pillére sérül, a fenntartható életmód torz lesz, így nem felel 

meg a fejlődés kritériumainak. 
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I/2. ismeretkör 

2. A világ energiarendszerei

Bevezető gondolatok- megválaszolandó kérdések és problémák:

Energia volt, van, lesz. A világegyetemen belüli mennyisége 

állandó. Átalakítani, felhasználni lehet – létrehozni nem

Mi is az energia?

Mire képes?

Milyen a világ jelenleg felhasznált energiaszerkezete?

Lehet-e egy energiát jónak, vagy rossznak minősíteni?

Alapvető gondunk, hogy a világ  „energiabősége” mérhetetlenül 

nagy, mégis óriási és egyre növekvő az ára

 

Megmérhetetlenül nagy, elképzelhetetlenül sok 

megjelenési formájú munkavégző

képessége az anyagi részecskéknek és a 

világegyetemnek

A Fény 

energiája

Az ANYAG 

energiája
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A világ energiafelhasználásának változása 

 

 
Egy követendő példa 

A FÖLD megújuló

energiaszerkezete
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Alapfogalmak, kiegészítések a 2. ismeretkörhöz. 

Mi az energia? 

    Környezetünkben mindig történik valami. Gondold végig, amikor az iskolába, vagy 

munkába mész, mi minden zajlik körülötted! Nézzük csak! Felébredsz, kimész a 

fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, láthatod hogyan folyik a víz a megnyitott csapból. 

Kinyitod az ablakot, kint fúj a szél és hordja a faleveleket. Elindulsz az iskolába, jönnek-

mennek körülötted az emberek, rohannak az autók, röpködnek a madarak. Most is, amikor 

ezeket a sorokat olvasod, szemed ide-oda mozog a sorok mentén, szíved folyamatosan 

pumpálja az ereidben áramló vért, és ahogy levegőt veszel, mellkasod egyenletesen emelkedik 

és süllyed. Mindezek mozgatórugója az energia. Az energia hozza létre a változásokat 

környezetünkben és az egész világmindenségben. Energiára van szükséged, hogy mozogni 

tudjál, hogy megértsd ezeket a sorokat, hogy beszélgetni tudjunk. Energiára van szükségünk, 

hogy meleg és világos legyen az otthonunkban, hogy közlekedni tudjunk vagy közösen 

hallgassunk egy kis zenét.  

    Az energia fogalmának meghatározására többféle definíció használatos. Itt két 

megfogalmazást ismertetnénk: 

A: az energia a munkavégző képesség mértéke. 

B: az energia az anyagok azon képességének mértéke, amellyel megfelelő kölcsönhatásban 

más anyagokon változást képesek létrehozni. 

    A két definíció tulajdonképpen ugyanazt mondja ki. Utóbbi megfogalmazásban a változás 

igen különböző lehet. Az eldobott kő betörheti az ablakot, a vízesés forgásba hozza a turbina 

kereket, elektromos térben a töltéssel rendelkező részecskék mozgása megváltozik.  

    Az energia "önállóan", anyagtól függetlenül nem létezik, mindig hozzátartozik az 

anyaghoz, és fordítva, az anyagnak mindig van energiája.  

Az energiafajták 

   A különböző energiafajtákat két nagy csoportra osztjuk az alapján, hogy az energia 

valamilyen mozgással kapcsolatos, vagy valamilyen formában tárolódik. A mozgással 

kapcsolatos energiát mozgási vagy kinetikus energiának, a tárolódó energiát helyzeti vagy 

potenciális energiának nevezzük.  

   Az energia formáit más szempont alapján is lehet jellemezni. Így beszélhetünk hő-, hang-, 

mozgási-, elektromos-, kémiai-, mágneses, sugárzóenergiáról stb. Kémiai szempontból 

különösen fontos az ún. belső energia, amely a testeket alkotó atomok, ionok, molekulák 

rendezetlen mozgásával (haladó, forgó, rezgő mozgásával), a részecskék helyzetével, a kémiai 

kötésekkel stb. kapcsolatos energiák összessége.  

Nem felejthető ki az energiák sorából a szellemi energia sem.ilyen részletbe kár bele menni 

mert milyen szempontok alapján csoportosíthatunk még 

A felhasznált és felszabadított szellemi energiánk minősége szabja meg, hogy az egyéb 

területen felszabadított energiák ártanak vagy használnak.ide tartozik ez??????? 
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I/3. ismeretkör 

 

3. A megújuló energiák jelentősége és fajtái 
 

Bevezető gondolatok, megválaszolandó kérdések és problémák 

Biztosíthatják-e a megújuló energiák a fenntartható lét alappilléreként a fenntartható 

környezetet? 

Mi a teendője? 

- a gazdaságnak 

- a társadalomnak 

Milyen megújuló energiákkal számolhatunk? 

- napjainkban 

- távlatokban 

A társadalom feladata

Széleskörű és nyílt  tudásmegosztás a megújuló energiák hasznosíthatóságáért

Paradigmaváltás a megújuló energiák birtoklásával kapcsolatban

A nemzetek  és az emberisé§g egyetemes alkotmányába foglalni

X ENSZENSZENSZ

§

A gazdaság  feladata:

Előkészíteni az energiaszerkezet gyors változáshoz a  technológia váltást.

Összhangot teremteni az energiaszektor és a gazdaság más ágazatai között.

Felgyorsított - célorientált kutatási  fejlesztési programok működtetése

X
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Napjaink Megújuló Energiája

 
A jövő energiája 

A jövő energiája egyértelműen a NAPENERGIA 

 

Jelenleg is a napenergia az olaj és gázérdekeltségek igazi ellenfele, hiszen ennek a 

tulajdonjoga nehezen szerezhető meg. Így történhet az meg, hogy a fenti képeken látható 

energiák szülőatyja, amit nem kell feltárni, felszínre hozni, mindeddig nem kapott elegendő 

anyagi forrást a fejlesztésre. 

Pedig egyértelműen ez lehet a legolcsóbb és leghatékonyabb. Ennek ellenére a megújuló 

energiák részaránya jelenleg is csak 8% és ezen belül a felhasznált napenergia aránya nem éri 

el az 1%-ot. 

A Jövő Energiája

Tiszta szennyezésmentes

Kimeríthetetlen

A világűrben is működik

Nehezen magánosítható

Technológialag egyszerű hatékonyabbá, 

olcsóbbá tenni és hasznosítani
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A VÉGTELEN VIZEK FÖLÖTT ÉS VÉGTELEN VILÁGŰRBEN A NAPFÉNY 

HATÁSÁT KEVESEBB TÉNYEZŐ CSÖKKENTI !

    

Alapfogalmak, kiegészítések a 3. ismeretkörhöz. 

Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk.  

A Természet az általunk elő idézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már.  

A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet, de magunkat annál inkább.” 

                                                                                                     James Lovelock  

Az elmúlt évtizedekben egyre világosabban körvonalazódott ki, hogy az emberiség környezet 

károsító és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez, 

ökológiai katasztrófához vezethet.  

  A fenyegető globális problémák – túlnépesedés, a légköri szén-dioxid szint növekedése, az 

ózon réteg vékonyodása – kezelésre várnak, amelyet csak nemzetközi összefogással lehet 

megoldani. Több nemzetközi megállapodás - mint például a Rio de Janeiroban 1992-ben 

aláírt egyezmény, ahol általános elveket fogalmaztak meg az erőforrások hasznosításáról, a 

környezet védelméről, a fenntartható fejlődésről és az egyes országok együttműködésének 

alapelveirõl – ezen problémák enyhítésére irányul. 

 

A fosszilis energiahordozók környezet szennyező használata helyett egyre inkább az 

alternatív energiaforrások kerülnek az előtérbe. A megújuló energiaforrások használata nem 

fogja minden környezetszennyezési problémánkat megoldani, de nagyban segít egy 

környezetbarát, és fenntartható energiagazdaság megteremtésében. De mit takar vajon a 

megújuló energiaforrások fogalma?  

Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során 

folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (nap-, szél-, vízenergia, biomassza stb.). 

Ezzel szemben a fosszilis tüzelőanyagok (kõszén, kõolaj, földgáz) nem megújuló 

energiaforrások. (Környezetvédelmi Lexikon)  

A definícióban felsoroltakon kívül a hidrogén, a geotermikus energia, a tengerek ár-apály, 

hullám- és hőenergiája is ide sorolhatóak definíció vagy fogalom, melyikhez sorolható?? 
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A fosszilis tüzelőanyagok válsága  
  A fosszilis tüzelőanyagok használata korlátozott mennyiségük miatt nem alkalmasak arra, 

hogy egy fenntartható energiagazdaság rájuk épüljön. A megoldás a megújuló energiaforrások 

hasznosítására történő áttérés, amely a magvalósításához átmeneti energiaforrást igényel, 

amelynek a földgáz bizonyul a legalkalmasabbnak egyes tudósok szerint, hiszen a geológusok 

úgy gondolják, hogy elegendő mennyiségben áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy áthidaló 

üzemanyag szerepét töltse be.  

 

A napenergia képezi az alapját csaknem valamennyi természeti folyamatnak, beleértve az 

emberi életet is. Bőséges, tiszta, szabadon hozzáférhető és mindenütt rendelkezésre álló 

energiát biztosít most, és az elkövetkező évmilliárdok során. A napenergia maximális 

kiaknázása szükséges lépés ahhoz, hogy biztosíthassuk a fenntartható energiaellátást, 

megvédjük bolygónkat és az elkövetkező generációk egészségét. 

 

A Nap sugárzásából nyerhető napenergia több ezer éve ismerős az emberiségnek.. Évente 

olyan mennyiségű napenergia érkezik a Napból a Földre, amennyit 60 milliárd tonna kőolaj 

elégetésével nyernénk. Ha ennek csak egy százalékát hasznosítanánk, csupán 5 százalékos 

hatékonysággal, akkor a világon minden ember annyi energiát fogyaszthatna, mint bármely 

fejlett ország állampolgára. 

 

A NAPENERGIA  a NAP  ajándéka az EMBERISÉGNEK, közös érdekeltségű 

felhasználásra. 
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I/4. ismeretkör 

4. A napenergia jelentősége, hasznossági 

és teljesítmény mutatói.

Bevezető gondolatok- megválaszolandó kérdések és problémák:

Elegendő e számunkra a NAP energiája?

Biztonsággal tervezhető-e?

Megfizethető-e ?

Biztonságos-e a működtetése

Mennyire környezetterhelő?

FUKUSHIMA
CSERNOBIL
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Az  ábrán látható hatványkitevő értéke 13 

 

Felhasználható energiamennyiség

 

Évente1370 kWh/m2 energia érkezik a Napból. 

Az éves hatásfok figyelembevételével 

kollektorokkal ebből átlagos esetben 550 kWh/m2,

jobb kihasználtság esetén pedig akár 600-

650 kWh/m2 is előállítható.

Az érkező és a hasznosítható napsugárzás átlagos 

napi mennyisége látható.

1 m2 megközelítőleg déli tájolású és 45° körüli dőlésű

felületre a

nyári hónapokban naponta több mint 5 kWh

Tervezhető teljesítmény mutatók
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Kiszámíthatóság I.

 

Kiszámíthatóság II.
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A napelem árak változása

AZ IGAZI KISZÁMÍTHATÓ MEGOLDÁS AZ LESZ AMIKOR 

A PROFIT IS CSÖKKENI FOG !

 
 

A nap energiáját nem kell kitermelni !

Környezet-szennyezési hatása nincs, vagy 

nagy biztonsággal kezelhető!

NÉMETORSZÁG TÖBB 

ATOMERŐMŰVET 

EZÉRT TUD 

LEÁLLÍTANI !
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Alapfogalmak, kiegészítések a 4. ismeretkörhöz. 

»Nem több mint 30 éven belül gazdaságosan lehet "kitermelni" a nap energiáját a világűrbe 

telepített erőművekkel, ehhez csak arra van szükség, hogy a világ államai állják a fejlesztés 

kezdeti költségeit - állítja a párizsi székhelyű International Academy of Astronautics egyik 

kutatócsoportja, amelyet John Mankins, az Amerikai Űrkutatási Hivatalnál (NASA) 25 éves 

gyakorlattal bíró szakértője vezet. A rendszer technológiája laboratóriumi szinten már 

rendelkezésre áll, lényege, hogy az egyenlítő fölé telepített, több kilométeres napelem 

hálózatot hordozó műholdak a nap közel 24 órájában elektromos árammá alakítanák a 

napsugárzást, majd ezt mikrohullámú vagy lézeres átvitellel a felszín bármely pontjára 

lesugároznák.«  

A tanulmány nem tartalmaz költségszámítást - a kétkedők szerint a beruházás árának a 

jelenlegi tizedére kellene esnie ahhoz, hogy az űrbe telepített naperőművek gazdaságosan 

üzemelhessenek. Emellett kockázatot jelent a föld körül keringő űrtörmelék, amely kárt tehet 

a rendszerben, továbbá piackutatások hiánya. 

A kutatók azzal érvelnek, hogy a megvalósítást esélyei jelentősen javultak az elmúlt tíz 

évben, főként azért, mert a kormányok egyre többet hajlandóak áldozni a zöld energiaforrások 

felhasználásának ösztönzésére. Egy kísérleti (úgynevezett pilot) projekt megvalósításához 

más célra kifejlesztett, egyszer használatos, olcsó hordozórakéták is megfelelőek lennének. 

Ezekkel össze lehetne hozni egy a nemzetközi űrállomással összemérhető, 400 tonnás 

űrerőművet. 

 

Éjjel is termelő naperőművek 

A Gemasolar az első ipari méretű naperőmű, amely egy másik környezetbarát elemet, a sót 

használja energiatárolásra. A létesítményben több mint 2600 síktükör 185 hektáron 

koncentrálja a napfényt egy központi torony tetejére. Ebben az energiatoronyban kálium- és 

nátrium-nitrát sókat melegítenek 565 Celsius-fokra, amelyek ezután áthaladnak egy 

hőcserélőn, ahol az erőmű vizét gőzzé forralják, és meghajtják az áramfejlesztő 

generátorokhoz tartozó turbinákat. Az erőmű teljesítménye 19,9 megawatt. 

Amikor erősebb a napsütés, illetve a forróság, mint ami a turbinák meghajtásához szükséges, 

a felmelegített só egy részét eltárolják egy tartályban. Ezzel a megoldással még 15 órával a 

napsütés megszűnése után is lehetséges áram előállítása. „Nyáron a legtöbb napon 

folyamatosan szeretnénk működni” – mondta el Santiago Arias, az üzemeltető Torresol 

Energy technikai igazgatója. 

Télen a napsütéses órák száma nem elégséges az erőmű éjjeli teljes értékű üzeméhez. Az 

üzemeltető szerint ekkor akár ki is lehet meríteni az „elemeket” vagy alacsonyabb fokozaton 

üzemeltetni a turbinát egész éjjel. 

A Gemasolar évi 6500 órában lesz képes elektromosságot előállítani, ami más megújuló 

energiaforrásokkal működő erőművek rendelkezésre állásánál háromszor hosszabb idő. A 

Torresol építene egy 50 megawattos hasonló erőművet is, ahol parabolatükrökkel forrósítanak 

majd fel olajat. Itt szintén alkalmaznak majd sóakkumulátorokat, amelyekkel naplemente után 

http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/gemasolar-plant/en
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hét és fél órával is képesek lesznek áramot előállítani. Az erőművek kereskedelmi üzeme a 

tervek szerint 2012. január elsején kezdődik. 

 

 

 

I/5. ismeretkör 

 

Megújuló energiák, szakképzés foglakoztatás 

 
Technológia és szemléletváltás 

Az energiakorszerűsítés korlátai

Haszonérdekeltség

Csak a gazdasági hasznosság fontos egyetemes közérdekű, hosszútávú

társadalmi hasznosság nélkül

Az energia feletti rendelkezési jog kisajátítása.

A törvény manipulált érdekekhez kötődik

A tudás elzárásának lehetősége, áltudás, hamis 

ismeretek elterjesztése

Számtalan felfedezett eredmény arra vár, hogy valamilyen érdekeltség el 

kezdje  hasznosítani
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SZÉNTÜZELÉS

NAPELEM

SZÉL

ESSRG Kft.

Budapest, 2009. október - 2010 április

 

Tudásfejlesztési és innovációs 

korlátok

Torzult arányeltolódás a globalizált nagyipar, az ahhoz legcélszerűbben 

kapcsolható technológia, a városiasodás irányába

A tudásfejlesztés és az innováció lépései

Kutatás

Csoportérdekek által 

előre meghatározva 

és kijelölve

Megszerzett tudás

Csoportérdekek által 

meghatározott 

kutatási eredmény

Innovációs lehetőség

Csoportérdekek által 

hasznosított új termék,  

vagy technológia

A kihasználók és  felhasználók felkészítése

A bevezetéshez és az  alkalmazáshoz szükséges humánerőforrás biztosítása

SZAKKSZAKKÉÉPZPZÉÉSS
(a megújuló energiák érdekei szerint)

VISSZAFOJTOTT

KÖVETŐ

LESZAKADÓ
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Milyennek kell lennie?

Közérdekű a fenntartható életmód 

feltételeit biztosító arányok kialakítása

A tudásfejlesztés és az innováció lépései

Kutatás

Társadalmi és 

egyetemes emberi 

érdekek  által előre 

meghatározva és 

kijelölve

Megszerzett tudás

Társadalmi és 

egyetemes emberi 

érdekek által 

kiválasztott kutatási 

eredmény

Innovációs lehetőség

Csoportérdekek által 

hasznosított új 

termék,szolgáltatás  

vagy technológia

A működtetők és  felhasználók felkészítése

A bevezetéshez és az  alkalmazáshoz szükséges humánerőforrás biztosítása

SZAKKSZAKKÉÉPZPZÉÉSS

(a megújuló energiák érdekei szerint)

MEGELŐZŐ, ELŐKÉSZÍTŐ

SZINKRON

 
 

 

A szakképzés és a foglalkoztatás megújuló energetikai kapcsolata magán és 

kisvállalkozások esetén 

A magán és kisvállalkozások ezzel kapcsolatban kettős feladat elé néznek: 

1. Saját képzettségük tudásszerkezetének átalakítása kibővítése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villanyszerelő 

Új szolgáltatások 

ellátáshoz  

szükséges  tudás. 

Költségvetés 

készítése műszaki 

tartalommal 

Tanulók ismeret 

anyagához 

konvergáló tudás. 

INTERNET 

használat. 

Tanulókkal való 

bánásmód. 

 

 

Új szakmai képesítések megszerzése (napkollektor, 

napelem, szélturbina, hőszivattyú stb.) 
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A szolgáltatóipar számos szakterületén ugyanez  a struktúra alkalmazható 

 

2. Feladatvállalás a szakmai utánpótlás biztosítására: 

A szakmai múlt hasznos tapasztalatainak bevezetése: 

 Gyakorlaton a szakmát tanulók a gyakorlat egy részében szakmunkás mellé voltak 

beosztva. 

 A mestervizsgával rendelkezők adott esetben több tanuló gyakorlati képzését is 

vállalhatták 

A szolgáltatóipari szakmák területén ez a gyakorlati oktatási forma nélkülözhetetlen! 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó szakmai képesítések megszerzése 

(építményszerkezet szerelő OKJ szerinti) 
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I/6. ismeretkör  

II/1.Napelem felépítése, működési elve. 

Műszaki, technológiai paraméterek

Bevezető gondolatok- megválaszolandó kérdések és 

problémák:

A Napelem bonyolultságában megfelel egy televízió, vagy egy 

számítógépes monitor összetettségének. Ahogy a TV és 

számítógép szerelésre szakosodni kellett, így szakosodni kell a 

napelemek szerelésére is

Mi a a feladata a napelemnek?

Mennyire bonyolult szerkezet ?

Hogyan működik?

Milyen műszaki és hasznossági paraméterekkel rendelkezik?

 
 

A napelem feladata

Alapvető feladat a nap fényenergiájának olyan elektromos 

energiává történő átalakítása amely alkalmassá tehető

háztartási és ipari szolgáltatások biztosítására.

Energiaforrás Átalakító eszköz

Felhasználás hőenergiaként Felhasználás fényenergiaként
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Napelem felépítése

Napelem 

cellák

védőüveggel
Alumínium 

tartókeret

 

Napelem működési elve

A NAP SUGARAI A NAP SUGARAI 

HATHATÁÁSSÁÁRA  EGY RA  EGY 

TTÖÖLTLTÉÉSSZSSZÉÉTVTVÁÁLASZTLASZTÓÓ

RRÉÉTEG POZITTEG POZITÍÍV V ÉÉS S 

NEGATNEGATÍÍV TV TÖÖLTLTÉÉS S 

RRÉÉSZECSKSZECSKÉÉKET KET 

ALAKALAKÍÍT KI. EZEK T KI. EZEK 

BIZTOSBIZTOSÍÍTJTJÁÁK AZ K AZ 

ÁÁRAMFORRRAMFORRÁÁSHOZ SHOZ 

SZSZÜÜKSKSÉÉGES NEGATGES NEGATÍÍV V 

ÉÉS POZITS POZITÍÍV V 

PPÓÓLUSOKATLUSOKAT
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I/7. ismeretkör 
 

Napelemes rendszerek ismertetése 
 

Napelemeket kétféle rendszerben telepíthetünk: 

1. Sziget üzemmódban 

2. Hálózathoz csatolt üzemmódban 

 

A: napelem modulok

B: inverter (opcionális)

C: töltésszabályozó

D: akkumulátor/napelem

A megtermelt áramot 

akkumulátorokban tároljuk, 

és igényünk szerint

használjuk fel. 

Sziget üzemű napelemes 

rendszer

 

A - Napelem modulok

B - Fogyasztó

C - Hálózatba tápláló

inverter

D - Betáplálást mérő óra

E - Fogyasztást mérő óra

F - Közmű hálózat

A napenergiából megtermelt 

áramot közvetlenül 

felhasználjuk, a többletet 

betápláljuk az 

áramszolgáltató

hálózatába.

Hálózatra tápláló napelemes 

rendszer
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II/4. Napelemes  egységek helyszíni 

rögzítése, összekapcsolása 

beüzemelése, meglévő rendszerhez 

történő illesztése. (kiemelt munka és 

balesetvédelem

Bevezető gondolatok- megválaszolandó kérdések és 

problémák:

A napelem szerelésre beüzemelésre és szervízelésre 

kiképzett szakember, szakmai hatóköre korlátozott.

Mit és hogyan köteles elvégezni?

Meddig terjed a hatóköre?

 

Mit és hogyan köteles elvégezni ? I. 

 

A napelem szerelő, ha ezt külön dokumentum nem rögzíti köteles a telepítés 
helyét a megrendelővel egyetértésben úgy kijelölni, hogy az a : 

Legmagasabb értékű hatékonyságot biztosítsa 
Feleljen a baleset,élet és vagyonbiztonság előírásainak. 

 

    
 

 



 

 

29 

Mit és hogyan köteles elvégezni? II.

Köteles a rendszer elemeit úgy rögzíteni, 

hogy

A lehető legnagyobb rögzítési szilárdságot és 

biztonságot garantálja.

Ne károsítsa a tetőszerkezet funkcióit

Ellen tudjon állni az időjárás várható terheléseinek

Szélterhelés                    Hó terhelés

Általános szabály

Ahol az  épületszerkezet megengedi csavaros rögzítést 

alkalmazzunk,  lapos tetőn is csak legvégső esetben 

válasszuk az ellensúlyos terhelést

A szélterhelés nagy meglepetést okozhat

( a Tátrai szélkatasztrófa)

 

A később karbantartási munkákhoz tegye lehetővé

a legegyszerűbb megközelítési  és elérési és elvégzési  lehetőségeket!

( a helytakarékosság elve mellett elegendő távolságot 

kell biztosítani a telepített sorok és elemek között

Alapelv:

A nagy elhelyezési  magasságot csak  akkor alkalmazzuk, 

ha más megoldás nem ígérkezik a megfelelő teljesítmény eléréséhez

Mit és hogyan köteles elvégezni? III.

TELEPÍTÉS 

SZABADFÖLDRE, 

VAGY 

MELLÉKÉPÜLETRE
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A napelemek összekapcsolása

Az összekapcsolás értelmezése

Nem mechanikai , hanem energetikai összekapcsolás.

Miért van rá szükség?

A kapacitás a munkavégző képesség növelése 

érdekében.

Mit kapcsolunk össze?

A napelem modul pozitív és negatív kivezetéseit.

Hogyan kapcsoljuk össze?

Sorosan és párhuzamosan mert a feszültség(soros)és 

áramerősség (párhuzamos) érték növelése is szükséges.

Biztonságosan (megfelelő kontaktus és keresztmetszet), nedvességtől 

védve.

 

A napelem szerelő

tevékenységének hatóköre

.

Cseréphorog római cseréphez tüzihorganyzott
acél PERGS napelem rögzítő rendszerhez 3db 
6,3x80mm facsavarral

PERGS-IK-01

Napelem rögzítő sín felületkezelt alumínium ötvözet 4400mm hosszú 4db 960-1060mm széles napelem modulhoz
PERGS-R-
4400

A napelemeket a ház DÉLI tájolású tetőfelületére, ( Magyarországon,s környékén fix 42,5 fokra, állítható magasság esetén 30-60fok között; évszaktól függő ) vagy DÉLI tájolású tartószerkezetre rögzítjük. Azért ide, mert ebből az irányból éri a legnagyobb "benapozás" 24h alatt. Ettől eltérhetünk, ez esetben jelentős 
teljesítményvesztéssel kell számoljunk, ami a rendszerünk gazdaságosságát is aláássa. Kelet-nyugati tájolású napelemek modulok esetén a két csoport egymás ellen fog dolgozni, így rengeteg energiát vesztünk. A helyes szög beállítása további teljesítmény javulást eredményez. 

Kép webhelye

Napkollektor rögzítése lapos tetőre I. rész

megujulofutes.hu

•Teljes méretű kép
•393 × 167 (Azonos méret), 18KB

•További méretek
Keresés kép alapján

Hasonló képek

Típus:JPG

A képek szerzői jogi védelem alatt állhatnak

Kép webhelye

A Teletronik "Quadruped Mounting System" Napelem-panel Rögzítő Rendszer ...

solar.kte.hu

Teljes méretű kép
500 × 500 (Azonos méret), 61KB

További méretek

Keresés kép alapján

Hasonló képek

Típus:JPG

A képek szerzői jogi védelem alatt állhatnak

Kép webhelye

Jelen esetben a a napelemeket a melléképületre helyeztük el, ...

tisztaenergiak.hu

Teljes méretű kép
240 × 180 (Azonos méret), 52KB

További méretek

Keresés kép alapján

Hasonló képek

Típus:JPG

A képek szerzői jogi védelem alatt állhatnak

Kép webhelye

Sharp NU-E235 monokristályos napelem modul

odb.hu

•Teljes méretű kép
•391 × 550 (1.2x nagyobb), 81KB

•További méretek

Keresés kép alapján

Hasonló képek

Típus:JPG

A képek szerzői jogi védelem alatt állhatnak

X
Egyéb szerelési 

tevékenységet, csak villamos 

szakmai végzettséggel 

rendelkező szakember 

végezhet !!!
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I/8 

A napelemes rendszerek fontosabb technológiai egységei 
 

 

@Napelem cellatípusok felépítése: 

  
 A  napelemes rendszerekben általánosan használt és a kereskedelemben leginkább elérhető 

napelemek cellái szilicium kristályokból épülnek fel. 

 

 

@Egyéb félvezető cellatipusok 
 

  Réz-Indium-Diszelenid (CIS)                        Réz-Indium-Gallium-Diszelenid (CIGS)  
 

  Gallium-arzenid (GaAS)                              Kadmium-tellurid (CdTe) 

 

  Tobacco                                                          …..stb. 

 

 

@Szilicium kristályos cella 
 

A szilíciumot (Si) kvarchomokból (SiO2) nyerik nagyon magas – 1800 °C – hőmérsékleten. 

Ennek a folyamatnak a végén 98 %-os tisztaságú folyékony szilíciumhoz jutnak. 

  A folyadékhoz szennyező anyagokat adnak, s így szennyezett szilícium keletkezik. 

(Legtöbbször 5 vegyértékű foszfort az „n”-típusú, és 3 vegyértékű bórt a „p” típusú 

szennyezéshez).  Az alap szennyezés mindig „p” típusú. 

 

@ 
 

  Ezeket a hosszú, kristályos „p” típusú,illetve „n”típusú  kör alakú szilícium rudakat, ún. 

„húzott öntecseket” (monokristályos) ,vagy hasábszerű szilícium öntvényeket (polikristályos)  

szeletekre vágják.  
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@ 
 

 Az így előállított pozitív illetve negatív töltéssel (vegyérték plusz/mínusz) rendelkező 

szennyezett szilícium szeleteket egy határréteg (I) közbeiktatásával rögzítik egymáshoz,majd 

az ellentétes töltésű rétegek között elektródákkal biztosítják a fény hatására kiváltott 

töltésáramlást (PIN). 

 

@ 
 

 

 

 

 

@Kristályos cella kapcsolása 
 

 A napelem alján végigfutó (egy vagy két) fémszalagot (rendszerint a pozitív pólus) a 

következő napelem felső rétegéhez (negatív pólus) kötik.   A kötést forrasztással vagy 

ultrahanggal hozzák létre. 
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@NAPELEMES RENDSZEREK 

 
  Alapvetőleg két típust különböztetünk meg a napelemes rendszereknél: 

 

- Szigetüzemű rendszert 

- Hálózatra visszatápláló rendszert 

 

 

@Szigetüzemű rendszerek: 

 
   - tisztán egyenárammal  működő@:   a rendszer egy töltésszabályzón keresztül biztosítja az 

állandó feszültségszintet (12-24-48 V) az akkumulátor és az egyenáramú fogyasztók felé 

egyaránt. 
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- váltakozó áramú rendszer@:   egy a szigetüzemre tervezett inverteren keresztül történik az 

egyébként szabványos hálózatra (230V/50Hz) tervezett fogyasztók ellátása. Különálló - vagy 

a modernebb inverterekbe már beépített -  töltésszabályzó biztosítja a háttérkapacitást adó 

akkumulátorok megfelelő feszültségét és töltöttségi szintjét.   

 

 
 

  -vegyes fogyasztókkal üzemeltetett szigetüzemű rendszer@: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
      

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
      @ 
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Hálózatra visszatápláló rendszerek:   
  A napelem modulok egy  - hálózati kapcsolattal és onnan érkező kapcsolóárammal 

rendelkező – inverteren keresztül látják el a szabványos hálózatra (230V/50Hz) tervezett 

fogyasztókat. A termelt energiatöbbletet visszatáplálja a hálózatra,még az időszakosan 

felmerülő plusz energiaszükségletet onnan biztosítja. A fogyasztási plusz szükségletet illetve 

a termelési többletet ún.”szaldós”mérőóra rögzíti,amely a későbbiekben a hálózat 

üzemeltetőjével való elszámolás alapját képzi.  

 

  
 

@RENDSZERELEMEK: 

 
 Napelemek 

 Solarkábelek 

 Csatlakozók 

 Töltésszabályzók 

 Akkumlátorok 

 Inverterek 

 Kapcsolódoboz (kismegszakító,túlfeszvédelem,stb.) 

 Szaldós mérőóra (oda-vissza mérő) 

 Tartószerkezet 

 Fogyasztók 

 Hálózat 
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@Napelemek: 
  @Amorf napelem : 

 

  Ez a legelterjedtebb típus, mert olcsó az előállítási költsége. A hatásfoka 4-9 % között van, 

ami alulmarad a többihez képest. Mivel kicsi a hatásfoka ezért jóval nagyobb felületet igényel 

az elhelyezése. Az amorf napelem a szórt fényt jobban hasznosítja, mint a közvetlen napfényt. 

Az élettartamuk csak 10 év körül van. 

 

 
 

  @Monokristályos napelem  
 

  Ez a napelem a ma az általánosan forgalmazott legjobb hatásfokkal bíró napelem, aminek 

hatásfoka 15-19 % között van. A monokristályos napelem a közvetlen napfényt hasznosítja 

jobban, de a szórt napfényt már kevésbé tudja hasznosítani. Élettartama 30 év körül van. 

 

 
 

  @Polikristályos napelem  
 

  Ennek a hatásfoka 11-15 % között van,ami már megközelíti a monokristályos napelemét. A 

polikristályos napelem a közvetlen napfényt hasznosítja kevésbé,még a szórt napfényt jobban. 

Élettartama  25 év körül van. 
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@Solarkábelek: 

 
  A megfelelő csatlakozókon keresztül a modulok,a kapcsolódoboz és az inverter közti 

távolságok egyenáramú (DC oldali) elektromos összekötésére alkalmazzák. Jellemzően  1,5-

10 mm2 keresztmetszetűek,valamint -40 és +120 C közti  hőmérséklettartományban és 

600/1000 V feszültségszinten használatosak. Minden esetben kettős szigetelésűek. 

 

 

Sematikus rajz Termék

Hőmérséklettartomán
Feszült
ség

Keresztmets
zet

Egyeres solar kábel -40 C - +120 C 600/10
00 V

1.5 - 150
mm2

Solar Smart bármely klímazónában 600/16
50 V

2.5 - 6.0
mm2

Többeres solar
kábel

-40 C - +120 C 600/10
00 V

2.5 - 10 mm2

 
 

 

Csatlakozók: 

 
  A solarkábelek és rendszerelemek szabványos és biztonságos kapcsolódását biztosítják. 

 

ÁLTALÁNOS ADATOK: 

 Maximális feszültség DC 1000 V 

 Maximális áramerősség 25 A 

 Működési hőm. tartomány -40°C ... +85°C 

 Maximális hőmérséklet 100°C 

 Érintésvédelmi osztály Class II 

 Érintésvédelmi szabvány IP67 

 Átadási felület 2.5, 4, 6 mm2 

 Csatlakozási szilárdság 100N 

 Anyaga ABS 
@ 

 

 
@ 
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Általánosan használt típusok: 

 

Tyco Solarlok@ : 

 

 
 

Tyco Solarlok sorozatú osztó csatlakozó@:  
 

 
 

Solarline 1 MC3@:  

 

 
 

Solarline 1-es sorozatú osztó csatlakozó@: 
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Solarline 2 MC4       

   

 
 

 

@Töltésszabályzók  sziget üzemű rendszerekhez:  

 
  A tisztán egyenáramú rendszereknél,valamint az inverteres szigetüzemű rendszerek 

akkumulátor töltésénél biztosítják a megfelelő feszültségszintet.  Az egyenáramú rendszerhez 

választott töltésszabályzó típusának műszaki paraméterei (U, I) meghatározzák a rendszerből 

maximálisan igénybe vehető teljesítményt is. 

 

  Pl.: 

@Steca PR 0303, PR 0505      3 - 5A  12V 

 

 
 

@Steca Power Tarom 2070, 2140, 4055, 4110, 4140     55 - 140A       12 / 24 / 48V 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

@Akkumulátorok:  

 
  A megfelelő mennyiségű, minőségű és kapacitású akkumulátorok határozzák meg a 

szigetüzemű rendszerek termelés nélküli „holtidőszakainak” működési időtartományát. 

Felépítésük nem azonos a gépjárműiparban használt típusok szerkezetével. 
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Solar akkumulátorok jellemző típusai@: 

 
 folyadék elektrolitú, kentlemezes szolár akkumulátor , 350 ciklus élettartamú, 

 

 (zselés) elektrolitú, kentlemezes, zárt szolár akkumulátor ,500 ciklus élettartamú, 

karbantartásmentes 

 

 gél elektrolitú (zselés), alacsony önkisülésű akkumulátor ,800 ciklus élettartamú,    

zárt és karbantartásmentes, szolár akkumulátor 

 

 folyadék elektrolitú, páncéllemezes blokk akkumulátorok ,1200 ciklus élettartam 

 

 gél elektrolitú, páncéllemezes hosszú élettartamú akkumulátor ,1800 ciklus       

és/vagy 15 év tervezési élettartam, zárt és karbantartásmentes 
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  @Inverterek: 

 
  Szinuszos szigetüzemű inverterek@: 

 

  A berendezés gyakorlatilag 12V illetve 24V 

egyenfeszültségből (pl. gépjármű akkumulátora, 

napelem, szélgenerátor, stb.) állítja elő a 230 V / 

50Hz-es szabályos szinusz alakú váltófeszültséget.  

 Bármilyen típusú fogyasztóhoz kiválóan alkalmas. 

 Az inverter mikroprocesszora többek közt figyeli 

az akkumulátor állapotát s megvédi azt az ún. 

mélykisülésből származó maradandó károsodástól is. 

 

 

 

  Trapéz,(módosított szinusz, négyszög, kvazi szinusz) sziget inverterek@:  

 

  Ezek a típusok nem szinusz, hanem különböző 

 trapéz, négyszög, háromszög jelalakú váltóáramot  

állítanak elõ,azaz ezek nem tudnak szabályos 

szinusz jelet adni. 

 Nem használhatóak, Pl. fénycső, hűtőgép és egyéb 

kondenzátoros indítású villanymotoros készülékek 

esetében. 

 

 

  Hálózatra visszatáplálós inverterek@: 

 

    Hálózati oldalról érkező kapcsolóáram megléte mellett az egyenáramú oldalról érkező 

energiát alakítja át a hálózati értékeknek (230V/50Hz/stb.) megfelelő paraméterekre és 

továbbítja azt a szabványos fogyasztók illetve a hálózat felé. 
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  A hálózati inverterek fő funkciói@: 

 

 -a napelemek által termel egyenáramot váltóárammá alakítja, 

 -a váltóáramot a villamos hálózat értékeihez szinkronizálja, 

 -védelmi funkciókat lát el, 

 -megjeleníti a termelt áram mennyiségét, monitoring rendszerrel (számítógépen  

  is követhető részletes információkat ad az áramtermelésről.) 

 

@Kapcsolódoboz: 

 
  Az inverter egyenáramú (DC) és váltakozó áramú (AC) oldalain elhelyezett biztonsági 

eszközök – túlfeszültség védelmek, kismegszakítók, olvadóbiztosítékok, szakaszoló 

kapcsolók, Fí-relék stb. -  szabványnak megfelelő érintésvédelemmel ellátott csatlakozó 

helyét adja. 

 

 
 Kapcsolódoboz jellemző tartalma@: 

 

Kismegszakító@:         Olvadó biztosíték (foglalat+betét)@: 
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Túlfeszültségvédő@:                                                        Fí-relé@: 

 

 
 

Szakaszoló kapcsoló@: 

 

 

 
 

 

@Szaldós mérőóra (oda-vissza mérő): 

 
   A hálózati engedélyes által a „készre jelentést” követő átvétel után kihelyezett mérőóra, 

amely periodikus időközönként mutatja a „vételezett” és a „hálózatra visszatáplált” energia 

mennyiségét. A HMKE-nél jellemzően éves elszámolást a két állás közti különbség (szaldó) 

határozza meg.  
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I/9. 

Telepítési lehetőségek, eszközök 
 

 
 

 

Tetőre-, tetőbe szerelés 

 

Tetőre szerelés 

 

Itt a PV- modulok egy speciális alsó konstrukcióra, amely kb. 10-15 cm-rel magasabban 

van a cserepektől, lesznek szerelve.  Ezen egyszerű konstrukciónak kisebb a költsége, 

mint a tetőbe épített rendszernek.  
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Tetőbe szerelés 

 

Esztétikusan nézve ez a fajta integrációs elhelyezés a megfelelő variáció egy meglévő 

tetőzetbe. Hátránya a modulok rosszabb hátsó hűtése. 

  
 

 

Szerelés lapos tetőre (állványozás) 

 

A modulok azért vannak állványra szerelve, hogy azok a tartó állványokon srégesen felállítva 

a legtöbb napsugárzást fogják fel. Lapos tetőre történő felszerelésre nagy és teljességében 

átjárható szabad tetőfelületre van szükség. 
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Épületsíkba integrált fotovillamosság 

 

Az épületbe integrált fotovillamosság (Building Integrated Photovoltaics, BIPV) alatt az 

épületsíkba (homlokzatok, falazatok és tetözetek) történö PV-elemek beépítését értjük. 

Ez által egy önálló elem, tehát egy PV-funkciós épületkomponens alakul ki. 

 

 
 

 

Fóliamodulok vékonyfilm-modulok, amik egy igen vékony flexibilis fémlemezre vannak 

felhordva. Ezáltal ezekkel a modulokkal  nagy súlycsökkentést érünk el. 

Alkalmazási lehetőségei a homlokzatokon és a tetőbe integrálva lehetnek. A 

hajlékonyságukból kifolyólag nem szükséges az alapfelületnek feltétlen simának lenni, lehet 

görbe alakú is (pl.: tornyok. Stb). 

 

Az UNI-SOLAR cellák „roll-to-roll” rendszerben készülnek; vagyis az egyes rétegek 

végtelenített, rozsdamentes acélhengereken rotációs vákuum segítségével kerülnek egymásra. 

Ezzel az eljárással alacsonyabb hőfokon lehet a terméket előállítani, ami kevesebb 

áramfelhasználást jelent, így energiatakarékosabb. 

Hat, egyenként 2.500 m hosszú, 36 cm széles és 0,125 mm vastagságú rozsdamentes 

acéltekercs megy keresztül a gyártási folyamaton, négy lépésben, melyek a következők: 

1. rozsdamentes acél anyag mosása 

2. fényvisszaverő rétegek kialakítása (Al és ZnO) – ezüst is használható, de drágább 

3. amorf szilícium ötvözet kialakítása 

4. antireflexiós bevonat felvitele (ITO: indium-on-oxid) 

 

Az egész napelem panelt UV- es időjárás álló polimer bevonattal látják el. A bevonat 

tartalmaz EVA-t (etil-vinil-acetat) és ETFE-t (etilen-tetrafluoroetilen, ami egy fluoropolimer -

Tefzel). Az EVA polimer lágyságot és flexibilitást ad az anyagnak; ellenáll az UV 

sugárzásnak. Tefzel-ETFE, egy fluorokarbon alapú polimer, amelyet a DuPont cég 

szabadalmaztatott. Képes megvédeni a felületet a korróziótól, és széles hőmérsékleti 

tartománynak áll ellen -185°C es +150°C között. Az egész gyártási folyamat számítógép által 

vezérelt. 14,5 km hosszú napelem szalagot 72 óra alatt készítenek el. 

 

Az UNI-SOLAR fólia százszor vékonyabb, mint a hagyományos cellák, ami csökkenti 

a felhasználandó anyagmennyiséget és a költségeket is. Ezáltal kisebb az energy payback time 

- vagyis az idő, ami ahhoz kell, hogy visszatermelje az előállításához felhasznált energiát - 

mint más hagyományos technológiáknál. 



 

 

47 

Vegyünk egy 2,85x0,385 m-es, 11 cellas napelem panet, amelynek névleges teljesítménye 68 

W, tömege 2,2 kg/m2. Minimum 15 db Tegosolar panel szükséges 1 kWp energia 

előállításához. 

Összehasonlítva egy normál napelem cella-konstrukcióval, amelynek teljesítménye 

100-130 W/m2 (számoljunk 115 W/m2-rel es 1200 kWh/m2/évvel), ~10 m2 felület kell 1 

kWp energia termeléséhez. A különbség a hagyományos napelem javára szól, de ezt 

ellensúlyozza az, hogy a Tegosolar szórt fényben is termel energiát. 

 
A kábelek a tetőhéjazáson kívül, de védett helyen találhatók, réz vagy cink-titán 

védőburkolat alatt. Ez az elrendezes lehetővé teszi a gyors karbantartást és szükségtelenné 

teszi elektromos szakember jelenlétét a beszerelés alatt. Ha valamelyik panel teljesítménye 

nem megfelelő, azt ki lehet cserélni; ennek meghatározása történhet hőkamerás felvétel 

alapján. 

 

 

A szerelés homlokzatokra 

 

> Megkülönböztetés hideg- és meleg homlokzatok között. 

> Hideg homlokzatoknál a modulok utólagosan lesznek felszerelve és energia termelésre 

valamint idöjárásvédelemre szolgálnak. 

> Meleg homlokzatnak nevezünk egy komplett Photovoltaik-modulokból felépített külsö 

falazatot, ami egy épület megszokott homlokzati funkcióját és hőszigetelését is átveszi 

egyben. 
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Szabadterületen történő telepítés 

 

Egy szabadtéri PV-rendszer, azaz szolárpark nagy, egybefüggő szabad földterületre építhető 

napelemes rendszer. Ez a (fix vagy trackeres) szerelési mód különösen önkormányzatoknak, 

intézeteknek és farmoknak érdekes megoldás. 

 

 
 

2-tengelyű trackeres rendszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-tengelyű trackeres rendszer 
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Fixen felállított napelemes rendszer (szolárpark) 

 

 

Túláram elleni védelem 

A rendszer villámcsapás és túlfeszültség elleni védelme függ a rendszer nagyságától, a helytől 

és az épület használatától és az abban lévő megvédendő értékektől (a biztosító feltétele). 

Általában nem lesz nagyobb a villámcsapás lehetősége a tetővel párhuzamosan telepített 

rendszerrel, de a minden vezető fémtárgyak szükséges és előírt potenciális kiegyenlítése és 

egy nyílt terepes (állványozott) modultelepítés megnöveli a rendszerbe történő villámcsapás 

lehetőségét. 

 Amennyiben az épületnek van már külső villámhárító rendszere, úgy az utólagosan felszerelt 

fotovoltaikus rendszer módosíthatja vagy egyáltalán közömbösíti az eddig érvényes védelmi 

felületet. A védelmi felületet ezért újra kell méretezni! 

A belső védelemet túlfeszültség védelemmel és potenciál-kiegyenlítéssel lehet megvalósítani 
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Szerelés, beüzemelés legfontosabb eszközei 
 

 

A szerelés beüzemelés, nem barkácsolás,  hanem szigorú baleset, vagyon és 

biztonságvédelmi, műszaki-technológiai előírásoknak megfelelően  elvégzendő feladat. 

Kötelező a gyártó, forgalmazó cégek telepítési dokumentáció szerinti. 

 Eszközök 

 Szerszámok 
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Karbantartás, szervízelés 
 

Felmerülő kérdések, problémák: 

Karbantartás és szervizelés értelmezése 

Szervizkötelezettség 

Karbantartási tevékenység 

 

A karbantartás és szervizelés bár tartalmazhat azonos jellegű tevékenységeket, eltérő 

tevékenységi kört és időszakot jelent. 

 

Szerviz: 

 

 Alapvetően  a jótállási kötelezettségek teljesítésének jogi, műszaki, technológiai háttere, 

kötelezettségként vállalt  időtartamra. 

Szigorúan előírt, periódusos időszakonként elvégzendő átvizsgálás, garanciális javítás, csere , 

vagy pótlás lerögzített eseteire 

Szervizkönyvben és szerződésben rögzített kötelezettség a forgalmazó és a vásárló felé is 

érvényesülő kötelezettségvállalás (pl. a  vevő hibájából elmaradt szerviz, megszünteti a 

forgalmazó további jótállási kötelezettségét) 

Tartalmaz  olyan elemeket is, ami mint javasolt karbantartási feladat végigkíséri a termék 

élettartamát (pl, rendszeres olajcsere) 

A szervizek általában szakszervizként márkaterületként működnek és nem jogosultak más 

szervizek termékek javítására. karbantartására, cseréjére. 

 

Karbantartás: 

A terméket élettartama végéig elkísérő tevékenység, azzal a céllal, hogy a szerviz időn túl a 

termék optimális működésű élettartamát a lehető legnagyobbra növelje 

A szükséges és javasolt tevékenységeket karbantartási kézikönyvben rögzítik, elegendő 

részletességű műszaki ábrákkal és leírásokkal. 

A  karbantartás esetében is célszerű a rendszeresség betartása 

 

Integrált karbantartási tevékenységek napenergia hasznosító berendezéseknél. 

1. Energia fogadó felületek tisztítása ( a csapadék által biztosított öntisztulás nem 

elegendő, a szennyeződés egyes térségekben lehet erősebb és felület  aktívabb) 

o Tisztítás mosással, más egységeket nem rongáló mosószerrel. 

o Mechanikai tisztítás kerülendő.. 

 

2. Mechanikai rögzítések ellenőrzése: 

o Fontos a megfelelő szorítóerő (szél és egyéb időjárási hatások miatt a kötések 

meglazulhatnak) 

o Oldhatóság ellenőrzése 

o Mechanikai sérülések, felületvédelmi hibák kijavítása 

 

Speciális napelemes karbantartási tevékenység és feladat 

o Csatlakozó elemek elektromos érintkezési potenciáljának és minőségének 

ellenőrzése 

o A napelem teljesítmény mutatóinak ellenőrző mérése (inverternél, napelem 

egységeknél, szükség szerint egyéb mérési helyeken is.) 

o Akkumulátor állapotának ellenőrzése, szükség szerinti feltöltése 
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Speciális napkollektoros  karbantartási tevékenység és feladat 

o Tömítési pontok ellenőrzése és karbantartása. 

o Hőmérséklet és nyomásértékek ellenőrzése 

o Szükség esetén  fagyálló folyadék cseréje 

 

A kezelés,  karbantartási utasítások és kézikönyvek  általában tartalmazzák a 

karbantartásra vonatkozó   előírásokat. 

Az alacsony elhelyezésű napelemek és napkollektorok megkönnyítik a 

karbantartást 

 

 

 

A karbantartás ideje alatt is betartandók mindazon balesetvédelmi szabályok amit a 

szerelés, telepítés időszakára előírnak! 

 

II. A SZÉLENERGIA 
 

II/1.ismeretkör. A szélenergia  jelentősége, hasznossági és 

teljesítmény mutatói 
A SZÉLENERGIA MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE 

 

A szélenergia termelés hasznosítás jellemzői 

 

A szél egyike azoknak a természeti energiaforrásoknak, amelynek szerepe az emberiség 

története során többször változáson ment át. Eredetét tekintve a szélenergia tulajdonképpen 

szintén a Nap energiájából származik, szintén megújuló energiaforrás. 

 A földfelszínt érő napsugárzás erőssége nem mindenütt egyforma. Ennek 

eredményeként a Földön mindig vannak olyan helyek, amelyek felett eltérő hőmérsékletű 

nagy légtömegek helyezkednek el. A hőmérséklet-különbség azt eredményezi, hogy a levegő 

sűrűségében és nyomásában is különbségek keletkeznek. A nyomáskülönbségek hatására a 

légkörben áramlás indul meg, s ez mindaddig fennmarad, amíg a hőmérséklet-különbségek s 

ezzel természetesen a sűrűség- és nyomáskülönbségek is – ki nem egyenlítődnek. Így jönnek 

létre Földünkön a szelek. 

 A szélsebesség két fő tényezőtől függ: az egyik az, hogy mekkora légtömegek között áll 

fenn a hőmérséklet-különbség. A szél annál hevesebb, minél nagyobb ez a különbség, és 

minél nagyobb légtömegek hőmérséklete tér el egymástól. 

 A mai szélerőművek jellemzően 35-40 km/h szélsebesség esetében még hatékonyan 

működnek, vagyis 9-11 m/s szélsebességen is jó hatásfokkal termelnek. Az a legkisebb 

szélsebesség, amelyen e rendszerek még képesek energiatermelésre úgy, hogy az előállított 

elektromos energia paraméterei a követelményeknek megfeleljenek, a 3-4 m/s. A felső határt 

meghaladó szélsebességek esetére az erőműveket olyan védelemben kell részesíteni, amely 

biztosítja azok épségét. Mivel a 36 km/h szélsebességnél nagyobb értéknél a szélerőművek 

már korlátozottan működhetnek, a szélenergia hasznosításának lehetőségei korlátozottak. 
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A szélenergia felhasználásával kapcsolatos másik nehézség azzal függ össze, hogy szeleknek 

nemcsak a sebessége, hanem az iránya is változik. Csak kevés olyan helye van a Földnek, 

ahol a szélirány állandóan vagy hosszabb időszakon át változatlan marad. E tényező 

következtében a szélerőműveknek különféle típusai fejlődtek ki. A szélerőmű legősibb 

formája a függőleges tengelyű és küllőkre feszített vitorlájú szélkerék volt, amellyel 

továbbfejlesztett alakokban még a középkorban s találkozunk. Az ősi szélenergia 

felhasználások legelterjedtebb területei: 

 

 víz szivattyúzása, öntözés céljára 

 gabona és különféle termények magvainak őrlése, a szélmalom 

 

 

Szélenergia fejlesztési irányok 

 

A telepítéseket kezdetben egyedi, később négy-öt, majd manapság 10-50-es csoportokban 

végzik. A szélerőmű parkok látványa megszokottá vált a nyugat-európai országokban. Az 

1990-es évek elejétől jelentős fejlődésnek indult a szélerőműveket gyártó ipar, és annak 

háttéripara is. 

 Az Európai Szélenergia Egyesület igen fontos célkitűzése, hogy a kutatás fejlesztés 

segítségével olyan versenyképes árat teremtsen, ami a fejlődő világban is lehetővé teszi a 

fenntartható energiarendszerek kialakulását. Így az 1994. évi, átlagos európai szélturbinával 

megtermelt kWh-kénti energiaköltséget 2000-re 30%-kal, 2005-re 40%-kal, majd 2030-ra 

50%-kal kell csökkenteni a versenyképesség és a megfelelő arányú elterjedés ösztönzése 

érdekében. 

 Ennek érdekében speciális fejlesztések indultak a lapátok kivitelezésére és anyagára 

vonatkozóan, új generátor konstrukciók születtek, a mikroelektronika alkalmazása pedig 

segítette a hatékonyabb és megbízhatóbb vezérlési megoldások létrehozását. A berendezések 

mérete egyre inkább növekedett, ami által a fajlagos költségek jelentősen csökkenthetőek 

voltak. A nagyobb teljesítményű berendezéseknél az egységnyi mennyiségű termelt energiára 

vetített beruházás, továbbá energia-előállítási költség számottevően csökkentek, 10 év 

távlatában 60-70%-kal. 

 Az 1980-as években, Kaliforniában a tengerpartokra telepített 50-100 kW teljesítményű 

berendezések ma már korszerűtlenek tekinthetőek. Gyakran egy-egy kaliforniai 

szélparkokban két-háromszáz, esetleg 1000-1500 gépegységet is felállítottak, ma ez 20-100 

egységgel megoldható. A tengerpartoktól a berendezések egyre inkább a szárazföldek 

belsejébe kerülnek, azokra a helyekre, ahol az energiafelhasználás is folyik. Ezzel az 

energiaszállítási veszteségek mellett csökkenthetők az építési szállítási és felállítási költségek 

is. 

 Szárazföldi körülmények között ún. másodosztályú szelek a jellemzőek. A szelek 

jelentősebb turbulenciával rendelkeznek és azonos szélenergia potenciálok a tengerparthoz 

viszonyítva csak nagyobb magasságokban érhetők el. Éppen ezért, sok fejlesztés irányult az 

oszlopok magasságának növelésére. Míg a tengerpartokon a kezdeti időszakokban 30-40 

méter magas oszlopokat készítettek, ma szárazföldek belsejében 100 m-es 

oszlopmagasságokkal számolnak. Nem ritka egyes területeken a 120-140 m magas oszlopok 

kivitelezésének a számításba vétele is. A szárazföldi területeken az erőművek közelebb 

telepíthetők az ipari létesítményekhez, elektromos elosztó berendezésekhez, s ennek 

következtében számos hálózattal kapcsolatos terhelési probléma is megoldódik. 
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A környezeti és gazdaságossági szempontokból kutatást két irányban is végeznek. Az egyik 

az ún. offshore rendszerű berendezéseknél, amelyek a tengerpartokra, a sekély tengerparti 

vizekbe telepítendők és folyik a létesítés eszközeinek fejlesztése, valamint a kapcsolódó 

létesítmények kialakítása. Írország, Hollandia, Nagy-Britannia, Dánia nagy projekteket valósít 

meg. 

 
Függőleges tengelyű szélmotor 

 

 Másik irányzat a szárazföldi körülmények között magas oszlopokon nagyteljesítményű, 

de kisebb szélsebességeket is jól hasznosító egységek létrehozása. Mindkét fejlesztési irány 

nagy perspektívával rendelkezik. 

 

 
Vízszintes tengelyű szélturbina 

 

 A potenciális szélturbina telephelye körül csak igen ritkán van homogén, lapos terület. 

Gyakran különféle növények veszik körül, erdős területek, sövények és épületek találhatók a 

közelben szétszórtan. Nagyjából a telephelytől számított 10 km-es körön belüli felszíni 

objektumoknak van érezhető hatása a szélturbina működésére. Természetesen, a távolabb 

lévő dolgok hatása kisebb, mint a közelieké. 
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 Ha a tájkép jellege úgy változik, hogy a szél a simább területről érkezik egy 

egyenetlenebbre, akkor a sebessége csökkenni fog a felszíni rétegben. A nagyobb felszíni 

súrlódás hatására bekövetkező sebességcsökkenés lassan, a növekvő nyíróerők által, kiterjed 

az egész légtömegre. Így a felszínnek megfelelő légáramlás alakul ki. 

 Hasonlóan, ha az egyenetlen területről ér a simább részre, akkor a sebesség növekedése 

kiterjed az egész profiljára. Természetesen az egész változás lejátszódásához meglehetősen 

hosszú útra van szükség. 

 A dombok és hegyek akadályokat jelentenek a légtömegek áramlása számára. A levegő 

felettük, vagy azokat megkerülve halad tovább. Ezek mérete és formája jelentős hatással van a 

kialakuló áramlási képre. 

 Amikor a szél egy sima domb felett halad át, az áramvonalak összenyomódnak, a 

szélsebesség növekszik. Ez teszi a dombtetőket különösen alkalmassá a szélturbinák 

telepítéséhez. A szél felgyorsulása arányos a domb meredekségével, amennyiben ez 20-30 fok 

alatt van, és természetesen függ a növényzet egyenetlenségének mértékétől is. 

 A meredek dombok, amelyek lejtőszöge 30 foknál nagyobb, vagy lehet kisebb is, ha 

nagyon egyenetlen a felszínük függőleges falként viselkednek, és az áramlás leválását 

eredményezik a belépő élnél, vagy a dombtetőn, a domb formájától függően. A dombok 

formája így nem kívánt hatásokat is okozhat a nagyobb turbulencia és az áramlás miatt. 

 

A szélerőművek 

 

A szél mozgási energiájából kinyert energiát sokféle energiatípussá lehet átalakítani. 

Alapvetően a szél kinetikai energiája mozgási vagy elektromos energiára alakítható át a 

konvertáló berendezésekben: a szélerőgépekben. 

 A XX. század elején és azt megelőzően a nyert mechanikai energiát közvetlenül 

malmok és egyéb gépek, berendezések meghajtására használták. Napjainkban elsősorban a 

szivattyúk hajtása jöhet számításba, amelyekkel víztárolókat töltenek fel, vagy légtartályokat 

feltöltő légsűrítő berendezéseket hajtanak. Az így tárolt energiát a későbbiekben fel lehet 

használni pl. olaj motorok, vízturbinák vagy különféle légmotorok hajtására. 

 A szélerőművek másik változatánál kinetikai, majd mechanikai energiát a szélerőműben 

elektromos energiává alakítjuk át. Az előállított elektromos energiatárolásnak különféle 

lehetőségei vannak: a leggyakoribb az akkumulátoros tárolás, ismert az elektrokémiai 

lehetőség, vagyis hidrogén előállítása hidrolízissel majd a hidrogén tárolása, felhasználása 

belsőégésű motorok hajtására, fűtésre. Fejlesztés alatti megoldás, amikor ismételten 

elektromos energiát állítunk elő belőle üzemanyagcellák felhasználásával. 

 A szivattyúk hajtására szolgál szélmotorok kinetikus energiát alakítanak át mechanikus 

energiává. Az alábbiakban láthatóak azok a változatok, amelyek jelenleg is gyártás és/vagy 

fejlesztés alatt állnak. 

 

 A szélgenerátorok kinetikus energiát alakítanak elektromos energiává. Ezeket három 

csoportba sorolhatjuk: 

 Kicsi és különálló turbinák csoportja, melyeket fűtésre és akkumulátortöltésre 

használnak (10kW alatt). Ezek az elektromos hálózatoktól távol eső helyeken gazdaságosság 

szempontjából a legsikeresebbek. 

 Hibrid energiarendszerek közepes méretű szélturbinái (10-15kW), melyeket más 

energiaforrásokkal is kombinálnak, pl. fotoelektromos cellák, dízelgenerátorok. 

 Közép, ill. nagyméretű turbinák, melyek teljesítménye a 80-as évek óta 100-ról 1500-

4000 kW-ra nőtt. A hálózatba kapcsolt szélgenerátorok gyakran szélparkokban üzemelnek. 

 A szélgenerátorok elektromos hálózatra kapcsolását a következőkkel jellemezhetjük. 
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A különböző elektromos szélerőgépek felhasználása üzemmód szerint kétféle lehet: 

 szigetüzem, helyi energiafelhasználással, 

 hálózati üzem, a megtermelt elektromos energia elektromos hálózatra történő 

táplálásával 

A rákapcsolást úgy is ki lehet alakítani, hogy a szélgenerátorral mindkét üzemmódot 

meg lehessen valósítani. A hálózatra kapcsolt gépek lehetnek egyediek, vagy csoportos 

telepítésűek. A csoportosan telepített szélerőműveket nevezzük szélfarmoknak. 

 

 

A szélenergia jövőbeni lehetőségei 

 

A szélparkok energiaátadási rendszerében a szolgáltatás biztonságosabb tervezhetőségében a 

számítástechnika révén nagy fejlődés várható. Megfelelő programokkal és előrejelzésekkel 

egyenletesebbé tehető a beépített teljesítmények kihasználása, ugyanakkor kímélik a 

hálózatokat, a rákapcsolások és a lekapcsolások szabályos ütemezésével. Jelenleg a nagy 

volumenű szélenergia felhasználás korlátja az alapvető sajátosságból, az egyenetlenségből és 

a kiszámíthatatlanságból fakad. Ezen hátrányok a jövőben minimálissá válhatnak azáltal, ha 

megoldhatóvá válik az energia egyszerűbb tárolása és az eddig elképzel nagy tárolóegységek 

decentralizálása. Ilyen lehet az energiacellák felhasználása (járművekben, háztartási 

berendezésekben), amelyek a véletlenszerű szélenergiából nyert elektromos energiát tárolni 

képesek. E rendszerekben a szeles időszakban termelt energiafelesleggel vízbontást végeznek, 

s az így nyert hidrogént és oxigént tartályokban tárolják. Szélcsendes időszakokban az 

elektrolízis folyamatát megfordítva, a tüzelőanyag-cellát üzembe helyezve az 

energiafeleslegből nyert gázok elégetésével elektromos-energiát állítanak elő. 

 A többi megoldás valójában hagyományosnak tekinthető. Nagyobb teljesítményű 

egységeknél az energiafelesleget sűrített levegő előállítására fordíthatják. A tartályokban 

tárolt sűrített levegővel szélcsöndes időszakokban meghajthatók a gázturbinák. 

 Vizsgáljuk meg milyen előrejelzések születtek arra nézve, hogy a szélenergia termelés 

hasznosítás terén mi várható 2020-ra. 

 A növekedés fő területei ebben az időszakban Észak-Amerika és Ázsia lesznek, még 

pontosabban az Egyesült Államok és a Kínai Köztársaság. 

Célkitűzések: 

 2020-ig a világban 158 GW szélerőmű teljesítményt kell felépíteni. Ez a 2003. évi 

teljesítmény 19-szeresét jelenti. (Ma egy korszerű szélerőmű kétszázszor több 

elektromos-energiát termel, mint a két évtizeddel korábbiak.) 

 A szélerőművek optimális létesítési feltételek meletti fajlagos beruházási költsége 

2003-ban 804 Euro/kW-ra, míg az elektromos-energia termelés költsége 3,79 

Cent/kWh-ra csökkent. 

 2010-re a fajlagos beruházási költségekre 644 Euró/kW, míg az elektromos-energia 

termelés költségére 3,03 Eurocent/kWh a célérték. 2020-ra ezeket a költségeket 512 

Euro/kW és 2,45 Cent/kWh értékre tervezik. 

 2020-ra a tervezett kumulált szén-dioxid csökkenés 10771 millió tonna, míg 2040-re 

88857 millió tonna. A fajlagos szén-dioxid megtakarítás tervezett értéke 600 

tonna/GWh. 

 Az EU-15-ök 2003-ban célul tűzték ki, hogy az elektromos-energia igényük 22 %-át 

megújuló energiaforrásokból fedezik (1997-ben ez a célkitűzés 14 % volt). 

 Az EU 10 új tagországa célul tűzte ki, hogy az elektromos-energia igényük 11 %át 

megújuló energiaforrásokból fedezik. (A 2000. évi vállalás 5,6 % volt.) 
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 A szélenergia hozzájárulás az egyes országok energiaellátásában 2020-ig 

folyamatosan nőni fog. Dániában meghaladja a 20 %-ot, Németországban és 

Spanyolországban pedig eléri az 5 %-ot. 

 A tengeri selfeken létesített offshore kapacitás növekedésével kielégítő szélenergia 

forrás áll majd rendelkezésre a növekvő EU elektromos-energia igények fedezésére. 

 A létesülő modern szélerőmű parkok – ugyanúgy, mint a hagyományos erőművek – az 

alapterhelés vitelében is komoly szerepet jelenthetnek. 

 

 

 

II/2 ismeretkör. A szélenergia termelő rendszerek, 

berendezések ismertetése 
Alapfogalmak, jelölések 

 

A szélenergia ember által történő felhasználása több ezer éves múltra tekint vissza. Mégis az 

elmúlt 30 év volt az, amikor igen intenzív kutatás-fejlesztés tárgy lett. Nyugodtan 

mondhatjuk, hogy ez a rövid időszak a szélenergia hasznosítás modernizációjának időszaka, 

amely a hagyományos technikák korszerűsítése mellett a csúcstechnológiát is felhasználó új, 

látványos, de főleg nagyléptékű eredményeket hozott. Elég csak a MW nagyságrendű 

szélerőművekre utalni. 

  Ebben az időszakban kapott igazán hangsúlyt a szélenergia-mérés, előrejelzés is. 

Kiderült, hogy a meteorológiai mérésekből származó széladatok nem igazán felelnek meg a 

hasznosítás tervezéséhez, és számos más klimatikus problémát is tisztázni kellett. 

 Az újabb elméletek, technikai megoldások korábban nem ismert fogalmakhoz, meg ill. 

elnevezésekhez vezettek, amelyek használata sokszor zavart, félreértést okozhat. Csak egy 

példa a sok közül: a hasznosító berendezések energiaátalakító szerkezetére egy sor elnevezést 

találunk a szakirodalomban. Ilyeneket mint pl. szélkerék, szélmotor, szélturbina, rotor, 

lapátkerék stb. Megjegyzendő, hogy a külföldi szakirodalomra is ugyanez vonatkozik. 

[Például az angol nyelvű irodalomban ugyanez: windmill (szélmalom), windwheel 

(szélkerék), windrotor, windturbine stb. Ott sincs rend.] 

 Minden tudományterület és tudományág alapvető feladata, hogy használt fogalmait 

tisztázza, lehetőség szerint egyértelmű tartalommal (és jelöléssel) ruházza fel. Ezért lenne 

fontos a szélenergiával kapcsolatos fontosabb alapfogalmak, megnevezések áttekintése és 

lehető legpontosabb definiálása, ill. értelmezése. A következőkben erre teszünk kísérletet, már 

csak azért is, hogy legalább következetesen tudjuk alkalmazni fogalmainkat a későbbi 

fejezetekben. 

 

A széllel kapcsolatos alapfogalmak 

 

Szélsebesség. A légáram, mint láttuk és tapasztalhatjuk is, a levegő rendszerint 

talajfelszínkövető mozgása, amelyet az útjába kerülő akadályok jelentősen befolyásolnak. A 

levegő mozgása ezért kellő pontossággal csak nyílt, zavarmentes terepen jellemezhető a 

szélsebesség megadásával. A légáram mozgása helyről helyre, időről időre változik, ezért a 

szélsebességre a következő definíció adható: 

 A szélsebesség az a pillanatnyi sebesség, amellyel a levegő adott földrajzi helyen, a 

terepszinttől meghatározott magasságában mozog. Jelölése: v,, mértékegysége m·s
-1

. 

 

Átlagos szélsebesség. Mivel a szélsebesség rendszerint erősen időfüggő, a levegő 

mozgását nehéz pontosan követni és leírni. Kényszerből ezért a szélsebesség időbeli átlagával 
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jellemezzük a szél mozgását, ami bizonyos esetekben pontatlanságot visz számításainkba. Az 

átlagos szélsebesség annál pontosabban jellemzi a levegő mozgását, minél több adat áll 

rendelkezésünkre az adott vonatkoztatási időtartam alatt. Az átlagos szélsebesség 

megadásánál mindig hivatkozni kell a vonatkoztatási időalapra, máskülönben nem 

értelmezhető. Például: óránkénti, napi, havi, évi stb. átlagos szélsebesség. 

 Az átlagos szélsebesség az adott földrajzi helyen adott magasságban, meghatározott 

időtartam alatt mért szélsebességek számtani átlaga. Jelölése: va, mértékegysége: m s
-1

. 

 Relatív szélsebesség-gyakoriság. Egy kellően hosszú idő alatt a szélsebesség állandó 

változása miatt különböző sebességértékeket mérünk. Mivel a szél energiatartalma a 

szélsebesség harmadik hatványával arányos, energetikai számításoknál pontos eredményt úgy 

kapunk, hogy meghatározzuk az adatsorból az egyes szélsebességekhez tartozó előfordulást, 

vagy gyakoriságot. Ha elég kicsi szélsebesség-tartományokat határozunk meg a gyakoriság 

megállapításához, többé-kevésbé szabályos eloszlásgörbét kapunk, amelyhez függvény 

illeszthető. Az eloszlásfüggvény ismerete pedig igen jelentősen leegyszerűsíti az energetikai 

vizsgálatokat. 

 A relatív szélsebesség-gyakoriság egy adott szélsebesség vagy meghatározott 

szélsebesség-tartományba eső szélsebességek mért vagy számított előfordulása vagy 

előfordulási valószínűsége. 

 Szélirány. A szél sebessége mellett időben a szélirány is változik. A szélirány mind 

függőleges, mind pedig vízszintes síkban változhat, de energetikai szempontból a szélirány 

vízszintes komponense a döntő. A szélirányt az égtájak alapján határozzuk meg. 

 A szélirány a szél mozgási irányának vízszintes vetülete, amelyet az égtájakhoz 

viszonyítva adunk meg. 

 Relatív szélirány-gyakoriság. A relatív szélsebesség-gyakoriság analógiájára: 

 A relatív szélirány-gyakoriság egy adott szélirány vagy széliránytartományba eső 

szélirányok mért előfordulása vagy számított valószínűsége. 

 Fajlagos szélpontenciál. Az áramló levegőnek nyomási, mozgási és a pillanatnyi 

hőmérséklettől függő hőenergiája van. Ezek közül az energiahasznosítás szempontjából 

kiemelkedő jelentőséggel a mozgási energia bír, amelyet a sűrűségen keresztül a légnyomás 

és hőmérséklet – kismértékben – csak befolyásol, ezért általában a számításoknál a nyomási 

és hőenergiától (hőtartalomtól) eltekintünk. Így: 

 A fajlagos szélpontenciál a szélirányra merőleges egységnyi keresztmetszeten átáramló 

szél mozgási energiája. Jele: Eƒ, mértékegysége: J m
-2

. 

 Fajlagos szélteljesítmény. A levegő – mozgási energiája révén – munkát tud végezni. 

Értelemszerűen: 

 A fajlagos szélteljesítmény a szélirányra merőleges, egységnyi keresztmetszeten 

időegység alatt átáramló (mozgási) energia. Jele: Pƒ, mértékegysége: W·m
-2

. 

 

Az energiaátalakító berendezésekkel kapcsolatos megnevezések 

 

 

A szél mozgási energiájának átalakítására számos technikai megoldás ismeretes és várható, 

hogy ezek száma bővül. Közös jellemzőjük azonban (feltehetően a még ezután 

megszületőknek is), hogy az energiaátalakító szerkezetük forgó mozgást végez, így a szél 

mozgási energiájából mechanikai hajtóenergiát állítanak elő. Közös továbbá bennük az is, 

hogy a megfelelő energiatartalmú légmozgások eléréséhez a terepszintről kiemelkedő 

tartószerkezettel rendelkeznek, szerves részük valamely munkagép, amely a megtermelt 

energiát hasznosítja. A hajtásjellemzők megváltoztatásához általában hajtómű szükséges, 

külön szerkezettel kell megoldani a szélirányba állást, a viharvédelmet stb. 
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 Mindenesetre egy komplett szélenergia-hasznosító szerkezet számos, más területen is 

általánosan használt gépelemből, szerkezeti egységből áll, amelyeknél a névhasználat 

(megnevezés) egyértelmű, ugyanakkor vannak speciális elemei, amelyek másutt nem 

fordulnak elő. Most ezek közül a legfontosabbakat tekintjük át. 

 Rögtön itt az első, a teljes berendezés megnevezése. A hazai irodalomban ezeket 

találjuk: szélgép, szélerőmű, szélmotor, szélturbina. Ha a berendezés lényegét tekintjük, 

funkciója az input szélenergia egy – vagy többlépcsőben történő átalakítása. Ez pedig az 

erőgépek (belső égésű motorok, villanymotorok stb.) sajátja. Így javasolható általános 

megnevezés: szélerőgép. Mivel a szélerőgép magába foglalja a munkagépet (a végső energia 

transzformációt végző egységet) is, erre egy jelzős szerkezettel lehet utalni, pl. szivattyús 

szélerőgép, villamos szélerőgép stb. Nagy teljesítményű villamos szélerőgépek esetében (100 

kW felett) arra is utalva, hogy ezek a gépek elektromos hálózatra termelnek, 

megkülönböztetésül a ma is használatos (villamos) szélerőmű megnevezés indokolt. 

 Minden szélerőgép fő eleme a forgó mozgást végző energiaátalakító szerkezet. 

(Szokásos elnevezéseit korábban felsoroltuk.) Mint később látni fogjuk, az energiaátalakító 

szerkezetek annyira változatos kialakításúak hogy csak egy közös tulajdonságuk emelhető ki: 

a forgómozgás. Ezért a szélerőgép-rotor, vagy röviden rotor elnevezés kínálkozik általános 

megoldásnak. E egyúttal megkönnyíti a rotor szerkezeti elemeinek megnevezését is (pl. 

rotoragy, rotortengely, rotorszárny, rotorlapát stb.) és az egyes típusok szokásos 

megnevezésével is összhangban van (pl. Savonius-rotor, Darrieux-rotor stb.). A rotorok 

megkülönböztetésére javasolható a konstrukcióra utaló jelző használata, mint pl. szárny 

típusú rotor, lapátkerekes rotor stb. 

 A szélerőgép felépítményét (rotor, hajtómű, segédberendezések) valamilyen 

függőleges tartószerkezetre szereljük. Az elnevezések itt is változatosak: oszlop, torony, 

állvány stb. Ha a szerkezet funkciójából indulunk ki, akkor a tartó, vagy bővebben 

tartószerkezet elnevezés ezt pontosan kifejezi. A kiviteli alakra történő utalás itt is könnyen, 

jelzős szerkezet alkalmazásával megoldható: rácsos, csővázas, lábas tartószerkezet stb. 

 A tartó tetején elhelyezett, a rotortengely csapágyazására, a hajtómű(vek) védett 

elhelyezésére, gyakran a munkagép (generátor) és segédberendezések (fék, szélirányba állító 

szerkezet) befogadására alkalmas szerkezet a gépház. 

 

 Szélenergia  termelő rendszerek felépítése működése 

A szélerőművek szerkezeti felépítése 

Alapvetően a szél kinetikai energiája mozgási vagy villamos energiára alakítható át a 

konvertáló berendezésekben (szélerőgépekben). A század elején és azt megelőzően a nyert 

mechanikai energiát közvetlenül malmok és egyéb gépek, berendezések meghajtására 

használták. Napjainkban elsősorban a szivattyúk hajtása jöhet számításba, amelyekkel 

víztárolókat töltenek fel, vagy légtartályokat feltöltő légsűrítő berendezéseket hajtanak. Az 

így tárolt energiát a későbbiekben fel lehet használni pl. olajmotorok, vízturbinák vagy 

különféle légmotorok hajtására.  

A szélerőművek másik változatánál kinetikai, majd mechanikai energiát a szélerőműben 

villamos energiává alakítjuk át. Az előállított villamos energiatárolásnak különféle 

lehetőségei vannak: a leggyakoribb akkumulátoros tárolás, ismert az elektrokémiai lehetőség, 

vagyis hidrogén előállítása hidrolízissel majd a hidrogén tárolása, felhasználása belsőégésű 

motorok hajtására, fűtésre. Fejlesztés alatti megoldás, amikor ismételten elektromos energiát 

állítunk elő belőle üzemanyagcellák felhasználásával.  
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A megnevezésekkel kapcsolatosan igen eltérőek a szokások: 

Szélmotor (mechanikus energia),  

Szélerőgép (mechanikus, ritkábban villamos energia),  

Szélturbina (villamos energia),  

Szélgenerátor (villamos energia), 

Szélerőmű (villamos energia)..  

Mindegyik elfogadható, hiszen lényeget, a funkciót fejezik ki, mégpedig a szélenergia 

átalakítását más energiaformákká. Mindenképpen hibás például a szélgép, mivel ellentétes 

irányú energia konverzióra utal, vagyis légmozgást, szelet hlétre, mint a ventilátor.  

 

A lapátkerekek elhelyezés szerinti: 
 függőleges, a szélirányra merőleges, 
 vízszintes, a széliránnyal párhuzamos, vízszintes, a szélirányra merőleges tengelyű 

kivitelek, 
 vízszintes, a szélirányra merőleges tengelyű kivitelek, 

A függőleges tengelyű változatok legjellemzőbb kivitelei a Savonius típusok, amelyek 

leginkább hasonlítanak az ősi perzsa szélmalmokhoz. Ezekre hasonlítanak a lemezes és 

csészés kivitelek is, de a Giromill berendezés is. Technikailag leginkább kimunkáltak a 

Darieus típusok, amelyeket erőművi változatban is kiviteleztek. A lapátjaik speciális 

kialakításúak, ún. szalaglapátok: A legjellemzőbb a parabolához hasonlít, de egyszerűbb 

változatok is készülnek. 

 

Az utóbbi évtizedekben foglalkoztak olyan rendszerekkel, amelyek a ritka szélenergia 

besűrítése révén fejti ki energia átalakító tevékenységet. Ilyen pl. a deflektoros változat, amely 

nagyobb keresztmetszettől fokozatosan szűkülve gyorsítja fel a szél sebességét és a 

legnagyobb sebességű helyen helyezik el a turbinát. Újszerű megoldás a napenergiás változat, 

amelynek kifejezett nagy erőművi kivitelezésével napjainkban is foglalkoznak. Ezt 

gyakorlatilag igen nagy felületen elhelyezkedő napkollektor, amely a nap sugárzásából fakadó 

hőt hasznosítja úgy, hogy a nagy transzparens felület alatt felmelegedő levegő - a 

felmelegedés hatására csökkenő sűrűsége révén - a toronyban végződő napkollektorban erős, 

felfelé irányuló áramlásba kezd. Ez az áramlatot fokozatosan szűkítik, s ennek következtében 

a levegő igen nagy sebességet ér el. A legnagyobb szélsebességű ponton helyezik el a 

turbinát, amely villamos generátorokat hajt. A jelenlegi korszerű berendezések vízszintes 

tengelyűek, s a tengelyezésük megegyezik a szél irányával  
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Vizszintes tengelyű kivitelek alapváltozatai (a soklapátostól az egylapátosig) 

Legegyszerűbb változatot képez az egylapátos kivitel, mely egyszerű szerkezeti kialakítást 

takar, viszont nagyobb berendezéseknél akadályt jelent a lapát kiegyensúlyozása (különösen 

nagyobb teljesítményeknél). Legjellemzőbb a 3 lapátos változat, a világ szélgenerátor 

állományának nagyobb hányadát jelentik.  

A 3-nál többlapátos változatok általában mechanikai energia elállítására szolgálnak. Az 

tíznél több, soklapátos változatokat amerikai rendszerű berendezéseknek nevezik. Ezek a 

mezőgazdaságban használatosak, elsősorban vízszivattyúzásra.  

A 9. ábrán azokat a vízhúzó változatokat mutatjuk be, amelyek jelenleg is gyártásban ill. a 

fejlesztés alatt vannak. Ezek közül a legnagyobb darabszámban gyártják ma is az amerikai 

rendszerű sűrűlapátozású szélmotorokat vízhúzási célokra.  

 

 

Szivattyúkat hajtó szélmotorok 
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A- dugattyús szivattyú, B- membrán szivattyú, C- csavar szivattyú, D- centrifugál szivattyúE- 

Többfokozatú centrifugál szivattyú, F- csiga szivattyú, G- kanalas láncos vízemelő, H-mamut 

szivattyú 

Szélgenerátorok 

Az kicsi, és a közepes különálló (un. szigetüzemű) turbinákat akkumulátor töltésre, fűtésre 

használják (0,5-50 kW tartományban). Ezek a villamos hálózatoktól távol eső helyeken 

gazdaságosság szempontjából a legsikeresebbek. Jelenleg 200 000 akkumulátortöltő 

szélturbina üzemel a világon.  

A középesnél nagyobb- illetve a nagyméretű szélturbinák teljesítménye a 80-as évek óta 

50-ről 1500-4000 INGYENES 1500-4000  kW-ra nőtt. A hálózatba kapcsolt 

szélgenerátorok gyakran un. szélparkokban (szélfarmon) üzemelnek.  

A villamos szélturbinák felépítése ma már mind a lapátozás, mind a kapcsolódó egységek 

szempontjából kiforrott.  

A generátor házak (gondolák) 30-120 m magas tornyokon nyernek elhelyezést. Fontos 

szerkezeti elemük a lapátkerekeket szélirányba beállító mechanizmus, amely függőleges 

tengely körül elfordítja a tornyon levő házat, és ezzel eléri, hogy a lapátkerék a mindenkori 

szélirányra merőlegesen álljon. A lapátkerék-agy rendszerint a főtengelyen nyugszik, s e 

tengelyen található a tárcsafék, a melyet a tengelykapcsoló követ, s így jut el a lapátkerék 

forgatónyomatéka a generátor előtti hajtóműhöz, majd a generátorhoz (10. ábra).  

A szabályozó rendszer feladata, hogy illessze (kihasználhatóvá tegye) a rendelkezésre álló 

szélenergiát a generátorba beépített teljesítménnyel, vagyis szélirányba szabályozza a 

lapátkereket, a tengelye körül forgatható lapátokat a szélsebességnek, ill. a villamos 

terhelésnek megfelelő szöghelyzetbe hozza (Pich rendszer), működtesse a védelmi rendszert 

(lapátfék, tengelyfék), optimalizálja a kimenő teljesítményt, stb.  

A főtengely jó minőségű edzett, ötvözött acél. A főcsapágyak rendszerint többsoros golyós, 

vagy görgős csapágyak. A csapágy veszi fel a széllökésekből és a lengő tömegerőkből fakadó 

terheléseket,  

Részletesebben egy aszinkron generátoros szélturbina generátor házában (gondolájában) 

található fő szerkezeti égségeket a.10. ábra szemléltet. 



 

 

64 

 

Szélturbina szerkezeti egységei  

1. Lapát 12. Hajtómű (kimeneti tengely) 

1. A lapát elforgató (pich) 

mechanizmus  

13. Burkolat 

1. A lapát csatlakozó része 14. Anemométer (szélsebesség mérő  

1. Lapátkerék agy 15. Generátor 

1. Hidraulikus munkahenger 16. Olajhűtő 

1. Elülső borítólemez 17. Hátsó borítólemez 

1. Főtengely 18. Hidraulikus egység (szivattyú, tartály, 

stb.) 

1. Főcsapágy ház 19. Borítólemez 

1. Főcsapágy 20. Hajtóműház 

1. Tengelykapcsoló (a hajtómű elött) 21. Mechanikus fék (hajtómű elött) 

1. Mechanikus fék (a hajtómű után) 22. Torony 
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II/3.ismeretkör  Szélenergia termelő  egységek, tájolása, 

helyszíni rögzítése, ,beüzemelése 

 
  

 
 

 Biztonsági előírások  

 

-  Mind a telepítés helyének megválasztásakor, mind pedig az összeszereléskor és a szélerőmű 

működtetésekor a biztonság kell, hogy az elsődleges szempont legyen! Minden esetben vegye 

figyelembe az érvényes biztonsági-, és baleset-megelőzési előírásokat!  

- A berendezés telepítésének helye olyan legyen, ahol mind az emberi egészség, mind pedig a 

természeti környezet veszélyeztetése kizárt!  

- A szerelési és karbantartási munkálatok során viseljen megfelelő védőfelszereléseket, 

melyek megóvják attól, hogy lezuhanjon az oszlopról.  

- Maximális körültekintéssel állítsa fel a berendezést, ügyeljen arra, hogy a munkálatok során 

senki se tartózkodjon az oszlop közvetlen közelében!  

- Csakis szélcsend, esetleg gyenge szél, valamint száraz és fagymentes idıben végezze a 

berendezés összeszerelését!  

- Vegye figyelembe, hogy már a 12V – 24V –os berendezések is magas fordulatszámok 

esetén nagy feszültségeket generálnak, ezért csak a berendezés álló helyzetében végezzen 

szerelést!  

- A rotor lapátokat csak a teljes elektronikai szerelés végeztével szerelje fel!  

- A berendezés szerelése során blokkolja a rotor lapátokat vagy a generátor rövidre zárásával, 

vagy pedig úgy hogy a lapátokat kiköti az oszlophoz. A gyorsan forgó lapátok nagyon magas 

forgási sebességeket érnek el, ezért érintésük különösen veszélyes!  
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- Használjon megfelelő vastagságú kábeleket az esetleges melegedés és kiégés elkerülésére! 

Minden bemenő csatlakozást megfelelően szigeteljen le!  

- Vegye figyelembe a DIN VDE 0100 „Erősáramú berendezések 1000 V-i1000 V-ig 

telepítésére vonatkozó előírásait”  

- Vegye figyelembe hogy a lehulló tárgyak (pl. jéglerakódás, laza, vagy sérült rotor 

alkatrészek) magas rotor fordulatoknál nagy távolságra elrepülhetnek!  

- Erős vibráció esetén fékezze le a generátort és szüntesse meg az ismételt használatbavételt 

megelőzően a kiegyensúlyozatlanság forrását (pl. jéglerakódás). A tartós rezgések idő előtti 

anyagöregedéshez és ezáltal akár a berendezés totálkárához is vezethetnek! Szerelési és 

Használati Útmutató 

 

Szállítás tartalma 

 

 A szélerőmű alkotóelemei  

Kérjük, kicsomagoláskor ellenőrizze hogy megvan e minden alkatrész.  

Ezen az útmutatón kívül a következő alkatrészek találhatók a csomagban:  

 1 darab Szélgenerátor – Aziimut csapágy, generátor,  

 generátortakaró és szélvitorla  

 1 darab Tengely a spinnerrel  

 3 darab Rotor lapátok  

 1 készlet Csavarok és kiegészítők  

Periférikus berendezések, mint előkapcsoló, egyenirányító, töltésszabályozó, főtő 

ellenállások, a megrendelés szerint. 

 

Működés, alkalmazás 

 

A generátorra rögzített rotor lapátok forgómozgásuk által forgási energiává alakítják a szélben 

lévő energiát. A generátor ezt elektromos energiává alakítja át, mely az azimut csapágyban 

található dörzsgyűrők és kábelek segítségével az oszlopon keresztül a fogyasztóhoz 

(töltésszabályozó,egyenirányító, főtés előkapcsoló, stb.) vezetődik. 

A szélvitorla a berendezést automatikusan szélirányba fordítja. 

Biztonság: 

A maximális feszültség elérésekor (48 V- Akkutöltő 64 V; Főtés és Hálózati betáplálás 

500V) a berendezés fékező ellenállások automatikus bekapcsolódásával lefékeződik.. 

A szélgenerátor által elıállított árammal egy töltésszabályozón keresztül akkumulátorok 

kerülnek 

töltésre. Az akkumulátorok egyenáramát egy sorba kötött egyenirányító általános 230V (110 

V) 

váltóárammá alakítja, melyre minden szokásos készülék ráköthető. 

Természetesen kisfeszültségű készülékek is üzemeltethetők egyenirányító használata nélkül. 

A töltésszabályozó típusától függően egy kiegészítő photovoltaikus-berendezés is ráköthető a 

rendszerre (Hibrid rendszer). 
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4.0 Hálózati betáplálás: 

 

Amennyiben a megtermelt elektromos energiát akkumulátortöltés közbeiktatása nélkül saját 

magunk 

szeretnénk elhasználni, akkor egy speciális hálózati egyenirányítóra, mint pl. a „Windy Boy” 

lesz szükségünk, melyet az illetékes energiaszolgáltatónak is engedélyezni kell. A megtermelt 

áramot az alacsony betáplálási jóváírások miatt a saját háztartásban hasznosítjuk. Ezáltal 

csökken a következő villanyszámla összege. 

Ha a berendezés több energiát állít elő, mint amennyit a háztartás felhasznál, a felesleges 

energia betáplálódik a hálózatba, melyet az energiaszolgáltató által telepített számláló 

felügyel, ami képes a betáplált és a felhasznált energiát elkülönítetten kezelni. 

 

Műszaki adatok: 

Kiegészítők: 

- Töltésszabályozó 48V-os sziget üzemmódú berendezésekhez 

- Vezérlő fűtés vagy / Hálózati táplálás 

- Becsavarozható főtőtest a puffer tartályhoz 

- Hálózati egyenirányító „Windy Boy“ 

- Szélellenállások 

- Oszlopok 

Antaris 2,5 KS Antaris 3,5 KS Antaris 5,0 KS 

Feszültség 48 V/ 500 V 48 V/ 500 V 500V 

Néveleges teljesítmény 2500 W 3500 W 5000 W 

Bekapcsolási szélsebesség 3 m/s 3 m/s 3,5 m/s 

Névleges szélsebesség 11 m/s 11 m/s 11 m/s 

Viharvédelem Helikopterállás 

Feszültség ellenırzés, Fékezı-ellenállások 

Súly 65 kg 70 kg 110 kg 
 

A felállítás helyszínének kiválasztása 

 

A szélből maximálisan kinyerhető energia a szélsebesség 3. hatványával arányosan 

növekszik. 

Ez azt jelenti, hogy a szélsebesség megduplázódásakor a kinyerhető energia a nyolcszorosára 

nő 

Megháromszorozódása esetén a szél teljesítménye a 27-szeresére nő! 

Ezért fontos, hogy a berendezés számára egy megfelelő szélviszonyokkal rendelkező 

optimális helyszínt találjunk. 

 Szélmérés 

 

Hasznos, ha a berendezés telepítése előtt a kijelölt helyszínen hosszabb távú szélmérést 

hajtunk végre. 

Egyfajta áttekintést kaphatunk akkor is, ha a telephely átlagos szélsebesség értékeit időjárás 

állomások vagy repterek széltérképei alapján határozzuk meg. 

Erre a célra egy szélkategorizáló vagy egy széladat rögzítő a legmegfelelőbb, melyek rövid 

időközönként (Max 10 perc) mérik a szélerősséget, és ebből kiszámolják az átlagos 

szélsebességet és ezt a középértéket a különböző szélosztályoknak megfelelően rögzítik. 

Ezt a mérési sorozatot hosszabb idı alatt rögzítik. 

Ezeket az adatokat a mérések végeztével megszorozzák a szélgenerátor irányadó 

teljesítményadatai alapján számolt teljesítményével. Ebből következtetéseket lehet levonni a 

berendezés várható éves teljesítményére. 
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Széláramlás, akadályok 

 

A berendezés lehetőleg úgy legyen telepítve, hogy a szél áramlását ne akadályozza semmi, ne 

legyenek turbulenciák. Turbulenciák csökkentik a kinyerhető teljesítményt és a berendezés 

élettartamát. 

Ökölszabály: 

- A szélirányba eső akadályoknak húszszor olyan messze kell lenniük, mint amekkora a 

magasságuk. 

- A széllel ellentétes oldalon ötször olyan messze kell lenniük az akadályoknak, mint 

amekkora a magasságuk. 

Amennyiben ezek a szempontok nem vehetők figyelembe, akkor a berendezést egy megfelelő 

magasságú oszlopra kell elhelyezni. 
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 Oszlop 

 

A stabilitás statikai igazolásához, a szélgenerátor súlya mellett a horizontálisan ható 

szélterhelés is döntő. 

Számítási alapként az En 61400-2 EU norma szerinti kb. 35 m/s (kb. 126 km/h) külső 

szélsebesség szolgál. (lásd az alábbi táblázatot) 

Vigyázat!- Minden szélgenerátor a különböző fordulatszámok miatt rezgéseket generál 

melyeket 

átad az oszlopnak, amik következtében az oszlop elérheti veszélyes „saját frekvenciáját”. Ez 

az oszlop károsodásához vezethet. 

Ezen rezgések ellensúlyozására a biztonság érdekében nagyobb berendezések esetén ajánlott 

az igen masszív rácsszerkezetű oszlopok, vagy a kifeszített csőoszlopok használata. 

Akkor lehetünk igazán nyugodtak, ha az oszlop rendelkezik statikus és dinamikus stabilitási 

igazolással is! 

Az oszlopfejre a szélgenerátor alapterületének megfelelő mérető ellenpárt, alapot kell 

hegeszteni. 

Csuklós oszlopok esetén a berendezést már a talajon rögzíteni kell az oszlopra, és csörlő vagy 

emelő, esetleg más mezőgazdasági gép segítségével kell a helyére emelni. 

A feszítőkábeleket legalább egymástól 120o–os szögben (3 kábel), de a legjobb, ha 90o-os 

szögben (4 kábel) kell elhelyezni. 4 kábel esetén: 2 rögzítési pontot pontosan a dılési 

tengelyre merőlegesen 

kell mindenképpen elhelyezni, hogy az oszlop felállításakor megakadályozzák az oldalirányú 

dőlést. A 3. kábelt az emelési oldallal ellentétes oldalon kell rögzíteni, hogy a felállított 

oszlop át ne dűljön a függőleges pozíción. 

A feszítőkábeleknek egy évszádos vihar esetén fellépı hatalmas szélterhelést is biztonsággal 

ki kell bírniuk, és minimum 6-10 mm átmérőjűek kell, hogy legyenek, a berendezés típusától 

függően. 

Kérjük, a témában kérje ki egy statikus véleményét, aki további információkkal szolgálhat az 

ön 

számára az építési terület talajának adottságairól és ezzel összefüggésben a szükséges alapok 

nagyságáról. 

A feszítőkábelek felső véget a rotorok alatt, az oszlopfejhez lehető legközelebb rögzítse. 

Vegye figyelembe, hogy a rotor lapátok ne érhessék el a kábeleket. 

Figyeljen a rotor lapátok oszloptól mért megfelelő távolságára. Ez minimum 20 cm kell, hogy 

legyen. 

A betonalapokat az építési előírásoknak megfelelően valamint a talajviszonyokat figyelembe 

véve kell kialakítani. 
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Összeszerelés 

 

Az összeszerelés könnyedén megoldható egy mobildaru vagy egy emelőkosaras autó 

segítségével. 

Amennyiben ez nem megoldható, egy az oszlopfejre oldalirányból rögzített lengőkaros 

daruval, 

terelőtárcsa vagy emelőcsigasor segítségével lehet a berendezést az oszlopra helyezni. 

 

A generátorral ellátott azimutcsapágy és a takarók felszerelése. 

 

A generátor-csatlakozó kábelt a szélgenerátor felhelyezése elıtt felülről kell az oszlopon 

keresztül 

levezetni. Figyeljen rá, hogy a kábel semmi esetre se szoruljon az oszlopfejre rögzített alap és 

a generátoralap közé. 

A generátorburkolat tartólemeze a generátor alatt helyezkedik el és azzal együtt kell 

felcsavarozni. 

Ehhez használja a mellékelt önszorító anyákkal ellátott csavarkészleteket. Ezután a 

generátorkábelt 

húzza át a billenő csukló nyílásán és rögzítse a generátoron (lásd. Ezen útmutató 9. 

fejezetét). Végül húzza rá a generátorra a takarólemezt (nagy nyílás előre) és rögzítse a 

mellékelt négy imbusz fejű 6x20-as lencse fejő csavarral a tartólemezhez. 

A generátor és az elektromos csatlakozás szerelése után a burkolatot rá kell húzni a 

generátorra és a 4 csavarral rögzíteni. 

 

Az azimut csapággyal ellátott generátornak minden irányba mozgathatónak kell lenni. Állítsa 

az azimut csapágyat pontosan függőleges állásba. 

 

A spinner és a rotor lapátok szerelése 

 

A rotor lapátot legjobb, ha egy asztalon vagy a földre fektetve, teljesen összeszereli. 

Rögzítse a rotor lapátokat az alumínium agy sima oldalán. Figyeljen rá, hogy a rotor lapátok 

homorú (majdhogynem sík) oldala elıre, tehát szélirányba, és a kifelé domborodó oldala pedig 

hátrafelé 

nézzen. A „Front“ felirattal ellátott oldal ekkor a generátorral ellentétes oldalon van. Helyezze 

ezután a 3mm-es alumínium takarólemezeket a rotor lapátokra és dugja át a 15 db imbusz 

fejő 8X85-ös (8X110 –es 5 kW esetén) cilindercsavart alátétekkel együtt a takarólemezen, a 

rotor lapáton és a tengelyen is. Állítsa be a rotor lapátokat a csavarokra helyezett alátétek és 

önbiztosító csavaranyák segítségével.  

Finoman húzza meg a csavarokat. 

A lapátokat úgy állítsa be, hogy egy-egy lapát csúcsa között azonos legyen a távolság 

(pontosan 120°-os szög). Rögzítse a csavarokat (szorítási er ı 14 Nm). Vegye figyelembe a 

kiegészítő szerelési útmutatót: „Rotor lapátok, tengely és spinner! 

Rögzítse ezt követően az egész rotort a generátorra egy 10X30-as (12X45-ös 5 kW esetén) 

Hatlap fejű csavar valamint a fogazott alátét segítségével. 

Rögzítse végül a spinnert a 6 db 5X16-os imbusz lencsefejő csavar segítségével. 

Vezérlő hálózati betápláláshoz: 
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Ezeknél a berendezéseknél a hálózati oldalon a csatlakozáshoz egy 3x 2,5 mm² 

keresztmetszetű bekötésre van szükség. Ezeket a szekrényben az L1, N és a gn/ge feliratú 

szorítókba fogassa be. A vezérlőszekrényben is megtalálható egy kapcsolási rajz. A „Windy 

Boy“ hálózati egyenirányító egyenáramú oldalról a szekrényre már korábban felszerelt, a 

pólusok felcserélését megakadályozó dugócsatlakozók segítségével csatlakoztatható. A 

váltóáramú oldalon az egyenirányítót a kapcsolószekrényben erre a célra kialakított szorítókra 

csatlakoztatjuk. A csomagban található fékező ellenállást (5kW esetén 2) lehetőleg a vezérlés 

és az egyenirányító fölött egy hőálló felületen kell rögzíteni, és a vezérlésre már rákötött 

kábellel összekötni. Ügyeljen rá, hogy ezek az ellenállások a nyilvános elektromos hálózat 

kiesése vagy extrém vihar esetén nagyon felmelegedhetnek. 

A feszültségellenőrzés hálózati oldalról történik. E határérték túllépésekor a rotort a 

ellenállások automatikusan lefékezik 

 

Az elektromos szerelés végéig kösse ki a rotor lapátokat az oszlophoz! 

 

Elektromos szerelés, kábelkeresztmetszetek 

 

A generátor háromfázisú váltóáramot állít elı. Ebből kifolyólag a szélgenerátortól a vezérlő 

szekrényig 

4 eres kábelt (4 v 6 mm²) használjon. Csatlakoztassa ezeket a szekrényben lévı szorítókhoz 

(U, V, W). A zöld-sárga földelési vezetéket csatlakoztassa a földelési szorítóhoz szekrényben. 

Az erek szín azonosítása következő: 

- L1 barna 

- L2 szürke 

- L3 fekete 

 

Töltésszabályozó: 

 

A töltésszabályozó feladata a szélgenerátor által előállított váltóáram egyenárammá alakítása, 

mellyel tölthetők az akkumulátorok. Véd a túltöltéstől. 

Világító diódák jelzik a töltöttségi szintet. 

Olvassa el erre vonatkozóan a töltésszabályozó használati utasítását. 

Szerelje a töltésszabályozót kb. 1,5 m magasságba. Mivel az akkumulátorok töltése során 

gázok képződnek, ezeket a töltésszabályozótól legalább 0,5 m-es távolságba kell telepíteni. 
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Hálózati betáplálás 

 

Az otthoni vagy a nyilvános hálózatba történı betápláláshoz szükséges egy előváltó 

berendezés valamint egy speciális hálózati betápláló egyenirányító Ez az egyenirányító a 

szélgenerátor által előállított váltakozó áramot (500V), melyet az elıváltó egyenárammá 

alakított, 230 V / 50 Hz váltóárammá alakítja, mely betáplálható az otthoni- illetve a 

nyilvános hálózatba. 

 

 
 

Karbantartás: 

 

A biztonságos működés hosszú éveken keresztüli biztosításához szükséges a berendezés 

bizonyos 

időközönkénti karbantartása. 

Karbantartást kizárólag szélcsendes időben végezzen, vagy fékezze a rotort megfelelő 

eszközökkel álló helyzetig! 

Egy hónappal a használatba vételt követően ellenőrizze az összes csavart és az elektromos 

rendszer csatlakozásait. 

Vizsgálja át a rotor lapátokat látható sérülések után, valamint ellenőrizze nincsenek e 

meglazulva. 

Legalább 6 havonta, de legkésőbb évente ismételje meg a karbantartást. 

Különös figyelemmel ellenőrizze: 

- a rotor lapátok csapágyazását, lassú forgatással ellenőrizze nem jelentkezett e egyenetlen 

járás vagy nagyobb holtjáték a hengercsapágyaknál. A csapágyak utólagos zsírozása nem 

szükséges. Amennyiben egyenetlen járást vagy megnövekedett holtjátékot tapasztal, a 

csapágyakat ki kell cserélni. 

- az összes csavar szorosságát, amennyiben hiányoznak csavarok, azokat a biztonság 

érdekében azonnal pótolni kell. 

- minden kábelcsatlakozást, rövidzárlatok és kontaktproblémák elkerülésére. Ellenőrizze 

a 3 fázisú generátortekercs átmenetét és földelését. 

- a rotor lapátok esetleges sérüléseit. 

Bármiféle probléma vagy alkatrészigény esetén forduljon bizalommal kereskedőjéhez 
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III. Mellékletek 
 

 

III/1. Engedélyezési eljárás 
Áramtermelő  rendszerek engedélyeztetése 

 

Kategóriák: 

 

0-50 kW:                   Háztartási Méretű Kiserőmű  (Hálózati engedélyeztetés) 

 

50-500 kW:             „Nem engedélyköteles” Kiserőmű (Hálózati engedélyeztetés) 

 

0,5 MW-50 MW:     Kiserőművi összevont engedéllyel rendelkező kiserőmű 

           

50 MW felett:          Termelői működési engedéllyel rendelkező erőmű 

               

 

  Háztartási méretű kiserőművek kisfeszültségű közcélú hálózatra történő 

csatlakoztatása: 

  

 A jelenlegi szabályozás szerint HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő 

berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye 

nem haladja meg az 50 kVA-t.  

 HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési 

engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes (EON,ELMŰ,ÉMÁSZ,DÉDÁSZ stb.) engedélye 

szükséges. Abban az esetben, ha a HMKE nem csatlakozik a közcélú hálózatra, és azzal nem 

jár párhuzamos üzemben, a HMKE létesítést csak bejelenteni szükséges.  

 

  Fő műszaki feltételek: 

  

  Az adott felhasználási helyen a rendelkezésre álló teljesítmény hálózathasználati, hálózati 

csatlakozási szerződéssel vagy korábbi közüzemi szerződéssel igazolható módon meg kell 

haladja a telepíteni szándékozott HMKE névleges teljesítményét. Amennyiben ezen feltétel 

nem teljesül, akkor először teljesítménybővítésre van szükség a közcélú hálózatra csatlakozás 

pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet alapján.  

  Egyfázisú termelőberendezés általában 5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 

5 kVA egységteljesítmény felett csak 3 fázisú csatlakoztatás megengedett. Amennyiben a 

fogyasztó egyfázisú ellátással rendelkezik, akkor több egyfázisú termelőegység is 

csatlakoztatható, de ezek névleges összteljesítménye nem haladhatja meg az 5 KVA-t.  

  Az 5 kVA névleges egységteljesítményű termelőberendezések egyfázisú csatlakoztatását az 

Elosztói engedélyes saját hatáskörében a hálózati viszonyok és paraméterek 

figyelembevételével bírálja el.  

Többfázisú csatlakoztatás esetén törekedni kell a termelő berendezések szimetrikus 

elosztására, a fázisok közötti aszimetria maximum 5 kVA lehet. A termelő berendezést az 

elosztói engedélyes a hálózati hatások, visszahatások szempontjából vizsgálja. A közcélú 

hálózatra csak Európai Uniós székhelyű független minősítő intézet által kiállított minősítéssel 

rendelkező berendezést lehet csatlakoztatni. Ezen minősítést a gyártónak vagy a 

forgalmazónak kell beszereznie, és bemutatnia. Inverteres csatlakoztatás esetén elég az 
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invertert minősíttetni, amennyiben az minden egyéb hálózati funkciót is kiszolgál (védelem, 

leválasztás).  

 

A termelő berendezéssel kapcsolatos lényeges műszaki előírások általánosságban a 

következők:  

 

 A villamos energia visszatáplálására alkalmas berendezés legyen ellátva olyan védelemmel, 

amely a közcélú kisfeszültségű hálózat irányából a hálózati feszültség kimaradása esetén az 

automatikus és galvanikus leválasztást 200 ms-on belül automatikusan biztosítja. A közcélú 

hálózatra való visszakapcsolásra csak a hálózati feszültség tartós visszatérését követően min. 

5 perc múlva kerülhet sor.  

Az energiatermelő berendezést rövidzárlati, túlterhelési, földzárlati és érintésvédelmen 

túlfeszültség és frekvencia csökkenési és emelkedési védelemmel, valamint túlfeszültség és 

szigetüzem elleni védelemmel kell ellátni. A hálózati visszahatások tekintetében az MSZ-EN 

50160 előírásai az irányadóak. A hálózatba visszatáplált áram lehetséges maximális 

felharmonikus tartalma: THDi < 5 %  

A berendezésnek a felhasználói hálózatra fixen beépített eszközökön keresztül kell 

csatlakoznia, alapértelmezetten a fogyasztói főelosztóba.  

 

 Elszámolási mérés  

 

Az elszámolási mérésre vonatkozóan HMKE esetén kétirányú mérés kerül kialakításra. Az 

elszámolási mérőkészüléket háztartási méretű kiserőmű létesítése esetén 3x16 A 

rendelkezésre álló teljesítményig az Elosztói Engedélyes biztosítja és szereli, e teljesítmény 

felett a Felhasználó viselési a költséget. 

Az elszámolási mérést a tulajdoni határ közelében,elérhető helyen kell elhelyezni. A mérőhely 

kialakításával kapcsolatban különleges előírás nincs, mindössze normál szabványos mérőhely 

megléte szükséges. A HMKE csatlakoztatása esetén ún,szaldós (ad-vesz) fogyasztásmérő 

kihelyezése szükséges.  

 

A csatlakozáshoz szükséges eljárás lépései:  

 

Az eljárást pontos igénybejelentéssel,valamint az abban meghatározott mellékletek 

csatolásával (pl.: megbízólevél, helyszínrajz stb.) kell kezdeni.  Ha a felhasználó profilos 

elszámolású (kisfogyasztó) akkor a kapcsolatot személyesen az Ügyfélszolgálati irodákon, 

idősoros elszámolású felhasználó (nagyfogyasztó) esetén a hálózathasználati szerződéskötőjén 

keresztül tudja felvenni.  

A megkeresésre elvégzésre kerül a hálózat felvevőképességének vizsgálata, melynek 

eredményéről az elosztói engedélyes „műszaki-gazdasági tájékoztatót” küld. Ezen tájékoztató 

alapján az igénybejelentőnek Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy kamarai 

regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök). Az elkészített dokumentációt egy eredeti és 

két másolati példányban kinyomtatva az elosztói engedélyes Hálózatirányítási osztályára  kell 

eljutatni. A dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a 

szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni. A kiépítés végeztével a kivitelező készre 

jelentésével kell újra felkeresni az ügyfélszolgálatot a szerződések megkötése érdekében. 

Ennek keretében, ha még nem volt a fogyasztónak akkor új, ha már volt akkor egy módosított 

Hálózatcsatlakozási Szerződés, Hálózathasználati Szerződés, valamint egy Üzemviteli 

Megállapodás születik. Ezen szerződések megkötésének feltétele a szaldó elszámolású 

kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatói szerződés meglétének igazolása. A szerződések 
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mindkét fél általi aláírása után kerül szükség esetén megrendelésre a mérőcsere, mely 

telefonon előre egyeztetett időpontban történik meg.  

A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe 

helyezni) tilos!  

 

Csatlakoztatáshoz szükséges lépések felsorolásszerűen:  

 

-Igénybejelentés (Igénybejelentő)  

-Műszaki-gazdasági tájékoztató (Ügyfélszolgálat)  

-Csatlakozási dokumentáció (Igénybejelentő)  

-Jóváhagyás (Elosztói Engedélyes)  

-Kereskedelmi szerződés megkötése ill. módosítása (Igénybejelentő)  

-Létesítés, készre jelentés (Igénybejelentő, kivitelező) 

-Hálózati Csatlakozási Szerződés, Üzemviteli Megállapodás és Hálózathasználati 

Szerződés   

  megkötése (Ügyfélszolgálat - Igénybejelentő) 

-Elszámolási mérőkészülék cseréje, ellenőrző mérések (Elosztói Engedélyes).  

 

A csatlakozási kérelemnek, igénybejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

 

-Igénybejelentő nyomtatvány  

-Térképszelvényen feltüntetett csatlakozási hely, helyszínrajz,csatlakozás módja  

-Csatlakozási helyen jelenleg rendelkezésre álló teljesítmény (áramérték)  

-Csatlakoztatni kívánt kiserőmű üzemmódja (fogyasztáscsökkentő jellegű beépítés / 

közcélú  

  hálózatba betáplálás igénye)  

-Berendezések típusai, névleges paraméterei ( Pn, Un, In, stb.)  

-Létesítés célja, primer energiaforrás megnevezése  

-Levelezési cím  

 

Csatlakozási dokumentáció tartalma:  

 

-Kitöltött előlap (termelő neve, helyszín, fogyasztási hely azonosító stb.)  

-Tervezői nyilatkozat (aláírva!)  

-Ellátó hálózat leírása (tájékoztató levél alapján)  

-Térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz  

-Tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a beruházó nem azonos a 

tulajdonossal)  

-A meglévő mérőhely leírása  

-Telepített rendszer részletes leírása összhangban az egyvonalas sémával!  

-Egyvonalas villamos séma a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével (az 

egyvonalas sémán 

  az erősáramú szimbólumkészletnek megfelelő rajzjeleket kell használni)  

-Védelmi leírás, aktuális beállítási értékek (letölthető sablon táblázat kitöltése)  

-Szerződések másolata a rendelkezésre álló teljesítmény igazolásához  

-Termelői nyilatkozat (letölthető sablon)  

-Forgalmazói nyilatkozat (letölthető sablon)  

 

 



 

 

76 

 (A magyarországi forgalomba hozatalra vonatkozó jogszabályok és rendeletek, valamint a 

környezetvédelmi előírások betartása a Forgalmazó felelősségi körébe tartozik. A háztartási 

méretű kiserőmű létesítésénél a leírt hálózati csatlakozási feltételek mellett be kell tartani a 

villamosenergia-termelő berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egyéb 

jogszabályi kötelezettségeket, ill. környezetvédelmi előírásokat is. Ha a telepítendő háztartási 

méretű kiserőmű, vagy ennek működtetésével összefüggő felhasználói hálózati elemként 

tervezett berendezés, vagy műszaki megoldás nem a vonatkozó hatályos szabványok előírása 

szerint kerül tervezésre, a tervezőnek összehasonlító elemzéssel be kell mutatnia az 

engedélyezési tervdokumentációban a társaságcsoport részére az eltérés mibenlétét, annak az 

alkalmazásra előírt szabványban írtakkal való egyenértékűségét, és indokolnia kell annak 

szükségszerűségét, vállalnia kell a szabványtól való eltérésből eredő következményeket.)  

 

 

 

III/2. Előkészítési mintaprogram  
Napelemes rendszerek - Helyszíni felmérés, előtervezet készítése 

Napelemes rendszerek telepítésénél rengeteg dolgot figyelembe kell vennünk ahhoz hogy a 

beüzemelt rendszer megfelelően, biztonsággal és a kellő teljesítménnyel működjön. 

Az előtervezet legfontosabb része a lehető legpontosabb helyszíni felmérés, ez a 

későbbiekben sok szempontból megkönnyítheti a munkánkat. 

Első lépésként próbáljunk a felméréshez időpontot egyeztetni a tulajdonossal, ügyféllel, 

lehetőleg úgy hogy ő is jelen legyen, igy könnyebb ismertetni vele a helyszín adottságait, 

lehetőségeit, és az esetleges olyan dolgokat amit nem lehet megvalósitani, vagy csak bizonyos 

korlátozásokkal. 

Egy élő példával végigvezetve, lépésről lépésre átvesszük a helyszíni felmérés és ebből egy 

előtervezet készítését. 

Adott egy 120 m2-es családi ház, nyeregtetővel, tetőcserép borítással és egy az építés után pár 

évvel hozzáépített lapostetős résszel. 
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Első lépésként a helyszínre érkezve vizsgáljuk meg a terepviszonyokat. Épület elhelyezkedése 

a környezetben. Jelen esetünkben egy a főút mellett vezető, dombra felivelő mellékúton 

található a lakóház. A mellékút enyhén balra ível, majd a domb tetején kiegyenesedik. 

Nagyobb fák a dombon nem találhatóak. A domb magasságából adódóan pedig fölé nő a főút 

mellett található fáknak, oszlopoknak. Telken kívüli árnyékoló tényező igy esetünkben nem 

található. Jobbról és balról is található telekszomszédság, árnyékoló tényező itt sem 

veszélyeztet, a telek dél-délkeleti irányban enyhén emelkedik, fák csak a telek mögött 

található erdős részen találhatóak, igy nem zavarnak a leendő rendszer működésében. Ezzel a 

külső tényezőket átvizsgáltuk, irány az ügyfél! 

Először mindig hallgassuk meg kérjük az ügyfél elképzelését mint kiindulópont. Sok esetben, 

(mivel egy olyan szakterületről beszélünk amihez jelenkorban még igen kevés szakember ért, 

igy valószínüleg a tulajdonos sem jártas a technológia kritériumaiban) az ügyfél által 

kigondolt rendszer eleve megvalósíthatatlan, vagy csak komoly kompromisszumokkal. 

Jelen esetünkben az ügyfél elképzelése egy 5 KWp rendszer lett volna az épület lapostetős 

részére telepítve. Első ránézésre ez egy reális elképzelés, az épület villamos energia 

fogyasztását figyelembe véve is egy szükséges méretű rendszer. Az épület fogyasztását 

egyébként, amennyiben az ügyfél nincs pontosan tisztában vele, egy villanyszámláról 

könnyedén kiszámolhatjuk. 

 

 

 

 

 

 

Gyors 

számolás 

után 5 KWp 

rendszer - 20 db 240 W polykristályos napelemre lesz szükségünk, ehhez kell megfelelő 

területet találnunk. 

Végezzük el az épület tájolását. Ez ad nekünk egy támpontot a lehetőségekről. Ehhez 

használhatunk egyszerű iránytűt, de lehetőségünk van modernebb módszerekre is. Az 

okostelefonok világában pl. számos szoftver áll a rendelkezésünkre. Egy példa: Smart tools 

nevezetű letölthető program Android és iOS platformokra. Beépített iránytűvel ami a kamera 

segítségével rávetíti a tájolást az épület képére, fényképet is készíthetünk igy, és ezt a 

későbbiekben csatolhatjuk az előtervhez. De megvizsgálhatjuk pl. a ferdetető pontos 

dőlésszögét vele és még sok egyéb fontos és használható eszközünk van. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.aboy.tools&hl=hu 

Esetünkben az épület a telekkel párhuzamosan délnyugat, 20fok irányban fekszik. 

Az épület első körbejárása után már ránézésre is szembetűnő volt, hogy a lapostetős területre 

árnyékolásmentesen (lapostetős telepitésnél számolni kell a napelemek árnyékvetésével, ez a 

telepítésben kieső területeket jelent) nem fogunk tudni telepiteni 20 db modult. Igy még a 

pontos számitások elött megpróbálhatunk alternativ megoldásokat bevonni, amennyiben az 

épület adottságai lehetőséget adnak erre, és az ügyfélnek is megfelelő az opció. Esetünkben ez 

az opció a lapostetős felület folytatásaként található ferdetetős felület, a lapostetőhöz való 

közelségéből adódóan megfelelő kiegészitő napelemek telepítésére, de ügyfelünk sem 

szeretné megbontani a tetőt és a fekvése sem annyira megfelelő. Található még az épület 

mellett egy garázs, azonban a nehézkes kábelezés és a garázs tetejének szigeteletlensége, 

félkész állapota miatt ezt elvetettük. 

Következő lépésként közelebbről is megvizsgáljuk a telepítésre szánt felületeket. Láthatjuk 

hogy zavaró tényező a lapostetőnél egy kémény, és egy az épület elején lévő ferdetetős  

részből származó benyúlás. Ezeket az előtervek készítésekor majd figyelembe kell vennünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben rendelkezésre áll, kérjünk a tulajdonostól, alaprajzot tervdokumentációt az 

épületről, ez a későbbiekben sokban segítheti a munkánkat. Amennyiben nem megoldható, a 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.aboy.tools&hl=hu
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saját méréseinkre, dokumentációinkra kell hagyatkoznunk, ennél törekedjünk a lehető 

legnagyobb pontosságra. Ha rendelkezésre áll tervdokumentáció, akkor is érdemes egy mérést 

végezni, főként lapostetős telepítéskor, jelen esetünkben is mutatkoztak eltérések a hasznos 

lapostetős felületet illetően ami a későbbiekben pozitívan befolyásolta a telepítést. 

Ha a tervdokumentációk rendelkezésünkre állnak, az ügyféllel mindent egyeztettünk, 

megcsináltuk a saját rajzainkat, elkezdhetjük az előtervezet készítését. 

Az előterv elkészítése a gyakorlatban egy méretarányos rajz készítése a lehetséges telepítési 

vázlattal. 

Készíthetjük kézzel is, de ajánlatosabb a közkedvelt tervezői programok egyikét használni. 

Elég sok alternativa létezik, talán a 2 legkedveltebb az ArchiCAD és az autoCAD programok, 

de ezek lincenszdíjas alkalmazások és használatukhoz szükséges a programban jártasság. Egy 

egyszerűbb alternatíva, ami esetünkben egyébként tökéletesen elegendő: 

A LibreCAD nevezetű program Windows Xp / 7 és Mac OS platformokra, teljesen ingyenes 

freeware program, kezelése egyszerű és gyorsan elsajátítható. Mi is most ezzel a programmal 

készítjük a méretarányos telepítési vázlatunkat. 

http://librecad.org/cms/home.html 

Vázoljuk fel a tervdokumentáció és az általunk készített mérések alapján a tető felülnézeti 

képét méretarányosan a tetőn lévő tárgyakkal és egyéb felületekkel együtt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután 3 fontos tényezővel is kell számolnunk. A tető számunkra hasznos területe, a telepitett 

modul méretei és száma, és a modulok és a tetőn lévő tárgyak (jelen estünkben a lapostetőn a 

kémény) árnyékoló hatása. 

http://librecad.org/cms/home.html
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A lapostetőn a hasznos alapterületnél vegyük figyelembe a szabad mozgástér meghagyását, 

későbbi karbantartási és esetleges javítási, szerelési munkákhoz. 1 ember kényelmes 

mozgásához elegendő hely szükséges legalább a telepített modul-sorok között. Ezen felül ne 

feledjük a kötelező előírásokat sem, pl. a tető széleitől megtartandó kötelező távolság. 

A napelem méretei: 240 W Polykristályos napelem 1640x992 mm befoglaló mérettekkel. 

Mivel lapostetőre telepítünk, a tartószerkezet kialakításánál komoly szerepe lesz a 

szélterhelésnek. Ennek csökkentése végett a magyarországon optimális 35 fokos dőlésszög 

helyett 20 fokos dőlészögre tervezzük moduljainkat. Igy a tartószerkezet kialakításakor 

lehetőségünk nyílik egy zárt szerkezeti megoldásra ami nagyságrendekkel csökkenti a 

szélterhelést és a szükséges súlyozásos rögzítés mennyiségét. Tehát tervezéskor is a 20 fokos 

dőlésszöggel számolunk amikor a kieső leárnyékolt felületeket vizsgáljuk. Amennyiben nincs 

időnk egy kis matekozásra a szögfüggvényekkel, itt egy alkalmazás amivel könnyedén 

kiszámolhatjuk a leárnyékolt területek nagyságát, megadjuk a befoglaló méreteket, az területi 

elheyezkedésünket, és a beesési szögeket és a program kiszámolja nekünk a leárnyékolt 

távolságokat: 

http://www.schletter.de/EN/solar-mount-system/pvs.html 

http://www.schletter.de/EN/solar-mount-system/pvs.html
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Számoljuk ki egy napelem, napelem sor által leárnyékolt felületet, ugyanezt tegyük meg a 

tetőn lévő tárgyak, benyúlások árnyékoló tényezők esetén is (Kémény, csatlakozó ferdetetős 

rész esetleges leárnyékolása, stb.) 

Ha ezek megvannak, akkor már tudjuk a tetőnk hasznos árnyékolásmentes felületét, és tudjuk 

hogy egy napelem, napelem-sor mekkora felületet igényel. Elkezdhetjük a napelemek 

virtuális felpakolását. 

Erre több féle opciónk van: 

A Lapostetős felületnél keressük a dél vagy a délhez legközelebb fekvő irányt, ez ebben az 

esetben a tető hátsó része felől előre felé haladva, így a legcélszerűbb elhelyezni a 

napelemeket. Ebben az esetben a már említett Délnyugat 20 fok fekvéssel tudunk kalkulálni 

ami minimális veszteséget jelent a rendszer teljesítményében. Lehetőségünk lenne még a 

sorok elforgatására és a tökéletes déli irány bepozicionálására, de ez esetünkben a kihasznált 

hely szempontjából és a tartószerkezet kialakításának nehézségeiből adódóan elvetésre került. 
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 Lehetőségünk van állítva és fektetve is telepíteni a modulsorokat. Csinálunk mindkettőre 

telepítési vázlatot, esetünkben a fektetett napelem telepítése kiesett, mivel ezzel az eljárással 

elhelyezéstől függően maximum 11-13 db táblát tudnánk árnyékolás mentesen telepíteni. 

Állítva már előrébb járunk, így van elegendő területünk akár 18 db napelem telepítésére is, ez 

még azonban mindig nem éri el a 5KWp rendszer telepítéséhez szükséges 20 db-os 

mennyiséget, így kijelethetjük hogy erre a lapostetős felületre hagyományos módszerrel nem 

tudunk elhelyezni 20 db 240W-os napelemet. ( a hagyományos módszert azért teszem hozzá 

mert léteznek az un. Delta Wing lapostetős telepítési technológiák, ezek bizonyos 

teljesítmény veszteség mellett lehetőséget adnak a jobb területkihasználásra, de ez egy bővebb 

téma, és jelen esetünkben nem is lett volna célszerű alkalmazni) 

 

Így a napelemek a vizsgált ingatlanra telepítésének lehetőségeire irányuló tervünk elkészült, 

ezt vázolhatjuk az ügyfélnek. 

A teljes rendszer terveinek elkészültéig azonban még rengeteg fontos teendő van, pl. a 

megfelelő inverter kiválasztása, egy biztonságos tartószerkezet kidolgozása, a tető statikai 

vizsgálata hogy egyáltalán elbírja-e a napelemek és a súlyozás általi terhelést, szükséges 

védelmi funkciók kiviteli terve, stb. de ezek külön-külön is egy bővebb kifejtést igényelnek. 
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IV/3. Felhasznált irodalom 

 

LUKÁCS GERGELY SÁNDOR 

Megújuló energiák kézikönyve 

VÉGHELY TAMÁS 

Napelemek és napelem rendszerek szerelése 

DEBRECZENI MIHÁLY 

A fotovoltaikus energia ismertetése és alkalmazása kompetens partnerrel 

PATAY ISTVÁN 

A szélenergia hasznosítása 

ELZETT SOPRON KFT: SOPRON 

Szerelési és Használati  Útmutató 

Antaris 2,5-5 kW 

GYÁRTÓ FORGALMAZÓ KIVITELEZŐ CÉGEK HONLAPJAI 
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Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 

 

 

 

http://www.husk-cbc.eu/

