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0. ISMERETKÖR  

Bevezetés 

 

A magyar lakosság , a magyar családok életminőségét  döntő módon meghatározza, hogy 

milyen módon tudja biztosítani lakóházának gazdasági épületének  hő és villamos áram 

igényét 

 

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 munkafüzet áll nem hivatalos állami megrendelésre 

re 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, 

kivtelező 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: 

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 
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– A megújuló energiák és a fenntartható lét. 

– Megújuló energetikai alapfogalmak és kategóriák. 

– A megújuló energiák, foglalkoztatási perspektívái és a vállalkozási tevékenység 

A 96. sorszámú Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye központi program alapján 

A  ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye hivatalosan  megjelent. Részletesebb programját  

2013 szeptemberétől igérik. Jelen követelményrendszer ehhez szándékozik igazítani a 

napkollektoros tananyag követelményrendszerét és tartalmát. 

Szerkezeti kivitele némileg eltér a hagyományos OKJ szerkezetétől (pl. „pályatükör” 

elnevezés alkalmazása) 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 582 03 

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-

szerelő 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető  az e 

rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában. 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai 

rendszerszerelő  

2.3. Előírt gyakorlat: – 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 



 6 

2.8. Szintvizsga: - 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú 

berendezéseket, rendszereket létesít, szerel, beüzemel, javít, és tart karban. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

 szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtő- és hőszivattyú 

rendszereket és berendezéseket  

 szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és 

azok rendszerelemeit  

 dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat  

 a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni  

 hűtés, lég- és klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési 

előírásait alkalmazni  

Javasolt napkollektoros kiegészítés  a napelemes rendszer metodikája szerint 

Javasolt óraszám 200 óra 

Technológia specifikus  feladatprofilok: 

Napenergiánál 

Ismeri  és szakszerűen használja a solártechnológia  hőtermelő  anyagait eszközeit. 

Terület és telepítés előkészítés solár tájolás. 

Fogadószerkezet elkészítése a napkollektor  típusának megfelelően. 

Rögzíti a napkollektorokat,  

Összekapcsolja a napkollektorokat. 

Tároló, szabályzó, mérő egységeket, biztonsági rendszereket a a rendszerbe épít. 

Beüzemel próbaméréseket végez 

Átadás átvételi jegyzőkönyvet készít. 
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I. FENNTARTHATÓ ÉLETMÓDUNK 

I/1. A fenntartható életmód 

A fenntartható életmód a fenntartható léthez szorosan kapcsolódó fogalom. A fenntartható 

fejlődés meg ennek éppen egy nagyon távoli  lehetősége. Amíg a fenntartható lét nem párosul 

egy egészséges minden ember számára elfogadható életmóddal, addig a fenntartható 

fejlődésről naivság beszélni. Másrészt azt is rögzíteni kellene, hogy a „homo sapiens” vagy a 

„mohó sapiens” életfeltételeit akarjuk –e fejleszteni, ami egyáltalán nem mindegy. 

A tananyag első része ehhez kíván néhány elgondolkozató ismerettel hozzájárulni. A 

következő sorok Hetesi Zsolt éppen ezt a témát elemző soraiból vannak kiemelve és néhány 

tanulságos ábrával, rendszerező képpel kiegészítve 

1. A jövő - ami tulajdonképpen nincs is 

Nehéz felfogni a mai ember számára, hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, milyen 

nehézségekbe sodortuk magunkat saját életformánk következtében és annak 

folytathatóságának érdekében. 

Nemzedékünk meg fogja érni a körülöttünk lévő mesterséges világ fokozatosan gyorsuló, 

hatványozott ütemű összeomlását. Ha az olvasó 1960 után született, nagyon jó esélye van rá, 

hogy erőszak, járványok vagy éhínség végezzen vele.[1] Állításom rendkívül merésznek, 

ugyanakkor félelmetesnek tűnik. Mégis, ha végigjárjuk ennek az írásnak a gondolatmenetét, 

nyilvánvaló lesz, hogy változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden 

jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.  

Önmagában ez is elég lenne ahhoz, hogy aggodalommal szemléljük jövőnket, még inkább 

gyermekeink jövőjét, de további, és még megoldhatatlanabb gond az a jelenlegi ésszel fel is 

alig fogható, és agyonhallgatott erőforrásválság. Ez olyan komoly, hogy tíz éven belül egyre 

élesebben kirajzolódva rendezetlenségbe taszíthatja társadalmunkat. A világhatalmi 

sakkjátszma és az ember genetikai öröksége pedig mintegy megkoronázza az egész 

jelenségkört. Írásomban röviden ezekre a tényezőkre térek ki.  

Alaptétel: A növekvő népesség és gazdaság növekvő erőforrás-felhasználást kíván, mely 

gerjeszti a népességnövekedést. Ebben a visszacsatolásban áll a lényeg. A felhasználás és a 

népesség  is nő, ugyanakkor a bolygó véges, ráadásul két súlyos nehézség (ebből 

következően) most  egyszerre lép fel. 

(Kiegészítés. A népesség jelenleg a földön 7,5 milliárd és tudósok által 

> bizonyított tény hogy a föld 4 - 4,5 milliárd embert képes egészséges 

> körülmények között eltartani.) 

Érdemes megfontolni egy történetet, a Szent Máté-sziget rénszarvasainak esetét. Egy faj, ha 

olyan környezetbe kerül, ahol nagy bőségben talál táplálékot, akkor komolyabb 

szaporodásnak indul. A szaporodásnak a táplálék elfogyása vagy a természetes ellenség vet 

véget. A faj a környezetében olyan változásokat is okozhat, amelyek kipusztulásához 

vezetnek. A szigetet, amíg nem élt rajta rénszarvas, tíz centiméter vastag rénszarvaszuzmó 

borította. 1944-ben egy 29 állatból álló rénszarvascsordát telepítettek a szigetre. A csorda 

szaporodása, mivel bőségesen volt táplálék, exponenciális függvényt követhetett. Az 
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exponenciális függvény szerinti szaporodás azt jelenti, hogy a szaporulat mindig az éppen 

meglévő létszámmal arányos. 1957-ben már 1350 egyed élt ott, 1963-ban pedig 6000. 

Addigra lelegelték a zuzmót és 1963-1964 kemény tele végzett a csordával. A tavaszt csak 41 

tehén és egy terméketlen bika élte meg. Ez a kipusztulás törvényszerű volt, mivel a 

rénszarvasok felszabadultak a létszámukat szabályozó hatások alól.  

Egyrészt nem ritkították őket a ragadozók. Másrészt nem vándorolhattak máshová, ezért a 

zuzmó nem újulhatott meg. Ha már állatok, akkor La Fontaine, aki meséinek végén mindig 

egy kérdést tesz fel: moralite? Azaz: tanulság? Hogy van-e tanulság, remélem, kiderül.  

2. Éghajlati és erőforrásválság 

2.1. Időjáráscsinálók  

A cím arra utal, hogy régen az isteneket értették az időjárás irányítóin. Manapság már senki 

sem hiszi, hogy külön istene lenne az esőnek, vagy a Napnak, helyette azt gondolják, hogy az 

időjárás alakulásáért a légkört leíró állapotjelzők (nyomás, sűrűség, hőmérséklet, moláris 

összetétel, stb.), a besugárzás, a felszín tulajdonságai, a légkör átlátszósága, stb. a felelősek. 

Nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy az időjárás nagy léptékű alakítói a múlt század 

ötvenes évei óta mi magunk vagyunk. 

.[2] Az emberi tevékenység következtében a Föld átlaghőmérséklete 0.6 C°-ot emelkedett 

az ipari tevékenység előtti időhöz képest 

[3]. A légköri CO2 mennyiséget pedig az emberiség jelentősen megemelte; az ipari 

termelés előtti 80 ppm- hez képest most 380 ppm4 (IPCC, 2007). (1. ábra) Köztudomású, 

hogy a CO2 üvegházgáz, azaz csekély mennyisége ellenére rendkívül hatásosan  megköti az 

hőkisugárzást a Föld felszínéről a világűr felé[5].  

A légkörmodellek szerint a Földnek ekkora mennyiségű szén-dioxid hatására 2-3 C°-al kellett 

volna fölmelegednie, de a valóság ennek harmada (Stainforth et al., 2005). Egyre 

nyilvánvalóbb, hogy ez annak köszönhető, hogy az ősmaradványi erőforrások elégetése 

rengeteg permetet (aeroszolt) és koromból meg porból álló részecskéket juttat a felsőlégkörbe, 

mely csökkenti a bejutó napsugárzás erősségét [6]. Sajnos azonban még a por jelenlétében is 

növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Előrejelzések szerint, ha a jelenlegi ütemű CO2-

kibocsátás folytatódik (és növekszik), akkor 2050-re a Föld átlaghőmérséklete 2-5 C°-al 

növekedhet meg. 

2.2. Az éghajlatváltozás következményei 

A jelenleg a Földön élő fajok mintegy 1/3-a kipusztulhat ha még 2 C°-al növekszik a 

hőmérséklet. Ez elképzelhetetlen csapással járna bolygónk élő rendszerére 

(ökoszisztémájára). 

Az ember fennmaradása egy ilyen környezetben alig biztosítható, ennek egyszerűen az az 

oka, hogy az ember a tápláléklánc végén foglal helyet, ezért csúcsragadozóként fogható fel. 

Az emberiség túléléséhez 23 nagyrendszer működése szükséges, ezekből 15 jelentősen sérült, 

többségük visszavonhatatlanul (Millenium Ecosystem Assesment, 2007). 
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4. Ha 5 C°-ot sikerül emelni a bolygó hőmérsékletén, akkor felolvad az összefüggő jégtakaró 

a föld alatt Szibériában[8]. Az ott található jég 10%-ban metánt tartalmaz; a vízmolekulák 

csapdába zárják a metánmolekulákat (klatrát-szerkezet) (Sloan, 2003). Ha mindez felszabadul 

(a jelenség Nyugat- Szibériában már zajlik), akkor összesen 450 milliárd tonna metán jut a 

légkörbe, ami rövid távon annak felel meg, mintha 23-szor annyi CO2 jutna ki. Amikor ez 

megtörténik, a légköri viszonyok annak felelnek majd meg, mintha a CO2 sűrűsége 3900 ppm 

lenne; azaz, a jelenleginek mintegy tízszerese. Ennek következtében több tíz fokos 

hőmérséklet-növekedés várható. 

2.3. Erőforrásválság 

Egy ideje egyre többen ismerték fel, hogy az ősmaradványi erőforrásokra épülő mesterséges 

társadalom nem tartható fenn sokáig, mert nem lesz többé olcsó erőforrás (olaj). Óriási 

teljesítményeink egyszerűen annak köszönhetőek, hogy rendkívül olcsón tudunk 

erőforrásokat rendszerbe állítani azért, hogy bármit gyártsunk, mozgassunk, vagy hogy 

kényelmesebben éljünk. Az USA éves fogyasztása erőforrásokból 3-szor több, mint amit a 

területén élő növényzet összesen megköt.  

Az 1980-as évektől kezdve mind több kutató foglalkozott a készletek kimerülésének 

gondolatával, ezt nevezik olajhozam-csúcs elméletnek (peak oil theory). A dolog lényege a 

következő. A Földön a lélekszám növekszik, és legalább ezért növekedni kell az 

energiatermelésnek is. Egyébként már az is igaz, hogy egy ember is többet fogyaszt, mint 

korábban, így állandó népesség mellett is egyre több erőforrást használunk. Ezek a 

folyamatok hatványozódó (exponenciális) erőforrás-felhasználást eredményeznek, ám a 

készletek végesek  

Ebből látható, hogy olaj hiányában súlyos ellátási zavarok várhatóak[10]. Ellátási zavarok 

miatt akár 2009-ben előállhat egy vészhelyzet, ugyanis a kereslet és a kínálat között 5% rés 

lehet 2008 végén, ami 2009 közepére 8% lehet (közepesen derűlátó becslés). Emlékeztetünk 

arra, hogy az 1979-es olajválságot - amikor Nagy-Britanniában 3 napos munkahét volt, az 

Egyesült Államokban pedig üres autópályák és benzinhiány, valamint áram-kimaradások, - 

9%-os hiány idézte elő. Akkor az OPEC nem volt hajlandó adni olajat, most pedig képtelen 

lesz majd - ez a válság nem oldódik meg „magától”, mert nem növelhető a kitermelés. 

Ugyan van még némi szenünk és földgázunk, azonban ezekből is egyre több fogy, ráadásul 

bányászatuk és szállításuk olajat igényel. Szénből az export csúcsa (azaz a piacon mozgó 

összes szén mennyiségi csúcsa) 2010-2014 között várható, a tényleges kitermelési csúcs 

2018-ban. Gázra ugyanezek az adatok 2012 és 2014[13].  

A részletek kifejtése nélkül vizsgáljunk meg néhány következményt.  

Az ősmaradványi erőforrások adják a villamos áramtermelés 66%-át (az olaj7%-a, a földgáz 

44%-a, a kőszén 88%-a, a víz- és atomerő 100%-a ide fordítódik). Az ősmaradványi 

erőforrások kiesése fokozatos áramkorlátozást, illetve teljes kimaradást okoz 5, illetve 10 

éven belül. Áram nélkül a mai társadalom nem képes fennmaradni, a városi életforma 

megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Ha nincs szállítás, az élelmiszer nem jut el a városokba 

(a szállítás 90%-a olaj alapú); áram nélkül megszűnik a vízellátás, a tájékoztatás és a 

hírközlés. Mivel a fejlett világ a kapcsolattartásra egyre inkább a világhálót és a hordozható 

telefon-rendszert használja, ezért ez a terület is komoly visszaesést fog elszenvedni. (Duncan, 
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2006) 2015-re a jelenlegi kitermelés egyharmadával visszaesik. Ez az áramtermelésben 500 

ezer MW villamos teljesítmény kiesését jelenti.  

Olaj hiányában a műanyaggyártás (mely az élet egyre több területén kizárólagos, és az 

anyagforgalom jó részét teszi ki) visszaesik. Ősmaradványi erőforrások nélkül nem lehet 

műtrágyákat és vegyszereket előállítani[14]. A gépek is leállnak, mindez együtt a zöld 

forradalom utáni mezőgazdaság végét jelenti. A termésátlagok a harmadukra-ötödükre esnek 

vissza. 

A növekvő erőforrás-árak miatt pénzromlás lép fel, mely többé nem áll meg. A folyamatot 

gazdasági válság és munkanélküliség követi, mely a fogyasztói társadalom bukásához vezet; 

ezzel megszűnik az anyag fölötti vágyak elnyomása, és a társadalom szűk érdekcsoportok 

általi kihasználása és tudati befolyásolása.  

(Kiegészítés. Az előrejelzések szerint  a világ olajtermelésének 2020–2030-ig el kell érnie a 

napi 96 millió hordót. Jelenleg napi 86–87 millió hordó a világ kőolajtermelése.) 

Az összeomlás sorrendje:  

- az erőforrás-kínálat csökken,  

- a gazdaság zsugorodik,  

- a közegészségügy, mint a legdrágább és legkifinomultabb ágazat, összeomlik, ezt 

követik a zavargások, járványok és éhínségek.  

A fejlődő világban a zöld forradalom utáni mezőgazdálkodás megnövekedett termésátlagai a 

népesség növekedését is maguk után vonták. Amikor ezekben az országokban az 

erőforráshiány miatt visszaesnek a termésátlagok, továbbá összeomlik a gazdaság, a 

valószínűségre hagyatkozva egy embernek 1/5=20% esélye lesz élelemhez jutni, és 50-60% 

esélye lesz túlélni a járványokat és zavargásokat, azaz, összesen 85-90% eséllyel nem 

maradhat életben. Az egész harmadik világ népességére nézve ez mintegy 4-4.5 milliárd 

ember halálát jelenti majd, körülbelül 2040-ig bezárólag[15]. 

A nyugati világ szerencsésebb, mert a megnőtt termésátlagokat nem követte a népesség 

megugrása, a termelt többletet a haszonállat-állomány eszi meg, ezért van mindennap hús a 

nyugatiak asztalán. Ezt a közbeeső láncszemet eltüntetve a táplálékláncból, a nyugati világ 

élelmezése megoldható. Azonban az igények jó részéről le kell mondani, hogy a túlélés biztos 

legyen. Ez, és az erőforráshiány óhatatlan zavargásokkal jár majd, így nyugaton is számítani 

kell 50% emberveszteségre, ez mintegy 700 millió fő[16].  

A következmények súlyosságát tekintve ez az eddigi legnagyobb csapás, ami ránk vár. 

Most nézzük, hogy mi az, amit nem érdemes, vagy lehetetlen megoldani, és miben 

felesleges hinni.  

2.4. Ami nem megoldható  

Sokak válasza az a fenti nehézségekre (amiket ők inkább „kihívásnak”mondanak), hogy a 

gazdaság a kényszer hatására majd megkeresi azt az utat, ami járható. Ráadásul egy közkeletű 
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válasz szerint majd kitalál valami megoldást a tudóstársadalom. Többen a megújuló 

erőforrásokban látják a jövőt.  

Úgy tűnik, hogy szinte minden vezető államférfi és közgazdász a fenti tévedések 

valamelyikének rabja; ezeken keresztül, illetve ezek következtében pedig egy mit sem sejtő 

népesség él a világon. A tudománynak sokan természetfölötti hatalmat tulajdonítanak, pedig 

eredményei mögött a fizika törvényei állnak - és nem utolsósorban erőforrás-felhasználás. 

„Üzemanyag” nélkül a tudomány sem működik; s mivel a tudomány rendkívül kifinomult 

vívmányokat használ, ezért működése roppant erőforrás-igényes. Továbbá egyes 

tudománytörténészek 

szerint a tudomány jelenleg nincs „felfedező kedvében”, a felfedezések arányában csak az 

1600-as évek szintjén áll, és messze van attól a csúcstól, mely az 1870-es éveket jellemezte 

(Huebner,2005).  

Ezen összetett okok miatt úgy tűnik, hogy nincs sok esély egy átütő tudományos felfedezésre. 

A piac pedig, amely kikényszeríthetné a változást, már régen nem befolyásolható, nem 

téríthető ki a növekedés pusztító folyamatából. 

Ami a további olajlelőhelyeket illeti, erről már írtam, annak esélye, hogy még vannak 

könnyen kitermelhető, olcsó olajat adó nagy mezők a Földön, 5%. A felfedezések egyre 

csökkennek, az igény nő, kinyílt az olló, és napról napra nyílik.  

A megújuló és zöld erőforrások esete sem biztató. Ezek a termelés 1-2%-átteszik ki, ami 

egyszerűen túl kevés bármihez. Annyi fejlesztésre és építésre, illetve gyártásra már nincs sem 

idő, sem pedig hagyományos ősmaradványi erőforrás, amennyi akár a jelenlegi termelés 1/10-

ét adná később! Egy példa. Németországnak van a legnagyobb szélerőmű-rendszere az 

Európai Közösségen belül. Azonban ebben az országban a fogyasztás növekedésével sem tud 

lépést tartani a szélerőművek létesítésének üteme, nemhogy a villamos áramtermelésből egyre 

többet n teljesítene. Összességében is igaz, hogy bármelyik zöld erőforrást 40-szeresére 

kellene felskálázni ahhoz, hogy lépést tartsunk az ősmaradványi források fogyásával. 

Számszerűen: 2015 decemberéig naponta 400 MW új erőforrást kellene rendszerbe állítani az 

összeomlás elkerülésére. Összehasonlításul: Paks egy blokkja 440 MW villamos 

teljesítményű.  

Az egyik varázsszó a területen a hidrogén. Azt állítják egyes szakértők, hogy a hidrogén lehet 

a jövő olaja. Ez persze két okból sem működik. Egyrészt ha a hidrogént üzemanyagként 

szeretnénk használni, akkor elő kell állítani, ez pedig hagyományos erőforrásokat köt le, 

ráadásul a hidrogén nehezen szállítható, folyékonnyá pedig csak -235 C°-on válik, és könnyen 

elillan, továbbá sokkal robbanásveszélyesebb, mint a benzin. Előállítása, és szállítása 

hagyományos erőforrást igényel, tehát azt kiváltani nem képes. Ráadásul, ha hagyományos 

erőforrásokkal (pl. földgázzal) állítják elő, több CO2 keletkezik, mintha azt a hagyományos 

erőforrást közvetlenül használtuk volna fel; ugyanakkor a folyamat teljes mérlege elég rossz 

ahhoz, hogy ne lehessen varázsszernek felfogni. 

Az atomenergia veszélyes, ez szinte közhely, mégsem riadnánk vissza tőle, ha segíthetne. De 

erre nem képes. Az urán is véges készletekkel van jelen a Földön, kitermelése a jelenlegi 
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erőműpark működtetésével 2030 környékén tetőzik, de ha az ősmaradványi készletek fogyása 

miatt növeljük az atomenergia részarányát, akkor ez hamarabb beköszönt. 

A fúziós erőművek első, valóban működő példánya 2040-re várható. Látható a fentiekből, 

hogy akkor már késő. A fúziós erőművek pillanatnyilag szinte csak megoldandó 

nehézségekkel küzdenek technológiai szinten[17].  

Abban sem nagyon bízhatunk, hogy az emberiség képes lesz nagy léptékeken összefogni. A 

piaci társadalom nagyon erősen kiélezte fogyasztói ösztöneinket, amelyek természetes 

genetikai örökségünk legmélyebb rétegeiben vannak; ezért olyan rendkívül hatékony a 

fogyasztásra és felhalmozásra felhívó reklám.  

Az ember genetikailag a rövid távú előnyökre van hangolva, és ha nem mérlegel józanul, 

akkor azokat is választja (Hanson, 2007).  

3. Ami megoldható 

3.1. Itthon is 

Mivel az erőforrásválság és az ellátási nehézségek elsősorban a városokat érintik[18], ezért 

célszerű falura költözni, (első lépés) hiszen a vidéki környezet még ma sem áll messze az 

önellátástól (pl. Erdélyben). Arra a tudásra, amit a vidék parasztsága évszázadokon át 

felhalmozott újra nagy szükség lesz, hiszen a földeket megint kézzel és állati igával kell 

művelni, vegyszerek és műtrágya nélkül. Ebben a munkában ismét foglalkoztatottá válik a 

falun élő lakosság 80-85%-a, megszűnik a munkanélküliség vidéken, aminek elsődleges 

kiváltó oka a mezőgazdaság szerkezetváltása volt az 1960-as években. Továbbá valószínű, 

hogy a legszükségesebb iparcikkek kivételével (lábasok, tányérok, üveg, stb.) minden helyben 

fog készülni. Újra előbukkannak a rég eltűntnek hitt szakmák, a kovács, a szíjártó, a 

takács, a molnár, a fazekas, a tímár, a bognár és így tovább.  

Második feladatunk tehát a földművelés hagyományos módszereiről és kézműves 

mesterségről szóló még meglévő tudás ápolása és bővítése.  

A vidéki házakat (és az egyéb fenntartani kívánt épületeket) szereljük fel a következő 

létfontosságú berendezésekkel: napelem, fúrt kút[19], melyből kézzel is húzható víz, 

művelésre alkalmas földterület, pince, és lehetőleg fa tüzelésére alkalmas kazán, de még jobb 

a kályha.  

Harmadik feladatunk tehát az alapvető ellátás megszervezése (erőforrás és víz).  

Azután, még ha egyelőre csak szórakozás szintjén is, tanuljunk meg egy hasznos szakmát, 

vagy több ilyent. A földművelés, kézművesség, ezermesterség nagyon kifizetődő tudás lesz az 

elkövetkező időkben. A társadalom jelenlegi állapotához szorosan kötődő, és/vagy rendkívül 

magas fejlettségű berendezésekhez kapcsolódó szakmák nem lesznek hasznosíthatók (az 

elsőre a manager és a könyvelő, a másodikra az űrhajós és a maroktelefon-tervező jó példa).  

Negyedszer tehát tegyünk szert olyan hasznos ismeretre, mely egyrészt segítheti 

túlélésünket, másrészt nagyobb értékkel ruház fel minket élve, mint holtan. Mivel a magasan 

gépesített és rendkívül kifinomult egészségügy fog először akadozni, törődjünk sokat 
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egészségünkkel, és lehetőleg váljunk függetlenné az egészségügyi rendszertől, például azzal, 

hogy megtanuljuk, melyik fűben-fában milyen orvosság van. 

Ötödször, ismerjük meg a gyógynövényeket és vigyázzunk az egészségünkre. 

Rendkívüli csapások fogják érni az emberiséget, ez pedig mindig könnyebben kivédhető, 

illetve feldolgozható egy szorosan egymásra utalt közösség kereteiben. A közösségtagjai 

éppen úgy megoszthatják a munkát egymás között, mint ahogy azt a jelenlegi rendkívül 

bonyolult társadalom is megteszi - csak az ipari korszak alkonyának közösségei lényegesen 

kevesebb taggal is működőképesek, hiszen a rendkívül szakosított foglalkozások eltűnnek. 

Egy hagyományos falunak megfelelő méretű közösség, minden szükséges foglalkozást űző 

taggal, és lehetőleg falun, már nagyjából 500-1000 fő esetén is fenntartható lehet.  

Hatodszor keressük hasonló emberek barátságát, és lehetőleg együtt telepedjünk le, egy 

városoktól távolabb fekvő faluban[20]. A társadalomban már most vannak olyan magasan 

képzett szakemberek, akik a fent leírt válságtünetekkel (vagy egy részükkel) tisztában vannak. 

Az emberiség felhalmozott tudását nem szabad veszni hagyni. Minden tájegységnek 

szükséges lenne kiépíteni egy tudás- és tároló központot, ahol van áramszolgáltatás, 

számítógép-központ, legalább vezetékes távbeszélő-összeköttetés vagy rádiókapcsolat a világ 

többi ilyen központjával; illetve az emberiség tudásának egy fontos ága nagy mértékben, és 

általános tudás tekintetében pedig kisebb, de átfogó részben képviselve/tárolva van. 

Hetedszer, halmozzunk fel minél több tudást a fejünkben, és ha tehetjük könyvek 

formájában is, mert azok hozzáférhetők villamos eszközök nélkül is. Keressünk hasonlóan 

képzett embereket, hogy együtt gondolkodhassunk. Ha van napelemünk, akkor egy 

hordozható számítógép jó befektetés lehet -főleg kutatók számára. 

3.2. Közösségi csoportok, az Egyház szerepe 

Mint azt fentebb már említettem, a közösségek szerepe óriási. Megtartó erőt, támaszt és 

védelmet jelentenek az elesetteknek, ugyanakkor alapvető tájékozódási pontul szolgálnak 

saját tagjaik számára. A jövő ezeké a közösségeké. A falura települt, legtöbb feladatukat 

maguk ellátó közösségek válhatnak jellemzővé, melyek a tudásközpontokkal állnak 

kapcsolatban, ahonnan beszerzik azt, amit csak ezek a régi városmagokra épült központok 

állítanak elő - persze csak akkor, ha sikerül a békés átmenetet biztosítani. Mivel azt nehéz 

megjósolni, hogy milyen hatalmi változások várhatók a magyar állami életben, ezért úgy kell 

készülni, mintha nem várhatnánk külső segítségre. A teendők világosak. 

3.3. Lehetséges jövő 

Elképzelem a jövőt, kétfélét is. A rosszabbikkal kezdem, hogy a jót értékelni lehessen majd. 

3.3.1. Bukás  

A világgazdasági rendszer tehetetlenségénél fogva mindenképpen igyekszik fenntartani 

arculatát. Az AEÁ erőforrásainak java része a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában folyó tartós 

háborúskodásban emésztődik fel. Az iszlám és a nyugati életfelfogás közötti szakadék mélyül, 

a két világ közötti súrlódások, összecsapások ereje egyre hevesebb. A szélsőséges iszlám erők 

elérik céljaikat, bizonytalanná teszi a fejlett világ olajellátását. Az egyetemesítés 

(globalizáció) nemkívánatos mellékhatásai felerősödnek, ugrásszerűen növekszik a 
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nemzetközi bűnözés szerepe, amely a világgazdaságba és az államéletbe beépülve annak 

meghatározó tényezőjévé válik. 

A fogyasztói társadalom ragaszkodik a lényegéhez, a folytonos gazdasági növekedéshez. A 

hirdetések eszközei fokozatosan még erőszakosabbakká válnak, emiatt a még jobban hajszolt 

emberek élete évről évre reménytelenebbé lesz. A globalizáció egységesítő hatása egyre 

erősödik. Az azonossá gyúrt emberek társadalma hallatlan veszélyek hordozójává válik. Az 

ugyanolyanná válás, ugyanúgy gondolkodás épp azt jelenti, hogy az emberek az állatokhoz 

hasonlóan kezdenek viselkedni. Ebben az ember számára természetellenes helyzetben 

kiszámíthatatlan, hogy változások esetén mi fog történni. Az emberekből kilúgozták az 

emberre jellemző erkölcsi gondolkodást, a személyes felelősség érzetét. A belőlük 

válsághelyzetben összeverődött tömegek bármire képesek.  

A környezeti válság fenyegetéseire tekintet nélkül, minél többet kicsikarva kiaknázzák a 

bolygó  

olaj, földgáz, szén, lignit, olajpala és olajhomok készleteit. Az energiaárak ugrásszerű 

emelkedése így sem kerülhető el. A pazarló rendszer azonban fennmarad, még inkább 

pusztítva az embert éltető természetes környezetet. A szegények és a gazdagok közötti ellentét 

még kirívóbb lesz, a csökkenő népességű gazdag országokba való bevándorlás 

ellenőrizhetetlenné válik. A természeti csapások egyre nagyobb pusztításokat okoznak, 

amelyek feltartóztathatatlan népvándorlásokhoz vezetnek. Az erőforráshiány elsősorban a 

szegényebb, nagy népsűrűségű országokat sújtja. A kőolaj és földgáz hiánya miatt a 

mezőgazdasági termelés csökken, és a ma Észak-Koreában tapasztalható éhínség általánossá 

válik. 

Mivel számos ilyen helyzetbe kerülő ország atomfegyverrel is rendelkezik, világszerte 

elképzelhetetlenül súlyos összeütközések alakulnak ki. A természet fokozódó 

szennyezettsége, a természetes környezet romlása újabb és egyre pusztítóbb betegségek 

sokaságának megjelenéséhez vezet. Az emberi immunrendszer nem tud alkalmazkodni a 

mérgezett környezet okozta végzetes változásokhoz. Az orvostudomány képtelen kezelni az 

újabb fertőző kórokat, az immunrendszer újabb és újabb betegségeit. Az egészségügy 

rendszere összeomlik. A kaotikus folyamatok kezelhetetlensége nyilvánvalóvá lesz. Az 

egyenként még talán megoldható kérdések hatalmas mértékben felerősítik egymás káros 

hatásait. A pénzügyi és gazdasági világrendszer szétesik, a világrend összeroppan és a 

végítélethez hasonlító viszonyok alakulnak ki. A válságba zuhanó fogyasztói társadalmak 

tömegei az ugyanolyanná gyúrt gondolkodásuk miatt képtelenek alkalmazkodni. A csupán a 

kocsivezetésre, távirányítók, maroktelefonok kezelésére kiképzett, csak a szűk szakmájukhoz 

értő emberek társadalma bénulttá válik. A rájuk zúdult balsors miatt a felbőszült emberek 

bűnbakokat keresnek. A tömegek azokra a hirtelen kiemelkedő hangadókra hallgatnak, akik a 

leginkább megérzik az akaratlanul is állatias viselkedésre beállított emberek lelke mélyén 

kavargó torz indulatokat. A tömegek azok ellen fordulnak, akik vezették őket és amint a 20. 

században is annyiszor, utólag felfoghatatlan és értelmezhetetlen borzalmakat követnek el. A 

legsúlyosabb zavargások a fejlettnek nevezett országokat sújtják. 
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3.3.2. Megállunk a lejtőn 

Most jöjjön a sikeres forgatókönyv[22]. 

A politikai-gazdasági hatalmat birtokló gazdag országok polgáraiban tudatosodik a fenyegető, 

világméretű válság veszélye. Felismerve a fenyegetettséget, az emberek takarékoskodni 

kezdenek és gondolnak nemcsak a maguk, hanem gyermekeik jövőjére is. Rájönnek arra, 

hogy a gátlástalan fogyasztás, az igazából szükségtelen javak halmozása nemcsak az 

életterünket pusztító tevékenység, a természetes környezet, így a jövőnk elleni vétek, hanem 

az ő életük minőségét is rontja. Tudatosabban tervezik vásárlásaikat, csupán azzal, hogy 

elhalasztják például a kocsi-cseréket, mert takarékosabb kocsikra várnak, elérik a 

kulcsiparágnak számító járműipar gyökeres átalakulását. Mivel a katonai jellegű megoldások 

sorra kudarcot vallanak, a hadipar és a nemzetközi fegyverkereskedelem veszít súlyából. A 

szélerőművek egyre inkább elterjednek. Az olajárak ugyan jelentősen emelkednek, de csak 

fokozatosan, mert a gyorsan terjedő többfeladatos termelési rendszerek [23] egyre kevesebb 

erőforrást használnak fel. A mezőgazdaság, ipar, kereskedelem olyan rendszerekbe 

szerveződik, amelyek a helyi adottságokhoz alkalmazkodva lehetőleg kevés erőforrással 

tartják fenn magukat. Az emberek fehérjeszükségletüket elsősorban növényi fehérje 

fogyasztásával fedezik. Az olajár emelkedése miatt számos, csupán cuccnak nevezhető 

árucikk ára annyira felszökik, hogy eltűnik a piacról. A tudatosabb vásárlások részarányának 

növekedése magával vonja a hirdetések visszaszorulását. Eltűnnek a hirdetésből élő 

kereskedelmi hang- és képcsatornák és ponyvasajtó nagyobbik része. Ezzel megszűnik az 

emberek idegeinek naponta több órán át történő borzolása, feszítése, a tájékoztatási szemét 

termelése és terjesztése. Kezdetben ez a nagy többség számára szokatlan lesz, nem tudnak 

majd mit tenni a rengeteg sok szabad idővel, erővel, de fokozatosan rájönnek arra, mit 

kezdjenek magukkal. Sokkal több idejük lesz egymásra, olvasásra, sétálásra, a gyermekekre, a 

tudományra, művészetekre, mozgásra. Fel fogják fedezni, mennyivel tartalmasabb így az 

életük. Megszabadulva a pazarló fogyasztás kényszerétől az emberek oldottabbak lesznek. 

Természetüknek megfelelően egyre többet foglalkoznak a szellemi értékeik gyarapításával. 

Visszatér az emberek életkedve, a társadalmak gyermekbaráttá válnak, a népesség 

elöregedésének folyamata megszakad, a bolygó népessége egy adott szinten állandósul. A 

mezőgazdaság gyorsított ütembe tér át a szerves módszerek használatára. A megtermelt 

élelmiszer mennyisége nem csökken annyira gyorsan, hogy nagyméretű éhínségek 

alakuljanak ki. A népesség növekedése a szegényebb országokban is megáll, és a 

túlnépesedett országok lélekszáma nagyobb megrázkódtatások nélkül csökken arra a szintre, 

amit a térség n magától, külső erőforrások bevonása nélkül is el tud tartani. 

Sikerül megállítani az erdőterületek csökkenését, sőt világszerte hatalmas területeket adhatnak 

vissza a természetnek. Nem csökken tovább a fajok száma, a természetes környezet növekvő 

aránya csökkenti az éghajlatváltozások okozta csapások erejét. A 20. század során 

felhalmozott mérgező, pusztító anyagokat lassan feldolgozzák, ártalmatlanítják és ezzel 

fokozatosan csökkentik a természet szennyeződését. Ezzel az emberiség egészségi állapota is 

fokozatosan javul, az egészségügy fő feladatává az egészség megőrzése, a megelőzés válik. 

Az egyetemesítés ezredvégi rendszere lassan átalakul. Vívmányaiból elsősorban a világot 

behálózó informatikai rendszer válik maradandóvá. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az 

emberek az őket érdeklő ismeretekhez gyorsan hozzájussanak, a legfontosabb egyetemes 

ágazattá a szellemi javak terjesztése válik. A látványosan kibontakozó tudományos-műszaki 

forradalom mindenkinek teret nyit arra, hogy képességeinek megfelelő módon 

tevékenykedjen. A rendkívüli helyzet kivételes alkalmat kínál az emberek szellemi 

megújulásához, a fogyasztói társadalom lelkileg megalázott és megnyomorított polgárai 
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emberibb módon kezdenek élni. Gyermekeik már igazi személyiségekké válhatnak. A 

felszabaduló hatalmas emberi erőforrások akkora lendületet adnak az átalakulási folyamatnak, 

hogy száz-kétszáz éven belül az emberiség életrendjét fenntartható pályára sikerül állítanunk. 

3.3.3. Még ez is álomnak tűnhet, ez a közepesen sikeres forgatókönyv 

Van egy közepesen sikeres forgatókönyv is, ami tudásközpontokkal, és az 1930-as évek 

szintjén élő vidéki lakossággal, gőzvontatású vonatközlekedéssel, repülők nélkül, jelentős 

hiányok nélkül, talán még vidéken is korlátozott áramhasználattal, elképzelhető, és esélye 30-

40% lehet. Itt szélkerekek adják az áramot, és biomasszás erőművek. Az éjszakai áram 

hidrogént bont, amivel mennek a buszok, és az alapvető feladatot ellátó személykocsik. 

Nagyobb áramhiány nincs, a fogyasztás a fénykorbelinek fele. Van korlátozott számítógép-

hálózat, vezetékes telefon, tömegközlekedés, bio-üzemanyaggal magát ellátó mezőgazdaság, 

szervezett ellátás. 

Itt is igaz, hogy csökken a károsanyag-kibocsátás, átértékelődik a valódi munka szerepe, 

megnő a szabadidő, a közösségi élet ideje; eltűnik a lélekölő munka és reklám, az előbbi 

forgatókönyv vívmányai jórészt itt is igazak. Ha csak ez sikerül, már elégedettek leszünk. 

5. Összefoglalás 

Ha nem teszünk semmit, hazánk, a nyugati világ részeként, 2015-ig bezárólag belesodródik a 

polgárosult világ végét jelentő erőforrásválságba, mely porba dönti a tudományos és ipari 

vívmányok mellett a ma megszokott egész életünket. Ehhez semmit sem kell tenni, csak 

folytatni eddigi életvitelünket... 

A kutatók megjósolták a jelenlegi olajválságot, 1999-ben annak kezdetét 2010-re, 2005-ben 

pedig 2008-ra tették. Az olaj átlagára két éve előrejelzéseik szerint alakul. Jóslataik az olaj- és 

gáztermelésről, a gabonaárakról, az éhínségről, a bioüzemanyagokról és a döntéshozók 

felkészületlenségéről sorra helyesnek bizonyultak. 

A neves szerző gondolatai döntő részben logikusak, bár a megújuló energiák szerepét nagyon 

ledegradálja. Tudomásul sem véve egy szembetűnő tényt. Kiaknázatlanul rendelkezésünkre 

áll a napenergia, az az energia ami az aggályokat döntő mértékben előidéző fosszilis 

energiákat is valamikor létrehozta. A Nap közvetlen energiája tiszta, könnyen felhasználható, 

szinte korlátlan mennyiségű és nehezen sajátítható ki szűkebb közösségek érdekeinek 

megfelelően. 

Nézzünk ezzel kapcsolatban pár dolgot rendszerezve 
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I/2. A megújuló energiák jelentősége és fajtái 

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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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

 

Mi is az energia? 

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

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

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

területen felszabadított energiák ártanak vagy használnak. 

I/2. A hagyományos és a megújuló energiák 

Napjaink egyik fő történése a hagyományos (fosszilis) és a megújuló energiák harca. Az 

előbbieké szűk gazdasági  körök érdekeiként a minél hosszabb időn át tartó fennmaradás 

érdekében, az utóbbiaké egyetemes emberi érdekként a minél előbbi elterjesztéséért. 
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Megújuló energiának nevezhetünk minden olyan energiát amely újratermelődve korlátlanul 

rendelkezésre áll. 

Hagyományos 

és megújuló

energiák aránya

AZ ENERGIA 

FELHASZNÁLÁS 

JELENLEGI 

SZERKEZETE

 

 

VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 

 

EGY KÖVETENDŐ PÉLDA 
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A FÖLD megújuló

energiaszerkezete

 

 

Napjaink Megújuló Energiája
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I/3 A NAP 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 az előző 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, annak ellenére hogy energiája: 

o Tiszta szennyezés mentes 

o Korlátlan mennyiségben  a rendelkezésre áll. 

o Egyszerűen átalakítható hővé, vagy villamos árammá. 

o Társadalmasítható (talán egyes érdekkörök szemében ez a legnagyobb hibája) 

 

Felhasználható energiamennyiség

 
 

A FA FÖÖLD LLD LÉÉGKGKÖÖRRÉÉNEK NEK 

MINDEN MINDEN 

NNÉÉGYZETMGYZETMÉÉTERTERÉÉRE RE 

1370 W1370 W

NAGYSNAGYSÁÁGGÚÚ ENERGIA ENERGIA 

ÉÉRKEZIKRKEZIK
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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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Kiegészítések 

»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 sík tükör 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 

hét és fél órával is képesek lesznek áramot előállítani. Az erőművek kereskedelmi üzeme a 

tervek szerint 2012. január elsején kezdődik. 

http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/gemasolar-plant/en
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KÉPEK A JÖVŐBŐL 

A Jövő Energiája

Tiszta szennyezésmentes

Kimeríthetetlen

A világűrben is működik

Nehezen magánosítható

Technológialag egyszerű hatékonyabbá, 

olcsóbbá tenni és hasznosítani

        

A VÉGTELEN VIZEK FÖLÖTT ÉS VÉGTELEN VILÁGŰRBEN A NAPFÉNY 

HATÁSÁT KEVESEBB TÉNYEZŐ CSÖKKENTI !
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II .Lakóépületek, kisgazdaságok technológiai jellegű 

épületeinek energia ellátása 

II/1. Az energia ellátásról általában 

 A lakó és gazdasági épületek energia ellátásának két alapvető területe van: 

I. Villamos energia biztosítása  az épület energia ellátásához (bár ez átfedéssel működik a 

másik alapterülettel) 

Történhet: 

o Hálózatról vagy 

o Házi villamos erőműként: 

A házi villamos erőmű energia  biztosítása lehetséges: 

o Szélenergiával 

o Napelemmel 

II. Hőenergia biztosítása  az épület hőenergia igényeihez: 

Történhet: 

o Távfűtési rendszerből 

o Egyedi hő termelő berendezéssel 

Az egyedi hő termelő berendezés lehet: 

o Fosszilis  szennyező energiát felhasználó berendezés: 

 Hagyományos: szén, olaj gáz. 

 Megújuló energiaként fatüzelés és egyéb biotechnológiai fűtési rendszerek. 

Megújuló tiszta energiát felhasználó berendezés: 

 Napkollektor 

 Hőszivattyú 

A lakó és gazdasági épületek esetében arra kell törekedni, hogy „zéró energiaházként”, vagy 

„passzív házként” működhessen 

Zéró energia ház 

A zéró energia ház a mai környezettudatos és megújuló energiák felhasználásának egy 

fejlettebb és jövőbe mutató épület típusa. Mivel egyre nagyobb az igény az energia 

függetlenségre és a természet megóvására, lassan szárnyra kap a zéró energia ház is mint az 

építészet jövőbeni iránya. 

A zéró energia ház annyit jelent, hogy az adott ház vagy épület a megújuló energiaforrások 

(napelem, napkollektor, hőszivattyú) segítségével termeli meg mindazt a fűtési és elektromos 

energiát amire szüksége van. 
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Az épületek fő energia felhasználása a hőenergia és az elektromos energia. A kettő közül a 

jelentősebb költséget a fűtés adja, lakóházaknál az energiaköltségek 80-90 %-át, a megmaradó 

10-20% az elektromos fogyasztás. 

Ma még kevés zéró energia felhasználású ház található Magyarországon, de számuk 

gyarapszik, és a mai trendeket elnézve a jövő a zéró energia felhasználású házaké lesz. Az 

Európai Únióban 2019-től kizárólag olyan középületeket lehet tervezni és építeni, ami 100%-

ban megtermeli minden, a fenntartásához szükséges energiát, 2021-től pedig szintén csak 

ilyen lakóházakat. 

A zéró energia házak rendszerei:  

1. Napkollektor + napelem rendszer. 

Ebben a megoldásban egy nagyobb méretű napkollektoros berendezés van ami 100%-ban 

ellátja egész évben a fűtést és meleg vízkészítést. Ez a fajta rendszer nagyobb méretű 

napkollektor felülettel van ellátva, és egy nagyméretű szezonális meleg víz tartályban tárolja 

télire a nyáron felvett energiát. A napkollektoros rendszer az épület fűtési igénye alapján úgy 

van méretezve, hogy akkora felületű napkollektor mező van hozzá, ami képes annyi 

hőenergiát termelni, ami eltárolva elegendő a ház fűtéséhez egész télen. Ilyen mennyiségű 

hőenergiához egy nagy méretű, kellően hőszigetelt szezonális hőtároló tartály szükséges, ami 

akár 50-100 m3-es is lehet. 

A napelemek pedig a háztartási elektromos fogyasztását fedezik egy hálózatra kapcsolt oda-

vissza mérő órával ellátva. Ebben a megoldásban nincs szükség az áram tárolásához költséges 

akkumulátor telepekre. Az oda-vissza mérő óra alapján a szolgáltató az éves szinten 

megtermelt és az elfogyasztott elektromos energia alapján számláz vagy fizet attól függően, 

hogy többet vagy kevesebbet termeltünk, mint amit el fogyasztottunk. 

2. Hőszivattyú + napelem 

A hőszivattyú + napelem rendszer az egyik legjobban terjedő 100% energia ellátást kínáló 

megoldás. Leginkább jól szigetelt házaknál alkalmazható, ahol kellően alacsony energia 

igényű az épület. Ebben egy jó hatásfokú hőszivattyú működteti a ház fűtését, és a meleg 

vízellátását egész évben. A hőszivattyú lehet talaj szondás, vagy talaj kollektoros. A hozzá 

tartozó napelemek a hőszivattyú egész éves fogyasztását és a ház elektromos fogyasztását 

együtt véve fedezik. Itt is egy oda-vissza mérő villanyóra méri a megtermelt és elfogyasztott 

kilowatt órák számát, amit év végén a különbözet szerint az áramszolgáltató elszámol. Ha 

több volt az évi fogyasztás mint a megtermelt áram, akkor a szolgáltatónak fizet a fogyasztó, 

ha a megtermelt áram több mint az elfogyasztott, akkor a szolgáltató fizet az áram többletért. 

Ez a kombináció az alacsony energia igényű házakra a leggazdaságosabb, ahol alacsony a 

fűtési igény. Ezért kisteljesítményű hőszivattyú és hozzátartozó napelem rendszer képes 

ellátni a fűtést. Ennek a fedezésére néhány kilowatt teljesítményű napelemes rendszer is elég 

lehet. Amennyiben a rendszer a tervezés során kellően van méretezve, 100%ban képes ellátni 

a házat fűtési és elektromos energiával. 
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A zéró energia felhasználású házak nem feltétlenül jelentik azt, hogy minden szükséges 

gépészeti berendezést ugyanúgy tartalmaznak mint a passzív házak. Egyik változatban egy 

passzív ház tovább fejlesztett változataként több megújuló energiát is képes hasznosítani. A 

másik változat, hogy alacsony energia igényű házként megtermeli mindazt az 

energiamennyiséget  a napkollektorok, napelemek, és/vagy hőszivattyú segítségével amire 

szüksége van. 

Ha az energia ellátáshoz és fogyasztáshoz hozzáillesztjük az épület szerkezet  energia 

fogyasztással kapcsolatos kérdéseit is áttérünk a „passzív házak” területére 

 Tananyagunk két önálló fontos területe a napkollektor és a hőszivattyú 
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III. Napkollektor 

III/1. Napkollektor alkalmazási terület, felépítés, működési 

elv. 

A NAPKOLLEKTOR FELADATA

Alapvető feladat a nap energiájának  átalakítása és 

összegyűjtése és olyan hőenergiává energiává történő

átalakítása amely alkalmassá tehető háztartási és ipari 

szolgáltatások biztosítására.

Energiaforrás Átalakító eszköz

Felhasználás használati 

melegvízként
Felhasználás fűtésként

X
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SIKKOLLEKTOR FELÉPÍTÉSE 

ÉS MŰKÖDÉSI ELVE

 

VAKUUMCSÖVES KOLLEKTOR 

FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

 

 

A napkollektoros rendszerek általános felépítése 
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III/2.Napkollektoros rendszerek  

A NAPKOLLEKTOROS RENDSZER

FELÉPÍTÉSE

 
Magyarország éghajlati adottságai mellett aktív napenergia-hasznosítás céljára többnyire 

folyadék munkaközegű napkollektorokat alkalmaznak. Az ilyen napkollektoros hőtermelő 

berendezések általában az alábbi fő részekből állnak: 

 

- Napkollektorok, melyek elnyelik, hővé alakítják és a folyadék munkaközegnek átadják a 

napsugárzás energiáját. 

 

- Tárolók, melyek a napkollektorokkal termelt hőt melegvíz formájában tárolják.  

 

- Működtető, szabályozó, biztonsági és ellenőrző szerelvények. Ide tartozik a keringető 

szivattyú, az automatika, a tágulási tartály, a biztonsági szelep, a nyomás- és hőmérők, a 

szabályozó és váltószelepek valamint az egyéb szerelvények. 

 

- Csővezeték rendszer, mely a kollektorokat köti össze a tárolóval. 

 

A napkollektoros rendszerek a kollektorokban felmelegedő folyadék szerint lehetnek egy- 

vagy kétkörösek. 

 

Egykörös rendszer esetén a kollektorokban közvetlenül a felmelegítendő használati víz kering. 

Az ilyen rendszer előnye az egyszerűség, hátránya a fagymentes időszakra korlátozott 

alkalmazhatóság, valamint a kollektorokban a vízkövesedés, lerakódás és forrás veszélye. 

 

Kétkörös rendszer esetén a kollektor kör külön zárt kör, melyet megfelelő minőségű 

fagyálló hőátadó folyadékkal kell feltölteni. Ekkor a kollektorokban felmelegedett 

fagyálló folyadék hőcserélőn keresztül fűti fel a tárolóban lévő vizet. Kétkörös rendszerek 
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egész évben, tehát télen is biztonsággal használhatók. A kétkörös rendszerek előnye a 

nagyobb éves energiahozam, a megbízható, a kollektorok vízkövesedését kiküszöbölő 

üzem, míg hátrányuk a hőcserélő miatti nagyobb beruházási költség, és a bonyolultabb fel-, 

és utántöltés. A Foton vákumcsöves napkollektorokat kizárólag fagyálló folyadékkal töltött 

kétkörös rendszerekben lehet alkalmazni. 

Amunkaközeg szállítása szerint a napkollektoros rendszerek lehetnek gravitációs vagy 

szivattyús keringtetésűek. 

 

Gravitációs keringtetés esetén a tárolótartály a kollektorok fölött helyezkedik el, és a 

folyadék munkaközeg keringése a kollektorban felmelegedett folyadék fajsúlycsökkenése 

miatt következik be. Az ilyen rendszerek előnye az egyszerűség, a keringető szivattyú és 

automatika elmaradása, hátránya a tároló helyének kötöttsége. Gravitációs rendszereknél a 

keringést biztosító nyomáskülönbség viszonylag kicsi, ezért csak kis áramlási ellenállású 

kollektorokat és tárolókat lehet alkalmazni. Kétkörös, fagyállóval töltött gravitációs 

rendszereknél gyakran fűtőköpenyes bojlereket alkalmaznak. 

 

Szivattyús keringtetésű rendszerek esetén a hőátadó folyadékot szivattyú áramoltatja. A 

szivattyús rendszerek előnye, hogy a tároló bárhol elhelyezhető, kiterjedt rendszer építhető, 

melyben nem kell kis áramlási ellenállású elemeket használni, és a szivattyú ki- és 

bekapcsolásával, esetleg a fordulatszám változtatásával jól szabályozható üzem 

valósítható meg. Hátrányuk a nagyobb beruházási és üzemköltség. 

 

A folyadék munkaközegű kollektorokon kívül léteznek levegő munkaközegű, ún. levegős 

kollektorok is. Ezek többnyire nagy felületű abszorberrel készülnek, és gravitációsan vagy 

ventillátorral levegőt keringtetnek rajtuk keresztül. Levegős kollektorokat általában 

épületek fűtésére, vagy a mezőgazdaságban termények szárítására, aszalására használnak. 

 

 
Kétkörös, szivattyús használati-melegvíz készítő rendszer 
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A napkollektorok az elnyelt napenergiát egy hőtovábbító folyadéknak adják át, és további 

átalakítás nélkül hasznosítható hőenergiát nyerhetünk HMV (használati melegvíz), 

medencefűtés és fűtésrásegítés céljára. Hatásfokuk 70-80%, ami a kiváltott fosszilis 

energiahordozó árának figyelembevételével már rövid távon is megtérülő beruházásnak 

számít.  

Folytatva a bevezető fizikai jelenséget, a napenergia-hasznosítás esetén a legtöbb energiát 

úgy kaphatjuk, ha az elnyelő felület mindenkor merőleges a nap irányára. Mivel a nap 

óránként 15 fokos sebességgel „halad” a keleti horizonttól a nyugati felé, a napenergia elnyelő 

berendezést forgatni lenne jó a mindenkori nap irányba. Napkollektort sem látunk sokat a 

magyar háztetőkön, de napkövető eszközöket még a napenergia hasznosításban élenjáró 

Ausztriában sem láttam. Miért? Valószínűleg azért, mert a követő elektronika és a 

hozzátartozó mechanika jelentős többletköltséget okoz, és csak igen nagy naperőművek 

esetén lehet gazdaságos. 

Ennek a megoldhatatlannak látszó helyzetnek a feloldására konstruált egy ötletes 

vákuumcsöves napkollektort a FOTON, amely a stabil rögzítés ellenére úgy viselkedik mintha 

forgatnánk a nap irányába. 

Hogyan is lehet ez? Rögzített, mégis forog? 

Mielőtt ezt elárulnám, ismerkedjünk meg ennek a napkollektornak néhány igazán meglepő 

tulajdonságával! 

Ennek az ikerüveges vákuumcsöves napkollektornak a legközelebbi rokona a közismert 

termosz, amely a vákuum közel tökéletes hőszigetelése révén megőrzi az étel, vagy ital 

hőmérsékletét órákon át. Nagy újdonság tehát nincs a szerkezetében. A külső üvegcső 

vastagabb bórszilikát üveg, így ellenáll akár a 25mm-es jégdaraboknak is, a belső üvegcső 

külső felülete pedig kapott egy szelektív elnyelő réteget. Ily módon keletkezett egy 360 fokos 

elnyelő felület, amely akár a hátulról érkező diffúz (szórt) sugárzásból is képes energiát 

gyűjteni. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a FOTON vákuumcsöves napkollektor a 

rendkívül erős hőszigetelés révén nemcsak napsütéskor, hanem pl. szemerkélő esőben is 

képes hőt termelni, természetesen.kevesebbet mint verőfényben.  

Egy vákuumos cső átmérője 58mm, hossza 1800mm.  

 

komplett kollektorok 20,24 ill.30 dbcsövet tartalmaznak.  

De mitől is „forog” a nap után? 
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A parabolikus (körkörös) elnyelő felület miatt a vákuumcsőnek a napsugárzás mindaddig 

merőleges, amíg a szomszédos vákuumcső miatt takarásba nem kerül. Ha a csöveket közel 

helyeznénk egymáshoz, hamar kitakarnák egymást, és csökkenne a teljesítmény. Ebben az 

esetben a vákuumcsövek szellősen, egymástól 15mm-re helyezkednek el. Ha megnézzük a 

déli teljesítményhez tartozó nap pozíciót, akkor azt láthatjuk, hogy a napkollektor síkjára 

merőlegesen érkező fény egy része a csövek közti réseken elvész. Ettől eltérő beesési szögnél 

a vákuumcsövek közt elvesző fénysáv egyre keskenyebb lesz, mígnem ±45 foknál záródnak a 

csövek közötti rések, fény már nem vész el. Lássuk ezt egy igen szemléletes ábrán, ami a 

példa kedvéért öt csővel mutatja be ezt a „forgást”, ezt látjuk, ha a nap irányából nézzük a 

napkollektort! 
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Figyelembe véve, hogy egy 12 órás napfény-besugárzási intervallumban a hasznosítható 

energia  

90%-a a 9-16 óra közötti időszakra esik, joggal mondhatjuk, hogy ez a vákuumcsöves 

napkollektor úgy teljesít, mintha napkövető mechanikára volna telepítve. Mint tudjuk, a ”jó a 

rosszal kézen fogva jár”, így ennek a technológiának is van hátránya. 

 

A vákuumcsövek szellős elrendezése miatt a háztetőn mintegy 35%-al több helyet foglal 

el, mint hagyományos társai. Cserébe viszont több erényt is csillogtat, a teljesség igénye 

nélkül csak néhányat említenék: 70%-al kisebb ellenállás a szélnyomással szemben, üzemelés 

közbeni vákuumcső vagy heat pipe csere, karbantartás-mentes, fagyálló folyadék nélküli 

rendszer kialakíthatósága (Drain-back system), gravitációs üzemmódra is alkalmas. 

Vákuumos csövek 

Az FOTON termékkínálatában a kulcstényezőt az üveg vákuumos csövek jelentik. A 

vákuumos csöveket eredetileg az ausztráliai Sydney University egyetemen fejlesztették ki, és 

már évek óta használják Németországban, Kanadában, Kínában és az Egyesült Királyságban. 

A szoláris iparban többféle vákuumos csőtípust használnak. A FOTON a legszélesebb körben 

használt "iker-üvegcső" típust használja megbízhatósága, teljesítménye és alacsony előállítási 

költsége miatt. 
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Minden egyes vákuumos cső két darab üvegcsőből áll. A külső cső rendkívül erős, átlátszó 

bórszilikát üvegből készül, amely zápor idején képes ellenállni a 25 mm átmérőjű  

jégdaraboknak is.  

 

A belső cső szintén bórszilikát üvegből készül, de egy speciális szelektív bevonattal  (Al-

N/Al) készül, ami kiváló fény- és hőelnyelő, illetve minimális fény- és hővisszaverő 

tulajdonságokkal bír. A csövek végét összeolvasztják, a közöttük lévő levegőt pedig 

kiszippantják, ezáltal vákuum keletkezik. Mire jó a vákuum? A külső és a belső cső közötti 

légteret kiürítik, ami azt jelenti, hogy ebben a térben alig marad levegő. Ha Ön már használt 

üveggel bélelt termoszt, tudhatja, hogy a vákuum kitűnő hőszigetelő. Ez azért fontos, mert ha 

egyszer a vákuumos cső elnyelte a napból érkező hőt, nem áll szándékunkban elveszíteni azt! 

A vákuum segítségünkre lesz ebben, hiszen olyan jól szigetel, hogy a cső belsejében lehet 

akár 150 °C, a külső cső akkor is hideg, ha megérintjük. Ez azt jelenti, hogy a vákuumcsöves 

kollektorok hideg időben is működnek, míg a síkkollektorok ilyenkor, a hő veszteség miatt, 

gyengén teljesítenek. 

A két üvegréteg között lévő vákuum megtartása érdekében egy báriumgyűrűt használnak 

(mint a televíziócsövekben). 
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A gyártási folyamat során ezt a gyűrűt magas hőmérsékletnek teszik ki, aminek 

eredményeként a vákuumos csövek aljára vékony réteg báriumbevonat kerül. Ez a 

báriumréteg aktívan elnyeli a hőtárolás és működés során, a csőben keletkező CO, CO2, N2, 

O2, H2O és H2 gázkibocsátást, így őrizvén meg a vákuumot. Emellett, a báriumréteg tisztán 

láthatóan mutatja is a vákuum állapotát. Az ezüstszínű báriumréteg fehérré változik, ha a 

vákuum megszűnik. Ezáltal könnyen megállapítható, hogy egy cső jó vagy rossz állapotban 

van-e.  

 

 

 

Fűtéscsövek 

A fűtéscsövek új találmánynak tűnhetnek, de igazából valószínűleg mindannyian napi szinten 

használjuk őket anélkül, hogy tudnánk róla. A legtöbb laptop tartalmaz kicsi fűtéscsöveket, 

amelyek elvezetik a processzortól a hőt, és a légkondicionáló berendezések is hőelvezető 

csövekkel működnek. A fűtéscsövek működési elve valójában nagyon egyszerű. 
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A fűtéscső belseje is légüres, majdnem olyan, mint a vákuumos cső. Ezúttal azonban nem a 

hőszigetelés, hanem sokkal inkább a belül lévő folyadék halmazállapotának megváltoztatása a 

cél. A fűtéscső belsejében ugyanis kis mennyiségű tiszta víz és egy kis speciális adalékanyag 

található. Tengerszint magasságban a víz 100 °C-on forr, de egy hegy tetején a 

forráshőmérséklet 100 °C alatt van. Ez a légnyomáskülönbségnek tudható be. 

A fenti elvre alapozva, a fűtéscsövek légmentessé tételével, tehát a légnyomás 

csökkentésével, ugyanazt az eredményt érhetjük el, azaz alacsonyabb forráshőmérsékletet. Az 

FOTON napkollektor fűtéscsöveiben a forráspont mindössze 30 °C. Tehát, amikor a fűtéscső 

hőmérséklete meghaladta a 30 °C-ot, a víz elpárolog. A keletkezett pára gyorsan felszáll a 

fűtéscső felső részébe, ami a hőátadást biztosítja. Amint a kondenzátorból (felső részből) 

továbbjut a hő, a pára folyadékká (vízzé) alakul és visszafolyik a fűtéscső aljára, hogy a 

folyamat újra kezdődhessen.  

A csőben lévő víz szobahőmérsékleten kis labdává formálódik, mint ahogy a higany, amikor 

szobahőmérsékleten lapos felületre öntik. Ha megrázunk egy fűtéscsövet, hallhatjuk, ahogy a 

vízlabda csörög benne. Habár ez csak víz, mégis úgy hangzik, mintha egy darab fém csörögne 

belül. 

Ennek a magyarázatnak az alapján nagyon egyszerűnek tűnhet egy fűtéscső. Egy üreges 

rézcső, egy kis vízzel a belsejében, amiből a levegőt kiszippantották. Jól hangzik, de 

mindehhez több mint húszféle gyártási folyamatra és szigorú minőségellenőrzésre van 

szükség. 

Az anyagminőség és a tisztaság rendkívül fontos. A fűtéscső belsejében bármilyen kis 

tisztátlanság károsan befolyásolja a teljesítményt. Magának a réznek is nagyon tisztának kell 

lennie, csak nyomokban tartalmazhat oxigént vagy más elemeket. Ha a réz túl sok oxigént 

vagy más elemet tartalmaz, akkor azok semlegesítik a vákuumot, és ezáltal egy kis légzsák 

keletkezik a fűtéscső tetején. Ennek pedig az a következménye, hogy a fűtéscső legmelegebb 

pontja (a fűtés kondenzátor legtetején) elmozdul a kondenzátortól lefelé. Ez nyilvánvalóan 

hátrányosan érinti a teljesítményt, vagyis kizárólag nagyon nagy tisztaságú rezet szabad 

használni. 

A fűtéscsövekhez gyakran kenőanyagot vagy hajszálcsöves rendszert használnak, hogy 

elősegítsék a folyadék átfolyását, de az FOTON napkollektorokban használt fűtéscsöveknek 

nincs erre szükségük, mert a réz belső felülete olyan sima, hogy nagyon könnyen folyik rajta 

a folyadék. Ráadásul az FOTON fűtéscsöveket nem vízszintesen helyezik el. Az is 

megoldható, hogy a fűtéscsövek vízszintesen is továbbítsák a hőt, de az nagyon sokba kerül. 

 

Az FOTON napkollektorokban használt fűtéscsövek két rézkomponensből állnak: a 

tengelyből és a kondenzátorból. A vákuum miatt a kondenzátor a tengelyhez van forrasztva. 

Láthatjuk, hogy a kondenzátor átmérője sokkal nagyobb, mint a tengelyé. Ezáltal nagyobb az 



 41 

a felület, amin keresztül a hő az elosztócsőbe juthat. A felhasznált réz oxigénmentes, ami 

hosszú élettartamot és kitűnő teljesítményt nyújt. 

Minden egyes fűtéscső hő továbbító teljesítményét letesztelik, és 300 °C-os hőmérsékletnek 

teszik ki, mielőtt használatra alkalmasnak nyilvánítják. Ebből következően a réz fűtéscsövek 

viszonylag lágyak. Azok a fűtéscsövek, amelyek nagyon merevek, nem mentek át ilyen precíz 

minőségvizsgálaton. A szigorú minőségellenőrzésnek és a nagytisztaságú réznek 

köszönhetően,a fűtéscsövekvárható élettartama még hosszabb, mint a vákuumos csöveké. 

 

Az IAM 

Az IAM a beesési szögmódosító angol megfelelőjének (Incidence Angle Modifier) rövidítése, 

jelentése egyszerű: a kollektor teljesítményének és hőtermelésének változását mutatja, ahogy 

a Nap beesési szöge megváltozik a kollektorhoz viszonyítva. 

A síkkollektorok és egyéb, jelenleg piacon lévő napkollektorok teljesítményeinek 

összehasonlításánál az IAM nem olyan fontos tényező. A síkkollektorok, a lapos elnyelő 

felületű vákuumcsöves kollektorok vagy a fényvisszaverő paneles kollektorok IAM értékei 

egészen hasonlóak. A csúcsérték általában 0°-nál (délben) 1, ahonnan fokozatosan, majd 

ahogy a szög meghaladja a 60°-t, erőteljesen csökken ez az érték. 

Annak igazolására, hogy a szög változásával egyre kisebb mennyiségű napfény éri a felületet, 

az IAM értékek koszinusz értékét kell figyelembe venni. 

Az alábbi grafikon a FOTON kollektor, egy síkfelületű és egy fényvisszaverő paneles (CPC-

tükrös) vákuumcsöves kollektor koszinusz értékeit mutatja. 
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4.2 Tágulási tartály 

 

Napkollektoros rendszerekben a tágulási tartály feladata hogy az üzemszerűen előforduló 

hőmérséklethatárok között lehetővé tegye a fagyálló hőhordozó közeg térfogatváltozását. 

Erre a célra zárt, bitulmembrános tágulási tartályokat kell használni. Az ilyen tartályok 

térfogata rugalmas bitulmembránnal ketté van választva, a membrán egyik oldalán a 

hőhordozó közeg, a másik oldalán gáz, általában levegő van. A tartály működési elve a 

levegő összenyomhatóságán alapul. Ha a kollektoros rendszerben megnő a hőmérséklet, a 

hőhordozó közeg kitágul, és a membránon keresztül összenyomja a tartályban lévő levegőt 

úgy, hogy a rendszer nyomása csak kis mértékben emelkedik. A tágulási tartályt akkorára kell 

választani, hogy az ilyenkor megemelkedő nyomás ne haladja meg a rendszer megengedett 

maximális nyomását. 

 

A tágulási tartály helyes kiválasztása és beállítása elengedhetetlen feltétele a napkollektoros 

rendszer zavartalan üzemének. A tágulási tartály levegőoldalának előnyomását a rendszer 

feltöltése előtt be kell áll ítani. Az előnyomás helyes értéke a rendszer hideg állapotban 

tervezett nyomásának 90%-a. Ekkor feltöltés után, hideg rendszer esetén a tartályban 10% 

folyadék van, ami elegendő az esetleges légtelenítési és szivárgási veszteségek pótlására. 

 
 

 

A tágulási tartályok helyes beépítése 

4.3. Melegvíz tárolók  

 

A használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerek egyik legfontosabb eleme a melegvíz 

tárolótartály, közismert nevén a bojler. A napkollektoros rendszerek optimális működése 

nagy mértékben a tároló típusának, űrtartalmának helyes kiválasztásától függ. 

Tárolót azért kell alkalmazni, mert a napsütés időtartama általában nem esik egybe a 

melegvízfogyasztás idejével. A napkollektorok csak napközben működnek, akkor is az időjárás 

szeszélyeitől fűggően, míg nagyobb melegvízfogyasztás pl. családi házakban általában este és 

reggel van. Ezért a napsütés idején kollektorokkal hasznosított energiát melegvíz formájában 

tárolni kell a fogyasztás idejére. A kollektorok a napenergiát csak átalakítják, nem tárolják, 

űrtartalmuk szándékosan kicsi. A tárolást belső, temperált térben elhelyezett, hőszigetelt tároló 

tartályban kell megvalósítani 

 

A használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerekben használatos tárolók két lényeges 

jellemzőben térnek el az épületgépészetben általánosan használatos tárolóktól: 

 

- Űrtartalmuk nagyobb, felépítésük általában lábon álló, karcsú, magas tartály. 

- Tartalmaznak egy, vagy több belső hőcserélőt, esetleg elektromos fűtőpatront, így több, 

különböző energiahordozóval üzemelő hőtermelővel is fűthetők. 

 



 43 

Belső hőcserélős tárolókat szokás ún. indirekt fűtésű tárolónak is nevezni. Az indirekt jelző 

azt jelenti, hogy a hőtermelő berendezés (pl. kazán, napkollektor) a tárolón kívül helyezkedik 

el, és a tárolót a hőtermelőben felmelegített folyadék a belső hőcserélőben, csőkígyóban 

cirkuláltatva fűti fel. 

 

A tároló hőcserélő lehet fixen behegesztett acél csőkígyó, vagy karimán keresztül beépíthető 

sima vagy bordáscsöves réz csőkígyó. Fontos, hogy a napkollektorok hőcserélője alul, míg a 

hagyományos hőtermelő hőcserélője felül helyezkedjen el. Így lehetővé válik, hogy a hideg- és a 

melegvíz sűrűségkülönbség folytán kialakuló rétegződése miatt a hagyományos hőtermelő 

csak az elvételhez közeli, felső tárolótérfogatot melegítse fel. 

 

Napkollektoros rendszerekben alkalmazható melegvíz 

tárolók általános felépítése 

 

 

 

III/3. Szerelés, beüzemelés 
 

   A kollektorok felszerelésénél ügyeljen a torvényi előírásokra, és tartsa be a vonatkozó 

munkavédelmi 

   óvórendszabályokat és biztonsági előírásokat. 

 

 Védőfelszerelések: szemüveg, kesztyű, biztosító óv, sisak 

 Biztonsági felszerelések: zuhanás gátló heveder, biztosító kötél, karabinerek 

 

 

Használat előtt ellenőrizze a biztonsági és védő felszereléseket, valamint a szerszámok 

állapotát. 

Használatra alkalmatlan vagy hibás szerszámokkal és felszerelésekkel nem lehet a munkát 

megkezdeni. A kollektorok felszerelése a tetőre a mindenkori szerelési útmutató szerint 

történjen!Amennyiben a kollektorok hosszabb időn keresztül napsugárzásnak vannak kitéve a 

kivezető csonkok felforrósodhatnak és ez azok érintésekor égési sérüléshez vagy egyéb 

balesethez vezethetnek. A kivezető és csatlakozó csöveknél a kollektor nem emelhető, mert 

károsíthatja a csővezetéket. A felforrósodott csonkokra rögzített kötél vagy műanyag heveder 

balesetveszélyes! 
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Tetőn történő munkavégzés 

megkezdése előtt a leesés és 

leejtés 

védelmi DIN 183388 és DIN 

18451 

szabványok betartásának 

lehetőségét 

ellenőrizze 

 

A biztosító köteleket 

mindig a 

használó felett rögzítse. 

Vegye 

figyelembe a kikötési pont 

terhelhetőséget! 

 

Ha a fenti szabványok 

betartására nincs 

mód, úgy minden esetben 

használjon 

biztonsági övet és 

gondoskodjon a 

megfelelő rögzítésről 
 

Soha ne használjon sérült 

vagy 

hibás létrát! Soha ne 

javítson létrát! 

 

Csak minősített munkavédelmi 

eszközöket (óv, heveder, beülő, 

kötél, 

karabiner, stb.) használjon 
 

Gondoskodjon a létra 

biztonságos 

elhelyezéséről. A létra 

szabályos 

dőlésszöge 68°-75° között 

van. 

 

A tetőn történő munkavégzés 

szabályainak és szabványainak 

nem 

megfelelően történik a 

munkavégzés 

abból súlyos sérüléssel vagy 

halállal járó 

baleset történhet 

 

Csak stabil felületeknek 

támasszon 

létrát. A járda felett 

elhelyezett 

létra környékén kordonnal 

kötelező 

elzárni a gyalogos 

forgalom elől 

 

Süllyedős talajon, csúszós 

felületen 

elhelyezett létrákon, illetve 

azok 

billenése ellen nem 

megfelelően 

történő rögzítése esetén, a 

munkavégzés balesethez 

vezethet. 

 

Feszültség alatt lévő 

vezetékek 

érintése súlyos sérüléssel 

járó vagy 

halálos balesetet okozhat 

 

Amennyiben a helyszín felett 

vagy 

annak közvetlen közelében 

nagyfeszültségű kábelek illetve 

távvezetékek futnak, úgy a 

munkavégzés csak abban az 

esetben 

kezdje meg ha: 

         • Azok feszültség 

mentesítve lettek 

 

Használjon biztonsági védő 

szemüveget fúrásnál, vagy 

Vákuum csöves kollektor 

szerelésénél. 

 

Használjon biztonsági 

munkavédelmi lábbelit 
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         • A feszültség alatt levő 

vezetékek 

           megfelelően elhatárolva 

lettek 

         • Az előírás szerinti 

biztonsági 

           távolság megtartható 

           Biztonsági távolság: 

         • 1000 V-ig 1méter 

         • 1000 V-11 000 V-ig 

3méter 

         • 11 000 V–22 000 V-ig 

4méter 

         • 22 000 V-38 000 V-ig 

5méter 

         • ismeretlen feszültség 

5meter 

 

Vágás- és szakadás-biztos 

munkavédelmi kesztyűt 

használjon 

különösen amikor 

vákuumcsöves 

kollektort vagy 

síkkollektort szerel 

 

A gyártó kötelezettséget vállal 

az eco emblémával ellátott 

termékek 

begyűjtésére és 

újrahasznosítására  

Munkavégzés idején 

használjon 

védősisakot! 

 

Kapcsolási lehetőségek: 

 

Sorba kapcsolás 

 

 

Alapvetően 5 db kollektor minden probléma nélkül sorba kapcsolható. Több kollektor 

felszerelésénél sorba kapcsolás esetén egy dilatációs csővezetéket kell beépíteni. Ez lehet 

rozsdamentes acélból készített flexibilis cső 180°C hőmérséklet állóságú csőhéj szigeteléssel 

ellátva. 

 

 

 

 
 

Párhuzamos kapcsolás 
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Nagyobb kollektor darabszám felett indokolt a párhuzamos kapcsolás (pl. Solavis 

THERMICA 2000 rendszer eseten). Ilyen esetben az egyes kollektor mezőknél külön 

beépített átfolyási mennyiség merő (tömegáram szabályzó) beépítése szükséges. 

 

A Tichelmann elv kollektor összekötésnél nem alkalmazható, mert az azonos hőmérsékletű és 

viszkozitású folyadékokra vonatkozik. A kollektoros mező eseten nagy hőmérséklet 

különbség jelentkezik az előremenő és a visszatérő ágban, ráadásul a hőátadó közegként 

alkalmazott fagyálló folyadék keverék viszkozitása a hőmérséklet hatására változik. 

 

Kollektorok nyomásvesztése 

 

A kollektorok nyomásvesztési adatai az áramlási mennyiség függvényében az alábbi 

táblázatból olvasható le. 
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Kollektorok dőlésszöge 

 

Magyarországon az ideális kollektor elhelyezés deli tájolást és 45°-os dőlésszöget jelent. Ha a 

tájolás az ideálistól 45°-kal eltér (Dél-kelet vagy Dél-nyugat) a kollektorok teljesítménye 

várhatóan kb. 5-10%-kal romlik. 30° tetőhajlásszög alatt a kollektorok kiemelése szükséges a 

kívánt teljesítmény eléréséhez. 

Nyomásvesztés Δp (mbar) 

Tömegáram (kg/h) 

9 

Csővezetékek típusának kiválasztása 

 

A napkollektoros rendszer csővezeték anyagának, azok összekötéséhez használt elemeknek és 

tömítéseknek el kell tudni viselni az esetlegesen fellepő nyomás és hőmérséklet változásokat, 

valamint a fagyálló folyadék összetételét. 

 

A napkollektoros kör csővezeték rendszere készülhet: 

 

 

 Rézcsővel, keményforrasztással ( DIN 8513 ) a csővezeték rendszer teljes 

átmosásával, 

      átöblítésével a feltöltés előtt 

 Rézcsővel, présidomos kötéssel, szolár tömítő gyűrűk (zöld) használatával, átöblítés 

nélkül. 

 Szénacél csővel (pl. Geberit Mapress, Viega Prestabo, stb.) présidomos kötéssel, 

szolár 

Tömítő gyűrűk (zöld) használatával, átöblítés nélkül. 

 Rozsdamentes, flexibilis csővezeték rendszerrel (pl. Gebo, Sunset, stb.) átöblítés 

nélkül. 

 

A csővezeték minden elemének el kell viselni a propilén glikol (szolár fagyálló) folyadékot, a 

6bár-osmaximális nyomást, a 180°C hőmérsékletet és a -25°C külső hőmérsékletet, illetve az 

ezekből adódó méret változásokat. 

A csővezeték anyagának kiválasztása után a kollektorok mennyiségének megfelelő átmerő 

kiválasztása a következő lépés. 

 

Megfelelő csőátmérő kiválasztása 

 

A napkollektoros rendszerben az áramlási mennyiség függvényében a rendszer eleminek 

ellenállása és az alkalmazott szivattyú mérete határozza meg a cső átmérőjét. 

Általánosságban a következő táblázat tartalmazza a megfelelő kollektor mező méretéhez 

tartozó áramlási mennyiséget, ami irányérték. Nagyobb ellenállású, hosszabb, vagy sok 

kanyarulatot tartalmazó cső esetén a táblázatban feltüntetettnél egy mérettel nagyobb átmérőt 

válasszunk vagy kérjünk segítséget szakembertől. 
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Minden csővezetéket nyomáspróbának kell alávetni melyet célszerű levegővel végezni. 

Vízzel való nyomáspróbánál a próbafolyadék a kollektorokba visszaáramolhat, és nem lehet 

leüríteni. 

 

A csővezeték kialakításával szemben támasztott követelmények 

 

Lehetőség szerint a csővezeték a tárolóktól kezdődően folyamatosan emelkedjen a 

kollektorok fele. 

Ha ez nem oldható meg akkor légtelenítő pontokat kell alkalmazni a magas pontokon és 

ürítő pontokat az alacsonypontokon. 

A légtelenítés csak kézi légtelenítő szelep lehet (automata légtelenítő használata csak annak 

kizárhatóságával lehetséges). A légtelenítő szelepeknek és ürítő pontoknak is meg kell 

felelnie a csővezetékkel szemben támasztott követelményeknek. 

 
A tarolok rákötésének az előremenő ág csővezetéket két megoldással lehet csatlakoztatni, az 

esetleges gravitációs áramlás kiküszöbölése érdekében. Amennyiben egyik megoldás sem 

kerül kialakításra, úgy előfordulhat, hogy a tárolóból a hő vagy a kollektorok, vagy – fűtési 

rendszereknél –a padlófűtési kör irányában elcirkulál. 
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Tágulási tartály kiválasztása 

 

A tágulási tartályokkal – különösen a tágulási tartály membránjaival - szemben támasztott 

követelmények: 

 

- maximum 100°C hőállóság 

- fagyálló folyadék kémiai összetételével szembeni ellenállóság 

- maximum 6 bár nyomásállóság. 

 

A szolár körbe épített – a Solavis rendszerek részét képző – tágulási tartály a fenti 

követelményeknek megfelel. 

A zárt rendszerű kialakítás miatt a tágulási tartályok méretezésénél figyelembe kell venni, 

hogy a kollektorok túlmelegedésekor az üresjárati hőmérséklet elérésénél a folyadék gőz 

halmazállapotúvá válik és térfogata sokszorosára növekszik, mint a kollektorokban levő 

folyadék térfogata. 

Túlzottan rövid csővezeték eseten a vezeték teljes hosszának 50%-ban is gőzzé alakulhat a 

fagyálló folyadék a rendszer üresjárata eseten. Ebben az esetben a tágulási tartályt is fokozott 

hő terhelés érheti melyet kerülni kell. 

Beszerelés előtt mindig ellenőrizze a tágulási tartály előnyomását mely 20°C-on 2,5 bar. 

 

 

Tágulási tartály méretezése 

 

 

A kiválasztáshoz ismerni kell a kollektorban levő folyadék mennyiséget és minőséget, 

valamint a rendszer nyomását. Ez alapján meghatározható a forráspont és ezután a térfogat 

növekedés is. A kiválasztáshoz az alábbi táblázat ad segítséget síkkollektorokra vonatkozóan. 

 

 

 
 

 

A fenti adatok 3,2 bar rendszer nyomás esetén 25 méter csőhosszra lettek kiszámítva. 
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A tágulási tartály elhelyezése 

 

 

 

 
 

16 

Tartályok 

 

A beépítéshez mindenkeppen az egyes tartályokhoz tartozó beszerelési útmutatókat és 

hidraulikus kapcsolásokat vegyék figyelembe. Ivóvíz vezetéket minden esetben a vonatkozó 

szabvány előírásainak megfelelően kell kialakítani. 

 

Használati melegvíztároló  

 

A meghatározott maximális nyomás 10 bar. Ettől magasabb rendszernyomás eseten 

nyomáscsökkentő szelep beépítése szükséges. A tartályok biztonságos működtetése 8 bar 

alatti nyomáson optimális. 

 

Puffer tárolók 

 

A tartályok maximális nyomása 3 bar. A tároló beépítésénél figyelembe kell venni annak 

térfogatát is a fűtési rendszer tágulásának méretezése esetén, mivel ebben az esetben 

jelentősen nagyobb tágulási tartály beépítése szükséges. 

 

Szivattyú egység  

 

A szivattyú csoportok beszereléséhez csak a berendezésekhez tartozó szerelési útmutató 

utasításait kövesse. Hibás szerelésből adódó károsodás a garancia elvesztését vonja maga 

után. A szivattyú egységet csak alapos légtelenítés után szabad üzembe helyezni. 

17 

Vezérlő egység 

 

Elektromos csatlakozásokat mindig szakemberrel végeztesse el. A hibás szerelésből adódó 

károkért és meghibásodásokért felelősséget csak a kivitelező szakember tud vállalni. Az 

elektromos csatlakoztatást a vezérlő egység kézikönyvében foglaltak szerint kell elvegezni. 

A vezérlés elektromos bekötése kivitelezési-, programozása üzembe helyezési feladat! 



 51 

 

Hőmérsékletérzékelők beépítése 

 

Szükség eseten az érzékelők vezetéket 50 méter hosszig meghosszabbíthatja 2 x 0,75 mm2 

vezetékkel mely maximum 50 V feszültség vezetésére alkalmas. A kollektor és a tároló 

érzékelőit erre a célra kialakított helyekre kell beépíteni és kiesés ellen biztosítani. A kollektor 

érzékelők és a tároló érzékelők nem cserélhetők fel mert a hőmérséklet állóságuk különböző. 

 

Villám védelem 

 

Villám védelem kiépítésénél a következő szabványok előírásai az irányadóak: 

 

 VDE 0185 

 DIN VDE 0185-1-4 

 

Az üzembe helyezésről általában 

 

Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a garancia feltétele a szakszerű – erre 

jogosult szakember által elvégzett – üzembe helyezés. Amennyiben az üzembe helyezést nem 

ennek megfelelően végeztek, úgy a garancia részlegesen vagy teljes mértékben elvész. 

  

A beüzemelés során az alábbi munkafolyamatok kerülnek elvégzésre: 

 

 Kiépített csővezeték és a rendszer átvizsgálása 

 Elektromos bekötések ellenőrzése 

 Nyomás beállítása a tágulási tartályban 

 Nyomáspróba a rendszerben levegővel 

 Rendszer feltöltése fagyálló folyadékkal 

 A rendszer szakszerű légtelenítése 

 Nyomás beállítása a kollektor körben 

 Rendszer üzemi nyomása 3 – 3,5 bar 

 Vezérlő egység programozása 

 Vezérlés üzembe helyezése 

 Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését és azt hogy azok valós értéket 

mutatnak-e 

 Ellenőrizze a szivattyúk és szelepek működését kézi üzemmódban 

 Ellenőrizze a hidraulikus kapcsolás és a vezérlés működésének összhangját. 

 A szivattyú fokozatával állítsa be a nagyságrendi térfogat áramot majd a kézi 

szeleppel állítsa be pontosan a térfogatáramot a szivattyú 100%-os teljesítménye 

mellett. 

 Állítsa a kimeneteket automata üzemmódba 

 Jegyezze fel a beállított paramétereket 

 Üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása 

 Rövid felhasználói oktatás 
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12 

IV. Hőszivattyú: 

IV/1. Működési elv 

A nap melege, amely a földkéregben raktározódik el, a geotermikus hőszivattyúk számára 

kimeríthetetlen energiaforrást jelent. Az évszakok megszokott körforgása folyamán ez az 

energia a hidegebb évszakokban folyamatosan csökken, a melegebb évszakokban 

folyamatosan növekszik, de a hőszivattyúk zavartalan működéséhez elegendő a téli 

időszakban található hőmennyiség. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia 

van, amely több, mint amennyi el tudja látni a fűtési/hűtési szükségleteket. Nekünk annyit kell 

tennünk, hogy kivonjuk ezt az energiát, hiszen a geotermikus hőszivattyút éppen erre 

tervezték. Az US Energiaügyi Minisztériuma által nemrégiben készített tanulmányban, az 

újgenerációs geotermikus hőszivattyúk minden más fűtési/hűtési rendszer elé kerültek a 

tekintetben, ahogy képesek az energiát konzerválni és csökkenteni a széndioxid kibocsátást. 

 

 

  

A hőszivattyús rendszer: 

A hőszivattyú működtetéséhez szükséges hagyományos energiaforrások (villamos energia 

vagy földgáz) használata is. Kivétel, ha például napelemmel, biogázzal, vagy éppen 

szélenergiával biztosítjuk a működtető villamos energiát. A hőszivattyú használata azonban 

mindenképpen jelentős energia megtakarítást eredményez, még akkor is, ha hagyományos 

energiaforrásokat használunk is működtetéséhez. Mindemellett elősegíti a fosszilis 

energiahordozók gazdaságosabb felhasználását. 
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A hőszivattyú egy olyan gépi berendezés, amely az alacsonyabb hőfokszintről külső energia 

bevezetésével a magasabb hőfokszintre hőt szállít. 

A hőszivattyú az elvi működés és hőtani folyamat szempontjából egyenlő a gáznemű 

közvetítő közeggel üzemelő hűtőgéppel, hiszen az gáz segítségével hűti le a levegőt. Azonban 

a hőszivattyú képes hűteni és fűteni egyaránt, azaz a télen a fűtést, nyáron pedig a klímatizált 

hűtést is megoldhatjuk ezen szerkezet segítségével, azaz rendeltetésében is eltér egy 

hűtőgéptől. A hőszivattyú abban is különbözik egy átlagos hűtőszekrénytől, hogy a 

használatával elérhető alsó és felső hőfokszint eltolódik a magasabb hőmérsékletek irányába. 

Hőszivattyúnál az alsó hőfokszint a hőforrás, mely lehet folyóvíz, környezeti levegő, 

hulladékhő, napenergia, vagy geotermikus energia. A hűtőgépeknél az alsó hőforrás a 

hűtőszekrény. 

Az alacsony hőfokszinten párolgó folyadékok, illetve ezen nedves gőz elegyei kiválóan 

alkalmasak hűtőközegnek, mivel a hőfelvétel és hőleadás közben a hőmérsékletük állandó 

marad, csak halmazállapotuk változik meg. 

Mindemellett természetesen az év mind a négy évszakában meleg víz is előállítható vele. A 

hőszivattyúk elterjedése az utóbbi években felgyorsult, főképp a hazánknál fejlettebb 

országokban, mint például Svédország, Norvégia, Dánia vagy éppen Németország. Ezen 

államokban olyan konstrukciókat fejlesztettek ki, amelyek segítségével az energiatermelés az 

ipar, a mezőgazdaság és a családi otthonok részére egyaránt hasznosítható, mindemellett a 

berendezések az épületekben, és azokon kívül is elhelyezhetők. Működésük halk, méreteik 

nagyjából a hazánkban kapható 150 literes hengerűrtartalmú bojlerek méreteivel 

megegyezőek, de természetesen léteznek ezeknél nagyobb berendezések, valamint komplett 

rendszerek is. Várható üzembiztos élettartamuk nagyságrendileg 28-30 évre tehető.  
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A hőszivattyú típusainak működési elve 

 

IV/2 Hőszivattyúk típusai 

Talaj 

Kétféle típusú hőszivattyúrendszer segítségével nyerhető ki a földkéreg belső hője, melyek a 

talajkollektoros, valamint a talajszondás rendszer. 

A talajkollektoros rendszer esetén több száz méter hosszú speciális PVC köpennyel ellátott 

rézcsöveket, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. Hátránya, hogy a fűtött 

alapterület minimum másfélszeresén, maximum háromszorosán, azaz viszonylag nagyméretű 

területen kell a csöveket lefektetni, ezért leginkább új építésű házak esetén alkalmazzák ezt a 

típusú hőszivattyút. Segítségével megközelítőleg 20-30 Watt közötti energia termelhető 

négyzetméterenként. Ennek nagysága több környezeti tényező függvénye, mint például a talaj 

nedvességtartalma, hővezetése, vagy éppen az esetleges talajvíz. 
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Talajkollektoros rendszer 

  

  

A talajszondás rendszer alkalmazásakor 50-200 méter hosszú, nagyjából 15 cm átmérőjű, 

rendszerint függőleges lyukat fúrnak a földbe (lásd a képet). Ebbe henger alakú lyukba 

helyezik a hőszivattyúhoz kapcsolódó szondát, amiben zárt rendszerben áramlik a hűtőközeg. 

A maximális, 200 méteres mélység esetén nagyjából 17 °C-os a Föld hőmérséklete. A 

szondák egyik speciális esete az, amikor több szondát egymás mellé helyeznek, melyek 

nyáron eltárolják a hőenergiát a földben, amit télen hasznosítanak. Ezt nevezzük 

energiakarónak. Az energiakaró különösen nyáron, hűtési igény felmerülésénél, illetve ipari 

mértékű felhasználás esetén gazdaságos 

Léteznek olyan szondák is, melyeket számottevően mélyebbre, 1-2 kilométer mélyre 

helyeznek. Ezen szondák esetében már nem a talajrétegben közvetlenül eltárolt napenergia 

használják fel fűtésre, vagy éppen hűtésre, hanem a Föld belső hőjét, melyet geotermikus 

energiának nevezünk. A Föld középpontjától a felszín felé haladva egyre csökken a Föld 

magjában lejátszódó reakciók száma, valamint ezáltal a hőfok is, azaz minél mélyebbre 

fúrunk, annál melegebb hőmérsékletet tapasztalunk, mely nagyobb hőfokot felhasználva még 

több energiát nyerhetünk, akár ipari mértékű felhasználásra is. 

 

Talajszondás rendszer 
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A szonda helyes behelyezése távtartókkal 

  

 

 

 

A távtartó 
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A távtartó szerepe 

Talajvíz 

Az első lépés a talajvíz kútjának kifúrása, majd az így kapott nyílásba egy merülő szivattyú 

segítségével a talajvíz felszínre hozható víz hőjének kinyerése. Ezután a vizet vagy 

valamilyen felszíni vízbe, például patakba, folyóba, vagy tóba kell engedni, vagy a csöveken 

keresztül a földbe, esetleg egy másik kútba visszavezetni. A talajvíz állandó hőmérséklete 7 

és 12°C közötti, ennélfogva ideális hőforrásnak tekinthető, valamint hővezető-képessége is 

kiváló.  

Ez a típusú hőszivattyú csak olyan helyeken alkalmazható, ahol lehetséges kút fúrása, például 

családi házas övezetekben, vagy egy kertes háznál. Ezen hőszivattyús rendszer megtérülési 

ideje a legrövidebb, megfelelő tervezés esetén akár 1-2 év alatt is megtérülhet a beruházás.  

Levegő 

A külső levegőt ventilátorok szívják be a rendszerbe, amit a hőszivattyú hűt le.  Nagy 

hátránya azonban, hogy a már említett külső levegő hőmérséklete nem állandó, hiszen nyáron 

melegebb, télen pedig hűvösebb a légkör, ezáltal ugyanolyan belső hőmérséklet eléréséhez az 

egyes évszakokban több, míg másokban kevesebb energia szükséges. A ventillátorok 

működése által okozott zaj is problémát jelenthet, azonban már a ház minimális szigeteltsége 

esetén a kint elhelyezett ventillátorok hangját szinte nem is lehet hallani, valamint léteznek 

olyan berendezések is, melyeknél  nem szükséges a ventillátrok használata.  
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Masszív abszorber (beton építmény) 

Beton-, vagy téglafalakban, esetleg betonlemezekben jelentős nyomásbírású műanyag 

csőkígyókat helyeznek el, melyekben speciális folyadék áramlik. Külön ezen felhasználás 

céljából építenek szoborszerű elemeket, támfalakat, speciális betonfelületeket is. A működés 

elve nagyban hasonló a fentebb említett talajkollektoréhoz. A beton jól vezeti a hőt, 

mindemellett tömege alkalmas a hő rövidebb tárolására. Ezek mellett segíti a levegő, a talaj, 

sőt, még az esővíz hőjének átvételét is, amellett a napsugárzást akár közvetlenül is tudja 

hasznosítani. 

 

Biogáz, Hulladékhő 

Számításba jöhet hőforrásként még a biogáz, melyet főként gazdaságokban trágyából és 

takarmánynövények szárából is előállíthatunk, valamint a szennyvíz, és az elhasznált 

termálvíz. Előbbit elég kevés gazdaság használja ma Magyarországon, azonban nagyobb 

gazdaságok üzemeltetése sokkal gazdaságosabb is lehet segítségével. Ellenben jeles 

magyarországi példa a két utóbbira a Szekszárdon található húskombinát, ahol hőforrásként a 

21-22°C-os szennyvizet használják, vagy éppen a harkányi gyógyfürdő, melynek 

hőszivattyúk segítségével használják fel elfolyó meleg vízét.  

A hőszivattyú alkalmazási területei 

A hőszivattyú három fő alkalmazási területe a fűtés, a hűtés, valamint a melegvíz készítés. 

Fűtés 

A különböző hőforrásokból (levegő, víz, talaj) elvont hővel a hőszivattyú általában egy zárt 

körben keringetett folyékony alapú fűtőközeget melegít fel. Igazán gazdaságosnak az 

alacsony hőmérsékletű fűtési módokat nevezhetjük ilyen rendszerű fűtés mellett, mert 

ugyanúgy, ahogyan a napkollektoroknál, minél kisebb a fűtéshez előremenő hőmérséklet, 

annál nagyobb a rendszer hőszivattyú hatékonysága, azaz annál kevesebb energiát használ. 

Mindenképpen a nagy hőleadó felülettel rendelkező fűtési rendszerek tekinthetők 

gazdaságosnak, ahol már 30-35 °C körüli hőmérséklet is elegendő. Ilyen, hazánkban is egyre 

elterjedtebb rendszer például a padló-, és a falfűtés, vagy a még kevésbé elterjedt 

mennyezetfűtés. 

A fűtési rendszereken belül megkülönböztetjük a monovalens, és a bivalens rendszereket. A 

kettő között a különbség abból adódik, hogy míg a monovalens rendszerben a hőszivattyú 

képes a ház teljes fűtési energiaszükségletét biztosítani, addig a bivalens rendszerű fűtésnél 

kell a hőszivattyú mellé valamilyen kiegészítő fűtési berendezés, mint például egy 

napkollektoros rendszer, vagy egy bármilyen tüzelésű kazán. 

Hűtés 

A hűtési rendszer működési elve éppen fordítottja a fent említett folyamatnak, itt ugyanis a 

hőforrásként használt közeg veszi át a helyiségekből elvont hőt, majd lehűtve azt áramoltatja 

vissza. 
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Melegvíz-készítés 

A hőszivattyús rendszer használati melegvíz készítésére is kiválóan alkalmas, azonban az ily 

módon elérhető maximális vízhőmérséklet felső határ általában körülbelül 60 °C, amely 

hőmérsékletnél nagyobb vízhőfokra háztartásokban nincs is szükség, csupán ipari 

alkalmazások esetén. 

Speciális vízmelegítő funkciója is van ezen szerkezeteknek, ugyanis a hőszivattyú alaklamas 

kültéri, valamint beltéri medencék hőfokszintjének optimalzálására. 

 

Előnyei 

A különböző hőszivattyús rendszerek tökéletesen alkalmasak olyan épületek fűtésére, 

hűtésére, melegvíz ellátására, amelyekben környezeti adottságaiknál fogva nincs bevezetve a 

vezetékes földgáz. 

Az évszakok változásától függetlenül az év teljes hosszában képesek közvetett módon 

felhasználni a Nap energiáját, hiszen a rendszer működését a pillanatnyi napsugárzás erőssége 

nem befolyásolja, ugyanis a hőszivattyú a környezetben eltárolt energiát hasznosítja, mely 

akár alacsony hőmérsékletű hőforrásból is származhat.  

Abban az esetben, amikor fűtést, a melegvíz ellátását és a hűtést is kizárólag, teljes egészében 

hőszivattyús rendszer végzi, a helyszínen semmilyen szintű károsanyag-kibocsátás nem 

történik, hiszen a berendezés csupán hideg, illetve meleg levegőt enged vissza légtérbe, 

talajvizes rendszer esetén pedig talajvizet enged vissza a talajba. 

Számokkal kimutatva a következő történik: 25% egyéb energia(áram, gáz, stb.) befektetéssel 

megtermelhető a lakásunk fűtéséhez, hűtéséhez, valamint melegvíz ellátásához szükséges 

energia 100%-a. Azaz az energiafelhasználásunk 3/4-ét ingyenesen, a környezetből 

nyerhetjük a szerkezet segítségével, valamint a klimatizálásra sem kell költenünk már, hiszen 

a berendezés a forró nyári napokon is kellemesen hűvös klímát varázsol otthonunkba, 

ráadásul környezetbarát módón.  

A hőszivattyú telepítésének, üzemeltetésének gazdaságossági kérdése: 

A hőszivattyú ára: 

Egy hőszivattyús rendszer árát meglehetősen sok tényező befolyásolja. 

A készülék ára függ attól, hogy talajhőt, a levegő hőjét, vagy a talajvíz hőjét szeretnénk 

fűtésre használni. 

A telepítés költségét befolyásolják továbbá a ház területi, földrajzi adottságai. 

A költségek valójában minden egyes telepítés, és így minden egyes háznál, lakásnál más 

összetevőkből és különböző összegekből állnak. Amennyiben kérdése lenne ezzel 

kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal, segítünk rá válaszokat adni, és a konkrét 

feladatokra esetleges megoldásokat találni. 
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Megtérülési idő: 

Tapasztalataink szerint már meglévő épületnél, működő fűtési rendszer átalakításával a 

beruházás megtérülésének ideje 5 és 7 év közé tehető. 

Abban az esetben, amikor egy új épület megtervezési fázisánál vagyunk, és a lakást, vagy 

házat nem kívánjuk hűteni, csupán fűteni, a megtérülési mutató, a 2008-as eddigi gázárak 

figyelembevételével egyes rendszereknél 1-2, más rendszereknél 3 és 5 év közé tehető. 

Például egy 150-160 m2-es lakásnál 2-3 millió forintnyi plusz beruházási költséget jelentenek 

azok a berendezések, illetve rendszerek, melyek az alternatív energiákat hasznosítják. 160 m
2
 

fölött viszont már csak fűtés esetén is 3 év körüli a megtérülés ideje, utána pedig már pénzt is 

termel a beruházás. 

Ellenben olyan épületeknél, ahol a fűtési és hűtési igényeket is korszerű, nap-, valamint 

földenergiát egyaránt hasznosító berendezésekkel kívánjuk kielégíteni, az eltérés mértéke 

viszonylag csekélynek mondható.  

Számoljuk ki, hogy ha most épülő házunkba, vagy lakásunkba például egy gáz üzemű kazánt, 

és egy légkondicionáló rendszert szeretnénk telepíteni, az mennyibe is kerülne. Igaz, hogy egy 

gázkazán 300 ezer forint, azonban a következő, hozzá tartozó közvetett költségek is minket, 

fogyasztókat terhelnek: a gáz bekötésének díja, árokásás díja, gázcső ára, gázóra ára, kémény, 

kémény engedélyének, valamint tervezésének díja, kéményseprő költségek, gázszolgáltató 

járulékos költségei, stb., és mindezekhez adjuk hozzá a választott légkondicionáló 

klímaberendezés árát, beszerelési költségét, valamint működési költségeit. 

Ha ezeket a költségeket összeszámolják, 2 és 3 millió forint közötti összegeket kapunk annak 

függvényében, hogy milyen berendezéseket vásárolunk, és milyen hozzájuk kapcsolódó 

szolgáltatásokat veszünk igénybe. Természetesen még mindehhez hozzájárul a melegvíz 

készítéshez szükséges bojler, valamint ennek járulékos költségei, és így könnyen belátható, 

hogy ha fűteni és hűteni, valamint melegvizet előállítani is hőszivattyúval szeretnénk, akkor 

ez beruházáskori értéken csupán 200-300 ezer forinttal kerül többe, ami viszont akár 1 évnél 

rövidebb időn belül is megtérülhet. 

A hőszivattyúk fajtái: 

 Geotermikus hőszivattyúk 

 Talajszondás hőszivattyú 

 Talajkollektoros hőszivattyú 

 Vizes hőszivattyúk 

 Levegős hőszivattyúk 

Geotermikus hőszivattyúk: 

Talajszondás hőszivattyúk esetében két kb. 50-100 méter mély furatokba leengedett szondák 

segítségével nyerik ki a föld hőjét. Ez a rendszer nagyon helytakarékos és gyakorlatilag 

bárhol megvalósítható. 
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Legfőbb előnyei: 

 Nagyon magas hatásfok (COP: 4,0 – 5,0), ami egész évben állandó, 

 Teljes mértékben megoldja az épület fűtését, hűtését és meleg víz ellátását, 

 Passzív hűtésre is alkalmas, 

 Kis helyigény, 

 Bárhová telepíthető. 

Esetleges hátránya: 

 A szonda furat költsége bizonyos esetekben magas lehet, 

 Bányakapitányi engedély szükséges. 

Talajkollektoros hőszivattyúk esetén a talajfelszín alatt kb. 1,5 – 2 méter mélyen vízszintesen 

elhelyezett csőkígyón keresztül nyernek a földből hőt.    Ez a módszer olcsóbb, mint a 

talajszondás megoldás, de sokkal nagyobb helyigénye van, ha azonos hatékonyságot 

szeretnénk elérni. A fűtött épűlet alapterületének háromszorosa szükséges. 

Legfőbb előnyei: 

 Nagyon magas hatásfok (COP: 4,0 – 5,0), 

 Teljes mértékben megoldja az épület fűtését, hűtését és melegvíz ellátását, 

 Nincs engedélyezési eljárás, 

 Olcsóbb, mint a talajszondás rendszer. 

Esetleges hátrányai: 

 Nem alkalmas passzív hűtésre, 

 Nagy szabad földterület szükséges, 

 Telepítése nagy felfordulással jár, 

 A földterület árnyékoltsága befolyásolja a hatékonyságot. 
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IV/3. Üzemeltetési rendszerek 

A hőszivattyús fűtés tervezgetésekor találkozhatunk egy szakmai kérdéssel. Eszerint a 

hőszivattyús fűtésnél beszélhetünk monovalens és bivalens rendszerekről. Monovalens fűtési 

rendszer esetén a hőszivattyú az egyedüli hőtermelő, amely biztosítja az épület teljes fűtési 

energia szükségletét. Bivalens rendszer esetében a leghidegebb téli napokon kiegészítő fűtésre 

van szükség. 

A hőszivattyú csak egy bizonyos külső hőmérsékletig képes ellátni a fűtési feladatot. E 

hőmérséklet alatt a hőszivattyút kiegészíti egy másik fűtőberendezés (gáz-, villamos fűtés 

stb.), és a kettő együttesen biztosítja a meleget a lakásban. A két hőtermelőből álló bivalens 

hőszivattyús rendszer beruházási költsége alacsonyabb, de az üzemeltetési költsége valamivel 

magasabb lesz a ritkán előforduló igen hideg napokon. 

A bivalens rendszernek három fő változata van 

Az „alternatív-bivalens” rendszerben a hőszivattyú csak a kis terheléseknél működik, és 

bizonyos terheléshatár fölött a kiegészítő fűtőberendezés veszi át a teljes szerepet. A 

kiegészítő fűtés teljesítménye ilyenkor önmagában is elegendő kell legyen a teljes fűtés 

ellátására a leghidegebb időszakban is.  

 

A „soros-bivalens” rendszerben normál esetben csak a hőszivattyú működik, és a kiegészítő 

fűtés akkor lép be, amikor a hőszivattyú teljesítménye már nem elegendő. Ebben az esetben a 

kiegészítő fűtés csak azt a plusz hőenergiát szolgáltatja, ami a szükséges hőmennyiség és a 

hőszivattyú által termelt hőmennyiség között van. Teljesítményét is csak ehhez méretezik.  
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Az „alternatív/soros-bivalens” kapcsolású rendszerben a fűtést a szezon kezdetén a 

hőszivattyú egyedül látja el. A hőszükséglet növekedésekor belép a kiegészítő 

fűtőberendezés, és egy határig sorba kapcsolva működik a két készülék. Amikor a 

hőmérséklet már annyira lecsökken, hogy a hőszivattyú részterhelést sem képes fedezni, 

akkor lekapcsolódik, és a teljes fűtési hőterhelést a maximális fűtési hőigény ellátására 

méretezett kiegészítő fűtés veszi át. 

A fűtésrendszerek hőleadóinak tekintetében nagy-, közepes- és kishőmérsékletű rendszereket 

különböztethetünk meg. A hagyományos radiátoros fűtéseknél az ún. előremenő és visszatérő 

fűtővíz jellemző hőfokviszonya 90/70, 80/60 körül van. A padlófűtésnél, falfűtésnél, 

mennyezetfűtésnél az előremenő vízhőfok 40-50 °C, sőt egyes esetekben 35 fok alatt van. A 

szokásos kivitelű kompresszoros hőszivattyúk 50-55 fokosnál melegebb fűtővizet nem 

képesek előállítani, így felhasználási területük elsősorban az alacsonyhőmérsékletű 

fűtőrendszerekre korlátozódik. 

Amikor a hőszivattyú már nem képes melegebb fűtővizet előállítani, mint a fűtőkör 

előremenő vízhőmérséklete (ezt hívják átváltási pontnak),  
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ekkor a hőszivattyú egyedül már nem képes a fűtési feladatot ellátni. Ekkor kiegészítő 

hőtermelőt kell bekapcsolni a rendszerbe. Egy ennél is alacsonyabb külső hőmérséklet alatt 

pedig már olyan magas hőmérsékletű fűtővízre lenne szükség, aminek még a visszatérő ágban 

lévő hőmérsékletét sem tudja a hőszivattyú előállítani. Ilyenkor a hőszivattyú teljesen 

hatástalanná válik, még a visszatérő fűtővíz előmelegítésére sem képes. 

Ha a fűtési rendszerünk olyan alacsony hőmérsékleten képes működni (pl. 50/35 °C), hogy 

egy 55 fokos fűtővizet előállító hőszivattyú még a reálisan várható leghidegebb időjárásban is 

elő tudja állítani a szükséges vízhőmérsékletet, akkor egy monovalens hőszivattyús rendszer 

egyedül is képes a teljes fűtési idényben helytállni.  
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Egy valamivel magasabb hőmérsékletű fűtésrendszernél (pl. egy 65/45 °C-os radiátoros 

fűtésnél) már létrejöhet az a helyzet, hogy a visszatérő hőmérsékletnél melegebb fűtővizet 

még képes előállítani a hőszivattyú, de a szükséges előremenőt már nem tudja biztosítani. Ez 

a rendszer egy bizonyos külső hőmérsékletig képes egyedül ellátni a teljes fűtést, az alatt 

pedig még mindig képes előmelegíteni a fűtővizet egy második hőtermelő számára. A 

monovalens rendszer itt már nem használható, de egy paralel-bivalens rendszerben a 

hőszivattyú az egész fűtési idényben működőképes. Kiegészítő fűtőkészülék ugyan szükséges, 

de azt nem kell úgy méretezni, hogy önmagában is képes legyen a teljes fűtést ellátni még a 

leghidegebb időszakban is. 

Ha fűtésrendszerünk ennél is magasabb vízhőfokon képes csak a lakás kifűtésére (pl. 90/70 

°C-os rendszer), akkor a monovalens hőszivattyús fűtés már nem alkalmazható, és a bivalens 

fűtések közül is csak az alternatív-bivalens, esetleg (speciális gazdaságossági körülmények 

között) az alternatív/soros kapcsolás) úgy, hogy a kiegészítő fűtőberendezést mindenképpen 

az épület maximális hőigényére kell méretezni. 

 

Nem kapunk azonban reális képet, ha a fűtésrendszert csak a környezeti hőmérséklet 

lehetséges értékeire vizsgáljuk meg, de nem számolunk a szélsőséges értékek előfordulási 

gyakoriságával. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy Magyarországon a fűtés szempontjából 

figyelembe veendő napok száma kb. 220, és ebből átlagosan 200 nap átlaghőmérséklete nem 

alacsonyabb –5.5 °C-nál, akkor ebből érzékelhetjük, hogy a fűtési idény nagy részében 
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működtethető egy soros/bivalens hőszivattyú a kiegészítő fűtés bekapcsolása nélkül is. Sőt, 

még egy magas hőmérsékletű radiátoros fűtésrendszerben is a teljes fűtési idény 75%-ában 

működhetne egyedül alternatív-bivalens kapcsolásban, alternatív/soros-bivalens kapcsolásban 

pedig elvileg csak kb. 28 olyan nap maradna, amikor teljesen a kiegészítő fűtőkészülék látná 

el a fűtést. A mérlegeléskor azonban a műszaki lehetőségek mellett a gazdaságossági 

tényezőkkel is számolnunk kell. 
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IV/4. alapfogalmak meghatározások 

Kimeríthető megújuló energiaforrások 
Biomassza, geotermális energia 

Ki nem meríthető megújuló energiaforrások 
Napenergia, szélenergia, vízenergia 

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 Éghajlat változási 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. 

Megújuló energia 
Megújuló energiaforrásból termelt energia. 

Megújuló energiaforrás 
Mindazok a nem fosszilis eredetű energiafajták, melyek az emberi felhasználás 

eredményeként nem csökkennek, vagy a felhasználás ütemében újratermelődnek. Az időjárási 

körülményektől függő nem fosszilis energiahordozó (nap, szél), az időjárási körülményektől 

nem függő nem fosszilis energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, 

valamint biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás), továbbá 

hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz. 

Termálvíz 
Az 1995. évi LVII. törvény (a vízgazdálkodásról) alkalmazásában minden olyan felszín alatti 

(vízadó rétegből származó) eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30 °C, 

vagy annál magasabb.  

Üvegházhatású gáz 
A szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének 

(HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6). 

Zöld bizonyítvány 
A termelő, illetőleg a kiserőmű üzemeltetője által kibocsátott, a megújuló vagy a hulladékból 

nyert energiával előállított villamos energia mennyiségét vagy annak egy részét igazoló 

okirat. 



 68 

COP érték 

COP érték angol rövidítés: coefficience of performance, magyarul jósági fok. COP = 

pillanatnyilag leadott teljesítmény (kW) / pillanatnyilag felvett elektromos teljesítmény 

(kW). A COP érték mérhető, a hőszivattyúra jellemző érték, értéke az alábbi tényezőktől 

függ: 1. fűtési előremenő hőmérséklet és visszatérő hőmérséklet, 2. hőforrás oldali bejövő és 

kilépő hőmérséklet. Az EN 14511 szabvány rögzíti, hogy milyen értékek mellett kell a 

gyártóknak a COP értéket közzé tenni. 

 

 

BTU/h 

Mértékegységek amelyben a hűtési/ fűtési teljesítményeket adják meg. Területenként más és 

más mértékegységet használnak, de a hűtőteljesítmény jelzésére legtöbbször a BTU/h, kcal/h 

és a kW/h mértékegységeket használják. A BTU a BRITSH THERMAL UNIT, angol 

hőegység rövidítésből ered és az egyik legelterjedtebb mértékegység a klímatechnikában. 1 

BTU azaz energia amely képes 1 font vízet 1° F (fahrenheite) fokkal emelni vagy 

csökkenteni. Azonban Magyarországon leginkább a kW-ot használjuk az átváltást pedig a 

következők szerint végezzük; 1 kW az 1000 W és 1 BTU/h = 0,293 W. 

EER 

Az EER az angol Energy Efficiency Ratio rövidítése. Magyarországon hűtési jóságfoknak 

nevezzük. Ipari szabvány, amely azt mutatja meg, hogy a légkondicionáló berendezés az 

energia leadását (amely BTU/h-ban vagy kW-ban van megadva) adott elektromos energia 

felvételnél milyen hatékonyan végzi. Az EER a hűtőteljesítmény (BTU/h) és az elektromos 

felvétel hányadosa (W). Megegyező hűtőteljesítményű és energia felvételű berendezéseknél a 

nagyobb EER számmal rendelkező készülék a gazdaságosabb. EER az egyik legfontosabb 

jellemzője a légkondicionálóknak. 

JAZ 

A COP az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének változásával, ezért az egy évre 

vonatkozó energiaszám (JAZ - Jahresarbeitszahl:éves munkaszám) pontosabb képet ad a 

hőszivattyú teljesítményéről. Ez elsősorban attól függ, hogy mekkora hőmérsékletkülönbséget 

kell áthidalni (a hőforrás és a fűtési előremenő hőmérséklet különbsége), általában három és 

öt közötti érték, tehát egy egység villamos energiával három-öt egység hőenergiát állíthatunk 

elő. (Szemben az elektromos fűtéssel, ahol egy egység villamos energiával egy egység 

hőenergiát kapunk.) 
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IV/5. Szerelés és karbantartás 

A csővezetékek kapcsolatát a hőszivattyúval a szakmai szabályok, helyi törvények és 

rendeletek szerint kell beépíteni. 

  

 

Szállítás és tárolás 
 

A készüléket nem lehet szállítani, mozgatni, vagy tárolni több mint 30 °-os szögben. (A 

helyes mozgatás függőleges helyzetben.) Tárolja a készüléket száraz helyen a beépítésig. 

 

Az egység beszerelését megfelelően képzett szakembereknek kell elvégezni. Az 

elektromos vezetékeket csatlakoztatását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a helyi szabályoknak 

megfelelően. 

 

Biztonság 
 

A berendezés felügyeletét szakképzett személy, vagy az üzemeltetésről kiképzett felhasználó 

végezheti, annak érdekében, hogy elkerüljék a helytelen telepítést, amely károsíthatja a 

készüléket, vagy sérülést okozhat az embereknek. Minden hibát és vagy szivárgást ki kell 

javítani beüzemelés előtt közvetlenül, hogy a készülék helyesen működjön.  

Ha javításokat végeztek a készüléken, a működését és a biztonsági berendezéseket és a 

paramétereket újra ellenőrizni kell. 

Ha a hűtőközegben szivárgás lép fel, a teljes hűtőközeget le kell fejteni a hiba elhárításáig. 

A hőszivattyúk számtalan fajtája van jelen az energiapiacon. Minden referenciákkal és 

szolgáltatási minőséggel rendelkező gyártó, forgalmazó vagy kivitelező (telepítő, beüzemelő) 

cég rendelkezik szerelési , karbantartási kézikönyvekkel, amelyek részletes és világos 

leírásokkal és utasításokkal segítik a szakszerű és biztonságos telepítést, beüzemelést és a 

későbbi karbantartást 

 

http://www.rifeng-hoszivattyu.hu/arak
http://www.rifeng-hoszivattyu.hu/arak
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A karbantartás általános alapelvei: 

Fontos leszögezni, hogy kifejezetten a készülékekre és a hozzájuk tartozó primer rendszerre 

vonatkozik a leírás, a szekunder fűtési rendszerre (osztó-gyűjtő, radiátorok, padlófűtési körök 

stb.) nem. Hiszen a szekunder rendszer karbantartási igénye mindkét fűtési megoldásnál 

azonosnak tekinthető. 

Kezdjük magánál a készüléknél, amely hőforrástól függetlenül többnyire azonos kialakítású. 

Minden műszaki megoldásnál a leggyorsabban elhasználódó komponens a mozgó alkatrész, 

amely a ki nem küszöbölhető súrlódások következtében kopik. Nincs ez másképp a 

hőszivattyúnál sem, ahol az egyetlen mozgó alkatrész a kompresszor. Így leginkább a 

kompresszor élettartama határozza meg a hőszivattyú élettartamát. A mai modern 

készülékekben ún. Scroll kompresszor található, melynek előnye, hogy kevesebb a mozgó 

alkatrész benne, ezzel biztosítva annak magas élettartamát. Egy jó minőségű kompresszorral 

rendelkező hőszivattyú akár 30 – 40 éves élettartamot is elérhet, miközben karbantartásra 

jóformán nincs szükség. Érdemes azonban karbantartási szerződést kötni egy erre szakosodott 

céggel, amely évente átvizsgálja a készüléket, és ellenőrzi többek között a hűtőfolyadék 

mennyiségét, esetleges szivárgás fennállását. 

Most lássuk, hogy hőforrás alapján milyen karbantartás igények merülhetnek föl. 

A levegő hőforrást használó berendezések esetén a kültéri egységre vonatkoznak karbantartási 

előírások. Ellenőrizni kell egész évben, hogy a beszívó és kifúvó rácsokon mindig 

akadálymentesen áramolhasson a levegő. Például falevél, vagy hó ne zárja el a levegő útját. 

A teljesen zárt kialakításnak köszönhetően a talajszondás, vagy talajkollektoros rendszer igen 

megbízható és stabil. Élettartama elérheti akár az 50 évet is, miközben karbantartást nem 

igényel. Csupán a rendszerben keringő fagyálló oldat szintjét kell ellenőrizni, azonban egy 

helyesen kivitelezett, jó minőségű rendszernél nem fordulhat elő szivárgás. 

Talajvizet használó rendszernél sajnos merülhetnek fel problémák. A fúrt kutak élettartama 

nehezen megjósolható. Ugyanez igaz a kút vízhozamára és a vízminőségre is. Amennyiben 

bármely paraméter változik, az karbantartási költségeket von maga után. Ha a kitermelt vizet 

közvetlenül engedik a hőszivattyú hőcserélőjére, akkor szűrő beépítése elengedhetetlen, 

amely folyamatos ellenőrzést és tisztítást igényel. Beépített közbenső hőcserélő esetén is 

fennáll a veszély, hogy a kút vízminőségének változásával a hőcserélő eltömődhet. 

Belátható, hogy a magas elérhető SPF (éves COP) értéket igen sok tényező ronthatja le, így 

körültekintő, alapos és pontos tervezés szükséges egy tényleg hatékony talajvíz hőszivattyús 

rendszer kialakításához. Ennél a rendszernél különösen ajánlott karbantartási szerződés 

kötése, mellyel elkerülhetőek a kellemetlen meglepetések. 

Hőszivattyúval megspórolható a kémény építése, valamint az ezzel kapcsolatos karbantartási 

munkálatok is. Valamint hosszabb élettartam és megbízhatóbb működés mellett nem áll fenn 

az esetleges gázrobbanás, vagy szénmonoxid-mérgezés veszélye sem. 
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Felhasznált és ajánlott irodalom: 

1. Kondor Ferenc - Fodor Zoltán - Kapros Zoltán- dr. Vajda József - Vaszil lajos: 

Hőszivattyú 

2 Becskereki Tamás 

Napkollektor tervezési, oktatási segédlet 

3. Apricus AP Vákuum csöves Napkollektor 

Telepítési és működtetési kézikönyv 

4. Becskereki Tamás 

Napkollektorok üzemveherlyezése 

5. Gyártó forgalmazó cégek 

Szerelési karbantartási kézikönyvek 
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