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1.1  BEVEZETŐ  

Az energiahatékonyság az elmúlt években az épületgépészeti tervezés egyik legfontosabb 

céljává vált, mivel az építőiparban rejlő hatalmas megtakarítási lehetőségek feltárultak. A 

napsugárzás stabil és kiszámítható energiaforrás, amelynek kiaknázásához számtalan cég 

kínál technikai berendezések széles választékát. Magyarország földrajzi és éghajlati 

adottságai lehetővé teszik, hogy a napsugárzásból jelentős mennyiségű energiát érjünk el, 

ugyanakkor a meteorológiai viszonyok befolyásolhatják, hogy az év mely szakaszára érdemes 

koncentrálni. A hőfogyasztó típusa alapján különböző felépítésű napkollektorokat kell 

választani. Ezek felépítése határozza meg az optimális alkalmazási területet; ezt az 

összefüggést a kollektor hatásfokgörbéivel magyarázzuk. A napkollektor-ipar még nem 

túlságosan ismert termékei a napkollektoros légfűtőberendezések. Egyszerű felépítésüknek 

köszönhetően megbízható fűtési rendszer elemei, amelyek nemcsak épületgépészeti, hanem 

mezőgazdasági felhasználásra is alkalmasak. A kollektorok által termelt meleg levegő 

hasznosítására számos rendszeralternatíva áll rendelkezésre. [1] 

1.2  TERMIKUS FOLYAMATOK A NAPKOLLEKTOROKBAN 

A fűtési költségek megtakarítását és az energiafüggetlenséget is lehetővé tevő 

naphőtechnológia az elmúlt évtizedekben egyre szélesebb körben terjedt el Európában. 

Olyan technikákat fejlesztettek ki, amelyekkel a napfény energiáját értékes, sokféle célra 

felhasználható hővé lehet alakítani. A kívánt hőmérsékleti szinttől függően különböző 

kollektorkonstrukciókat alkalmaznak. A megfelelő eszközválasztás határozza meg a rendszer 

hatékonyságát, ami kiemeli a megbízható tervezés fontosságát. Annak érzékeltetésére, hogy 

egy kollektor hatásfoka mennyire függ a konstrukciótól különböző üzemi tulajdonságok 

mellett, az 1. ábra a hatásfok jellemzőit mutatja be. [1] 

 

1. ábra: Napkollektorok hatásfokgörbéi 
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Amint az 1. ábrán látható, a kollektor hatásfoka a kollektor középhőmérséklete (TColl,mid) és 

a környezeti levegő hőmérséklete (Tamb) közötti hőmérsékletkülönbség függvénye, osztva a 

napsugárzás intenzitásával (Eglob). Minél magasabb hőmérsékletre van szükség állandó 

környezeti levegőhőmérséklet mellett, annál nagyobb lesz a különbség a kollektor 

középhőmérséklete és a környezeti levegő hőmérséklete között.  

 

2. ábra: Termikus folyamatok egy síkkollektorban 

Működés közben a napkollektor hatékonyságát optikai és termikus veszteségek csökkentik. 

A síkkollektorban lejátszódó termikus folyamatok a 2. ábrán láthatók. A kollektoron belüli 

abszorpciós, reflexiós és transzmissziós folyamatok miatt nem a teljes, a kollektor felületére 

érkező napsugárzás alakul át közvetlenül felhasználható hővé. A sugárzás részben elnyelődik 

és visszaverődik az átlátszó üvegezésen. A sugárzás nagy része mégis eléri az abszorbert, ahol 

elnyelődik és hővé alakul. Az abszorberre érkező sugárzás egy része visszaverődik. Mivel az 

abszorber és a környezet között hőmérsékletkülönbség van, az abszorber lehűl. E hatás 

minimalizálása érdekében a kollektor szerkezetében szigetelést alkalmaznak. Minél 

magasabb hőmérsékletet várnak el a kollektortól, annál jobb szigetelésre van szükség. A 

kollektor üvegezésén keresztül történő hőveszteség csökkentése érdekében gyakran két 

üvegtáblát használnak. A hőveszteségek a környezet felé konvektív (tamb) és a környezet és 

az égbolt felé sugárzó (Tsky). Könnyen belátható, hogy bár több üveglap jobb szigetelést 

biztosít, ugyanakkor növeli az optikai veszteséget. Ezért a napkollektoros fűtési rendszereket 

célzottan kell kialakítani, az adott felhasználáshoz kiválasztott megfelelő típusú kollektorral. 

[1] 

1.3  NAPKOLLEKTOR-KONSTRUKCIÓK 

Amint az 1. ábrán látható, a kollektorok hatásfokának legmagasabb értékeit a napkollektoros 

medencefűtésekkel lehet elérni. Ezek teljesen nélkülözik az átlátszó üvegezést, ami minimális 

optikai veszteséget eredményez. A kollektor felületét alkotó matt fekete színű fém- vagy 

műanyag csővezetékek közvetlen napfénynek vannak kitéve. A medence vize közvetlenül 
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ebben a csővezetékben keringhet. Mivel nincs szükség magas hőmérsékletre, a hőveszteség 

szigetelés hiányában is alacsony marad. A kollektor és a környezet közötti 

hőmérsékletkülönbség növekedésével a kollektor hatásfoka jelentősen csökken, amint azt az 

1. ábra mutatja. [1] 

 

3. ábra: Napkollektoros medencefűtés [2] 

A síkkollektorok Európa-szerte nagyon elterjedtek. Az épületgépészetben számos 

alkalmazáshoz kínálnak megoldást. Szerkezeteik szigeteltek, és átlátszó üvegezéssel vannak 

ellátva, hogy az abszorber elülső oldalának hőveszteségét minimalizálják. Ezek a 

napkollektorok nagyobb optikai veszteséget okoznak, mint a napkollektoros medencefűtők, 

de a kollektor és a környezet közötti hőmérsékletkülönbség növekedésével a hatékonyságuk 

csökkenése kevésbé intenzív. A síkkollektorok elég magas hőmérsékletet tudnak termelni 

ahhoz, hogy hőt szolgáltassanak a használati melegvíz felmelegítéséhez és az épületek fűtési 

rendszereihez is. Ugyanakkor minél alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, annál nagyobb 

marad a kollektor hatásfoka, amint azt az 1. ábra mutatja. Ha radiátoros rendszer helyett 

alacsony hőmérsékletű padlófűtési rendszereket tervezünk, a kollektorok nagyobb 

hatásfokot érhetnek el. [1] 

 

4. ábra: Síkkollektor felépítése [3] 
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Mégis sok olyan eset van, amikor különösen magas hőmérsékletet kell biztosítani egy 

napkollektoros fűtési rendszerrel. A lakossági alkalmazások mellett számos ipari célú 

felhasználásnál is szükség van meleg vízre. Például néhány német sörfőzde a sörkészítés 

során napenergiát használ a sörfőzéshez. A napkollektor által termelt magasabb hőmérséklet 

biztosítása érdekében élvonalbeli szigetelésre van szükség, hogy a kollektor üzemi 

hőmérséklete magas maradjon. A vákuumcsöves kollektorokban az abszorberek szigetelése 

körül evakuált térrel történik. Ez teszi őket a leghatékonyabbá, ha a kollektor üzemi 

hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet között nagy a különbség. A két legelterjedtebb, 

evakuált csöveket használó kollektortípus a hőcsöves és a Sydney-csöves kollektor. [1] 

 

5. ábra: Vákuumcsöves kollektor hőcsövekkel [4] 

Az 5. ábra a hőcső elvén alapuló vákuumcsöves kollektor felépítését mutatja. A hőcső egy 

elpárolgó és egy kondenzálódó technológiai közeg fázisváltását használja fel a hő nagyon kis 

hőmérsékletkülönbséggel történő átadására. A hőcső egyik végén az abszorberlemez hője 

elpárologtatja a technológiai közeget, amely elpárolgási hőt nyer. A gőz a hőcső hidegebb 

végére emelkedik, ahol lecsapódik, és a kondenzációs hőt átadja a fűtési rendszernek. A 

kondenzátum visszaáramlik a másik végére, és a folyamat megismétlődhet. [1] 

A közvetlen áramlású vákuumcsöves napkollektorokban a hőátadó közeg közvetlenül a 

koaxiális abszorbercsövekben kering az evakuált csövekben. 
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6. ábra: Vákuumcsöves kollektorok (Sydney-cső) U-csövekkel és CPC-tükrökkel [5]. 

A Sydney-cső, amelyet a termosz palack ötlete alapján fejlesztettek ki, egy duplafalú cső, 

amelynek két fala között evakuálás van. A cső belső üvegfalát abszorberréteggel vonják be, 

amely akár 350 °C-ra is felmelegíthető. Amint a 7. ábrán látható, egy úgynevezett összetett 

parabolikus koncentrátor (CPC) reflektor irányítja a sugárzást az abszorber felületére, 

kihasználva a két cső közé eső napsugárzást. 

 

7. ábra: CPC tükör működési elve [5] 

Mivel tudjuk, hogy egy napkollektoros rendszer mindig akkor termel hőt, amikor süt a nap, 

függetlenül a tényleges igényektől, ezért nagyon fontos ismerni a rendszerünk viselkedését a 

napsugárzásos, de hőigény nélküli időszakokban. Ebben az esetben a hőmérséklet a 

kollektorban a legmagasabb értékre emelkedik, amikor az energiamennyiség és a 

hőveszteség egyensúlyba kerül. Ezt az üzemállapotot nevezzük stagnálásnak. A kollektor 

hatásfokgörbéjén (lásd az 1. ábrát) ez a vízszintes tengellyel való metszéspont. Mivel az 

összes hőnyereség hőveszteségként távozik a kollektorból, a hatásfok 0 %, és a vízszintes 

tengelyen lévő hőmérsékletkülönbség határozza meg a kollektor által a környezeti 

hőmérséklet felett elérhető maximumot. A hosszabb stagnálási időszakok elviselése és a 

normál működésre való problémamentes visszaállás a jól megtervezett rendszer 
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követelményei. Ezért a rendszer tervezése során figyelembe kell venni a stagnálási 

időszakokat. A szimulációs programok segítségével megtudhatjuk, hogy bizonyos 

körülmények között milyen hosszúak lehetnek a stagnálási időszakok. A hőmérséklet, 

amelyet a kollektor stagnálás közben elér, általában a hőátadó folyadék forráshőmérséklete 

felett van, ezért a biztonsági berendezéseket, azaz a tágulási tartályokat és a 

túlnyomásszelepeket ezekre a körülményekre kell méretezni. 

 

8. ábra: A víz-glikol keverék lebomlása magas hőmérsékleten (>170 °C) történő hosszabb expozíció után [4]. 

Nemcsak a rendkívül magas, hanem a rendkívül alacsony hőmérséklet is vezethet a rendszer 

meghibásodásához. Télen a napsütés hiánya és az alacsony környezeti hőmérséklet a 

napelemes primerkörön belüli fagyás veszélyét hordozza magában. Ezért a folyadékhoz 

fagyvédő anyagot, általában propilén-glikolt adnak. Ez a nem mérgező, biológiailag lebomló, 

nehezen gyúlékony szerves anyag a hőátadó közeg térfogatának körülbelül 40 %-át teszi ki.  

A kollektorokon alkalmazott hatékony szigetelésnek köszönhetően a napkollektoros 

rendszerek stagnálási időszakban nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el. A glikol 

molekulái 170 °C-os hőmérséklet felett megrepednek, és szilárd üledékek keletkeznek, 

amelyek súlyosan károsíthatják a rendszert. Ezért a hosszabb stagnálási időszakokkal számoló 

berendezések esetében ajánlott a hőátadó közeg éves ellenőrzése. A stagnálással 

kapcsolatos károk megelőzésének másik módja a fagyvédelmi szer nélkülözése. Ez csak a 

megfelelő hőszigetelést biztosító vákuumcsöves kollektorokkal ellátott rendszerekben 

valósítható meg. Ebben az esetben csak a külső illesztések és a csővezetékszakaszok vannak 

fagyveszélyben. Az ilyen szakaszok fagyásának elkerülése érdekében a hőmérsékletet a 

kritikus pontokon ellenőrzik. Ha eléri a meghatározott minimális értéket, amely még mindig 

0 °C felett van, a fűtési rendszerből meleg víz áramlik vissza a kollektorokba a károsodás 

megelőzése érdekében. A szünetmentes áramellátás még egy esetleges áramszünet esetén 

is garantálja ezt a funkciót. A glikol nélküli vízhőközeg biztosítja, hogy hosszabb stagnálási 

időszakok esetén sem károsodik a hőközeg, ami kedvező lehet a túlnyomórészt épületek 

fűtésére használt rendszereknél. 

Általánosságban elmondható, hogy a kollektorok felépítésében a különbségek az 

abszorberek különböző kialakítási módjaiban, valamint a környezet elleni szigetelési 

technikákban rejlenek. A fizikai folyamat minden esetben ugyanaz marad: a napsugárzás 

felmelegíti az abszorbert, amely a hőátadó közegen keresztül átadja a hőt a hőfogyasztóknak. 
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1.4  SZOLÁR LEVEGŐFŰTÉS  

A napkollektoros berendezések korábban vázolt áttekintése nem lenne teljes a 

napkollektoros léghevítők nélkül. Ezek a készülékek széles körben elterjedtek Észak-

Amerikában, és egyre népszerűbbek az európai kontinensen is. A víz mint hőátadó közeg 

előnyeit látva meglehetősen szokatlanul hangozhat, hogy ugyanerre a célra levegőt 

használjunk. Bár a levegő alacsonyabb fajlagos hőkapacitása kezdetben kétségeket 

ébreszthet, számos előnye mutatja a napelemes légfűtőberendezések létjogosultságát. 

Figyelembe véve a fent említett módszereket a folyékony hőátadó közegű napkollektorokban 

a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet okozta károk elkerülésére, elmondhatjuk, hogy 

ezek a problémák a napelemes légfűtők esetében nem is léteznek. A levegő télen nem fagy 

meg, és a stagnálás során sem okoz üzemzavart. A következő bekezdésekből kiderül, hogy a 

napelemes légfűtők egyszerű felépítésüknek köszönhetően megbízható megújuló 

energiaforrássá válnak, és nemcsak szellőztető rendszerekhez, hanem speciális 

alkalmazásokhoz is alkalmasak. 

A szolár légmelegítők felépítése gyártóspecifikus.  Alapvetően két kategória határozható 

meg: moduláris kollektorok és perforált abszorberrel ellátott, mázatlan kollektorok. 

MODULÁRIS SZOLÁR LÉGHEVÍTŐK  

A 9. ábra egy napenergiával működő ventilátorral felszerelt moduláris napelemes légfűtő 

felépítését mutatja. Ezek kész egységekként kaphatók, amelyek egymáshoz csatlakoztathatók 

a szükséges teljesítmény biztosítása érdekében. 

 

9. ábra: Moduláris, üvegezett napkollektoros légfűtés [6] 

Az abszorber felépítése gyártónként eltérő lehet. Az optimális hőátadás érdekében felülete 

lehet sima, lamellákkal ellátott vagy akár porózus is. A levegő áramolhat az abszorber egyik 

vagy mindkét oldalán, vagy akár az abszorbercsatornákban is, amint az a 9. ábrán látható. 
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Tekintettel arra, hogy a ventilátor teljesítményigénye is beleszámít a napelemes levegőfűtési 

rendszer hatékonyságába, fontos, hogy a kollektor nyomásesése alacsony legyen. 

Sok moduláris napelemes légfűtő (mint a 9. ábrán látható) napelemes ventilátorral van 

felszerelve, amely a közüzemi energiaszolgáltatástól független működést biztosít. A nyaralók 

tulajdonosai jól kihasználhatják ezt a funkciót, mivel az épületszerkezetet szárazon, 

temperálva tarthatják a tél folyamán, még akkor is, ha az elektromos áramot kikapcsolták. A 

10. ábra egy Balaton melletti faházra szerelt installációt mutat be. 

 

10. ábra: Moduláris napkollektoros légfűtés egy nyaralón a Balatonon, Magyarország 

A rendszer összeállítása alapján a moduláris napkollektoros légmelegítők a friss kültéri és a 

beltéri levegőt egyaránt képesek felmelegíteni. A külső levegő fűtése magában foglalja a 

helyiség növekvő hőigényének problémáját a növekvő térfogatárammal. Ha helyette a beltéri 

levegőt keringtetjük a kollektoron keresztül, ez a probléma kiküszöbölhető, mivel ebben az 

esetben a helyiség hőigénye független marad a levegő térfogatáramától.. 

SZOLÁRFAL TÍPUSÚ NAPKOLLEKTOROK 

Az üvegezetlen, átszellőztetett napkollektoros légfűtők egyszerűbb felépítésűek, mint a 

moduláris napkollektoros légfűtők. Amint a 11. ábra mutatja, egy sötét, perforált fémlapot 

rögzítenek az épület homlokzatára egy adott távolságban. Ez a fémpajzs az abszorber. 
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11. ábra: A szolárfal napkollektor felépítése és működési elve [7][8] 

A friss kültéri levegő áthalad az abszorberen, felemelkedik a résben, és végül egy ventilátor 

továbbítja az épület szellőzőrendszerébe. Amint azt korábban láttuk, a napkollektorok 

hatékonyságát az optikai és a hőveszteségek korlátozzák. Az üvegezetlen napkollektorok 

előnye, hogy az átlátszó burkolat hiánya miatt minimálisak az optikai veszteségek, ahogyan 

azt korábban a napkollektorok esetében is leírtuk. Alacsonyabb üzemi hőmérsékleten is 

magas hatásfokot érnek el, mivel a hőmérsékletkülönbség kicsi, ami szintén alacsony 

hőveszteségeket eredményez. 

Az üvegezetlen, áteresztőképes napkollektoros légfűtők konstrukciója alapján csak a kültéri 

levegőt képesek felmelegíteni. Az abszorber külső oldalán vékony meleglevegő-réteg alakul 

ki, amelyet a perforációkon keresztül szívnak be. Az abszorber és az épület homlokzata 

közötti résben felfelé emelkedve a levegő tovább melegszik. Ez azt jelenti, hogy az abszorber 

mindkét oldala aktívan részt vesz a hőátadási folyamatban. Továbbá az épületburkolat 

konvekciós veszteségeit vissza lehet nyerni azokon a felületeken, ahol a légfűtőtestek vannak 

felszerelve. 

C. PVT HIBRID KOLLEKTOROK 

A napjainkban mind a magánháztartásokban, mind az iparban széles körben elterjedt PV-

modulok a felületükre érkező napsugárzásnak csupán 15 %-át alakítják át villamos 

energiává. A fennmaradó rész felmelegíti a modult és csökkenti annak elektromos 

teljesítményét. Amint az a 12. ábrán látható, a PV-modul hőmérsékletének 10 Kelvinnel való 
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csökkenése 3 %-kal növeli a teljesítményét.

 

12. ábra: A PV teljesítmény hőmérsékletfüggése [6] 

A hulladékhő hasznosítása növeli a PV-modul hatékonyságát és működési megbízhatóságát, 

és alternatív támogatást nyújt a fűtési rendszer számára. Ez PVT hibrid kollektorok 

telepítésével valósítható meg. 

 

3. ábra: Egy uszoda tetejére telepített PVT-kollektorok [6] 

A levegő a PV-modulok mögötti csatornákban áramlik, és felveszi a hulladékhőt. A PV-

modulok kombinálhatók üvegezetlen, átszellőztetett abszorberekkel is. 

D. A NAPKOLLEKTOROS LÉGFŰTÉSEK ALKALMASSÁGA A KÜLÖNBÖZŐ 

ÉPÜLETTÍPUSOKHOZ  

A napkollektoros légfűtési rendszer hatékonysága nagyban függ annak az épületnek a 

típusától és használatától, amelybe telepítik. Befolyásoló tényezők a belső hőterhelés, a 

passzív napenergia-nyereség, valamint a hő- és friss levegő iránti igény. Az alacsony belső 

hőterhelés és a napenergia-nyereség előnyös az esetlegesen magas frisslevegő-igény mellett, 

így a napelemes légfűtési rendszer előnyei rövid időn belül realizálhatók. 

A lakóépületekben, különösen az alacsony energiafelhasználású épületekben a gépi 

szellőztetés biztosítja a szükséges mennyiségű friss levegőt. A szellőztetőrendszer 
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kiegészíthető napelemes légfűtéssel, a fűtési költségek csökkentése érdekében, elsősorban 

akkor, ha korábban nem volt hővisszanyerő egység telepítve. 

Irodaházakban mind a belső hőterhelés, mind a napenergia-nyereség magas lehet az 

alkalmazottak hőkibocsátása és a homlokzatok magas üvegezési aránya miatt. Ezért az 

irodaházak nem biztosítanak optimális feltételeket a napelemes légfűtőberendezések 

számára. A friss külső levegőt fűtő rendszerek a dolgozók magas frisslevegő-igénye miatt 

közvetlenül elérhetik a magas hatásfokot. 

Az ipari épületek optimális feltételeket biztosítanak a napkollektoros légfűtőberendezések 

működéséhez. A magas terek általában alacsony üvegezési aránnyal rendelkeznek, ami 

alacsony hőnyereséget eredményez. A gyártási folyamatok gyakran nagy mennyiségű friss 

levegőt igényelnek a szellőztetés során, ami jó hasznát veszi a napelemes légfűtő 

rendszernek. 

E. RENDSZERMEGOLDÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI NAPKOLLEKTOROS 

LÉGFŰTÉSEKHEZ  

A napkollektoros légmelegítőkkel előállított meleg levegő nemcsak közvetlenül a lakott térbe 

vezethető, hanem különböző rendszerelemekkel kombinálható, így a hő különböző 

alkalmazásokhoz használható. Sőt, sok esetben feltétlenül szükséges a rendszerbe egy 

hőtároló egység beiktatása, hogy a napsugárzás és a hőigény közötti időbeli eltolódás 

kiegyenlítődjön. Ebben a bekezdésben áttekintést adunk a lehetséges 

rendszermegoldásokról. 

A sugárzó fűtés a Római Birodalom idejére nyúlik vissza, amikor a termálfürdőkben és egyes 

közintézményekben úgynevezett hipokausztot használtak. A helyiségek alatt egy üreges teret 

építettek, amelyben egy fatüzelésű kályha füstgázai áramlottak. A füstgáz egy kettős falon 

belül emelkedett fel, és egy kéményen keresztül hagyta el az épületszerkezetet. Az égés 

megindulása után sokáig tartott elérni a megfelelő felszíni hőmérsékletet, és az ősi fűtési 

rendszert nem volt könnyű szabályozni. Mégsem tűnt el nyomtalanul ez a technológia, a 

modern kori hipokauszt szerkezetek kombinálhatók napelemes légfűtési rendszerekkel. Az 

építésszel együttműködve egy speciális épületszerkezetet kell megtervezni, amelyben a 

napenergiával fűtött levegő egy üreges szerkezetben áramlik a padló alatt vagy akár a 

falakban. 
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14. ábra: Hypocaust fűtési rendszer napkollektoros légfűtéssel [9] 

A napenergiával felmelegített levegő keringhet zárt hurokban, ahogy a 14. ábrán látható, de 

az üreges szerkezetben megtett útja után a helyiségbe is bevezethető, mint utánpótlási 

levegő. Ez utóbbi esetben az áramlási útvonal tisztasága nagy jelentőséggel bír. A szerkezetet 

úgy kell megtervezni, hogy a légáramlás a teljes profilon keresztül holtterek nélkül tudjon 

kialakulni. Mivel a felületek enyhén felmelegednek, a hipokausztfűtés magas komfortérzetet 

biztosít a belső térben. Ezenkívül az épületszerkezet hőtároló tömegként viselkedik, ami 

nagyon előnyös a napkollektoros rendszerek esetében. 

Amennyiben nem lehet hipokausztfűtést építeni, a hőenergia tárolása kavicságyas hőenergia-

tároló használatával valósítható meg. Ha a levegőt a kavicságyon keresztül áramoltatjuk, 

akkor az feltölthető a felesleges hővel, vagy szükség esetén elvezethető. 

Fontos megjegyezni, hogy a kavics fajlagos hőkapacitása kisebb, mint a vízé. Ezért van szükség 

2,5-3-szor akkora térfogatra ahhoz, hogy ugyanannyi energiát tároljunk a kaviccsal, mint a 

vízzel. 

A napkollektoros léghevítőkkel termelt többlethőt használati melegvíz-fűtésre is fel lehet 

használni, ha a légcsatornába levegő-víz hőcserélőt építenek be. A meleg levegő és a melegvíz 

iránti tényleges igény alapján egy elektronikus rendszer dönt a szellőztetés és a vízmelegítés 

közötti levegőmennyiségről. 

Az üvegezetlen, átszellőztetett napkollektoros légfűtőberendezések alacsony hajlású tetőre 

szerelve szabad hűtési rendszerként is használhatók. Az éjszakai sugárzás elve alapján az 

abszorberlemezek tiszta éjszakán 10 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá hűthetnek. Ettől 

kezdve az egész folyamat ugyanaz, mint a téli fűtésnél, csak a hőátadás iránya ellentétes. A 

meleg levegő áthalad a hidegebb kollektorokon és átadja a hőjét a felszínnek. Végül a hűvös 
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levegő az épületbe kerül, napnyugtától napkeltéig csökkentve vagy akár kiszorítva a 

hagyományos légkondicionálást. A kollektorok felülete ráadásul árnyékolja a tetőt, 

csökkentve a nappali hőnyereséget, amelyet általában a tetőn keresztül kapunk. 

A meleg levegőt számos mezőgazdasági folyamat során használják, például a 

terményszárításnál, de minden esetben szükség van rá, ha az épületeket gépi szellőztetéssel 

látják el. Az épületek szellőztetése nagyobb időintervallumban igényel hőt, mint a helyiségek 

fűtése, mivel a levegő alacsony hőkapacitása miatt nem lehet figyelembe venni az olyan nem 

stacionárius eseményeket, mint az épületszerkezet hőtárolása. Amikor a külső hőmérséklet 

alacsonyabb, mint a beszállított levegő hőmérséklete, fűtésre van szükség, esetleg megújuló 

energiaforrások felhasználásával. Az átmeneti időszakok, mint a tavasz és az ősz, nagy 

mennyiségű napenergiát kínálnak, ami lerövidítheti azt az időszakot, amikor a fűtési 

rendszerek a hagyományos hőtermelőkre támaszkodnak. A szellőztetés hőigénye 

napenergiával fedezhető napelemes légfűtőkkel, amelyek közvetlenül a légáramot melegítik 

fel, anélkül, hogy a vizet hőátadó közegként használnák. 

A napkollektoros légfűtés hatékony módja annak, hogy egy épületet alacsony tőkeköltséggel 

megújuló energiával lássunk el. Az Észak-Amerikában elterjedt és Európában is egyre inkább 

elterjedt transzpirációs napkollektorok a napelemes légfűtés piacának figyelemre méltó 

szegmensét képviselik. Használhatók épületszellőztetéshez, terményszárításhoz és 

állattenyésztéshez is. A nagy csarnokok, mint például számos ipari és mezőgazdasági épület 

gyakran alacsony üvegezési aránnyal rendelkeznek, ami nem teszi lehetővé, hogy a passzív 

napenergia hasznosítását a háztartásokban használják. Hatalmas homlokzataikra azonban 

felszerelhető a transzpirált napkollektor, amely egy sötét, trapéz alakú perforált lemezből áll, 

amelyet az épület falának külső oldalára bizonyos távolságban rögzítenek, és így légrést 

hoznak létre. Ez a rés oldalról le van zárva, így a levegő csak az abszorberlemez perforációin 

keresztül juthat be. A légkezelő egységek a friss levegőt a légrésből, vagy egy bypasson 

keresztül vonják el, ha nincs szükség légfűtésre. Az abszorberlemez transzpirációja lehetővé 

teszi a lemez akár 40 K hőmérsékletű felmelegedését, csökkentve ezzel a szárítási folyamat 

primerenergia-szükségletét. 

A transzpirációs napkollektor (TSC) egy m2 -es területre vonatkozó névleges 

transzpirációjától függően különböző működési stratégiák határozhatók meg. A nagy 

térfogatáramú rendszerek alacsonyabb hőmérséklet-emelkedést biztosítanak, de az 

abszorber alacsony hővesztesége miatt lehetővé teszik a kollektor magas hatásfokának 

elérését. Az alacsony térfogatáramú rendszerek nagyobb hőmérséklet-emelkedést érnek el, 

de a kollektor hatásfoka alacsonyabb marad. 

Azt gondolhatnánk, hogy az átlátszó üvegezés hiányában a TSC-nek jelentős hőveszteségei 

vannak a külső konvekció miatt. Kutscher et al. [10] szerint az abszorber felületén homogén 

szívást feltételezve megállapítható, hogy a szívás stabilizálja a határrétegeket az abszorber 

külső oldalán, csökkentve a konvekciós veszteségek hatását kizárólag a kollektor széle felé. 

Ez azt jelenti, hogy a külső határréteg hőjét a rendszer kihasználja, mielőtt veszteségek 
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keletkeznének. Ezért nagy kollektorfelületek esetén a konvektív veszteségek 

elhanyagolhatóak, és a szélveszteségek is kicsik maradnak. Kutscher et al. [10] leírja, hogy a 

szél kis hatásának biztosítása érdekében: 

- a szívófelület sebessége lehetőleg 0,04-0,05 m/s, de legalább 0,02 m/s legyen, 

- a perforált lemezen legalább 25 Pa nyomásesést kell elérni, és 

- a falat úgy kell kialakítani, hogy egyenletes áramlás legyen rajta keresztül. 

A TSC felületén áthaladó áramlási sebességet 18-180 m3/(h∙m2) között kell tartani a stabil 

működés biztosítása érdekében. A megfelelő légáramlás megválasztásával három légfűtési 

stratégia határozható meg: 

- magas hőmérséklet-emelkedés 18-54 m3/(h∙m2) tartományban 

- normál működés 54-108 m3/(h∙m2) tartományban 

- nagy légmennyiség a 108-180 m3/(h∙m2) tartományban 

A nagy légáramú TSC-rendszerek sokkal jobban teljesítenek, mint a kis légáramúak, mivel a 

hatásfok akkor éri el a legmagasabb értékeket, amikor a nagy légáram hűti az abszorbert, 

hasznosítva annak hőjének nagy részét, csökkentve mindenféle hőveszteséget. A 15. ábrán 

látható, hogy adott szélsebesség esetén a kollektor hatásfoka csak a levegő áramlási 

sebességétől függ, ami kiemeli a környezeti hőmérséklettől függő konvektív veszteségek 

elhanyagolható hatását. 

 

15. ábra: TSC hatékonysága a transzspirációs ráta függvényében [11] 
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A transzpirációs ráta növekedésével a hőcsere hatékonysága csökken, mivel a levegő nem 

tud olyan magas hőmérsékletet elérni, mintha alacsonyabb hőáramlással átszivárogna a 

lemez. A hőmérséklet-emelkedést a napsugárzás függvényében, a transzpirációs ráta és a 

szélsebesség mint paraméterek mellett a 16. ábra szemlélteti. 

 

16. ábra: TSC hőmérséklet-emelkedés a napsugárzás függvényében [11] 

Az áteresztő napkollektorok üvegezett és üvegezetlen kivitelben is kaphatók. Az üvegezés 

csökkenti az abszorberlemez és a környezet között fellépő konvektív veszteségeket, de 

további optikai veszteségeket okoz. Az üvegezés megválasztása az üzemi és környezeti 

hőmérséklettől függ. Amennyiben nagy hőmérséklet-emelkedésre van szükség, vagy a 

létesítményt hideg környezetben kell elhelyezni, kétlépcsős transzpirációs napkollektor 

alkalmazható. Ez egy hagyományos TSC első szakaszából áll, majd a kollektor egy magasabb 

szakaszán egy második perforált abszorber átszivárog egy polikarbonát üvegezés mögött. Ez 

lehetővé teszi, hogy a légáramlás magasabb hőmérsékletet érjen el, vagy ellenálljon a 

hidegebb környezetnek. 

A következő esettanulmány egy 90×60×11,8 méteres referenciaépület 90×60×11,8 méteres, 

üvegezetlen TSC-vel felszerelt, áteresztett napkollektor teljesítményét mutatja be. Az épület 

10 m magas és változó hosszúságú, hogy a kollektor területének mint paraméternek a 

hatásait be lehessen mutatni. A szellőztetés légáramát úgy határoztuk meg, hogy a belső 

légmennyiséget egy óránként egyszer változtassuk meg, ami 63720 m3/h-t eredményez. Ezt 

a légáramot a fűtési igényű hónapokban teljes egészében a kollektoron keresztül szívják át, 

hogy a TSC hozzájárulhasson a levegő fűtési folyamatához. A légáramot fixnek tekintjük, és a 

TSC abszorber méretét paraméterként megváltoztattuk, ezzel egyidejűleg a TSC 

transzpirációs sebességét is megváltoztatva. Amikor nincs fűtési igény, a TSC-t megkerülik, 

ezért ezeket a hónapokat nem vették figyelembe a számítás során. A fűtési időszak minden 

helyszínen más és más, mivel a teljesítmény bemutatásához nagyon eltérő éghajlatú 
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városokat választottunk. A fűtési igény nélküli hónapokban a TSC-t feltételezhetően 

megkerülték. Az értékelést a RETScreen szoftver segítségével végezték el. 

 

17. ábra: Referencia ipari épület 

Minél nagyobb TSC-területet választunk, annál több hőt szállítunk évente, de a növekedés 

kisebb lesz. Ennek oka a túl nagy abszorberfelületek alacsonyabb kollektorhatékonysága egy 

bizonyos légáramláshoz. 18 m3/(h∙m2) alatt a kollektoron átáramló légáram nem képes a 

teljes lemezt átszellőztetni, így egyes területek holt zónák maradnak. A túl alacsony 

sebességgel áramló áramlatok közötti hőátadás nem marad elegendő a lemez hőjének 

átvételéhez, és a kollektor működése elégtelenné válik. Ezért a TSC-rendszereket nem szabad 

túlméretezni, ami azt jelenti, hogy az átszivárgás sebességének 18-180 m3/(h∙m2) között kell 

lennie. Ami a helyszíneket illeti, megfigyelhető, hogy a legjobb eredményeket a kelet-

törökországi Erzurum városában érik el, ahol a hosszú és hideg tél nagyszámú napsütéses 

órával és nagy intenzitású napsugárzással jár, ami lehetővé teszi a TSC számára a termelt hő 

hasznosítását. A kevésbé napsütéses helyeken a TSC nyilvánvalóan kevésbé tud hasznot 

húzni. A 18. ábrán megfigyelhető, hogy egy olyan magas napsugárzási intenzitású hely, mint 

például a dél-spanyolországi Málaga, kevés hasznot húzhat az átszivárgó napkollektorból. 

Ennek az az oka, hogy ez az esettanulmány a referenciaépület szellőzőlevegő-fűtését vette 

figyelembe. Málagában a fűtési szezon olyan rövid, hogy a rendelkezésre álló napenergiának 

csak egy kis része hasznosítható. Más lenne a helyzet, ha az épület fűtése helyett egy 

napkollektoros terményszárító létesítményt TSC-rendszerrel szerelnének fel. Ez Dél-

Spanyolországban is nagy megtakarítást eredményezne. 
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18. ábra: A teljes leadott energia a kollektor területének függvényében 

A 19. ábrán ugyanezen városokra vonatkozóan a területspecifikus éves energia látható. 

Látható, hogy ha a transzpirációs ráta állandó marad, és a TSC területe nő, akkor a kollektor 

egy m2 -e kevesebbet termel, mert az abszorberlemez és a transzpiráló légáramlat közötti 

hőátadási együttható csökken, a kollektorlemez melegebb marad, ami nagyobb 

veszteségeket eredményez. 

 

19. ábra: Éves fajlagos energiaszolgáltatás a kollektor területének függvényében 
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F. SZOLÁRFAL TÍPUSÚ NAPKOLLEKTOROK A MEZŐGAZDASÁGBAN  

Mint korábban említettük, a különböző mezőgazdasági épületek szellőzőlevegő-

előmelegítése mellett a transzpirációs napkollektor hatékonyan használható a 

terményszárítási folyamatokban. Ebben az ágazatban évente 300-900 PJ energiát lehetne 

megtakarítani a hagyományos tüzelőanyaggal működő mechanikus szárítók napkollektoros 

technológiákkal való helyettesítésével. [12] A napelemes levegőfűtés elsősorban olyan 

szárítókban alkalmazható, amelyek 50 °C alatti, alacsonyabb hőmérsékleten működnek. A 

Nemzetközi Energiaügynökség napenergiával történő fűtési és hűtési programjának 29., 

"Solar Crop Drying" című feladatáról szóló jelentése szerint a naphő alkalmazása a 

terményszárításban sok nagyméretű alkalmazásban megvalósítható lenne, de az akadályok 

gyakran nem pusztán technikai jellegűek. A rendelkezésre álló költséghatékony 

technológiákkal kapcsolatban növelni kell a tudatosságot, minőségi műszaki információkat 

kell nyújtani a rendszerekről, és a helyi személyzetet ki kell képezni a napenergiával működő 

szárítórendszerek üzemeltetésére, felügyeletére és optimalizálására. A napkollektoros 

légfűtés tervezése és beállítása előtti megbízható megvalósíthatósági tanulmányok 

elkészítéséhez magát a szárítórendszer működését kell optimalizálni, amely folyamatnak 

legalább egy teljes szárítási szezon mérésein és értékelésén kell alapulnia. A problémák és 

bizonytalanságok a rendelkezésre álló időjárási és költségadatokból eredhetnek. Ezért a 

napkollektoros légfűtés felállítása előtt ajánlott egy éven keresztül időjárási adatokat gyűjteni 

a projekt helyszínén. [12] A megvalósíthatósági eszközök, mint például a RETScreen és a 

SWift, rendelkezésre állnak a transzpirációs napkollektoros rendszer értékelésére, a rendszer 

teljesítményét havi lépésekben számítják ki a kiválasztott helyszín tipikus meteorológiai éve 

alapján. Az IEA SHC 29. feladata során számos mezőgazdasági vállalatnál valósultak meg jó 

gyakorlatok, amelyek közül az alábbiakban bemutatunk néhányat, hogy reflektáljunk a 

transzpirációs napkollektorok szárítási technológiákban való alkalmazhatóságára. 

A kaliforniai Ordbendben egy 864 m2 kollektorfelületű TSC-rendszert telepítettek diószárítási 

célokra. A dió szárításához nagy térfogatáramú, alacsonyabb hőmérsékletre fűtött levegőre 

van szükség, hogy a nedvességtartalom lassan 8% alá csökkenjen. A diót ősszel szárítják, 

amikor a környezeti hőmérséklet az üzem helyén 25 °C körül van, és a szárítási folyamathoz 

43 °C körüli hőmérsékletre van szükség. A napkollektor 11044 m3/h napenergiával fűtött 

levegőt biztosít a szárító számára. Ha a tényleges teljesítmény túl magas, a szárítót meg lehet 

kerülni a felesleges hő leadása érdekében. Hasonlóképpen hagyományos fűtéssel is 

biztosítható, ha a TSC az alacsony napsugárzás miatt nem termel elegendő hőt. A 

transzpirációs napkollektor használatával az üzem minden szárítási szezonban 1510 GJ 

energiát és 92 t CO2-t takarít meg. [13] 
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20. ábra: Tetőre szerelt napkollektorok egy nagy diótermelő és -feldolgozó üzemben a kaliforniai Ordbendben 

[13]. 

A diót szintén alacsony hőmérsékleten, legfeljebb 43 °C-on szárítják, így nedvességtartalma 

35 %-ról 10 %-ra csökken. A szárítás minden év szeptemberében és októberében történik. 

 

21. ábra: Tetőre szerelt transzpirációs napkollektoros rendszer és a több tartályos diószárító [14]  

A szárítóberendezés tetején egy 300 m2 -es transzpirációs napkollektort helyeztek el (21. 

ábra), amely 42475 m3/h légáramot fűt fel. A megtakarítás minden szárítási szezonban 325 

GJ energiát jelent. A 22. ábra a napkollektoros szárítóberendezés konfigurációját mutatja. 
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22. ábra: A napenergiával működő diószárító működési elve [14] 

Indiában egy kókuszrost-szárító létesítményt szereltek fel egy 421 m2-es TSC-vel. A 60 

m3/(h∙m2) transzpirációs sebességgel 20 K hőmérséklet-emelkedés érhető el, ami 

előmelegíti a folyamatban használt fluidágyas szárítókat. A napenergiával történő 

előmelegítés után a hagyományos égők tovább emelik a szárítólevegő hőmérsékletét 105 °C-

ra. A TSC használatával a tüzelőanyag 14 %-a kiváltható, és a napkollektoros rendszer 

megtérülése nem több mint 2 év. A kókuszrost a kókuszdióhéjból előállított melléktermék, 

amelyet talaj-adalékanyagként használnak. Tizenkétszer annyi vizet tart meg, mint a súlya, és 

nyolcszor tovább tartja meg a nedvességet, mint a hagyományos talaj. Ezenkívül az olajat is 

képes magába szívni. Előállítása során a nyers terméket először vízben kell áztatni, hogy 

eltávolítsák belőle a nátriumot. A szárítási eljárás első lépése mechanikus présben történik, 

ahol a nedvességtartalom 70 %-ra csökkenthető. A fluidágyas szárító berendezés tovább 

szárítja a kókuszrostot 20 %-os nedvességtartalomra. [12] 

Panama egyik legnagyobb kávétermelője 900 m2 felületű transzpirációs napkollektorokat 

alkalmaz a kávé szárítására. A kávét két szakaszban szárítják, először mechanikus szárítókban, 

majd tároló silókban tovább melegítik. A napkollektorok 33980 m3/h napenergiával fűtött 

légáramot biztosítanak a nappali szárítási folyamathoz, míg éjszaka a hőt hagyományos 

fatüzeléssel fedezik. [15] 

A Costa Rica állambeli Guanacaste-ben található, több mint 500 helyi kávétermelő által 

közösen birtokolt szövetkezeti szárító létesítményben egy 860 m2 -es transzpirációs 

napkollektor biztosítja a szárítási folyamathoz szükséges meleg légáramot. A kávét egy 

előszárító silóban szárítják, ahol a nedvességtartalom 60 %-ról 35 %-ra csökken. Ezt követően 

a terméket forgó dobokban szárítják, hogy elérjék a 12 %-os végső páratartalmat. A 

napkollektor mindkét szakaszhoz forró levegőt biztosít. [16] 

A transzpirációs napkollektorok hatékonyan alkalmazhatók brojler- és egyéb állattartó 

istállókban is. A baromfiknak a költési időszakban 32 °C-ra, a nagyobb csibéknél pedig 22 °C-

ra van szükségük, ami azt jelenti, hogy az év 12 hónapjából 10 hónapban van fűtési igény. A 

TSC akár 30 %-kal is csökkentheti a fűtéssel kapcsolatos primerenergia-fogyasztást. Az 
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állattartó istállók transzpirációs napkollektorainak számos további előnyéről számoltak be: a 

megnövekedett beltéri levegőminőség a baromfi elhullási arányának csökkenését 

eredményezte, és a beltéri hideg huzat megszűnt a TSC-nek az istállóra szerelt, kiegészítő 

terelőlemezként működő második pajzsának köszönhetően. [17] 

Azokban az alkalmazásokban, ahol a napenergia hőt és villamos energiát is hivatott 

szolgáltatni, az áteresztőképes napkollektorok különböző módon integrálhatók. A PV/T-

kollektorok lehetővé teszik a PV-panelek felesleges hőjének hasznosítását, növelve azok 

hatékonyságát és a hő szellőztető vagy szárító rendszerekbe történő integrálását. [18] A 

fotovoltaikus panelekből és transzpirációs napkollektorokból álló feláramló napkollektorok 

szintén hőt és villamos energiát is termelnek, és a napenergiát 60-80 %-ban napközben 

hasznosítják. [19][20] 
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