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  A kérdés: 

  Lehetséges-e a nap energiáját begyűjteni és úgy tárolni, hogy 
  hosszútávú, akár az éves hőigényünket teljesen ebből fedezzük? 

 
  Nehézségek: 

  –   A napsütés energia fluxusa „kicsi”. 
 

  –   Az energia kinyerése és fogyasztása időben 

       diszharmonikus és kiszámíthatatlan          tárolás szükséges. 
     

  –   A hatékony és gazdaságos energiatárolás nem megoldott. 

 
Tekintsük át a hazai direkt napsugárzási viszonyok főbb 

jellemzőit.  
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Hazai napsugárzási viszonyok 
 
 
 
 
 
                                                  Stefan-Boltzmann törvény: 
 

                                                  Direkt napsütés:  > 210 W/m² 
              (max. 1360 W/m2). 
 

                                                   A napsütéses órák száma: 1900–2200h. 
 

A napsütéses órákra figyelembe vett átlag teljesítmény:  400 W/m². 
 
 

Először megvizsgáltuk egy családi ház teljes hőigényének egész éven át 
történő biztosítását: 

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki– és Anyagtudományok Doktori Iskola         3.  

4P A T  

 –  fókuszált napenergia begyűjtés és 

 –  szilárd fázisú hőtároló alkalmazásával. 



 

 Szilárd fázisú hőtároló anyaga       Magnezit (MgO) tégla 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     Nagyon jó a korrund (Al2O3) tégla is, 3,3 MJ/(m3K). 

   
 
 
 

                                                                                              

Parabola vályú 

Hőtároló Egyszerűsített távfűtési séma 

A magnezit tégla jellemzői 1. táblázat 

Összetétel 

Alkalmazási 

hőmérséklet 

tartomány ΔT 

Fajhő 

J/(kgK) 

Sűrűség 

kg/m3 

Térfogati 

hőkapacitás 

MJ/(m3K) 

Hővezetési 

tényező 

W/(mK) 

Ár 

$/tonna 

37-98 % MgO 

1-60 % CaO 

és/vagy Cr2O3 

65 -400 °C 

(op. 2852 °C) 
1172 3020 

3,54 

(víz: 4,10-4,04) 

8,4 

(500°C-on) 
100-500 
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Mit mutattak a számítási eredmények? 

  1. Reális méreteket, emberi léptékeket 

       Egy 5 fő által lakott, 100 m2-es családi házra (80.000 MJ/év): 

         –  28 m2-es napmező (napsugárzásra merőleges felület), 

         –  44 m3-es tároló (52.000 MJ), 4 x 4 x 2,7 m – es helyiség 

             (ΔT = 400⁰C – 65⁰C = 335 K) adódott a magyarországi viszonyokra. 

  2. Elérhető az alacsony hőveszteség 

       Az éves hőveszteség értékét 10% alá lehet vinni. 90%-os tárolási hatásfok,  
       nagyon jó! 

       Hogyan lehetséges ez?             Észre kellett venni egy jelenséget! 

        – A fajlagos felület szerepét a hőveszteségben, a fajlagos hőveszteségben. 

Vizsgáljuk meg a hőveszteség csökkentésének lehetőségeit. 
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        Hogyan lehet csökkenteni a hőveszteséget?   
 

          1.  Termikus ellenállás (hőszigetelő anyag) alkalmazásával és/vagy 
 

          2.  a fajlagos energia átadási felület csökkentésével. 
 

 Hogyan függ a fajlagos felület A/V  a térfogattól V  (kockára)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Hengerre (H/D =1):  

a [m] A [m²] V [m³] A/V 

1 6 1 6,00 
2 24 8 3,00 

3 54 27 2,00 

4 96 64 1,50 
5 150 125 1,20 

6 216 216 1,00 

7 294 343 0,86 
8 384 512 0,75 

9 486 729 0,67 

10 600 1000 0,60 
20 2400 8000 0,30 

30 5400 27000 0,20 

40 9600 64000 0,15 
50 15000 125000 0,12 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

0 500 1000 

A/V 

V 

A felület és a térfogat aránya vs térfogat 

3

3 3

3 2 5,54
y

x x
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Ennek ismeretében a hőszigetelést már tágabban értelmeztük: 
 

A hőszigetelés a fajlagos hőveszteség csökkentése. 

Elmondható, hogy ipari méretekben (kicsiben nem működik), megfelelő 

méretezéssel lehetséges alacsony fajlagos hőveszteség mellett a 

hőenergiát, a direkt napsütés energiáját akár egész éven át tárolni. 

A hőtárolók méretezésénél a fajlagos felületet érdemes figyelembe venni. 
Ez egy teljesen új szempont, a szakirodalomban nem található! 
Van egy új változónk: a méret! 

Ezért olvad el a legkésőbb a hókupac, a hóember, és ezért vannak évekig 
jéghegyek a meleg tengereken, stb.. 

Vizsgáljuk meg a hőtárolót. 

Honnan tudjuk megmondani, hogy egy adott hőtároló jó vagy nem jó? 
Ehhez tudnunk kell jellemezni a hőtárolót. 
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A hőtároló és szigetelésének jellemzése 

Az azonos anyagból készült tárolókat műszaki szempontból csak két 
alapjellemző különbözteti meg egymástól: 
 

 - a tároló mérete (x1) és 

 - a hőszigetelő réteg vastagsága (x2). 

Tervezés esetén az alapjellemzők lesznek a tervezési változók (x1 és x2). 

Az alapjellemzőkön kívül léteznek más jellemzők is, amelyek befolyásol-
ják a hőtároló alkalmasságát. 

Egyrészt a környezeti adottságok, másrészt olyan tényezők, amelyeket mi 
befolyásolhatunk. Azok a feltételek, amelyek között és szerint a tárolót 
használni szeretnénk.  Ezek az üzemviteli jellemzők, pl: 

 - Tmax , Tmin , Tkörny , 

 - töltés jellemzői (napsütéses órák száma, eloszlása) 

 - ürítés jellemzői, stb. 
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A hőtároló és szigetelésének jellemzése 
 

Az alapjellemzők és az üzemviteli jellemzők határozzák meg a hőtároló 
használati jellemzőit: 

 

 - a töltést (mennyit tudunk beletölteni a ciklusidő alatt), 

 - az ürítést (mennyit tudunk belőle kivenni a ciklusidő alatt) és 

 - a veszteséget (a kettő különbségét). 
 

Nagyon fontos!  

Azonos alapjellemzőjű tárolók, eltérő üzemviteli jellemzők mellett, más-
más használati jellemzővel rendelkeznek. 

Ugyanannak a hőtárolónak más a használati jellemzője Spanyolország-
ban, mint Magyarországon, vagy különböző ürítési igények mellett akár 
azonos helyen. Itt nem lehet másolni! Számolni kell. 
 

A  használati jellemzők kiszámítását csak numerikusan lehet elvégezni, 
amelyre egy MATLAB programot/programcsomagot készítettünk. 
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Példa a hőtároló használati jellemzőinek kiszámítására 
 

Az üzemviteli jellemzők meghatározásához egy új technológiai rendszert 
állítottunk össze: Tmax = 400°C, Tmin =130°C,  ΔT=270°C,  Tkörny = Mo-i havi átlaghőmérsékletek, 

                             Töltés: Mo-i napsütéses órák száma, és eloszlása szerint 

                             Ürítés: 4 téli hónapban nulla (nov., dec., jan., feb.) a többi hónapban  

                                                                                                                        havonként egyforma. 
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 Egyszerűsített 
Kalina ciklusú erőművi séma 

 Termokémiai erőmű 

Kondenzátor 
(abszorber) 

Evaporátor 
(deszorber) 

Hőtároló 
(H/D=1) 

Parabola vályú 
G T 

Szeparátor 

NH3 

NH3 – H2O 

120 °C 
30 bar 

Turbina Generátor 



 

A hőtároló használati jellemzőinek kiszámítása 
 

Egyszerűsítő feltétel: A tároló minden oldala termikusan egyforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    * 290 Ft/€ árfolyamon, élettartam: 30 év, diszkontálási ráta: 8%, földgáz: ≈ 3 Ft/MJ 

Adott méretű hengeres (D/H=1) hőtároló megadott üzemviteli 
jellemzők melletti éves használati jellemzői és egyéb mutatói I. 

 

 
5.a   táblázat 

x1 [m] – D, H 15 20 25 

x2 [m] - hszig 0,4 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9 

Qkapacitás [PJ] 2,5 6,0 11,7 

Qbegyűjtött [PJ] 12,9 23,1 24,6 32,4 59,0 55,7 95,6 111,0 106,0 

Qhasznosított [PJ] 3,5 15,8 20,0 10,3 46,8 48,4 57,5 93,7 95,4 

Qveszt [PJ] 9,4 7,3 4,6 22,1 12,2 7,3 38,1 17,2 10,6 

hatásfok [%] 27,0 68,5 81,3 31,7 80,4 87,0 60,2 84,5 90,0 

teljesítnény [MWth] 0,2 0,7 0,9 0,5 2,2 2,3 2,7 4,4 4,5 

napmező mérete 

[m ∙m] 

67 ∙ 

67 

89 ∙ 

89 

92 ∙ 

92 

106 ∙ 

106 

143 ∙ 

143 

139 ∙ 

139 

182 ∙ 

182 

196 ∙ 

196 

192 ∙ 

192 

LCOHE  [Ft/MJ]* 15,4 4,8 4,0 12,4 3,9 3,7 5,4 3,7 3,6 

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki– és Anyagtudományok Doktori Iskola        11.  



 

A hőtároló használati jellemzőinek kiszámítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mire jó, hogy ki tudjuk számítani a tároló használati jellemzőit? 

Ennek ismeretében tudjuk az optimális tárolót meghatározni. 

Adott méretű hengeres (D/H=1) hőtároló megadott üzemviteli 
jellemzők melletti éves használati jellemzői és egyéb mutatói II. 

 

 
5.b   táblázat 

x1 [m] – D, H 30 35 40 

x2 [m] - hszig 0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9 

Qkapacitás [PJ] 20,3 32,2 48,0 

Qbegyűjtött [PJ] 190,3 187,1 180,4 321,9 292,2 282,9 468,4 430,5 418,9 

Qhasznosított [PJ] 134,7 163,7 165,6 246,6 261,6 263,4 376,6 391,5 393,9 

Qveszt [PJ] 55,6 23,4 14,7 75,3 30,7 19,5 91,8 39,0 25,0 

hatásfok [%] 70,8 87,5 91,8 76,6 89,5 93,1 80,4 91,0 94,0 

teljesítmény[MWth] 6,4 7,7 7,8 11,6 12,4 12,4 17,8 18,5 18,6 

napmező mérete 

[m ∙m] 

257 ∙ 

  257 

255 ∙ 

  255 

250 ∙ 

  250 

334 ∙ 

  334 

318 ∙ 

  318 

313 ∙ 

  313 

403 ∙ 

  403 

386 ∙ 

  386 

381 ∙ 

  381 

LCOHE  [Ft/MJ]* 4,3 3,6 3,5 3,9 3,5 3,5 3,7 3,4 3,4 
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A hőtároló optimálása – a célfüggvény 
 

Energetikában egy önköltség képletet alkalmaznak (LCOE – levelised cost 
of energy). Ez lesz a célfüggvény. 

 

 

 

 

 

 
 
 

ahol r – a kamat vagy diszkontálási ráta, n – a tervezett élettartam [év]. 

 

 

 
 

,
az élettartam alatti összes költség a beruházási költséggel együtt

LCOE
az élettartam alatt kinyert összes energia
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A hőtároló optimálása – a korlátozó feltételek 

Méretkorlátozási feltételeket állítunk: 

 

 

A hőtároló optimálása – az optimális méretek 

Az optimálást genetikus algoritmus (GA) segítségével végeztük. 

1 generációban 5 populáció és populációnként 20 egyed található. 
Tehát generációként 100 egyed. A vizsgálatot, az egyedfejlődést 50 
generációra végeztük el. 

Eredmények: 

 

 

 

 

 

x1  D,H 

[m] 

x2 

[m] 

Qkapacitás 

[PJ] 

Qbegyűjtött 

[PJ] 

Qhasznosított 

[PJ] 

Hatás-

fok 

[%] 

teljesítmény 

[MWth] 

napmező 

mérete 

[m ∙ m] 

LCOHE* 

[Ft/MJ] 

38,12 0,94 41,6 363 341 94 16,1 355 ∙ 355 3,42 

1 2 1 220 40 , 0,3 1 2 40 .m x m m x m és x x m      
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Összefoglalás, következtetések 
 

1. Észrevettük a fajlagos hőveszteség és a fajlagos felület közötti 
összefüggést. 

 Ez alapján kijelenthetjük, hogy egy bizonyos méretig a legjobb 
hőszigetelés a fajlagos felület csökkentése, azaz a méret növelése. 

 Ezt matematikailag is igazoltuk. 

2. Észrevettük, az energiát potenciális energiában érdemes tárolni 
(termikusan stabil anyagokban). 

3. A fentiek alapján elmondható, hogy a „hőt”: 

  -  nagy térfogati hőkapacitású anyagban [MJ/(m3K)], 

  - magas hőmérsékletre képes tárolóban, azaz nagy hőmérséklet-
 tartományban alkalmazható tárolóban (exergia, ΔT) és 

  - ipari méretekben, kis fajlagos felületű tárolóban 
  (kis fajlagos hőveszteség mellett) 

  érdemes tárolni. Erre a szilárd fázisú hőtárolók alkalmasak. 
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Összefoglalás, következtetések 

4. Meghatároztuk a hőtároló tervezéséhez szükséges jellemezőket és 
számításukat: 

 - az alapjellemzőket (tervezési változókat), 
 - az üzemviteli jellemzőket és 
 - a használati jellemzőket. 

 A jellemzők segítségével az optimális tervezést sikeresen elvégeztük. 

5. Az eredmények alapján elmondhatjuk, a fókuszált napenergia 
hasznosításával Magyarországon is érdemes foglalkozni. 

 A számítások megmutatták, hogy szilárd fázisú hőtároló 
alkalmazásával, éves viszonylatban is nagyon jó energetikai 
hatásfokkal hasznosítható a fókuszált napenergia. 

6. A bemutatott rendszer villamosenergia termelésre is alkalmas. Ez 
valóban környezetbarát, tiszta energiát szolgáltat. 

Ne a fát tüzeljük el megújuló energiaforrásként! 
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Köszönöm a figyelmet! 
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