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Célkitűzés 

• Célom a napenergia, mint egyik legfontosabb megújuló energiaforrásunk történetének 

bemutatása, ennek keretében a passzív napenergia felhasználást, valamint a napenergiát 

hasznosító berendezések ismertetése. 

• Fontosnak tartottam a PVT ( Photo Voltaic Thermal ) kollektorok bemutatását, hiszen ezek a 

rendszerek kombinálják az eddig ismert napenergia hasznosítási módokat.  

• Valamint célom volt, egy Magyarországon folyó PVT K+F projekt bemutatása, amiben a PVT 

kollektorok működését vizsgálták különböző forgatórendszerek alkalmazásával  



A napenergia fejlődésének története 

• I. e. 5.századtól az I. sz. 1. század-> Erdőirtások Görögországban és a Római Birodalomban 

• Napenergia hasznosításon alapuló építészet kialakulása 

• Középkor és a Reneszánsz -> Üvegházak -> Forró doboz kísérletek 

• Reformkortól napjainkig -> Mouchot és Ericcson napenergiával működő kazánjai 

• 1920-30-as évek -> Napkollektor gyártás fellendülése 

• 1960-as évek -> Szilicíumkristályos szolárcellák megjelenése 

• 2010-> Kínai rendszerek túlkínálata 

 

 



• Napkollektorok típusai: 

 

• Szelektív síkkollektorok 

• Vákuumcsöves kollektorok 

• Vákuumos síkkollektorok 

• Nem szelektív síkkollektorok 

• Lefedés nélküli nem szelektív síkkollektorok 

• PVT kollektorok 

 



PVT kollektorok 

• 1970-es évek közepe 

• Előnyei: 

• Méret 

• Költséghatékony 

• Magasabb hatásfok 

• Nagyobb villamos energia termelés 

 



• PVT kollektorok felépítése: 

 



PVT rendszertípusok 

• REF -> Egyszerű levegőcsatornás rendszer 

• TMF -> Dupla lemezes levegőcsatornás rendszer 

• FIN -> Derékszög uszonyos levegőcsatornás rendszer 

 



Lehetőségeink a hibridkollektorok alkalmazása esetén: 

• Ma: 

• 20-30% villamos energia plusz 

• Kb 50% hőenergia veszteség 

 

• 2050: 

• Javuló tendencia 

• Kevesebb hőenergia veszteség 

• Nagyobb villamos energia termelés 



Polaris Solar 

• Polaris-Nord Kft -> PVT kollektor 

• Teljesítménynövelés elérése forgatórendszerek segítségével 

• Fix tengelyes -> Déli 32 fok -> Mozdulatlan 

• 1 tengelyes –> Déli 32 fok -> Elektromos motor -> Oldalirányú mozgás 

• 2 tengelyes -> 2 motor -> É-D és K-NY irányú mozgás 

• Északi 2 tengelyes ->  Forgó mozgás -> Nagyobb természeti hatások érvényesülése 

 

 



2014.06.17 napi tesztadatok kiértékelése 



A napenergia jövőbeni felhasználásának lehetőségei 

• Napfarmok építése 

• Klímaváltozás hatása -> Kedvező előrejelzések 

• Később globális szintű hasznosítása várható 

• Fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítása 

 



Köszönetnyilvánítás: 

• Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Pieczka Ildikónak, hogy lehetőséget biztosított munkám sikeres 

elvégzéséhez és dolgozatom megírásához. Köszönöm neki támogatását és dolgozatom alapos és kritikus 

átnézését. Köszönettel tartozom a Polaris-Nord kft-nek, valamint a Debreceni Egyetem Műszaki Kar 

Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékének a szükséges adatok biztosításáért. Köszönettel tartozom Dr. 

Szemes Péternek és Horvát Jánosnak hasznos szakmai tanácsaikért és segítőkészségükért. Köszönettel tartozom 

családomnak, barátaimnak az ösztönzésért és biztatásért.  



•Köszönöm a figyelmet! 


