Méretezzünk le egy szolár-rendszert arra,
hogy a nyári napenergiát betároljuk egy hatalmas puffertárolóba
és ebbıl a pufferbıl akarjuk kifőteni az egész telet
A kérdés az, hogy mekkora tároló és mennyi napkollektor felület kell erre a célra, ha a ház
max.hıvesztesége –13°C külsı hımérséklet mellett 3 kW és a főtési elıremenı hımérséklet 25...30°C
között fog szabályozódni?
Nézzünk egy gyors közelítı méretezést:
2. Elıbb ki kell számolni a ház összes téli főtési hıigényét, mint hımennyiséget:
Pl. egy passzívház hıtechnikáját egyáltalán nem megfelelı a hagyományos (k x F x ∆t) módszerrel számolni, mert
arányaiban nézve a bejutó passzív napenergiás hınyereség is rendkívül jelentıs, a hıhidak hatása is sokkal jelentısebb,
a belsı elektromos és egyéb hınyereség hatása is sokkal jelentısebb
A hıtechnikai számítást célszerő rábízni olyan szakemberre, aki a gyakorlatban használ egy különlegesen komplex
hıtechnikai programot, amely program havi bontásban is kimutatja a hıveszteséget és a hınyereséget is. Ilyen
szakember elérhetı pl. a Pécsi Tudományegyetemen, Dr. Vajdáné Dr. Frohner Ilona, 72/503-650/3826,
frohner@witch.pmmf.hu , ahol egy családi ház hıtechnikai számítása kb. nettó 50 eFt.

Jelen példánkban legyen az épület max.hıvesztesége 3 kW. Ekkor az éves hıigény főtésre:
((3 kW max.hıveszteség) x 0,25) x (180 nap/év x 24 h/nap) x 3,6 MJ/kWh = 11.664 MJ/év,
azaz 3.240 kWh/év, (azaz 2.786.000 kcal/év)
- a 0,25 egy szorzó, amellyel figyelembe vesszük, hogy egy ilyen ház áltagosan a max.hıveszteség 25 %-át igényli,
mert egy ilyen ház a passzív napenergiát, tehát a D-i üvegezéseken át bejutó hıt is kiválóan hasznosítja
- a (180 nap/év x 24 h/nap) a fél éves főtési idény összes óráinak száma
- átváltások váltószámai 1 kWh = 3,6 MJ, 1,163 kWh = 1000 kcal

Megjegyzés: 34 MJ/m3 főtıértékő gázzal és 105 % kazán-hatásfokkal (főtıértékre vonatkozó hatásfokkal) és
Unical Alkon 12 nevő kondenzációs kazánnal (ami le tud modulálni 1,9 kW-ig) ennek a háznak a téli
gázfogyasztása csak 327 (m3 gáz)/év lenne!!! Azaz gázzal csak 49eFt-ba kerülne (2011-ben) a teljes főtés.
Számítás: (11.664, MJ/év téli főtési hıigény) / (34 MJ/m3 gáz) / (1,05 hatásfok) = 327 (m3 gáz)/év

Tájékoztatásul látható itt 2 táblázat, hogy októbertıl áprilisig mennyi napenergia esik be 1 m2 ...°-os
napkollektor felületére:
Magyarországon 8%-kal
nagyobb számok a
sugárzási adatok, mint amit
ezek a táblázatok mutatnak.

így 35°-ra 1330 kWh/m2/év

és 45°-ra 1365 kWh/m2/év.

Tehát kb. 1350 kWh/m2/év hımennyiség érkezik a Naptól 1 m2 ferde-felületre 1 év alatt.

Megjegyzem, hogy az évi hımennyiségnek a 85 %-a márciustól októberig (8 hónap alatt) érkezik be!!!
Így márciustól októberig, azaz a 8 melegebb hónapban
1350 kWh/m2/év x (85/100) 8hó/év = 1148 kWh/m2/8hó hımennyiség érkezik a Naptól.
Ha már kiválasztottuk a tényleges napkollektor márkát, (javasolt a Winkler nagyfelülető, vagy a Ritter inox)
akkor a hatásfok diagramja alapján megállapítható, hogy a napkollektorok átlagos hatásfoka kb. 30%-os
márciustól októberig (e 8 hónapban), (80°C-os tároló főtésére és hıntartására).
Így kiszámítható az 1 m2 napkollektorral hasznosítható nettó hımennyiség a 8 melegebb hónapban:
1148 kWh/m2/év x (30/100) = 344 kWh/m2/8hó
Ezek után máris ki lehet számolni, hogy:
ha a házunk éves összes főtési hıigénye 11.664, MJ/év azaz 3.240 kWh/év akkor hány m2 napkollektorral
tudjuk megtermelni ezt a hımennyiséget.
3.240 kWh/év / 344 kWh/m2/év = 9,4 m2 napkollektor elegendı lenne, ha
a csıvezetékek és a puffertároló hıveszteségét elhanyagolnánk. De mivel egy 80°C-os puffertároló még
80 cm-es hıszigetelés mellet is naponta 0,3°C/nap-ot hől, így novembertıl februárig (4 hónap alatt) kb. 25°Cot hőlne a tároló, azaz a betárolt hımennyiség felét elveszítenénk, ha közben a téli napenergiával esetleg
nem tudnánk pótolni a tároló lehőlését.
A napkollektorok hatásfoka tehát a melegebb 8 hónapban hiába 30%, mert veszítünk még a csıvezetékek
hıvesztesége miatt is, a hıcserélı hıfoklépcsıjének vesztesége miatt is, és fıként a tároló több hónapnyi
hıvesztesége miatt is, így az egész szolár rendszer össz-hatásfoka kb. fele annyi lesz, mint a kollektoroknak
a hatásfoka.
Emiatt a kollektorfelületet meg kell duplázni,
azaz 9,4 m2 x 2 = 19 m2 nettó napkollektor-felület szükséges!!!
3. A főtési szolár tároló térfogata mekkora legyen?
Mivel 3.240 kWh/év, (azaz 2.786.000 kcal/év) hımennyiséget kell tárolni, emiatt a tároló térfogata legyen:
Q = m c ∆t, azaz 2.786.000 kcal/év = m x 1 kcal/kg°C x (80-25)°C
ebbıl kiszámítható, hogy m = 50.655 kg legyen a tárolt víztérfogat, azaz

a tároló mérete kb. 50.000 literes legyen!
És a tároló hıszigeteltsége min. 80 cm vastag legyen!!!
Ha kérdése van, hívjon bátran!
És ha Ön nem szakember, akkor küldje el a tervezıjét és a szerelıjét az egyik egy napos szolártechnikai
képzésünkre! Mert sajnos sokan gondolják úgy, hogy értenek a szolártechnikához, a valóság pedig az, hogy
még csak azt sem tudják, hogy mi az amit nem tudnak.
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