
TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN
Poszter Szekció

Energetikai Szakkollégium Előadás-estje

Megnevezés Jelölés Érték Mértékegység

Kollektort érő sugárzás intenzitása �� 600 W/m2

Kollektor teljes hasznos felülete A 2,7 m2

Szállított levegő sűrűsége ρ 1,2 kg/m3

Szállított levegő fajhője c 1007 J/(kg·K)

Plexi fedőlap transzmissziós 
tényezője 

τ 0,9 1

Abszorber festék abszorpciós 
tényezője

ε 0,98 1
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Szállított térfogatáram, m3/h

284

Méretezés

Felépítés

Kivitelezés

Mérés
A kollektor teljesítményének mérése 2 hőmérsékleti ponton alapul. Az egyik az osztó-,
a másik a gyűjtődobozban van elhelyezve. A ventilátor szabályozása is erre a két
pontra támaszkodik. A szabályozást és az adatgyűjtést egy National Instrument
berendezéssel összehangolt, laptopra telepített, LabView program végzi.

A mérés tervezett időtartama 1 hónap, ami tesztüzemként szolgál. Ezután kiértékeljük
az adatokat és megtesszük a szükséges módosításokat a fejlődés érdekében.
Amennyiben ez a finomhangolás is megtörténik, úgy következhet egy hosszabb
időtartamú mérés. Ennek a lényege, hogy rögzítsük az adatokat és havi
rendszerességgel kiértékeljük.

A jobboldali ábrán a március 20-i napfogyatkozás látható, melyet egy aszalóval
egybekötött sörkollektoron mértek, ezzel igazolva, hogy csillagászati mérőműszernek
is tökéletesen megfelelnek ezek a berendezések.

Forrás: Kókai Ferenc - Szadai Bioház sörkollektoros aszalója + Napfogyatkozás (2015)

About us – Fun Fact

A feladat kivitelezését az Energetikai
Szakkollégium Projekt csapata végezte és
végzi jelenleg is. Ez a csoport a Szakkollégium
tagjaiból áll és azért jött létre, hogy olyan
aktuális kérdésekre keressen választ, mint
például egy lakás fűtési energiaigényének és
költségének csökkentése.
A csapatnak ez az első projektje. A vezetését
Papp Máté Gábor vállalta el.
A csapat tagjai sok új ismerettel és élménnyel
gazdagodtak a tervezés és a kivitelezés
során. A mérési fázis még hátra van.

A sörkollektor jövője – Fun Fact

Több lehetőség is rejlik ebben a
jószágban. Magyarországon
igen komoly múlttal rendelkezik.
Az ESZK projektje a jelen.

De mi a jövője?

Tervbe van véve a kollektor nyári
kihasználására épülő fejlesztés,
miszerint a napközben előállított
hő egy gyümölcsaszalóban
hasznosulna, továbbá az épület
éjszakai átszellőztetése is
megoldható a megfelelően
kialakított kapcsolásnak
köszönhetően.


