
 

 

 

 

 

A Nagyváradi Egyetem és a 

Debreceni Egyetem kutatói az 

Európai Unió Magyar-Román 

Határmenti Együttműködési 

programjának (HURO) 

keretében 2011. március 1. és 

2012. december 31. között a 

megújuló energiaforrások 
gyakorlati hasznosítását 

előkészítő kutatásokat, terepi 

méréseket, laboratóriumi 

vizsgálatokat folytatnak. 
 

 

A projekt címe: Contribution to efficient use of the renewable energies in Bihor and 

Hajdú-Bihar regions (REGENERG). 

Pályázati kód: HURO/0802/083_AF 

Projektvezető: Dr. Monica Costea  

 

A projekt kiterjed: 

- a geotermikus 

- a szélenergia 

- a napenergia és 

- a szerves hulladékokból előállítható biogáz potenciál vizsgálatára. 

 

A projekt magyarországi és romániai része között folyamatos koordináció van, a 

mérések, vizsgálatok felölelik Hajdú-Bihar, illetve Bihor megye teljes területét. 

 

A programban a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának 

Földtudományi Intézetéből és Fizikai Intézetéből 12 kutató vesz részt. A munkát segítik 

külső szakértők, továbbá laboratóriumi alkalmazottak is. 

 

A projekt magyarországi vezetője: Prof. Dr. Csorba Péter egyetemi tanár 

 

A projekt teljes költségvetése 863 446 €, amelyből a magyar rész 349 952 €



A geotermikus energia vizsgálata 

 

 

A geotermikus energia 

hasznosíthatóságának legfontosabb 

kérdései a kitermelhető fluidum 

hőmérséklete, a kivehető hőteljesítmény, 

vagyis az adottságok, valamint a 

felhasználók köre és a befektethető tőke 

nagysága. A geotermikus adottságok 

jelentősen függnek az alkalmazott 

technológiától, valamint a földtani közeg 

litológiai, hidrogeológiai és hőtani 

tulajdonságaitól. 

 
Osztó-gyűjtő akna (MEAK) 

 

A projekt keretén belül a geotermikai kutatócsoport célja, hogy a Bihor és Hajdú-Bihar 

megyék területén összegyűjtse a meglévő geotermikai vonatkozású földtani, hidrogeológiai 

adatokat, valamint laboratóriumi és terepi mérések segítségével pontosítsa a geotermikus 

potenciálra vonatkozó korábbi ismereteket. 

 

A projekt keretében célunk az aljzatképződmények hőtani szerepének tisztázása, mely részben 

az aljzat Bihar-hegységbeli felszíni kibukkanásaiból vett minták kőzettani leírásán alapul. Az 

aljzat felett települő miocén vulkanitok jelenléte szintén jelentősen befolyásolhatja a 

hőterjedést. A klasszikus termálvízadó rétegek, a felső-pannóniai homokos összletek 

viszonylag jól ismertek, így ezek esetében a megyében mélyült vagy mélyülő 

paraméterfúrások szekvenciasztratigráfiai feldolgozása adhat jelentős új ismereteket. Emellett 

célunk a laboratóriumi és mélyfúrás-geofizikai adatok közötti empirikus kapcsolatok további 

vizsgálata, így a paraméterfúrásokból nyert eredmények bizonyos fokig kiterjeszthetők 

lesznek nagyobb területekre. 

 

A sekély zónák hőenergiájának kiaknázása elsősorban hőszivattyúk alkalmazásával valósul 

meg. Lényeges szempont e rendszerekben a hővezetés és a hőáramlás viszonya, a változó 

talajnedvesség hatására változó hőtani paraméterek hatása a kitermelhető teljesítményre, 

valamint a talajvíz hatása az épületgépészeti rendszerekre. 

 

Az eltérő adottságú területeken a három különböző mélységszintben megtalálható 

geotermikus hőkészlet nagyságának és kitermelhetőségének pontosabb megismerésével 

nagyobb biztonsággal tervezhetők a kivételi egységek. 

 

A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök (vágógép, permeabiméter, mérleg, 

hővezetőképesség-meghatározó műszer, spektrofotométer) az egyes kitermelőegységek 

telepítési és üzemeltetési biztonságának meghatározását tudják pontosítani, a laborfejlesztés 

következtében a regionális geotermikus laborként tudunk működni a továbbiakban.



A napenergia vizsgálata 

 
A napenergia hasznosításának 

lehetősége napjainkban egyre 

fontosabbá válik, mivel megfelelő 

átalakítási lehetőségek esetén a 

rendelkezésre álló kapacitás elegendő a 

jövőbeli energiaigények kielégítésére is. 

A napenergia átalakító rendszerek 

sokféle típusa és lehetséges telepítési 

módjai egyaránt befolyásolják az 

elérhető hatásfokot és megtérülési időt. 

A projekt célja a regionális potenciál 

feltérképezése és különféle átalakítási 

módozatok kísérleti vizsgálata és 

fejlesztése a két egyetem kutatóinak 

együttműködésével. 

 
Napelemtáblák és időjárás mérő állomás a Fizikai Intézetben 

 
A napenergia hasznosítással kapcsolatos vizsgálatok során két fő feladata: 

- Energiatermelő rendszerek konverziós hatásfokának vizsgálata 

- A napenergia potenciál felmérése 

 

Energiatermelő rendszerek konverziós hatásfokának vizsgálata 
A résztvevő egyetemek területén kísérletei rendszereket telepítünk, tanulmányozzuk a 

konverziós hatásfokot és annak az üzemelési körülményektől időjárási tényezőktől való 

függését. Olyan méréstechnikai eszközöket és módszereket alkalmazunk, amelyek telepített és 

teremi körülmények közt is alkalmasak a napelemes rendszerek vizsgálatára. Az itt 

kifejlesztett méréstechnikai eszközök és mérési eredményekkel biztosítják a referencia 

adatokat a napenergia potenciál felméréséhez. 

 

Napenergia potenciál felmérése 
Széleskörű adatgyűjtéssel és hosszú távú mérések alapján meghatározzuk a telepítésre 

leginkább alkalmas regionális területeket. Mérőeszközöket telepítünk, és adatokat gyűjtünk a 

régióban telepített energiatermelő rendszerekről. Az energiakonverziós adatokat összevetjük a 

besugárzott energia és egyéb időjárási paraméterekkel. 

 

 

Az eredmények alapján megbízhatóbb 

becslés adható a felhasznált 

energiakonverziós módszerek és telepítési 

körülmények ismeretében az adott telepítési 

hely napenergia-termelő potenciáljáról. Az 

adatok feldolgozása alapján lehetőség 

nyílik az időbeli és térbeli változékonyság 

fegyelembe vételére, ami a megtermelhető 

energia gazdasági hasznosíthatóságát 

növeli. 

 
Energia átalakító és adatgyűjtő egységek 



A szélenergia vizsgálata 

 
A projekt szélenergiával kapcsolatos 

kutatásai két feladat köré csoportosíthatók: 

 

A szélsebesség vertikális és horizontális 

változásának tanulmányozása terepi- és 

szélcsatorna-modellek segítségével. 

 

A szélenergia potenciális értékének 

meghatározása szélsebesség mérésekkel 

különböző domborzati adottságú területeken 

(Debrecen, Nagyvárad, Biharfüred). 
 

Szélturbina 

 
 

A potenciális szélenergia idő- és térbeli eloszlása a szélerőművek tervezett helyén hosszú 

idejű szélsebesség mérések adataiból határozható meg. A telepítés előtti mérések ideje 

azonban általában nem haladja meg az egy évet, vagyis még az alapvető statisztikai jellemzők 

értékét is nagy bizonytalanság terheli. Ezt a bizonytalanságot több módszerrel is lehet 

csökkenteni. 

Mi alapvetően kettőt fogunk használni: 

� Az általunk mért szélsebességeket statisztikailag (korrelációs, regresszió) összevetjük a 

három kiválasztott helyszín közelében lévő meteorológiai állomás hosszú idejű 

méréseivel. Szignifikáns korreláció esetében tehát mód nyílik az adatbázis statisztikus 

bővítésére, ami megbízhatóbbá teszi a szélenergia potenciálra vonatkozó becsléseinket. 

 

� A másik módszer a GIS alapú modellek alkalmazása, amelyek elsősorban a szélenergia 

területi, a domborzattól való függésére adnak megbízható eredményeket. 

 

A domborzattól való függőség részletesebb tisztázása érdekében három, ebből a szempontból 

egymástól gyökeresen különböző mérési pontot választottunk. Debrecen környéke egy alföldi 

sík, a nagyváradi pont egy városi, épületekkel szabdalt, a biharfüredi pedig egy hegyvidéki 

területet reprezentál. A különböző felszínek fölötti méréseknek a szélsebesség magasságtól 

való függését, függőleges változását megadó paraméterek meghatározása szempontjából van 

kiemelkedő jelentősége. 

 

A szélsebesség, potenciális szélenergia az áramlási helyzetek függvénye. Ezért a legfontosabb 

statisztikai paramétereket nemcsak a szokásos időbeli változásban (havi, évszakos, éves), 

hanem a cirkulációs viszonyoktól való függésükben is vizsgáljuk. Utóbbiak jellemzésére a 

Kárpát-medence makroszinoptikus helyzeteit és a front-típusait használjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terepi- és szélcsatorna modellek 
 

 

A szélerőművek tervezett három helyszínéről 

digitális domborzatmodellt (DDM) és 

terepmodellt (DTM) szerkesztünk. Ezek 

adatbázisát egyrészt a kiválasztott területek 

topográfiai térképeinek digitalizálásával 

(ARCGIS szoftverrel), másrészt terepi 

mérésekkel (Trimble_Spectra_Focus8, 

Trimble_ Stonex_S9 műszerekkel), továbbá az 

SRTM felhasználásával állítjuk elő. 

A modellek egyrészt segítik a szélerőművek 

helyének optimális kiválasztását, másrészt a 

domborzat hatásának figyelembe vételével 

pontosítják az eredmények kiértékelését. 

 

A laboratóriumi méréseket a Debreceni 

Egyetem szélcsatornájában végezzük, amely 

alkalmas arra, hogy a nagyvárosok 

makettjét felhasználva numerikus 

információkat szolgáltasson a tervezést, 

fejlesztést és telepítést végző mérnökök 

számára. 

 

 
 

A Debreceni Egyetem szélcsatornája 

A szélcsatornában a műtárgyak megfelelő 

elhelyezése esetén akár 30 m/s-os sebesség is 

előállítható. A szél áramlásának 

megfigyelése füstköd fejlesztésével nyomon 

követhető. A makettek elforgatásával a 

különböző szélirányok hatása is vizsgálható, 

a szélsebesség több ponton történő mérésére 

szélmérőket alkalmazunk. További cél, hogy 

szélgép(ek) kicsinyített másának 

felhasználásával mérhetővé váljon a szélből 

származó energiafelvétel és a szélirányba 

álláshoz szükséges energialeadás, így 

parametrizálhatóvá és optimalizálhatóvá 

váljon a technológiai fejlesztés. 



Hulladékkezelés és biogáz energia termelése 
 

A biogáz termelés a szerves hulladékok kezelésének gazdaságilag és környezetvédelmileg is 

előnyös megoldása. Hajdú-Bihar megyében évről évre igen jelentős mennyiségű biológiailag 

lebomló melléktermék és hulladék keletkezik a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a 

kommunális szektorban. Ezek energetikai hasznosítása jelentős megtakarítást eredményezhet 

a vállalkozások és a nemzetgazdaság számára. 

 

  
Mezőgazdasági eredetű szerves hulladékok, mint a biogáz termelés potenciális alapanyagai 

 

Biogáz alapanyagok adatbázisa 
 

A projekt keretében első lépcsőben összeállítjuk a Hajdú-Bihar megyében keletkező biogáz 

alapanyagok adatbázisát. Meglévő adatbázisok felhasználásával, valamint helyszíni 

adatgyűjtéssel felmérjük a megyében keletkező állattartásból és feldolgozásból eredő almos- 

és hígtrágya, vágóhídi hulladékok, a növénytermesztés során keletkező szerves hulladékok, 

élelmiszer- és konzervipari szerves hulladékok, továbbá a biogáz kinyerésére alkalmas 

hulladéklerakóba kerülő lakossági szilárd hulladék, illetve szennyvíztisztító telepre kerülő 

kommunális szennyvíziszap évenkénti mennyiségét és keletkezési helyeit. Ezt követően a 

lehetséges biogáz alapanyagok mindegyikére kiszámoljuk telephelyenként az elméleti nyers 

biogáz potenciált. 

 

  
Lakossági eredetű szerves hulladékok, mint a biogáz termelés potenciális alapanyagai 

 

 

 



A kutatási projekt fontos része a Hajdú-Bihar megyében keletkező biogáz alapanyagok 

mennyiségeinek és az azokból kinyerhető biogáz potenciálok térképi ábrázolása és 

térinformatikai elemzése. Ennek során 10, 20, 30 kilométer sugarú biogáz termelő körzeteket 

határolunk le, figyelembe véve az egyes hulladékfajták szállíthatóságát, mennyiségét, 

költségeit, lehetséges útvonalait és az együttes fermentációjának technikai lehetőségeit, a 

kogeneráció (áramtermelés és hőhasznosítás) lehetőségeit, a körzet energetikai sajátosságait 

(fogyasztói igények). 

Az elemzés során áttekintjük, hogy melyek azok a termesztett növények, amelyek hozzáadása 

növeli a metánképződést, továbbá értékeljük a potenciális biogáz termelő körzetek termőhelyi 

adottságait ezen növények gazdaságos termeszthetősége szempontjából. 

 

  
Biogáz termelés és energetikai hasznosítás 

 


