
 

 
 
Ennek a feladatnak a keretében megépítjük saját szoláris forró vizes rendszerünket. 
Össze fogjuk hasonlítani a közvetlen és a közvetett napsugárzás által előállított hőt.      
      

 
 
Ha az energia kimerülő félben van, akkor fontos más források hasznosítása. Ennek a 
tevékenységnek a során a hallgatók tanulni fognak a napenergiáról.  
 

 
 
A feladat elvégzése mintegy három órát vesz igénybe.  
 

 
 
Azok a hallgatók és alkalmazottak, akik már befejezték a Napenergia modul elméletét és 
ismeretekkel rendelkeznek a napenergiáról.  
 

 
 
Víz melegítése napenergia alkalmazásával.  
 

 
 
Annak megértése, hogy hogyan is működik a napenergia, és mi a közvetlen és közvetett 
napfény ereje közötti különbség.   
 

 
 
Eredmények:  
Mérjük meg óránként a hőmérsékletet, és hasonlítsuk össze a két dobozt!  
 
Miért használtam fekete színű zsákokat?  
Mik ennek a fűtési módnak a hátrányai? 
A 2 zsák közül melyik melegebb? Miért éppen az? 
Hol tudnánk hasznosítani ezt a fűtési formát a való életben? 
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Nem alkalmazunk speciális technológiát.   
 

 
 

1. Öntsünk bele 1 liter vizet egy műanyag kancsóba!  
2. Öntsünk bele 500 ml vizet mindegyik fekete szemeteszsákba, jegyezzük fel 

mindegyik kiinduló hőmérsékletét, kössük be mindegyik zsák száját, és tartsuk a 
zsákokat zárva!   

3. Helyezzük el mindegyik fekete szemeteszsákot a műanyag dobozba!  
4. Helyezzük rá az átlátszó műanyag fedelet a műanyag dobozok tetejére!   
5. Tegyük az egyik dobozt a közvetlen napfényre, a másikat pedig hagyjuk az 

osztályteremben a padon legalább egy órára! (Még jobb, ha legalább 2-3 óra 
hosszan otthagyjuk azokat!)  

6. Jegyezzük fel óránként a hőmérsékletet három órán keresztül! (Ne kössük ki a 
zsákok száját, a hőmérő gömbjét tegyük bele a vízbe, vagy készítsünk egy kis 
vágást a fekete szemetes zsákon, és a hőmérő gömbjét ezen keresztül dugjuk 
be! Vigyázzunk, hogy nem fröccsenjen ki a legkisebb mennyiségű víz sem!)  

 

 
 
Ez a gyakorlati feladat végezhető egyénileg, de akár kis csoportokban is.  
 

 
 
Szükségünk lesz az alábbiakra:  
- hőmérő  
- nagy műanyag kancsó  
- víz  
- két kisebb fekete szemeteszsák  
- két doboz átlátszó műanyag fedéllel  
- egy napos hely  
  
Biztonság: Óvatosan kell eljárni a víz hőmérsékletének a feljegyzése során. A hosszabb 
ideig a napon hagyott víz nagyon forró is lehet.  
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