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Kivonat

Az ún. heliotermicitás egy régóta ismert természeti 
folyamat,  mely  a  nagy  sűrűségi  gradienssel  rendelkező 
folyadék  oszlopok  napfénnyel  történő  besugárzásakor 
észlelhető.  A  közegben  egy  olyan  hőmérsékleti  profil 
alakul  ki,  melynek  maximuma  közel  esik  a  legnagyobb 
sűrűség gradiens mélységéhez. A jelenség a természetben 
általában  sekély  vizű  sós  tavakban  fordul  elő,  amely 
alapul  szolgált  mesterséges  napcsapdák  felépítéséhez. 
Mindezekben  az  a  közös,  hogy  a  melegítés  a 
tavak/napcsapdák aljzatában lezajló abszorpció hatására 
alulról történik. Egy különleges esetnek tekinthető az 
Erdélyben  található  Medve-tó,  melyben  már  száz  éve 
beszámoltak  jelentős  felszín  alatti  hőmérsékleti 
maximumokról  (az  első  méréseknél  feljegyeztek  70  C-os 
csúcsértéket is). A tó sajátossága abban rejlik, hogy 
jelentős mélysége miatt az aljzatban történő besugárzási 
fűtés  elhanyagolható.  A  munkám  célja  a  mély  tavakban 
kialakuló,  felszín  alatti  hőmérsékleti  maximum 
kialakulásának  megértése.  Több  különböző  elrendezésű 
méréssorozatban vizsgáltam a kialakuló hőmérsékleti és 
sűrűségprofilokat.  A  kísérletsorozat  legfontosabb 
eredménye,  hogy  állandó  besugárzás  hatására  nem 
alakulhat ki hőmérsékleti maximummal rendelkező stabil 
profil.  Periodikus  megvilágítás  hatására  azonban 
sikerült  találni  a  Medve-tóéhoz  hasonló  hőmérsékleti 
eloszlást. 
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1.

Bevezetés
  Egy homogén sűrűségű  folyadékközeg napfénnyel 

való  besugárzásakor  a  közegben  lefelé  haladva  az 
exponenciálisan csökkenő mértékű elnyelődő energia és a 
konvekció hatására monoton csökkenő hőmérsékleti profil 
alakul  ki.  Ezzel  szemben  nagy  sűrűségi  különbségekkel 
rendelkező, rétegzett folyadékközegek napfénnyel történő 
besugárzásakor  az  észlelhető,  hogy  a  gradiens  zóna 
mélységében  hőmérsékleti  maximum  alakul  ki.  Ezt  a 
jelenséget  nevezzük  heliotermicitásnak.  Az  ilyen 
inhomogén sűrűségű folyadékokban a felmelegedő közegek 
nem tudnak a folyadék felszínéhez jutni, így a rendszer 
egyfajta hőcsapdaként működik.

Egy ehhez a jelenséghez hasonló a napcsapdák esete, 
melyeknél  nem  túl  mély  (1-2m)  tavakban  a  tófenéken 
elnyeletett  napfénnyel  fűtik  fel  az  alsó,  nagyobb 
sűrűségű  réteget.  A  heliotermicitás,  mely  a  kutatásom 
középpontjában áll, nem ilyen ismert és leírt, mint a 
napcsapdák.   A  lényege,  hogy  a  fűtés  nem  alulról 
történik,  hanem  tisztán  a  folyadékban  történő 
elnyelődésből  származó  hő  alakítja  ki  a  már  említett 
hőmérsékleti  maximumot.  Ehhez  olyan  mély  tóra  van 
szükség,  ahol  a  tó  aljzatában  való  elnyelődés  már 
elhanyagolható,  így  az  alsó  zónában  nem  alakul  ki 
konvekció.  A  Szováta  területén  található  Medve-tó  [1] 
tökéletes  példaként  szolgált  a  jelenségre:  ez  egy 
átlagosan  10  m  mély  tó,  tehát  az  aljzatra  jutó 
fényintenzitás  elhanyagolható.  Medrét  magas  sótartalmú 
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kőzetek adják, így a tó alsó (4 m alatti) részén nagyon 
magas az oldott sótartalom, a tavat tápláló hegyi patak 
édes vize pedig a tó felszínén terül szét. Itt 40 °C-os 
eltérést  is  mértek  a  függőleges  hőmérsékleti  profil 
szélsőértékei  között  [2].  Kutatásom  célja,  hogy 
laboratóriumi körülmények között létrehozzak egy stabil 
hőmérsékleti  profilt.  Meg  kell  találnunk  azokat  a 
környezeti  tényezőket,  amelyek  a  Medve-tó  esetében 
számottevő hatással vannak a heliotermikus hőmérsékleti 
görbe  kialakulásában.  Vizsgálom,  hogy  a  laboratóriumi 
folyadékoszlopban  történő  abszorpció  a  fényelnyelési 
úthossz lecsökkenése miatt (a Medve tó 11 méter mély, 
míg a kísérleteim során használt kádak mélysége csupán 
0,46  és  1,2  méter)  mennyiben  befolyásolja  a  profil 
kialakulását.  A  megvilágítás  szerepénél  ki  kell 
derítenünk, hogy a medve-tavi napi és éves besugárzási 
ciklikusság milyen hatással van a profil változásaira és 
ezt a laboratóriumban hogyan tudjuk megfigyelni.

Dolgozatom  első  részében  (2.fejezet)  a 
heliotermicitás  jelenségét,  kialakulásának  okait  és  a 
szovátai tavakat, azon belül is a Medve-tavat vizsgálom 
legrészletesebben.  A  3.fejezetben  bemutatom  saját 
kísérleteimet,  azok  fejlesztését  és  eredményeit. 
Kiderült, hogy folytonos megvilágítás mellett nem tudjuk 
elérni a hőmérsékleti profil állandóságát. Vizsgáltam, 
hogy a profil kialakulásában milyen szerepet játszik a 
felső,  édes  vizű  rész.  Rájöttem,  hogy  napi  8  órás 
ciklikus  megvilágítás  mellett  egy  periodikusan  stabil 
profilt  elő  tudok  állítani.  A  kitekintésben  egy  pár 
mondat  erejéig  visszatérek  a  Medve-tó  hőmérséklet-
ingadozására,  és  a  heliotermicitás  erőműként  való 
felhasználásáról  ejtek  pár  szót.  Az  összefoglalásban 
összehasonlítom a kapott eredményeimet a Medve-tóval.
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2.

Kapcsolódó eredmények, a Medve-tó
2.1 Rétegzett közegek felmelegedése

Vegyünk  egy  közeget,  melyben  két  folyékony  réteg 
található  (például  édes-  és  sós  víz).  Az  alsó  rész 

legyen 10%-kal sűrűbb a felsőnél: Δρ
ρ 0

=0,1. Ilyen magas 

sótartalom  a  természetben  nagyon  ritkán  fordul  elő. 
Például  a  majdnem  telítési  szinten  oldott  sótartalmú 
Holt-tenger sűrűsége 1,240 g/cm3, a szovátai Medve-tóban 
pedig  a  fenéken  ez  az  érték  1,226  g/cm3,  a  tó  felső 

zónájában pedig 1,037 g/cm3, tehát Δρ
ρ fels zín

=0,182.

Vegyük alapul a hőtágulási képletet: ρ 2 = ρ 1 1−α ΔT  , 
ahol  ρ2  a  ΔT  hőmérséklettel melegebb közeg sűrűsége, 
α  a hőtágulási együttható. Ahhoz, hogy a  ρ 0  sűrűségű 

alsó  közeg  sűrűsége  Δρ -val  csökkenjen,  ΔT=
Δρ
α ρ 0

 

hőmérséklettel kell felmelegíteni. A víz esetében  α

=2*10-4 1/K, és ezt a sótartalom elhanyagolható mértékben 
változtatja csak. Ezekből már könnyen megkaphatjuk, hogy 
ahhoz  hogy  az  alsó  és  felső  réteg  között  termikus 
konvención keresztül anyagáramlás alakuljon ki, az alsó 
réteg hőmérsékletét ΔT =500°C-kal kell megnövelni. 

Határozzuk  meg,  hogy  egy  10  méter  mély  kádban, 
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homogén  édesvízben,  ΔT =10°C  hőmérsékletkülönbség 
mellett  kialakul-e   termikus  konvekció.  Ehhez  hasznos 
megadni, hogy mekkora ebben az esetben a Rayleigh-szám: 

Ra=
α gΔTH 3

νκ
 [3], ahol  g  a gravitációs gyorsulás,  H  a 

mélység, ν  a kinematikai viszkozitás (édesvízre ~10-6 m2/
s), κ  pedig a hődiffúziós állandó (édesvízre ~10-7 m2/s). 
A felvázolt esetben a kapott érték: Ra ~2*1012. Mivel Ra

>106  [3],  a  folyadékban  turbulens  termikus  konvekció 
alakul  ki,  pedig  itt  a  Medve-tóban  kialakuló 
hőmérsékleti különbség (a tó felületén 25°C a maximumon 
pedig 63°C) töredékével számoltunk csupán. Így látható, 
hogy az oldott só jelenléte jelentősen megváltoztatja a 
közeg hidrodinamikáját. Ezekben a tavakban tehát néhány 
száz °C hőmérsékletkülönbség alatt nem indul be a közeg 
egészére kiterjedő konventív áramlás.

Napcsapdák (salt gradient solar ponds)

A napcsapdákat függőleges irányban 3 részre szokták 
felbontani (1.ábra):
- Felső konvekciós zóna

A  tó  felső,  édesvizű  rétege,  amelyben  a  homogén 
közegekre  jellemző  konvektív  áramlási  folyamatok, 
valamint a felszíni párolgás zajlik.
- Nem konvektáló zóna

A folyadékban lefelé haladva sűrűségi gradienssel 

rendelkező  réteg  ( ∂ρ
∂z

≠0 ),  melyben  gyakorlatilag  nem 

történik konvekció a sűrűségi különbségek miatt, így ez 
a réteg hőszigetelőként funkcionál.
- Alsó konvekciós zóna
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A tó alsó, homogén rétege, melyben állandó, magas 
sótartalom mellett termikus konvekció bekövetkezhet. Ezt 
más  néven  hőtároló  zónának  (heat  storage  zone)  is 
nevezik. Ebből a rétegből mind a hőmérséklet, mind a 
sótartalom  csak  molekuláris  diffúzió  során  terjedhet 
fölfelé, ami a vizsgált időskálán elhanyagolható, ezért 
az  ide  kerülő  hő  csak  lassan  tud  távozni.  Ez  az  a 
jelenség, mely a napcsapda funkcióját adja.

A  napcsapdák  mélysége  kicsi  (1-5  m),  így  a 
napsugárzás  hamar  eléri  a  tó  fenekét,  ahol  optimális 
esetben teljesen elnyelődik. A tó felmelegedése tehát az 
alsó zónában történik. A tófenék felmelegíti a legalsó 
folyadék-rétegeket  és  így  az  alsó,  homogén  zóna 
konvekciójának hatására  a melegebb víztömeg a középső 
zóna  aljához  kerül.  Mivel  itt  a  sűrűségi  gradiens 
megakasztja az áramlást, a középső zóna nagyon lassan 
tud csak felmelegedni, a hő nem jut el a felső zónába és 
így a felszínre sem. Ezekben a tavakban termodinamikai 
egyensúly tud kialakulni (időbeli átlagokra értve), ahol 
Q bes ug árzott= Q tárolt + Q ves ztes ég , azaz  Q tárolt egy állandó értéket 
vesz fel.
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1.ábra Hőmérsékleti és sűrűségi profilok tófenék napcsapdában. A szereplő jelölések: 
FKZ– felső konvektív zóna; NKZ– nem konvektáló zóna; AKZ– alsó konvektív zóna

Ebből a fajtából már több valóságban megalkotott, 
működő  kísérleti  berendezés  is  létezik.  Ezeknek  a 
kísérleteknek  a  görbéi  összhangban  vannak  a  fenti 
gondolatmenettel.  A  2.ábrán,  amely  egy  Törökországban 
elvégzett  kísérletsorozat  eredménye  [4,5],  világosan 
látszik,  hogy  a  tóban  a  hő  az  alsó  zónában 
koncentrálódott,  a  maximuma  pedig  ott  van,  ahol  a 
sűrűség esni kezd (2.ábra).
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2.ábra Hőmérsékleti és sűrűségi profilok csekély mélységű, tófenék fűtésű 
napcsapdában. [4]

Heliotermikus tavak

A másik felmelegedési fajta során a fűtés nem a 
tófenéken történik, mivel a vízmélység olyan nagy, hogy 
a tó alját már nem éri számottevő energiájú sugárzás. 
Mivel itt nem a fenék melegszik, a felfűtés folyamatában 
is különbözik a fentebb említettektől.

A heliotermikus tavakat függőleges irányban szintén 
3 részre szokták felbontani (3.ábra):
- Felső Zóna

A  tó  felső,  édesvizű  rétege,  amelyben  a  homogén 
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közegekre  jellemző  konvektív  áramlási  folyamatok, 
valamint a felszíni párolgás zajlik.
- Gradiens Zóna

A folyadékban lefelé haladva sűrűségi gradienssel 

rendelkező  réteg  ( ∂ρ
∂z

≠0 )  következik,  melyben 

gyakorlatilag  nem  történik  konvekció  a  sűrűségi 
különbségek  miatt.  Ez  a  réteg  kerül  majd  a  figyelem 
középpontjába a melegítésnél.
- Alsó Zóna

A tó alsó, homogén rétege, melyben állandó, magas a 
sótartalom.  A  heliotermikus  tavaknál  a  folyadékoszlop 
ezen szakaszába már csak elenyésző hő jut, nem indul be 
termikus  konvekció,  ezen  a  szakaszon  lefelé  haladva 
monoton csökken a hőmérséklet. 

A hőenergia nem a fenékhez közel, hanem a gradiens 
zónában  koncentrálódik.  Ennek  magyarázata  a  napfény-
abszorpció  mechanizmusában,  az  elnyelődő  energia 
eloszlásában rejlik. Míg a tófenék fűtésű napcsapdáknál 
az alsó rétegben áramlás van és így annak hőmérséklete 
homogén, addig jelen esetben az alsó réteg nem melegedik 
fel eléggé ahhoz, hogy ott konvekció alakulhasson ki. 
Így  a  hőmérsékleti  profil  nem  monoton,  hanem  egy 
heliotermikus  profil  lesz,  melynek  a  gradiens  zónában 
található a maximuma.

13



Sándor Máté Csaba Fizika Bsc II.

3.ábra Hőmérsékleti és sűrűségi profilok heliotermikus tavakban. A szereplő 
jelölések: FZ- felső zóna; GZ- gradiens zóna; AZ- alsó zóna

2.2 Fény-elnyelődés
A  nyugvó  folyadékokba  belépő  elektromágneses 

sugárzás  intenzitása  mérések  alapján  [6,7]  jó 
közelítéssel leírható a következő összefüggéssel:

I  x,λ = I0 λ e−x /L λ 

ahol  x  a folyadékban megtett távolság, λ  a fénysugár 
hullámhossza,  I0  az  intenzitás  a  folyadék  felszínén, 
L λ   pedig a folyadék anyagára jellemző, hullámhossztól 
is  függő   mennyiség  (abszorpciós  hossz).  A  fenti 
képletből tisztán látszik, hogy a víznek átadott energia 
exponenciálisan  csökken,  így  a  felsőbb  rétegekben 
nyelődik el a nagyobb rész energia. A legerősebben a 
felszíni  réteg  melegszik  fel,  azonban  mivel  itt  van 
termikus  konvekció,  ennek  a  zónának  a  lehűlése  is 
biztosított a párolgáson és a levegővel való közvetlen 
hőátadáson keresztül. A 4.ábrán, amely a homogén édesvíz 
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és tengervíz abszorpciós állandóját (a = 1/ L λ  ) mutatja 
különböző hullámhosszokon, jól látható, hogy a sós víz 
elnyelése  csak  a  legszélső  hullámhossz-tartományokban 
tér el, a spektrum látható tartományában ( λ ~4-7*10-7 m) 
nincsen eltérés. 

4.ábra  Abszorpciós állandó a hullámhossz függvényében édes és sós (tenger-) vízre 
[6].

2.3 A Medve-tó
1901-ben Kalecsinszky Sándor írta le először [2] az 

Erdélyben található szovátai sós tavakat. Ez egy nyolc 
tóból  álló  tócsoport,  melyek  egy  sóbánya  beszakadt 
aknáiból  keletkezett  (egy  1880  körüli  földrengés 
következtében),  amit  a  hegyekből  csordogáló  patakok 
töltöttek fel vízzel. A tómeder sótartalmát kioldva a 
tavak  alsó  rétegeinek  sűrűsége  megemelkedett.  A  tavak 
legtöbbjében  kialakult  a  már  tárgyalt  felmelegedés. 
Kalecsinszky  ezen  mérése  volt  a  heliotermicitás 
jelenségének első tudományos értékű leírása. Hasonlítsuk 
össze a jelenleg érvényes hőmérsékletprofilokat(5.ábra):
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5. ábra A Medve- a Fekete- és a Mogyorófa- (Aluniş) tó hőmérsékleti profilja 
(2004.július)[1].

Az 5.ábrából kitűnik, hogy míg a viszonylag sekély 
(4-6 m)  Mogyorófa-tóban, melynek alacsony a sótartalma 
(a  Medve-tó  felsőbb  rétegeiben  levő  sókoncentrációval 
azonos),  lefelé  haladva  monoton  csökkenő  hőmérsékleti 
profilt láthatunk. A Fekete- és Medve-tóban, melyeknek 
sóprofilja egymáséhoz hasonló, csupán az előbbi 4-6 m, 
az  utóbbi  pedig  10-15  m  mély,  különböző  hőmérséklet-
profilok alakulnak ki. Az első esetben a napcsapda és a 
helitermikus tavak mechanizmusa vegyesen, a másodikban 
viszont csak az abszorpciós fűtés játszik szerepet. A 
Fekete-tó hőmérsékleti maximuma és felszíni hőmérséklete 
közti különbség alacsonyabb, mint a Medve-tóé. 
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6.ábra A Medve-tó sóprofilja [1].

A  Fekete-tó  felszínén  nincsen  olyan  alacsonyabb 
sótartalmú réteg, mint a Medve-tó esetében (6.ábra), így 
sokkal vékonyabb az a gradiens zóna, mely hosszú távon 
megtartaná a hőt.
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3.

Kísérleteim és azok eredményei
3.1 A kísétlei összeállítás és a mérési folyamat

A kísérletezés megkezdése előtt át kellett gondolni 
többek között, hogy milyen sóval fogjuk előállítani az 
oldatot,  azt  milyen  koncentrációban  alkalmazzuk,  és 
hogyan alakítjuk ki gyakorlatban a profilt. A Medve-tó 
adatai szerint az abban oldott sók nátrium- és kálium-
klorid  (7.  ábra),  tehát  kísérleteim  során  egyszerű 
konyhasót használhattam. 

7.ábra A Medve-tó oldott sói [1]

A méréseim során egy Cond 330i típusú mérőeszközt 
használtam,  mivel  ez  a  készülék  hőmérsékletet  és 
vezetőképességet  is  mér.  A  hosszúkás  mérőfejet  egy 
hosszúságskálával  ellátott  rúdhoz  erősítettem,  melyet 
egy állvány segítségével rögzítettem. Így függőlegesen 
lassan,  stabilan  tudtam  mozgatni,  így  pontos  mélységi 
profilokat lehetett meghatározni. 
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A  stabil  mozgatás  fontos  volt  azért  is,  hogy 
elkerüljem a keverést, s növeljem a mérés pontosságát. 
Ezt a 9. ábra adatai alapján ellenőriztem. A mérés ideje 
alatt  stabilnak  tekinthető  profilokat  egymás  után 
kétszer  lemértem,  hogy  megtudjam,  a  keverés  hatására 
mekkora  mérési  hibát  okozok  (8.ábra).  A  folyadékban 
centinként-félcentinként lefelé haladva jegyeztem fel a 
vezetőképesség és hőmérséklet értékeket. A mért adatok 
alapján  a  hibát  vezetőképességnél  ±2  mS/cm, 
hőmérsékletnél  ±0,2  °C-nak  becsülhetjük,  tehát  az 
előbbinél 0,7-4%, míg a másodiknál 0,4-0,8%-os hibával 
számolhatunk

8.ábra Közvetlenül egymás után mért profilok a keverésből adódó hiba 
szemléltetésére

A  folyadék  sűrűségét  elsősorban  az  oldott 
sótartalom határozza meg, ezért a vezetőképesség mérése 
kézenfekvő  volt,  mivel  közel  egyenesen  arányos  a  két 
mennyiség [8] (9.ábra). A vezetőképesség a hőmérséklet 
meredek  függvénye,  de  a  műszerbe  épített  hőmérsékleti 
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kompenzációs  funkció  miatt  a  vizsgált  határokon  belül 
(~25-50°C) elhanyagolhatóan változik.

9.ábra. Vezetőképesség az oldott sótartalom függvényében [8]

Ami a koncentrációt illeti, a lényeg az volt, hogy 
minél  sűrűbb  legyen  az  elegy.  A  laboratóriumban 
hozzáférhető keverőeszközök segítségével 10 kg só / 40 l 
víz  adagolásban,  vagyis  ~20  tömegszázalékban  tudtam 
maximalizálni a töménységet. A sóprofil kialakítása egy 
egyszerű  szivaccsal  történt:  a  tömény  oldat  betöltése 
után az édes (csap)vizet egy szivacs felületére lassan 
csorgatva  éles  profilt  tudtam  kialakítani,  a  kezdeti 
keveredés  és  a  zónahatárokon  lezajló  diffúzió  pedig 
létrehozta a gradiens zónát(10.ábra).

10.ábra. A kezdetben kialakuló vezetőképesség-profil alacsony kádban
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3.2 Alacsony hengerkádas kísérletek – stabil profil

Az  első  kísérleteim  célja  a  heliotermikus 
hőmérsékleti profil kialakítása volt. Az összeállításnál 
jó  hőszigetelés  kialakítására  törekedtem.  Az  első 
kísérlet paraméterei (11. ábra):

 10 literes hengeres, átlátszó üvegkád (átmérő: 18 
cm, mélység: 43 cm)

 hungarocell  szigetelés  (a  kád  oldalán:  1,2  cm, 
aljánál: 4 cm)

 reflektor 500 W-os halogén izzóval (18 cm-rel a kád 
szája felett)

 A  kád  felső  peremét  bevontam  alufóliával,  alatta 
pedig  törlőkendővel  szigeteltem  el  az  üvegtől. 
Ennek célja az volt, hogy megakadályozzam a pohár 
felső  részeinek  felmelegedését  és  hogy  így  az 
általuk közölt többlet-hő megzavarja a kísérletet.

11.ábra Az első összeállítás vázlata.

A kísérletet 1-2 napig tudtam üzemeltetni (ezután 
az izzó kiégett). A mérések a lámpa bekapcsolása utáni 
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22-26.  órában  történtek.  Az  A/I.  kísérleteken  a  11. 
ábrán  szereplő  eszközök  közül  nem  volt  ott  az  ábrán 
szereplő  ventilátor  és  a  párolgást  gátló  átlátszó 
celofán fólia, sem IR (infravörös) szűrő, melyekről a 
későbbiekben szólok. 

 12.ábra Vezetőképesség-  és hőmérsékleti profil az A/I. összeállításnál, a lámpa 
bekapcsolása után 24 órával

A 12. ábrán jól látszik a kialakult hőmérsékleti 
csúcs,  és  a  sóprofil  is  a  Medve-tóéhoz  hasonló.  A 
kialakult maximum 6 °C-kal magasabb a minimumnál, ami 
egy napi melegítés után nem is rossz. Azonban a több 
napos kísérleteknél kiderült, hogy a kis kádban  nem 
maradt stabil a profil, a hőmérséklet folyamatosan nőtt 
(13.  ábra).  Ráadásul  a  harmadik  napra  a  párolgásnak 
köszönhetően  elvékonyodott  a  felső  zóna,  valamint  a 
rétegek összediffundálódtak, és így a termikus profil is 
monoton csökkenő lett.

Először  a  felső  zóna  utántöltésével  próbálkoztam 
(A/II.  Kísérlet).  Ez  úgy  történt  hogy  az  felső  zóna 
felszínére  az  aznapi  mérés  után,  szivacs  segítségével 
lassan az elpárolgott mennyiségnek megfelelő csapvizet 
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töltöttem.  A  hőmérsékleti  maximum  relatíve  megnőtt, 
azonban  így  hamis  eredményeket  kaptam,  hiszen  mi 
hűtöttük le a felső réteget. A Medve tóra folyó patakhoz 
képest ez az utántöltés arányaiban sokkal drasztikusabb 
mértékű volt, így ezzel a továbbiakban felhagytam. 

13.ábra Vezetőképesség-  és hőmérsékleti profilok a lámpa bekapcsolása után 24 és 48 
órával A/I.

Az A/III. méréseknél a párolgást megakadályozandó 
átlátszó  celofán  csomagolófóliával  fedtem  be  a  kád 
száját.  Ennek  hatására  a  párolgási  hőveszteség 
lényegesen csökkent, ami a felső réteg még intenzívebb 
melegedését okozta, azaz még távolabb kerültünk a kívánt 
hőmérsékleti profil kialakításától (14.ábra).
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14.ábra. Vezetőképesség- és hőmérsékleti profil a fóliával lefedett kádban a lámpa 
bekapcsolása után 24 órával. A/III.

Ekkor  az  A/IV.  kísérletben  újításként  egy  4  cm 
magas, kerek, üveggel fedett, vízzel töltött üveg tálat 
tettem a kád tetejére, amely azt teljesen lefedte. Erre 
azért  volt  szükség,  mert  a  halogén  izzó  spektruma 
jelentős mértékben az infravörös felé van eltolódva (a 
Naphoz  képest).  Minthogy  a  közeli  infravörös 
hullámhossz-tartomány  jellemző  elnyelési  úthossza  a 
vízben néhány centiméteres nagyságrendbe esik (4. ábra), 
a  felső  rétegek  jobban  melegedtek  az  ott  elnyelődő 
többletenergia  miatt.  Az  üvegtállal,  mint  infravörös 
szűrővel így csökkenteni tudtam ezt a hatást, és jobban 
megközelíteni  a  napfény  modellezését.  Egyúttal  a 
párolgást  is  csökkentettem,  és  ezen  a  vízzel  teli 
tányéron  az  alatta  felhalmozódott  gőz  is  ki  tudott 
csapódni,  így  a  fóliás  lefedésnél  fellépő  többlethő 
hatását is lecsökkentettük. Először nem sikerült az új 
összeállítás a legjobban, ugyanis a tányért fedő üveglap 
eltört, az izzó pedig kiégett. Ezek után szereltem fel a 
két  ventilátort,  hogy  hűtsék  azokat.  A  fenti 
változtatások hatására a sóprofil stabilabb lett, így a 
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Medve-tóéhoz jobban hasonlító, vékonyabb felső zónával 
is sikerült előidézni a maximumot (15. ábra). Azonban az 
eredeti  probléma  ettől  nem  tűnt  el,  két  nap  után 
ugyanúgy elvékonyodott a felső zóna és eltűnt a maximum.

 15.ábra Vezetőképesség-  és hőmérsékleti profil IR szúrő alkalmazásánál A/IV.

Az  alacsony  kádas  kísérleteknél  sikerült  ugyan 
megteremteni a keresett heliotermikus profilt, azonban a 
görbe  egyensúlyát  sajnos  nem  tudtuk  beállítani,  a 
maximumot nem lehetett ebben a kísérleti összeállításban 
állandó  értéken  tartani.  A  Medve-tó  vizsgálatához 
visszatérve  a  periodikus  megvilágítás  lehetőségét,  és 
egy mélyebb kád használatát vetettük fel megoldásként.

A / I. II. III. IV.
Kísérlet 

jellemzője
alap utántöltés fólia IR-szűrő

T m ax
46,2°C 43,5°C nem alakult 

ki
46,2°C

ΔT 11,3°C 2,1°C nem alakult 
ki

6,3°C

1.táblázat Az A jelű kísérletsorozat eredményinek összefoglalása. Tmax jelöli a 
világítás megkezdése után 24 órával mért értékeket a gradienszónában, ΔT pedig a  Tmax 

és a fenéken mért hőmérsékletek különbségét. (Az A/III. sorozatban a hőmérsékleti 
maximum a folyadék legtetején alakult ki.)
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3.3 Magas hengerkádas kísérletek – periodikusan stabil 
profil

Hogy  pontosabban  modellezzük  a  Medve-tó  zónáinak 
arányait, egy 1,2 m mély, kis átmérőjű (14 cm) kádat 
állítottam össze (16.ábra) az előzőhöz hasonlóan, ebben 
már hosszabb úton tudott elnyelődni a fény, és kisebb 
felületen gyengébb volt a párolgás is.

16.ábra Az első összeállítás vázlata

A B/I. kísérletet itt is folytonos megvilágítással, 
és IR-szűrővel kezdtem, így a párolgást is megoldottam. 
Ez  a  víztömeg  már  lassabban  melegedett  fel,  mivel  a 
hengerpalást  nagyobb  felülete  miatt  nagyobb  volt  a 
hőveszteség, valamint a szűk tetőn kevesebb fény jutott 
a  közegbe,  a  lámpát  40  cm  magasan  rögzítettem  a  kád 
felett. Négy teljes nap után sem alakult ki hőmérsékleti 
maximum a gradiens zónában.

Ezután kezdtük meg a B/II. kísérletben a periodikus 
megvilágítást. A B/I. kísérlet tapasztalatai alapján a 
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lámpát ezúttal a kádtól 15 cm magasságban rögzítettük és 
minden  nap  8  órán  keresztül  világított.  Így 
kiküszöbölhettük a folyamatos melegedést, és így sem a 
hőmérsékleti profil nem emelkedett folyamatosan, sem a 
felső zóna nem keveredett el 3 nap alatt, és ráadásul az 
izzó sem égett ki. Az első elindításnál használtam az 
előző  kísérletsorozatban  is  alkalmazott  IR-szűrőt.  3 
napig  hagytam  melegedni  a  rendszert  és  a  leállítást 
követő 14. órában a 17.ábra görbéit kaptam.

17.ábra Vezetőképesség- és hőmérsékleti profil a periodikus fűtésnél, IR szűrő 
alkalmazása mellett, a lámpa lekapcsolása utáni 14. órában B/II.

Látható,  hogy  ugyan  kialakult  a  heliotermikus 
görbe-alak, ám a maximum hőmérsékleti emelkedés nagyon 
kicsi ( ΔT = 0,8°C) volt. Ezt a görbét a 4. napi fűtés 
megkezdése  előtt  2  órával  mértem.  A  közvetlenül  egy 
fűtési periódus után felvett görbéken (18.ábra) látszik, 
hogy  a  mérés  ideje  alatt  is  számottevő  a  hűlési 
folyamat, a mérés befejezése után a felső réteget újra 
megmérve 1-3°C-kal csökkent a hőmérséklete. 
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A  18.ábrán  ábrázoltam  az  előbbi  görbe  mellett  a 
lámpa  lekapcsolása  után  ugyanazon  a  napon  mért  más 
profilokat  is.  Ezekből  a  görbékből  látszik,  hogy  a 
heliotermikus profilt a kád felső hűlése alakítja ki egy 
rövid  ideig.  Hosszabb  távon  azonban  az  oldalirányú 
hőveszteségek  hatására  a  profil  teljesen  ellaposodik. 
Ezek  után  az  volt  a  kérdés,  hogy  a  fűtési-hűtési 
szakaszok  periodikus  ismétlésével  létre  lehet-e  hozni 
egy periodikusan stabil hőmérsékleti profilt.

18.ábra Só- és hőmérsékleti profil a periodikus fűtésnél, IR szűrő alkalmazása 
mellett, a lámpa lekapcsolása utáni órákban B/II.

Az  újrarétegzett  vízzel  indított  B/III. 
kísérletemben  –  mivel  az  IR-szűrő  már  túlságosan 
lassította a felmelegedést - sima üveglapot használtam a 
párolgás megakadályozására, és mivel ezt egy ventilátor 
hűtötte,  a  felső  rétegek  túl  gyors  keveredése  sem 
következett  be.  Ezt  a  mérést  már  több  napig  hagytam 
futni, hogy az AZ és a GZ között is kialakulhasson az 
egyensúly, ne diffundáljon folyamatosan lefelé a hő. A 
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19.ábra a 6-8. napi eredményeket ábrázolja:

 19.ábra A periodikus megvilágítás mellett kialakított periodikusan állandó 
vezetőképesség- és hőmérsékleti profilok a B/III. sorozatban.

Látható, hogy végre sikerült elérnem  kísérleteim 
célját,  vagyis  egy  periodikusan  stabil  profilt 
előállítani. A három nap során, a világítás kikapcsolása 
után 5 órával mért hőmérséklet és vezetőképesség értékek 
a 3.1 részben megadott hibahatáron belül térnek el, csak 
a sóprofil első 6-8 cm-én látszik némi változás, azonban 
ez  az  előző  kísérletekhez  képest  minimális,  a 
hőmérsékletet  tekintve  szinte  azonos  értékeket 
eredményezett.  A  kikapcsolás  után  14  órával  hasonló 
lapos görbét kaptunk volna, mint ahogy 17. ábra jobb 
oldalán látható. Általában is igaz, hogy körülbelül 5 
nap elteltével egy profilt azonos időpontban, két egymás 
utáni  napon  lemérve  ugyanaz  a  görbe  adódna.  Időben 
szabályosan ismétlődő (határciklus) állapot alakult ki.
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4.

Kitekintés
4.1 A Medve-tó hőmérsékleti ingadozása

A Medve-tó hőmérsékleti ingadozása körül kialakult 
kérdéskör  jobb  megértéséhez  tekintsük  meg  a  tó 
hőmérsékleti és sóprofilját havi bontásban (20-21.ábra)

20.ábra Az Medve-tó sóprofilja havi bontásban (2004)[1]
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21.ábra A Medve-tó hőmérsékleti profilja havi bontásban (2004)[1]

A  20-21.ábrákból  látszik,  hogy  csak  a  júliusi 
megnövekedett  vízhozam  miatt  változik  meg  a  FZ 
vastagsága.  Ugyanakkor  az  erős  napi  sugárzás  a 
hőmérsékleti maximum növekedéséhez vezet. A hőmérékleti 
csúcs szintje csak a tavaszi hónapok elején mozdul el 
felfelé.

Figyeljük meg, hogy a 4 méter mélységű Mogyorófa-
tóban  nem  alakult  ki  13  °C-os  hőmérsékletkülönbség 
(6.ábra), azonban a Medve-tóban a nagy mélységű részeken 
kialakuló hő az azonos sűrűségű rétegeknél oldalirányban 
konvekció  hatására  szétterjed,  így  a  profilok  1-2  °C 
eltéréssel  megegyeznek  (22-23.ábra).  Hiszen  ha  a  tó 
sekély részei fenékfűtésű napcsapdaként üzemelnének, nem 
alakulna ki éles maximum. 
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22.ábra A Medve-tó hőmérsékleti és sóprofilja a tó mélyebb részén.

23.ábra A Medve-tó hőmérsékleti és sóprofilja a tó sekélyebb részén.

Tanulságos  még  megtekinteni  a  Medve-tó 
˝fejlődéstörténetét˝.  A  turistákat  vonzó  meleg  víz 
hatására a tó jelentős külső behatásoknak volt kitéve 
már  a  XX.  század  elejétől.  Jól  látszik  a  24.ábrán, 
hogyan  romlott  a  hőmérsékleti  profil,  és  csökkent  a 
maximum.  Ez  feltehetőleg  a  tó  legmelegebb  rétegének 
melegvizes medencékbe való kiszivattyúzása és az úszkáló 
emberek kavaró hatásának tudható be. A tó szerkezete is 
változott,  valószínűleg  azért  bővültek  ki  a  sekély 
részek  (mesterségesen),  hogy  a  megnövekedett  turista-
forgalmat fogadni tudja. 
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24. ábra A Medve-tó hőmérsékleti profiljának ˝evolúciója˝ (XX.század eljén mért 
adatok alapján) [1]

A  25.  ábrán  a  Medve-tó  hőingadozását  kísérhetjük 
figyelemmel. Látható, hogy a gradiens zóna hőmérsékleti 
maximuma  nagyjából 3 hónapos késéssel tudja követni a 
környezeti  tényezők  (külső  hőmérséklet,  napsugárzás 
ingadozása)  változását.  Ha  feltesszük,  hogy  a  GZ 
vastagsága  H  ~ 1 m (20. ábra), és itt konvekció nem 
történik,  a  hőterjedés  karakterisztikus  (diffúziós) 

idejét  τ =
H 2

κ
 segítségével  becsülhetjük [3],  ahol   κ  

= 1,4*10-7 m2/s. Ez nagyságrendileg τ  ~ 7*106 s, amely kb. 
83 napnak felel meg. A mérések és e becslés jó egyezése 
arra utal, hogy a hőmérsékleti csúcs változása valóban a 
GZ beli hőmérsékleti diffúzióra vezethető vissza.
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2
5.ábra  A  Medve-tó  hőmérsékleti  maximuma  és  a  delelési  napmagasság.  A  szürke 
grafikonhoz a jobb oldali, a pontokhoz pedig a bal oldali skála tartozik.

(Kalecsinszky Sándor adatai alapján 1901,1903)[2]

4.2 A naptavak használata megújuló energiaforrásként

A naptavak lehetőséget nyújtanak a hőfelhalmozás és 
-tárolás révén a napenergia hasznosítására, innen ered a 
napcsapda  kifejezés.  Az  1980-as  évek  elején  készült 
izraeli tanulmány szerint [9] a megfelelően felépített 
és kezelt napcsapdával elektromos energia is termelhető, 
akár 5-10 dollárcentes kilowattonkénti áron. Az AZ 90°C-
ra felfűtött rétegéből (26.ábra) a vizet kiszivattyúzva 
és  tágítva  könnyen  gőzt  nyerünk,  amit  elektromossággá 
alakíthatunk át (27.ábra).

26. ábra Az erőműként szolgáló napcsapda vázlatos só- és hőmérsékleti profilja 
[9]
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27.ábra Az erőmű vázlata [9]

Akkoriban az alacsony olajár miatt ez is drágának 
számított, napjainkban azonban nem véletlenül fellendülő 
kutatási  terület,  hiszen  a  meglévő  technológiai 
fejlesztések segítségével már ennél jóval gazdaságosabb 
erőműveket  lehetne  építeni  a  sivatagi  területeken.  A 
módszer  előnye  hogy  ˝tiszta˝  energia  nyerhető,  mivel 
működése  során  nem  termel  sem  üvegházgázokat,  sem 
veszélyes hulladékot.

A heliotermális tavaknál is felvethető  a hasonló 
hasznosítás lehetősége, azonban ahhoz, hogy megfelelően 
magas  hőmérsékleti  maximumot  tudjunk  kialakítani, 
elengedhetetlen  legalább  4-5  m  mély  tavat  ásni.  A 
sógradiens  kialakításához  szükséges  sómennyiség  egy  1 
km2-es  tó  esetén  900  tonna,  ami  már  a  bányászati  és 
szállítási  költségekkel  együtt  nem  igazán  gazdaságos. 
Vegyük figyelembe azt is, hogy évek, esetleg évtizedek 
lehetnek szükségesek a tó felmelegedéséhez. 
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5.

Összefoglalás
Kutatásaim  célja  a  Medve-tó  hőmérsékleti 

profiljának modellezése volt. Kíváncsiak voltunk, hogy 
milyen körülmények között alakulhat ki a heliotermális 
tavakban stacionárius profil. Az A/ jelű kísérletekben 
láthattuk,  hogy  ilyen  irányú  törekvéseink  hiábavalóak 
voltak, a gradiens zóna nem képes stabil hőmérsékleti 
maximum  megtartására.  Ezután  a  B/  jelű 
kísérletsorozatban,  mélyebb  kádat  alkalmaztunk,  ezzel 
megnöveltük a fény-elnyelődés útjának hosszát és a napi 
8  órás  megvilágítással  sikerült  egy  stabil  24-órás 
periódusba  beállítani  a  heliotermikus  profil 
ingadozásait.

Hasonlítsuk  most  össze  a  kapott  eredményeket  a 
Medve-tóban  mért  eredményeinkkel.  A  saját  (B/II.) 
kísérletünkben lerajzolt hűlési folyamat során a görbe 
mozgásait vissza tudtuk vezetni a hűlési folyamatokra. 
Ugyanezt a Medve-tó hőmérsékletprofiljain is láthatjuk, 
csupán  az  időskálák  mások.   A  tó  éves 
hőmérsékletingadozása nagyon hasonlít a kísérletem napi 
ingadozásához:  a  profil  egészében  eltolódik  negatív 
irányba,  kezd  kisimulni,  miközben  a  maximum  maga  is 
csökken. Elmondható, hogy a rendszer felfűtése után a 
hőmérsékleti  maximumot  kísérletünkben  a  felszíni 
hőveszteség alakította, amint azt a 28. ábra jobb szélső 
két görbéje is mutatja. Itt az a lényeg, hogy egy olyan 
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monoton  csökkenő  profilból  alakult  ki  a  későbbi 
heliotermikus maximum, amelynél kezdetben a víz tetején 
volt a legmagasabb a hőmérséklet. A Medve-tónál azonban 
nem  alakulhatott  ki  a  felszínen  40  °C  feletti 
hőmérséklet és még kevésbé a Kalecsinszky által közölt 
60 °C körüli hőmérséklet [2] . A tóban a gradiens zónába 
lejutó hőmennyiség nem tud olyan könnyen távozni, mint a 
kísérletünkben.  Ez  annak  tudható  be,  hogy  a  napi 
hőingadozás  a  tó  felső  2  m-es  szakaszán  jelentkezhet 
függőleges hőtranszport következtében. Ahogy a 21.ábra 
mutatja,  hogy  a  tó  10  m-nél  mélyebb  részein  a 
hőmérséklet  az  egész  év  folyamán  állandó,  tehát  a 
vízszintes  irányú  hőveszteség  elhanyagolhatónak  tűnik. 
Ezzel szemben  a kísérleti összeállításunkban közel sem 
volt  elhanyagolható  az  oldalirányú  hőtranszport.  A 
28.ábra  jobb  oldali  görbeserege  mutatja,  hogy  14  óra 
elteltével a vízoszlop teljes mélységében lecsökkent a 
hőmérséklet, ami a heliotermikus maximum majdnem teljes 
eltűnésével járt együtt. A bal oldalon látszik, hogy a 
Medve-tóban  egy  hasonló  periodicitás  éves  időskálán 
fordul elő. A Medve-tóbeli és a kísérletben előállított 
heliotermikus  profil  legfontosabb  hasonlóságait  és 
különbségeit a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

 A  kád  hőszigetelésnek  tervezett  javításától  azt 
reméljük,  hogy  a  laboratóriumban  megfigyelt 
heliotermikus profil időbeli változása még jobb egyezést 
fog majd mutatni a tóban mértekkel.

37



Sándor Máté Csaba Fizika Bsc II.

28.ábra A Medve-tó (bal) és a magas kísérleti kádban (jobbra) mért heliotermikus 
profilok ingadozása [1]

Medve-tó Kísérlet
Legnagyobb mért 
hőmérsékleti 
különbség a felső 
réteg és a maximum 
között

40 °C
(Kalecsinszky, 1902)

6,3°C (A/III.)

6,9°C (B/III.)

Mélység 4-11m 0,43m; 1,2m
Heliotermikus 
profil periódusa

A gradiens zóna 
hőmérsékleti 

ingadozásai:1 év
A felső zóna 
hőmérsékleti 

ingadozásai:1 nap

A teljes profil 
ingadozása: 1 nap

Heliotermikus görbe 
alakulása a 
periódusban

Nappal-éjjeli 
hőmérsékleti ingadozás 
érzékelhető csak a 
felső zónában, a 
gradiens zóna 

hőmérsékletét csak az 
éves és hosszabb távú 
időjárásváltozás, és 
az emberi tényező 

befolyásolja

A lámpa lekapcsolása 
után a mélységgel 

monoton csökkenő profil 
a felső zónában lassan 

visszahajlik, így 
kialakítva a maximumot, 
az edény fala mentén az 

egész rendszer 
egyenletesen hűl.

2.táblázat A Medve-tó és a kísérlet legfontosabb vonásainak összehasonlítása.
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