
                                                                                                   
 

Napaszaló sörösdobozokból 

A www.jovomeno.org és a www.essrg.org által készített leírás alapján kezdtük el készíteni a napaszalónkat, ám 

útközben sok minden eszünkbe jutott és hozzátoldottuk saját tapasztalatainkat.  Mindenkinek jó barkácsolást és 

köszönjük essrg és jövőmenő, hogy feltettétek az internetre a leírásotokat! 

Az eredeti napaszaló készítési 

leírás:http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/hazi_keszitesu_napenergias_aszalo_sorosdobozokbol_

03_29.pdf Mi maradékból dolgoztunk úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vágjon bele a saját 

aszalójának készítésébe. A mi méreteink: sörösdoboz-kollektorház, ami 45fokos: 131x14x86,5 cm, az aszalódoboz: 

57x90x63 cm, a keretek 80x60  

 

http://www.jovomeno.org/
http://www.essrg.org/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/hazi_keszitesu_napenergias_aszalo_sorosdobozokbol_03_29.pdf
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/hazi_keszitesu_napenergias_aszalo_sorosdobozokbol_03_29.pdf


                                                                                                   

 



                                                                                                   
 

SZÜKSÉGES ANYAGOK: 

- alumínium sörösdobozok (0,5 l-es): 96 db (legyen 100 és akkor lehet rontani is)  

- hőálló szilikon tömítő a hézagok tömítéséhez (330 ml-es): nekünk 1 tubus elég volt és nem ragasztottuk össze a 

sörösdobozokat 

- matt fekete festék a sörösdobozok/aszalódoboz lefestéséhez: 1 doboz  

- hígító a festékes eszközök tisztításához: 0,5 l  

- Lenolaj a fakezeléséhez: 1,5 l  

- OSB lap (10 mm x 1250 mm x 2500 mm): 2 db (mi maradékból dolgoztunk) 

- deszkák  (120 mm x 25 mm x 4000 mm): 3 db  

- falécek az aszalókeretekhez  

- szúnyogháló az aszalókeretekhez  

- rajzszög vagy takker a szúnyoghálóhoz 

- polikarbonát lap (6 mm x 1050 mm x 2000 mm): 1 db (amit Wekerléről kaptunk, köszönjük Tracey Wheatley) 

- műanyag benzincső páraelvezetéshez (1500 mm): 1 db  

- facsavarok (40 mm-es, 35 mm-es, 20 mm-es): 100-100-100 db  

- L-alakú fém rögzítő profil az aszaló és a kollektor összekapcsolásához (50 mm x 50  

mm x 3 mm): 4 db  

- vastagabb alufólia a hővisszaverő felülethez (20m) 

 

ESZKÖZÖK: 

- lemezvágó olló a sörösdobozok aljának és tetejének és az alumínium szalag méretre vágásához, DE lehet csinálni 

egy ilyet is egy régi pengéből és egy rugóból: 

 



                                                                                                   
 

Ami így működik 

https://www.youtube.com/watch?v=ysrFmYNEhvA 

- ecsetek (2 db) a sörösdobozok feketére festéséhez és a fa részek fakezeléséhez  

- csiszolópapír a vágási felületek elsimításához  

- akkus csavarhúzó  

- dekopírfűrész 

 

Elkészítés: 

1. sörösdobozokból álló csövek elkészítése.: 

Tisztára mossuk vízzel a sörösdobozokat, majd pedig a tetejükkel lefelé fordítva hagyjuk megszáradni. 

A sörösdobozok tetejét és alját ki kell vágni lemezvágó ollóval. Ez úgy történik, hogy a felső peremen belül eső 

részt körbevágjuk a már meglévő ivónyílástól kezdve úgy, hogy a felső perem mellett maradjon egy kis perem 

belül, amelyre majd a ragasztót lehet nyomni, az alsó perem esetében pedig használjuk a dobozvágónkat (feljebb 

látod).  

Összerakunk egy doboz oszlopot, ami 8 darab sörösdobozt tartalmaz. Ezt fogjuk összeragasztani 

szilikonragasztóval egytől egyig és ebből 12 darabot kell majd összeraknunk. Mi fontosnak tartottuk bevágni a 

dobozok alját (ezt lejjebb látod).   

 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=ysrFmYNEhvA


                                                                                                   

 
 

   
 



                                                                                                   

 
 

 

 

2. A sörösdoboz-kollektorház elkészítése : 

 

Méretre vágjuk a kollektorkerethez szükséges OSB darabokat. Mi hulladékból dolgoztunk, és ajánljuk, hogy  ha 

teheted, használd az eredeti recept szerinti méreteket.  

Összeillesztjük a részeket és összecsavarozzuk. Ezután kezeljük le a faanyagokat fakezelő olajjal (lenolaj).  

A kollektorház belsejét béleljük ki alufóliával.  

Miután megszáradt a kollektorház, helyezzük bele a sörösdoboz oszlopokat és fessük le feketére őket.  

Az egészet fedjük le a méretre vágott polikarbonát lappal a kép szerint.   

 



                                                                                                   

 
 

 

    



                                                                                                   

 

 
 

 



                                                                                                   
3. Aszalódoboz készítése 

 

Az aszalódobozt a méretre szabott lapokból állítsuk össze.  

Az aszalódobozba  belülre 6 db lécet csavarozzunk fel, amin majd a keretjeink fognak feküdni.  

Mi lefestettük matt fekete festékkel is.  

Vágjuk ki az ajtónak való lapot és szereljük fel ezt is.  

 

 

 



                                                                                                   

 

 



                                                                                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
4. Aszalókeretek késztése 

A léceket méretre vágjuk (nekünk 6 darab 22 mm x 57,5 mm x 710 mm nagyságú lécünk, illetve 6 darab 22 mm x 

57,5 mm x 766 mm nagyságú lécünk volt). 

Ezeket a léceket úgy csavarozzuk össze keretté, így három darab keretünk lesz.  

A keretnél nagyobbra vágjuk fel a szúnyoghálónkat és takkerral vagy rajzszöggel fogassuk rá. Mindig az ellentétes 

oldalra rögzítsük a szúnyoghálót.  

 

 
 

5. Lábak készítése 

Te készíthetsz lábat, mint az eredeti receptben, de nekünk volt 3 raklapunk aminek a tetejére raktuk az aszalónkat.  

 

Az aszalás folyamata  

 

A kollektort 45° és 60° közötti állásba, illetve a nap mindenkori pályájának megfelelő irányba érdemes helyezni a 

legjobb hatásfok elérése érdekében. A fent bemutatott mintegy 1,53 m2 összes aszalófelülettel rendelkező három 

aszalócserénnyel egyszerre körülbelül 20 kg  alapanyag aszalható. Ekkora mennyiségű alapanyag 18%-os 

nedvességtartalomra történő szárításához körülbelül 12 órára van szükség. Az aszalócserények a használat során  

viszonylag gyorsan öregednek. Karbantartásuk az egyszerű lemosás, teljes elhasználódásuk  után a háló cseréje. A 

kollektor hatásfokát javítja, ha időnként a polikarbonát fedőlapot portalanítjuk.  

 



                                                                                                   

 
 

KÖSZÖNJÜK! 

Köszönjük minden foglalkozás résztvevőnek, Grunkertésznek! Külön köszönet Czibere Zsoltnak, Bíró Tamásnak, 

Bergovecz Lackónak, Szép Gyöngyvérnek, Szép Krisztának, Németh Lászlónak,Vislay Lászlónak és Zsoltnak és a még 

sok segítő kéznek a napaszaló foglalkozásról! 

Borvári  László 

Vágó Kata 

Borzáné 
Süki 

Edina 

Fóti Viktória 

Zakariás  Judit 

Békési László 

Varga Dóra 

Bergovecz  László 

Czeller Szandra 

Sztarenszky  Tamás 

Sörös  Ivett 

Nagy István 

Bíró  Tamás 

 
 

Ha tudtok, látogassatok el a kertbe és nézzétek meg az aszalót akcióban! 


