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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 
 

A        terület         m2 

A  annuitási tényező      1/a 
B-       beszerzési költség      €, Ft 
B  anergia       J 

   anergiáram       W 
c  fajlagos hőkapacitás          J/kg.K 
D  hőfoknapok száma       K 
E   villamos energia      Wh 
E  exergia       J 

   exergiaáram       W 
e   fajlagos exergia      J/s, 
f    fajlagos energiaköltségek     €/m2 

G   primerenergia, tüzelőhő     J 
Hu  fűtőérték       J/kg 
H  entalpia       J 

H     eltalpiaáram       J/s 
h    fajlagos entalpia      J/kg 
m   tömeg        kg 
m    tömegáram       kg/s 
P   villamos teljesítmény     W 
p   fajlagos költség, egységár                      €/kg 
Q  hő         J 

Q    hőáram hőteljesítmény     J/s 
q    kamatozási tényező      – 
S    entrópia       J/K 

S     entrópia áram      J/K.s 
s   fajlagos entrópia      J/kg.K 
T  hőmérséklet       K,°C 
t  hőmérséklet       °C  
V  térfogat                   m3 
V   térfogatáram       m3/s 
 
 
   kapcsolt energiatermeléssel elért primerenergia 
          megtakarítás       – 
   fajlagos anergia      J/kg 
   fajlagos exergia      J/kg 
   energia önfogyasztás       MWh/MWh 
   exergiai hatásfok      – 
   fajlagos földgáz-megtakarítás    MWh/MWh 

   összehasonlító hatásfok     –  
   hatásfok        – 
   sűrűség       kg/m3 
   kapcsolt energiaarány     MWh/MWh 
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   idő        h 
   fajlagos fűtőhatás (kihasználási fok)   – 
   veszteségtényező      –   
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1. BEVEZETÉS 

A harmadik évezred küszöbén az emberi civilizáció fejlődésének egy eléggé kritikus 
szakaszába lépett. A rohamosan növekvő számú emberiség az élet minőségére 
támasztott egyre növekvő igénye kielégítése érdekében a természeti erőforrások 
kimerülésének folyamatát oly mértékben felgyorsította, hogy a fejlődés fenntarthatósága 
az emberiség legnagyobb globális problémái közé került. A fenntartható fejlődés fogalma 
a Brundtland-jelentésből vált világszerte ismertté. A szerint ez a fejlődés olyan formája, 
amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját 
szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. 

A kimerülő természeti forrásokból származó anyagok nagy része (pl. fémek, 
építőanyagok) a felhasználás után visszaforgatható. Ezzel szemben a fosszilis 
energiahodozók az energiatartalmuk kihasználása után legföljebb környezetszennyezést 
okoznak a Föld tartalékainak rohamos csökkenése mellett. Következésképpen a fosszilis 
energiaforrások ésszerű kihasználása a fenntartható fejlődés egyik alapvető 
követelménye, de a rajtuk alapuló energiaellátás fenntarthatósága a legtakarékosabb 
felhasználás esetében is időben erősen korlátozott. A kőolaj, földgáz és a hasadó-
anyagok ismert készletei a leggyakoribb becslések szerint már ennek az évszázadnak a 
közepe körül kimerülnek. Ismerünk ugyan valamivel optimistább előrejelzéseket is, 
amelyek új lelőhelyek felfedezésének tényére hivatkoznak Ez ugyan tagadhatatlan, de 
semmit nem változtat azon, hogy az emberiség történelmileg nagyon rövid időn belül 
szembesül a fosszilis energiahordozók készletei kimerülésének kellemetlen tényével. 

A tartósan fenntartható energiaellátás csak a kimeríthetetlen energiaforrásokból 
lehetséges. Ezért az energiahordozók ésszerű kihasználása alatt nem csak az 
energiaigények csökkentését és az energiaellátás hatékonyságának növelését kell érteni, 
hanem a fosszilis energiahordozók helyettesítését is mindeütt, ahol ez műszakilag 
kivitelezhető és gazdaságossági szempontból elfogadható. Ezt természetesen nem lehet 
megoldani egyik napról a másikra. Hosszú évtizedekig tartó bonyolult folyamat lesz. 
Ennek jelenleg abban a kezdeti stádiumában vagyunk, amelyben alternatív megoldásként 
a megújuló energiaforrások jönnek számításba. Ezek közé soroljuk a napenergia egyes 
formáit és a geotermikus energiát, ami a szó szoros értelmében nem megújuló, mert a 
napenergiához mérten a készlete eléggé jelentéktelen, de így is jóval meghaladja a 
fosszilis energiehordozók potenciálját. 

A megújuló energiák versenyképessége a jelenlegi gazdasági környezetben aránylag 
gyenge. A felhasználásuknak viszont több vitathatatlan előnye van (a környezetterhelés 
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csökkentése, a külkereskedelmi mérleg és az energiaellátás biztonságának és 
megbízhatóságának a javítása, valamint a hazai foglalkoztatottság növelése), amelyek a 
piaci körülmények között nem érvényesülnek elég hatékonyan. Ezért az állami, regionális 
és helyi energiapolitika általi támogatásuk kétségtelenül indokolt. A támogatás 
mértékének és kedvezményezetteinek kiválasztásánál nagyon körültekintően kell eljárni, 
hogy minél közelebb kerüljünk az EU ismert, teljesíthetetlennek tűnő, de ennek ellenére 
elfogadott 3 x 20%-os célkitűzéséhez a piaci viszonyok túlzott elferdítése nélkül. Ezen a 
célkitűzések elérésére a legnagyobb potrenciál kétségtelenül az épületek hőellátása 
területén van. Ezt bizonyítja többek között az a tény is, hogy az RHC (Renewable 
Heating/Cooling) European Technology Platform szerint Európában az épületek fűtése és 
hűtése területén a megújuló energiák részaránya 2030-ig eléri az 50 és 2050-ig a 100%-
ot. 

Eme tantárgy elsődleges célja ösztönözni a hallgatókat az épülettechnikai problémák 
olyan megoldására, amely legalább hosszú távon hozzájárul ennek a stratégiai célnak az 
eléréséhez. 
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2. ÉPÜLETI HŐIGÉNYEK ÉS ELLÁTÁSUK MÓDJAI 

Az EU-ban az épületek energiaellátása az 2.1 ábra tanúsága szerint 2005-ből származó 
adatok szerint a primerenergia-felhasználás döntő részéért felelős. Ez azóta bizonyos 
mértékben csökkent ugyan, de kétségtelen, hogy ezen a területen ma is az energia-
megtakarításnak jelentős potenciálja van, amely aránylag könnyen mozgósítható. 

A lakóházakban a hőellátás, tehát a fűtés és vízmelegítés együttes hőigénye elérheti és 
meghaladhatja a 80%-ot. 

Magyarországon az épületek jelentős része energetikai szempontból korszerűtlen. A 
statisztikák alapján 2008-ban a lakossági energiafelhasználás legnagyobb része, 
75,85%-a a fűtési hőigény fedezésére, míg 10,73%-a melegvíz-előállításra fordítódik, 
emellett csak 7,15%-ot tesz ki a főzés energiaigénye. Annak ellenére, hogy az évnek 
csupán egy részében van szükség fűtésre, mégis ez teszi ki a legnagyobb részarányt. 

 

 
2.1 ábra: Az épületi energiaigény és annak struktúrája az EU-ban 

Forrás: [1] 
 

A fűtés közel 60%-át 2004-ben földgázból fedezte a magyar lakosság. Jelentős részt 
(17,72%) képvisel a távfűtés is, mely főleg városi panelházakra jellemző és részben 
szintén földgázalapú. 2009-ben hazánkban 93 településen 220 távfűtőrendszer 
működött, a távfűtött lakások száma kb. 650 ezer. 
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Az olajjal és elektromos árammal történő hőenergia-előállítás csupán elenyészően kis 
százalékot képvisel (1,40%), ugyanakkor a hagyományos tüzelési módok, mint például a 
tűzifa- a szén- és a vegyes tüzelés összesen csaknem megegyezik a távfűtés 
részarányával. A gázzal történő fűtés elsősorban kényelmi szempontok miatt ennyire 
népszerű. Hazánkban 3125 településéből 2596 kapcsolódik földgázhálózathoz, így 
csaknem az ország egész területét behálózza gázvezetékrendszer. Mindazonáltal nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy a földgáz tartalékai végesek, tehát kimeríthetőek és 
az energiaigények növekedése következtében a felhasználás hatékonyságának növelése 
ellenére a kimerülés folyamata aggasztó méreteket öltött. 

Az épületek hőigénye döntő részének (fűtés, melegvíz-készítés és lényegében a hűtés is) 
kielégítésére alacsony hőmérsékletű hőt használunk. Ezt a hőigényt általában alacsony 
hőmérsékletszintű hőforrásokból (megújuló energia, hulladékhő) is ki lehet elégíteni. 
Ennek ellenére erre a célra Magyarországon meghatározó mértékben a legnemesebb és 
legdrágább fosszilis energiahordozó, a földgáz van felhasználva, méghozzá többnyire 
alacsony hatékonyságú közvetlen hőtermeléssel. Ez a részarány ugyan, főleg a gázár 
emelkedésének köszönhetően, csökkenő tendenciát mutat, de ez nem változtat a tényen, 
hogy a földgáz szerepe az épületi hőigények ellátásánál még sokáig indokolatlanul 
túlsúlyos marad. Ez annál inkább hátrányos, hogy Magyarország földgázigényét több 
mint 80%-ban orosz importból kénytelen fedezni. A legutóbbi orosz–ukrán gázviszály 
ékes bizonyítéka annak, hogy a gázellátás magas és egyirányú importfüggősége a 
nemzetgazdaság részére komoly kockázati tényező. Ezért ennek megosztása, de 
elsősorban csökkentése problémáját a mindenkori magyar kormány energiapolitikájának 
kiemelt figyelemmel kellene kezelnie. 

A fent említett tényekből kifolyólag a földgázfogyasztás csökkentésének legnagyobb 
potenciálja az épületek hőellátásánál mutatkozik. Az erre irányuló intézkedéseket három 
nagy csoportba lehet sorolni: 

 az energiaigények csökkentése a fogyasztói oldalon (DSM – Demand Side 
Management); 

 az energiahatékonyság növelése a termelés, szállítás és elosztás oldalán (SSM – 
Supply Side Management); 

 a fosszilis energiahordozók helyettesítése megújuló energiaforrásokkal a termelési és 
szolgáltatási oldalon. 

A termelői és fogyasztói oldal között a decentralizált hőellátás esetében, amikor a 
hőtermelés magában a fűtött épületben valósul meg, a határ nagymértékben elmosódik. 

Az épületek hőigényének csökkentésére a DSM intézkedések széles skálája alkalmazható, 
pl. hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer beszabályozása és 
korszerűsítése, az új épületeknél a megfelelő tájolással elérhető passzív napenergia-
hasznosítás stb. Az elérhető hőigény-csökkenés is széles tartományban (20–100%) 
mozoghat. Konkrét esetekben nagyon eltérő eredményeket lehet elérni. Az ország teljes 
energiafelhasználása szempontjából az épületek átlagos hőigénye a mérvadó. 

Az energiatermelés, -szállítás és -elosztás hatékonysága elsősorban az egy bizonyos 
épületi hőigény kielégítéséhez felhasznált primerenergia mennyiségével mérhető. A 
hőellátó rendszer jellegétől és a műszaki kivitelezés színvonalától függően ez szintén 
széles tartományban változhat. Ezt a tényt támasztja alá a hőellátás néhány módjának 
összehasonlítása a 2.2 ábra alapján. Ez a Német Szövetségi Gazdasági Minisztériumnak a 
90-es évek első feléből származő adatai alapján volt kidolgozva. Az itt szemléltetett 
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energiamérlegek ma már túl pesszimistának tűnnek, de az egyes hőellátási koncepciók 
viszonyított hatékonyságáról elég hiteles képet festenek. 

Kétségtelen, hogy a villamos energia épületi hőellátási célokra való felhasználása nagyon 
fogyasztóbarát és gyakran környezetbarátnak is van titulálva, de az alacsony hatásfokú 
villamosenergia-termelés esetében valójában a legnagyobb környezetterhelést okozó 
energetikai barbárság és az alkalmazását csak kivételes esetekre kellene korlátozni. 
Akkor is az éjszakai árammal termelt és megfelelően tárolt hő felhasználását kellene 
előnyben részesíteni. 

 

 
2.2 ábra: Az épületi hőellátás néhány módjának összehasonlítása 

 
A földgázalapú közvetlen hőtermelés által megvalósított épületi hőellátásnál a földgáz-
felhasználás csökkentésének lehetőségei a hőtermelés hatásfokának növelésével a 
kondenzációs kazánok alkalmazásával lényegében kimerülnek. Ezzel szemben a földgáz 
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bio-tüzelőanyaggal való kiváltása elméletileg egyszerűen és teljes mértékben 
megoldható. 

A leggyakrabban használt tüzelőanyagok fontosabb kibocsátásainak összehasonlításából 
(2.1 táblázat) nyilvánvaló, hogy a valóság nem ennyire egyértelmű. A bio-
tüzelőanyagokat ugyan CO2-neutrálisnak tartjuk, de a környezetet káros anyagok 
kibocsátásával jobban terhelik, mint a földgáz. Emellett a felhasználásuk hatékonysága 
alacsonyabb és az energiaellátásra felhasználható biomassza is csak korlátozott 
mennyiségben áll rendelkezésre. 

Az épületekben a belső hőkomfort bebiztosításához elegendő a hőmérsékletet 20-22 oC-
on tartani. Ez alig haladja meg a természetes hőforrások (külső levegő, felszíni víz, 
talajvíz, talaj) hőmérsékletét. Eszerint elméletileg az ilyen megújuló enegiaforrásokból 
hőszivattyú által termelt hővel ezt a hőigényt hatékonyan lehetne fedezni. Ennek 
megfelelően a masszív marketing-támogatásnak is köszönhetően a hőszivattyú 
alkalmazásán alapuló hőellátás egyre népszerűbb. 

A hőszivattyút gyakran mint valamilyen perpetuum mobilét is kínálják, mivelhogy az 
1kW-ból képes 3 kW-ot fejleszteni. Ez így magában nem tisztességes, mert hozzá kellene 
fűzni, hogy (általában) villamos energiát használ fel, ami a legnemesebb végenergia 
(tiszta exergia) és alacsony hőmérsékletű hőenergiát termel, amelynek exergiatartalma 
nagyon kicsi. 

 
2.1 táblázat: A kibocsátás fő összetevői a leggyakrabban használt tüzelők égetéséből 

Tüzelőanyag SO2 

[mg/MJ] 
Por 
[mg/MJ] 

NOx 

[mg/MJ] 
CO2 

[g/MJ] 
CO 
[mg/MJ] 

 Tűzifa 30 75 108 106 600 

 Feketeszén 950 360 300 97 1850 

 Barnaszén 1500 620 210 95 3200 

 Fűtőolaj 1100 62 240 75 45 

 Világítógáz 1,7 20 256 64 35 

 Földgáz 0,04 8,8 111 56 30 

 Biogáz 0,55 9,5 93 68 37 

Forrás: [9] 
 
Az energia hatékonyságát a primerenergia-felhasználás nagysága alapján lehet 
megítélni. Mivel viszont a beruházási költségük jóval magasabb mint a hagyományos 
közvetlen hőtermelőké, a gazdaságossági hatékonyság feltétele a jóval alacsonyabb 
primerenergia-felhasználás. Alkalmazásuknak az energiapolitika általi támogatása csak 
akkor indokolt, ha ez a szempont messzemenően érvényesítve van. 

A 2.2 ábrából levonható legfontosabb tanulság az, hogy az épületi hőellátás 
primerenergia-felhasználása által okozott környezetterhelés akkor a legalacsonyabb, ha 
az nap- illetve geotermikus energia által van megvalósítva. 
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Magyarország jelentős épületi hőellátásra alkalmas földhőpotenciállal rendelkezik, amely 
erre a célra jelenleg csak nagyon kis mértékben van kihasználva. A közelmúlt gázellátási 
válságát követően és a gázár növekedésének veszélye következtében is a 
földhőhasznosítás iránt egyre nő az érdeklődés, de mint reális lehetőség csak néhány 
mikrorégióban jöhet számításba. Ezzel szemben a napenergia kisebb-nagyobb mértékben 
mindenütt hasznosítható és ami lényeges, gyakorlatilag korlátlan ideig, mert a Nap 
óránként több energiát sugároz a Földre mint annak teljes évi energiaszükséglete és ez a 
folyamat még több mint 4 milliárd évig fog tartani. 

A teljesen napenergiával való hőellátás ugyan elméletileg lehetséges és gyakorlatilag 
megvalósítható, de ellenben a geotermikus energiával, az alacsony energiasűrűség és 
főleg a hőkínálat és hőszükséglet közötti időbeni eltolódás miatti magas beruházási 
költségek miatt általánosságban nem célszerű. Teljesen indokolt viszont a napenergia és 
bio-tüzelőanyagok kombinációján alapuló hatékony hőellátás lehetőségeinek kutatása. Ez 
látszólagosan szintén teljesen a napenergia hasznosításán alapul, mivel a bio-
tüzelőanyagok a napenergia vegyileg tárolt formája. 

 
2.1 Épületi hőigények értelmezése 

Az épületek fűtésre és melegvíz-termelésre meleg hőt és egyre gyakrabban hűtésre 
illetve légkondicionálásra hideg hőt igényelnek. A meleg és hideg hő termelési problémáit 
többnyire külön vizsgálják. (A 2.2 ábrán a 100% hőigény szintén csak meleg hőigényt 
jelent.) Ennek az az oka, hogy termodinamikai minőségük és termelésük módja 
lényegesen különböznek. Míg a meleg hő termelése a hő alacsonyabb hőmérsékleti 
szintről, magasabb hőmérsékleti szintre való spontán áramlásán alapul, addig a hideg 
energia termeléséhez ennek a spontán folyamatnak a megfordítása szükséges, amihez 
elengedhetetlen a fordított termodinamikai körfolyamat alkalmazása. 
Összehasonlításukat egyrészt a primerenergia-felhasználás, másrészt a beruházási 
költségek vizsgálata teszi lehetővé. A meleg és hideg hőt hasznosító berendezések 
működési elvüket tekintve elméletileg lehetnek azonosak és gyakran így is vannak 
használva, de sokszor különbözőek. Termelésük és szolgáltatásuk kedvező esetekben 
lehet közös is. 

 
2.1.1 Fűtési és hűtési hőigények 

A hőkomfort bebiztosítása érdekében az épületekben télen fűtési, nyáron hűtési 
(légkondicionálási) igény merül fel. Közös vonásuk, hogy mindkét hőigény főleg a Tk  
külső levegőhőmérséklettől függ. 

A külső levegőhőmérséklet évi tartamdiagramját a 2.3 ábra szemlélteti. Az elméleti fűtési 
hőteljesítmény pillanatnyi nagysága 

)(0 kbfff TTAUQ           (2.1) 

ahol: Uf a hőátviteli tényező, W/(m2K); Af  a fűtendő épület határoló felülete, m2 ; 

Tb (= 20 °C) a fűtött helyiség belső hőmérséklete. 
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2.3 ábra: A fűtés és hűtés évi hőfokhídjai 
Forrás: [7] 

 
Ha a fűtési igény Tk = 12 °C külső hőmérsékletig tart, aminek 0 – 0f  időintervallum felel 

meg, akkor az évi elméleti fűtési hőigény a 
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      (2.2) 

összefüggéssel fejezhető ki, amelyben a fűtési hőfokhíd, amit a német szakirodalom 
hatására hőfoknapok számaként is ismerünk 
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        (2.3) 

ahol: zf0 a fűtési napok száma a 0– 0f  időtartamban, kjT  a j-edik fűtési nap átlagos külső 

hőmérséklete, [°C, K]. 

Hasonlóképpen fejezhetjük ki a pillanatnyi elméleti hűtési hőteljesítményt is 

 )(0 bkhhh TTAUQ          (2.4) 

ahol: Uh a hőátviteli tényező [W/(m2K)];  Ah  a hűtendő épület határoló felülete, [m2]. 

A Tk   22 °C külső hőmérséklet esetén a évh  0  időtartamban megvalósuló hűtési 

folyamat évi hőigényét a 
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összefüggéssel fejezhetjük ki, amelyben a hűtési hőfokhíd, illetve hőfoknapok száma 
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0 )()(       (2.6) 

ahol: zh0  a hűtési napok száma a évh  0  időtartamban, Tkj a  j-edik hűtési nap átlagos 

külső levegőhőmérséklete, [°C, K]. 

A valóságos fűtési és hűtési viszonyok az elméletinél lényegesen különböznek. A 
valóságos hőtranszportot számos véletlenszerű hatás is befolyásolhatja. Ilyen például a 
szél, amely növeli a fal és a külső levegő közötti hőátlépési tényezőt és ezáltal az U 
hőátviteli tényező értékét is. Ez növeli a transzmissziós hőveszteséget illetve nyereséget. 

Figyelembe kell venni továbbá a határoló felület nyílászáróinak résein keresztül 
megvalósuló légcsere, illetve a közvetlen szellőztetés által szállított hőt ( fvQ , illetve hvQ  

filtrációs fűtési, illetve hűtési veszteség). 

A transzmissziós energiaáramok mellett a bQ  belső hőtermelés és a napsugárzás által 

fejlesztett sQ  hőnyereség a filtrációs veszteséggel ellentétben az elméleti fűtési 

hőteljesítményt csökkenti. 

Az előbbi meggondolások szerint a valós fűtési teljesítményt a 

 sbfvff QQQQQ   0        (2.7) 

összefüggéssel fejezhetjük ki. A régebbi épitésű épületeknél a filtrációs veszteség 
általában meghaladja a belső hőtermelés és a szoláris hőnyereség összegét, ezért a valós 
fűtési teljesítmény általában valamivel nagyobb az elméletinél 

    sbfvff QQQQQ   0 > 0fQ  

de a szigorodó energiatakarékossági irányelvek hatására a fejlődés egyre inkább az 
alacsony energiaigényű és passzivházak irányába terelődik és ez a viszony valószínűleg 
megfordul 

   sbfvff QQQQQ   0  0fQ   

Az épületek hőigényének csökkentése napjaink elsőrendű feladatai közzé tartozik annál is 
inkább, hogy ezen a területen az energia-megtakarításnak hatalmas, aránylag könnyen 
mozgósítható tartalékai vannak. 

A valós fűtési hőigény csökkentésének lehetséges módjait a (2.7) összefüggés alapján 
lehet meghatározni. Eszerint az elméleti hőigényt és a filtrációs veszteséget csökkenteni 
kell, míg a belső hőtermelést és a szoláris nyereséget lehetőleg növelni. 

A gyakorlati tapasztalatokból nyilvánvaló, hogy a leghatékonyabb energiatakarékossági 
beavatkozás az 0fQ  elméleti fűtési hőigény (transzmissziós hőveszteség) csökkentése az 

fU  hőátviteli tényező csökkentése által, ami a létező épületek esetében pótlagos 

hőszigeteléssel érhető el, míg az új építésű épületeknél az erre vonatkozó egyre 
szigorúbbá váló direktívák betartásával. 
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A fvQ  filtrációs hőveszteség a fűtött helyiségek és a környezet közötti légcserétől függ. 

Mivel az egészségügyi követelmények betartása érdekében bizonyos nagyságú légcsere 
elkerülhetetlen, annak csökkentése is csak az ennek megfelelő szintig csökkenthető 
megfelelő légtömörségű nyílászárók alkalmazásával. A légtömörség bizonyos szintjén 
felül (pl. a passzívházaknál) a szükséges légcserét már gépi szellőztetéssel kell 
megoldani. 

A bQ  belső hőnyereség abszolut értékben gyakorlatiag állandónak vehető. Háztartási 

villamosenergia-fogyasztók (főleg a világitótestek) hatékonysága ugyan növekszik, ami a 
fogyasztás és így a hőtermelés csökkenésével jár, de ezt ellensúlyozhatja a várhatóan 
növekvő számuk. 

A transzmissziós és filtrációs hőveszteség jelentős csökkenése mellett a sQ  szoláris 

hőnyereség szerepe jelentősen növekszik. A helyesen megtervezett passzívházak fűtési 
energiamérlegében meghatározó szerepe van. 

A fűtési teljesítménnyel ellentétben a szükséges hűtési teljesítményt a belső hőforrások 
hőteljesítménye és a napsugárzás által gerjesztett hőnyereség növeli, éspedig viszonylag 
jóval jelentősebben. 

Számszerűleg a hűtési hőteljesítményt a 

  sbhvhh QQQQQ   0        (2.8) 

összefüggés alapján határozhatjuk meg. A valós fűtési hőigénnyel ellentétben mindig 
érvényes, hogy 

 sbhvhh QQQQQ   0   0hQ  

Az elméleti és valóságos fűtési és hűtési hőteljesítményeket a külső levegőhőmérséklet 
függvényében a 2.4 ábra mutatja be. 

 

 

2.4 ábra: Elméleti és valóságos fűtési és hűtési hőigények a külső hőmérséklet 
függvényében 

Forrás: [7] 
 

A már ismert tényeken kívül figyelemre méltó a hűtési teljesítménynek a *
hQ  virtuális 

tartamdiagram szerinti lefolyása, amely azt mutatja, hogy a fűtési és hűtési igények 
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egyidejűleg is jelentkezhetnek. A tapasztalatok alapján ez a gyakorlatban gyakran 
előfordulhat, de aránylag rövid időtartamban, és mivel a hűtés pl. naponta nem 
folyamatos, a görbe alatti terület nem felel meg az évi hűtési igénynek. Teljesen reális 
követelmény lehet például, hogy egy szálloda déli fekvésű konferenciatermét a jelentős 
szoláris nyereség és a belső hőtermelés következtében hűteni kell, míg az északi fekvésű 
szobákat még fűtik. 

Az fűtési és hűtési évi tartamdiagramok a 2.5 ábrán vannak szemléltetve. A fűtés 
esetében az elméleti teljesítménynek )(0 fQ görbe szerinti lefolyása általában csak kis 

mértékben különbözik a valóságos fűtési teljesítmény lefolyásától, amelyet a )(fQ  

görbe szemléltet. Feltételezhető, hogy az elméleti és valóságos fűtési csúcsigények jó 
megközelítéssel egyenlőek: csff QQ 00

  . Ezzel szemben a valóságos hűtési teljesítmény 

az elméletinél mindig nagyobb:  hcsQ > cshQ 0
 . 

 

 

2.5 ábra: Elméleti és valóságos évi fűtési és hűtési tartamdiagramok 
Forrás: [7] 

 
Az elméleti és valóságos fűtési és hűtési teljesítmények évi tartamdiagramjainak 
összehasonlításából levonható következtetések: 

 A leglényegesebb különbség, hogy például a külső levegőhőmérséklet Tk =12 – 22 
tartományában, illetve az ennek megfelelő 00 hf    időtartamban elméleti 

viszonyoknál sem fűtési, sem hűtési igény nincs. A valóságban ez a szünet csökken, 
sőt bizonyos esetekben a fűtési és hűtési igények egyidejűleg is megjelenhetnek. 

 A valóságos fűtési és hűtési igények nem ugrásszerűen, hanem folyamatosan szűnnek 
meg. Időtartamuk nagyobb mint az elméletié: f  > 0f , )( hév    > )( 0hév    

A valóságos évi csúcskihasználási időtartamok nagyobbak, mint az elméletiek: 

fűtés esetén 

 
fcs

f
fcs Q

Q
  > 

fcs

f
fcs Q

Q


0
0   
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illetve hűtés esetén is nagy valószínűséggel 

 
hcs

h
hcs Q

Q
  > 

hcs

h
hcsé Q

Q


0  

A fűtés és hűtés valóságos jelleggörbéi a gyakorlatban bizonyos vizsgálatok céljaira 
egyszerűsíthetőek a pontosságra támasztott (nem túl szigorú) követelmények 
betartásával. 

Az épületek hasznos fűtési és hűtési hőigényét EU irányelvek, épületenergetikai 
szabályozások és hatósági előirások határozzák meg (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az 
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról). Ezek többek között érintik és 
minősítik az határoló falak és nyilászárók megkövetelt hőátviteli tényezőjét, az épületek 
fajlagos évi fűtési és hűtési energiafelhasználását. 

 

2.1.2 Használati melegvíz-ellátás hőigénye 

A használati meleg víz (HMV) előállításához szükséges hőteljesítményt a 

 )( hmHMVHMV TTcmQ          (2.9) 

összefüggéssel fejezhetjük ki, ahol: HMVm  a használati meleg víz tömegárama, [kg/s];    

c a víz fajlagos hőkapacitása, [kJ/(kgK)]; Tm, Th a meleg, illetve hideg víz hőmérséklete, 
[°C, K]. 

 

 

2.6 ábra: A használati melegvíz-ellátás lehetséges napi lefolyása és átlaga 
Forrás: [7] 

 
Ahogy a 2.6 ábrán szemléltetett példa is bizonyítja, a használati melegvízfogyasztás a 
nap folyamán jelentősen ingadozik. A hőtermelő a szükséges teljesítményt általában nem  
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tudja követni, illetve nem lenne célszerű azt a csúcsteljesítményre méretezni és a 
változások követésére tervezni. Hőtároló beépítésével azt elegendő a 

 
d

TV

TV

dm

m

d







 0



         (2.10) 

átlagos napi melegvízigényre, illetve 

 )( SVTVpTVTV TTcmQ          (2.11) 

napi átlagos hőteljesítményre méretezni. Mivel ez a külső hőmérséklettől gyakorlatilag 
független, az év folyamán állandónak vehető és az évi kihasználási idő 

 8760 a

TV

TV
TV

Q

Q 


 h/a 

ahol: QHMV a használati melegvízellátás évi hőigénye. 

 

2.1.3 Lakóépület hőellátásának évi tartamdiagramja 

Az épületek hőigénye, típusuktól és a kivitelezésük minőségétől függően esetenként 
eltérő. A lakóépületek az éghajlatunknak megfelelően fűtést igényelnek és emellett 
általános követelmény a használati melegvíztermelés is. A belső mikroklíma minőségére 
támasztott növekvő követelmények azt eredményezik, hogy egyes helységek hűtésének 
igénye is felmerül. 

 

 

2.7 ábra: Az épületek együttes hőellátásának tartamdiagramja 
Forrás: [7] 

 
A 2.7 ábra az év folyamán gyakorlatilag állandó használati melegvíz-ellátás és a 
szezonálisan változó fűtés illetve hűtés együttes tartamdiagramját szemlélteti, amely az  
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éghajlati viszonyainknak megfelelően főleg a hagyományos építésű lakóépületekre 
jellemző. Eszerint az együttes évi hőigényt a 

 hcshcsHMVHMVfcsfcshHMVf QQQQQQQ        (2.12) 

ha feltételezzük, hogy a fűtési csúcsteljesítmény nagyobb mint a hűtési, akkor a a teljes 
hőellátás csúcshőigénye 

 HMVfcscs QQQ           (2.13) 

és az évi hőellátás évi csúcskihasználási időtartama 

 
cs

hm

HMVfcs

hHMVf

cs
cs Q

QQ

QQ

QQQ

Q

Q







      (2.14) 

Mivel a fűtésre és a használati meleg víz előállítására felhasznált meleg hő termelési 
folyamata lényegesen különbözik a hideg hő termelésétől, célszerű ezeket 
megkülönböztetve vizsgálni. A 

 HMVfm QQQ   

meleg hő csúcskihasználási időtartama 

 
cs

m
m Q

Q
  

A évi csúcskihasználási időtartam lényegesen függ attól, hogy az épület hőellátása milyen 
feladatokból áll. Ha csak a fűtést vesszük figyelembe, akkor az évi csúcskihasználási 
időtartam a fcs 1900–2100 h/a tartományban várható, ami a fűtés erőteljes 

szezonalitására utal. Ha a teljes meleghő-felhasználást, tehát a fűtést és használati 
melegvíztermelést együtt vizsgáljuk, akkor a csúcskihasználás időtartama a valószínűleg 
a m 2500–2800 h/a tartományban lesz. A teljes hőellátás (fűtés+HMV-

termelés+hűtés) csúcskihasználási időtartama cs > 3000 h/a. 

 
2.1.3.1 Alacsony energiaigényű és passzívházak hőigénye 

A 2.7 ábrán szemlétetett hőellátási tartamdiagram a ma használatban lévő hagyományos 
építésű lakóházakra jellemző. Az EU irányelveinek megfelelően az épületek 
energiafelhasználását radikálisan csökkenteni kell. Az erre irányuló leghatékonyabb 
intézkedéseket a fogyasztói oldalon lehet foganatosítani a hőigények csökkentésével. 
Ezért az alacsony energiaigényű és passzívházak egyre nagyobb teret hódítanak az 
építőiparban. 

Az épületek alacsony energiaigénye érdekében a tervezés és kivitelezés, valamint az 
üzemelés fázisában a következő alapelvek betartása szükséges: 

 a telek kedvező tájolása, 

 a lakott helyiségek déli oldalra való tervezése a passzív szoláris nyereség 
hasznosítása érdekében, 

 az épület lehetőleg kompakt alakjának választása (a határoló felület és a térfogat 
arányának kedvező értéke), 
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 hőhidak nélküli tervezés és kivitelezés, 

 a határoló épületszerkezetek alacsony hőátlépési tényezője [külső falak: U < 0,15 
W/(m2K), tető: U < 0,12 W/(m2K), nyilászárók: U < 1,0 W/(m2K)], 

 alacsony gyártási energiaigényű épitőanyagok alkalmazása (fa, szalma, nád stb.), 

 az épület tökéletes légtömörsége (Blower door test alapján n <0,6 1/h p = 50 Pa 
nyomásesésnél), 

 hővisszanyerős szabályozott szellőztetés alkalmazása előnyösen meleglevegős 
fűtéssel kombinálva a belső hőforrások hasznosításával, 

 pótlagos biomassza alapú biztonsági hőforrás beépítése (kazán, kandalló, kályha), 

 napenergia aktív hasznosítása napkollektorok alkalmazásával a használati meleg 
víz készítésére és a fűtés támogatására, 

 energiahatékony fogyasztók alkalmazása. 

A hagyományos építésű, valamint az alacsony energiaigényű és energetikailag passzív 
családi házak jellemzői a 2.2 táblázatban vannak összehasonlítva. 

 
2.2 táblázat: Családi házak energetikai jellemzői 

Paraméter Egység Hagyományos 
építésű családi 
ház 

Alacsony 
energiaigényű 
családi ház 

Energetikailag 
passzív családi 
ház 

A fűtés- és 
szellőztetésre 
felhasznált hő * 

kWh/a akár 25 000 akár 9800  2100** 

A fűtés és 
szellőztetéshez 
szükséges fajlagos 
hőteljesítmény 

W/m2  110 20 – 40 15 – 8 

A fűtés és szellőztetés 
fajlagos hőfogyasztása 

kWh/(m2a) 170 – 220 30 – 70 ≤ 15 

A használati melegvíz-
termelés fajlagos 
hőfogyasztása 

kWh/(m2a) 35  20 10 – 15 

A fajlagos 
villamosenergia-
fogyasztás 

kWh/(m2a) 30  20 10 – 20 

A teljes fajlagos 
energiafogyasztás 
(a hűtés nélkül) 

kWh/(m2a) 235 – 285 70 – 110 35 – 45 

A teljes fajlagos 
primerenergia-
felhasználás 

kWh/(m2a) – –  120 

Az előírt hőátviteli 
tényező – falak 

W/(m2K) –  0,20  0,12 

Az előírt hőátviteli 
tényező – nyílászárók 

W/(m2K) –  1,0  0,85 

Forrás: [40] 
 

* egy átlagos 140 m2 alapterületű családi házra érvényes. 
**az energetikailag passzív házban a fűtési hőigény kb. 35%-át a belső hőforrások, 30%-
át a szoláris hőnyereség fedezi, így a valóságos hőfelhasználás 35%. 
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Az alacsony energiaigényesség alapelveinek gyakorlati érvényesítése lényegesen 
befolyásolja a teljes hőellátás tartamdiagramját: 

1. A transzmissziós hőveszteség radikális csökkenése következtében a fűtés 
hőigényét nagymértékben a filtrációs veszteség, a belső hőtermelés és a szoláris 
hőnyereség határozzák meg. A valóságos fűtőteljesítmény igy kisebb lehet az 
elméletinél. 

2. A fűtés és hűtés nélküli időtartam a hagyományos építésű épületekhez viszonyítva 
jelentősen növekszik. 

3. A fűtés csúcshőigénye kisebb lehet a hűtési csúcshőigénytől. 

Az alacsony energiaigényű és energetikailag passzív házak teljes hőellátásának 
tartamdiagramja a 2.8 ábra szerint módosulhat. 

 

2.8 ábra: Alacsony energiaigényű vagy passzívház teljes hőellátásának alternatív 
tartamdiagramja 

 
2.1.3.2 Épületi hőellátás különleges esete 

A lakóépületek mellett vannak olyan létesítmények, amelyek a jelentős belső hőtermelés 
és a szoláris nyereség kövelkeztében az egész év folyamán a meleg hő igénye mellett 
(fűtés és használati melegvíztermelés) időnként hűtési igény is felmerül (pl. áruházak, 

színházak, ipari épületek). Ilyen esetekben a mQ  meleg, hQ  hideg hőteljesítmény, 

valamint a P villamos teljesítmény relatív havi változását az év folyamán 
hozzávetőlegesen a 2.9 ábrán feltüntetett görbék szerint lehet szemléltetni. 
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2.9 ábra: Különleges épületek meleg és hideg hőteljesítmény-, illetve villamos 
teljesítmény-igényének évi változása 

Forrás: [7] 
 
A fűtési és hűtési hőigények termodinamikai értelmezésénél a meleg hőt és hideg hőt 
összeadhatónak, azonos értékűnek tekintik. Ez bizonyos esetekben megengedhető, sőt 
indokolt is, de általában a meleg és hideg hő nem egyenértékű, mert a termelési 
folyamataik többnyire lényegesen különböznek. Hiteles összehasonlításukhoz a 
primerenergia-felhasználás nyújt megfelelő alapot. 
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3. AZ ÉPÜLETI HŐIGÉNYEK CSÖKKENTÉSÉRE ALKALMAZHATÓ 
ÉPÜLETTECHNIKAI BEAVATKOZÁSOK 

A decentralizált hőellátás esetében (főleg családi házak és más hasonló méretű épületek 
fűtése) a fogyasztói és termelői oldal határai annyira összemosódnak, hogy indokolttá 
válik a hőigények csökkentésére irányuló beavatkozások együttes vizsgálata. Ezeket 
inkább a szerint érdemes megkülönboztetni, hogy épületszerkezeti vagy épületgépészeti 
elemekre irányulnak-e. 

 
3.1 Az épületszerkezeti elemeken alkalmazható beavatkozások 

A legfőbb területek, ahol energia takarítható meg, az épület határoló szerkezete, 
épületgépészeti és épületvillamossági berendezései, technológiái. A beavatkozás 
módszerének megválasztásakor az alapvető kérdés, hogy az épület eredeti arculatának 
megtartása követelmény-e, avagy az épület karaktere megváltoztatható. 

 
3.1.1 Utólagos hőszigetelés 

Falak hőszigetelése 

A falak utólagos hőszigetelése többféle közvetlen és közvetett módon befolyásolja az 
épület energiamérlegét, és számos közvetett épületfizikai és hőérzeti következménnyel 
bír. Az energia-megtakarítás azonban a hőátbocsátási tényezők arányánál kedvezőbb 
mértékben változik, ha az utólagos hőszigetelést a falszerkezet külső oldalán helyezzük 
el, mert a hőhidak miatti veszteségek csökkennek. 

A külső határoló falszerkezetek pótlólagos, kiegészítő hővédelmére a műszaki-építészeti 
állapot és igényszint mérlegelése alapján az alábbi elvi rendszerek állnak rendelkezésre: 

 hőszigetelő vakolatok, 

 külső hőszigetelés kéregvakolattal, 

 külső hőszigetelés légréssel, 

 belső oldali utólagos hőszigetelés. 
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Tető hőszigetelése 

Olyan esetekben, amikor a hőszigetelés nedves, a szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy 
abból a víz eltávozása a szerkezet károsodása nélkül játszódjék le. Ha a tető jó 
állapotban van, és az egyéb feltételek is adottak, hőtechnikai tulajdonságai zöldesítéssel 
is javíthatók. A zöldesítés csekély mértékben javítja a hőátbocsátási ellenállást, 
jelentősen növeli a hőtároló-képességet, nedvességmegtartó hatása és a növények által 
elpárologtatott víz (evaporatív) hűtőhatása mérsékli a nyári hőterhelést. 

Pince és árkádfödém szigetelése 

Az alulhőszigetelt pincefödémek utólagos hőszigetelése energetikai szempontból kevéssé 
hatékony, mint a külső légtérrel érintkező épülethatároló szerkezeteké, ám állagvédelmi 
és hőérzeti szempontból igen fontos (az előírt padlófelületi hőmérséklet biztosítása 
érdekében). Ha a teherhordó szerkezethez rögzített álmennyezet készítése az igény, a 
hőszigetelés a két szerkezeti réteg közé kerül. Ha nem álmennyezet, hanem alsó oldali 
építőlemez-burkolat készítése az igény, a hőszigetelés vastagságának megfelelő 
magassági méretű, a teherhordó födémhez rögzített tartóbordákat kell a burkolat 
fogadására beépíteni. 

Padlás szigetelése 

A padlásfödémek a legegyszerűbben és leggazdaságosabban hőszigetelhető 
épületszerkezetek. Erre utal az egyszerű rétegfelépítés, és az, hogy a hőszigetelő 
táblákat felülről és külön rögzítés nélkül lehet beépíteni, ami itt egyszerű elhelyezést, 
fektetést jelent. 

Tetőterek szigetelése 

A tetőterek hőszigetelését kétféle szempontból is lehet értelmezni. Egyrészt magát a 
tetőteret körülvevő szerkezetet hőszigeteljük, amely az ottani lakóteret választja el a 
külső környezettől, másrészt az épület alsó lakószintjei felett hozunk létre egy fűtött 
teret, amely felé az alsó szintről a továbbiakban nem alakul ki hőveszteség. 

 
3.1.2 Nyílászárókon alkalmazható beavatkozások 

Az üvegezett – transzparens – nyílászárók energiamérlege igen sok tényező függvénye. 
Az energiamérleg összetevői a transzmissziós hőveszteség, a sugárzási nyereség, a 
légcsere a működési és beépítési hézagokon át, a hőérzetre gyakorolt közvetlen hatások, 
illetve az ezek ellentételezésére szükséges energiaáramok, a természetes megvilágítás. A 
nyílászárók szerepe az épület egészének energiamérlegében természetesen függ a 
homlokzatok üvegezési arányától, az üvegezett felületek és az épület térfogatának 
arányától, a benapozási feltételektől, a nyílászárók beépítési és működési hézagainak 
hosszúságától, valamint az épület és a környezet közötti nyomáskülönbségtől. Fontos 
szerepet játszhatnak a társított szerkezetek is. 

Légrések tömítése 

Amennyiben az épület spontán filtrációs levegőforgalma meghaladja a szükséges 
légcsereszámot, az ablakok beépítési és működési hézagainak tömítésével érdemi 
eredmények érhetők el. 

Meglévő üvegezés bevonatolása 

Az üvegezést illetően alapvető kérdés a rétegek száma. A hőátbocsátási tényező 
elsősorban a légréteg vastagságától és függőleges méretétől függ. A hőátbocsátási 
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tényező a két üvegtábla közötti tér nemesgázzal való feltöltése, valamint az üveg 
felületének speciális, kis emissziós tényezőjű bevonatolása révén javítható. A kis 
emissziós tényezőjű felület-bevonatolás elsősorban az üvegezés által a hosszúhullámú 
infravörös tartományban kisugárzott energiaáram, azaz a hőveszteség csökkentését 
célozza. 

Új üvegréteg hozzáépítése 

A hőveszteség radikális csökkentése az üvegezés módosításával vagy további réteg 
beépítésével lehetséges. Ez a gyakorlatban főleg a kettős üvegezés bővítésével valósul 
meg. A passzivház tulajdonságainak eléréséhez ugyanis a hármas üvegezés 
elengedhetetlenül szükséges. 

Ablakok cseréje 

A nyílászárók cseréjének során olyan új nyílászárók kerülhetnek beépítésre, melyek a 
legújabb technológiák révén készültek, és gyárilag biztosíthatják mindazokat az opciókat, 
melyeket meglévő nyílászárókon utólag létesíthetünk. Ezek az opciók lehetnek az 
acélmerevítésű műanyag tok, hővédő bevonat, többszörös üvegezés, megfelelő légzárás 
stb. 

Társított szerkezet alkalmazása 

Az ablakok hővesztesége csökkenthető mozgatható társított szerkezetek alkalmazásával 
vagy – ha ilyenek eredetileg is voltak – minőségi cseréjével. A megfelelő társított 
szerkezet kiválasztásával az épület eredeti jellegének megőrzése éppúgy lehetséges, 
mint markáns módosítása. Minél rosszabb az eredeti nyílászárók minősége, annál 
jelentősebb a társított szerkezetekkel elérhető eredmény. 

Nyílászáróüveg-fóliák 

A fóliával ellátott nyílászáró-üveg alkalmazásával megnövelhető a belső komfortérzet, 
csökkenthető az energiaköltség. 

Síküvegfóliák 

Különböző fémszórt, alumíniumszórt, UV-kezelt és kémiailag színezett poliészterrétegek 
különleges ragasztóval összelaminált kombinációja, mely betörés-, hő-, betekintés-, UV- 
és fényvédelmet nyújt. 

Tükröző fóliák 

A Nap ellen védő, tükröződő fóliák kiszűrik a Nap káros hőhatását és vakító sugarait, a 
fényt és a világosságot azonban beengedik. Ezáltal az épületet hűvösebbé teszik, 
csökkentve a belső hőmérsékletet, a napsugárzás vakító hatását. Típustól függően a 
beérkező fény kiszűrése 12–93% között mozog, az UV-védelem pedig 99,9%-os. 

Nem tükröződő fóliák 

Ezek a fóliák tükröződés nélkül képesek a hő- és fényvédelemre, de hatásfokuk némileg 
rosszabb, mint a tükröződő fóliáké. 

Biztonsági fóliák 

Az ablak belső felületére erősített fólia lényegesen javít a meglévő síküveg minőségén, 
növelve a szilárdságát, minek következtében fokozódik a biztonság. 
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3.1.3 Szoláris nyereség 

Az épületek energetikai tulajdonságainak jobbítása nemcsak a veszteségáramok 
csökkentése, hanem a nyereségáramok növelése és azok hasznosítási fokának javítása 
révén is lehetséges. Ez az út természetesen csak akkor követhető, ha az épületnek jól 
tájolt, kellően benapozott homlokzata(i) van(nak). 

Külső falszerkezetek átalakítása tömegfallá (Trombe-fal) 

A meglévő külső falak elé épített üvegezéssel energiagyűjtő és -tároló szerkezeti 
elemeket alakíthatunk ki. Ezek szerkezetileg egy masszív külső falból („tömegfal”) és az 
eléépített üvegezésből állnak. Ezt mozgatható árnyékoló-szerkezet, valamint Trombe-
falak esetében a tömegfalban kialakított, nyitható-zárható szellőzőnyílások egészítik ki. 

Transzparens hőszigetelések 

A transzparens hőszigetelés egyesíti a defenzív és a szoláris jellegű beavatkozások 
előnyeit. A transzparens (átlátszó) hőszigetelések lényege az, hogy a külső falak külső 
síkját a napsugárzást többé-kevésbé áteresztő hőszigeteléssel burkoljuk. Ez többnyire a 
fal síkjára merőleges, néhány mm átmérőjű sejtekből álló struktúrájú, de állhat a fal 
síkjával párhuzamos fóliákból, granulátumból vagy szálasanyagból is. Ezt kívülről az 
időjárási hatások ellen üveg fedi. A beeső sugárzási energia nagy részének elnyelése a 
hőszigetelés mögött, a fal síkján történik. Ezt a síkot a környezettől a hőszigetelő réteg 
választja el, az elnyelt energia nagy része a kis ellenállású, nagy tárolóképességű falba 
hatol be. A hőszigetelés és a fal érintkezési síkján olyan magas hőmérséklet alakul ki, 
hogy a helyiségnek a szerkezeten keresztül gyakran hőnyeresége van, de még borúsabb 
időben is a hőveszteségek lényegesen csökkennek. 

 
Napterek 

Naptereknek nevezzük azokat a tereket, amelyeknek legalább egy (gyakorta több, 
jellemzően nagy) transzparens külső szerkezete van, az anyaépülettel közvetlen 
kapcsolatban vannak, és mesterséges fűtésük nincs. A napterek többféleképpen 
befolyásolják az épület energiamérlegét, melynek főbb összetevői a pufferhatás, a 
konvektív energiaáramok (a szellőző levegő előmelegítése), a sugárzási nyereség és a 
hőtárolás. 

 
3.1.4 Téralakítás 

Adott esetben igény lehet arra, hogy egy meglévő épülethez fűtetlen toldalékot (például 
garázst) vagy a korábbi lapostető fölé magastetőt építsenek. Az így kialakult fűtetlen 
terek, padlások – puffer zónák – az eredeti épület hőveszteségét csökkentik. 

 
3.2 Épületgépészeti rendszereken alkalmazható beavatkozások 

A fűtési rendszerek korszerűsítése történhet utólagos hőszigetelés nélkül, viszont 
utólagos hőszigetelés esetén minden esetben szükséges a fűtési rendszert megvizsgálni 
és az új viszonyokhoz alakítani. Fűtéskorszerűsítés során a veszteségcsökkentés a cél, 
mely származhat a termelésből vagy az elosztásból. A hőtermelési veszteség 
csökkenthető jobb hatásfokú hőtermelő beépítésével, az elosztási veszteség pedig 
beszabályozással, megfelelő szabályozással mérsékelhető. 



32 

Radiátorok hatékonyságának növelése 

A hagyományos fűtőtestek hőleadása sugárzás és főként konvekció útján valósul meg. A 
hőleadók megfelelő üzemvitelét az igazolja, ha azok mindenhol egyformán melegek. Ha a 
hőleadók nem mindenhol egyformán melegek, akkor feltételezhető, hogy légréteg 
maradt bennük, amit légtelenítéssel kell a szabadba engedni. A konvekciós hőleadás 
hatékonysága növelhető a szabad légáram biztosításával. Célszerű megfigyelni, hogy 
nem takarják-e a fűtőtesteket a levegő áramlását gátló elemek, mint a sötétítő függöny, 
esetleg nincs-e a fűtőtest burkolva. 

Kazán lezárása vagy fűtéscsökkentés üzemszünet alatt 

Az épületek hőveszteségéből származó veszteség csökkenthető az éjszakai és hétvégi 
kazánlezárással vagy fűtéscsökkentéssel. A leállás, illetve a csökkentés szintjét a 
hőforrás és a fűtött rendszer ismeretében műszaki és gazdasági elemzés alapján kell 
meghatározni. 

Kazánégő és előremenő vízhőmérséklet beállítása 

 A kazánégő beállításával csökkenthető a füstgáz O2-tartalma, és ezáltal növelhető a 
kazán hatásfoka. Az előremenő fűtővíz-hőmérséklet beállításával, égtáj szerinti 
szabályozással biztosítható, hogy a fűtési rendszer a méretezésnek megfelelő 
teljesítményen üzemeljen, és – ha a szabályozás megfelelő – ne eredményezzen alul- 
vagy túlfűtöttséget. 

Csővezetékek és szerelvények hőszigetelése 

A fűtési hálózat csővezetékein, szerelvényein és megfogásain jelentkező hőveszteség 
növeli a fűtőberendezések üzemköltségét. Ez az energiaveszteség, illetve üzemköltség 
hőszigeteléssel csökkenthető. 

Automatikus szabályozás 

A korszerű központi szabályozórendszer lényegében a fűtési rendszer agyközpontja, 
melynek feladata, hogy az utánkapcsolt egyedi szabályozókkal együtt optimalizálja a 
teljes hasznos hőbevitelt, figyelembe véve a csővezetékek hőleadását is. Biztosítania kell, 
hogy a rendszer az adott körülmények között minimális veszteséggel működjék, a 
hozzákapcsolt használati meleg víz és egyéb hőellátó rendszerek optimális üzemével 
együtt. Felügyelni kell a fűtési menetrendet, és biztosítania kell a teljes rendszer 
valamennyi villamos hajtású berendezésének idő- és teljesítményfüggő vezérlését. Mind 
energiatakarékosság, mind komfortérzet szempontjából előnyös az égtáj szerinti 
épülettagolás megoldása. A szabályozás lehet: 

Értéktartó szabályozás 

A helyiséghőmérséklet érzékelője a felső határérték elérésekor kikapcsolja a 
fűtőberendezést, majd az alsó határértéknél bekapcsolja, így szakaszos üzemelést 
eredményez. 

Követő szabályozás 

A hőszállítás mértéke (hőhordozó hőmérséklete vagy mennyisége) az uralkodó zavaró 
jellemző (időjárás vagy külső hőmérséklet) alakulását követi. Ezt a megoldást tipikusan 
ott használják, ahol egy épület két homlokzata erőteljesen két égtáj felé néz, és ilyenkor 
érdemes égtáj szerint bontani a szabályozást. 
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Menetrendi szabályozás 

Megfelelő óraszerkezettel az előírt érték napi és heti időtartamon belüli változásának 
rendje tetszés szerint megszabható. 

Kaszkádszabályozás 

A szabályozási körön belül újabb kör kialakításával a hatáslánc hurkolttá tehető. A 
szabályozott szakaszok lehetnek a fűtött helyiség, a vezetékek és hőleadók, a kazán, míg 
zavaró jellemzők az időjárás és a visszatérő vízhőmérséklet. 

Költségosztók alkalmazása 

Elsősorban távfűtött épületeknél gyakran felmerül az az igény, hogy az épület teljes 
energiafogyasztását korrekt módon megosszák az épület különböző használói vagy 
helyiségei között. Ezt a célt szolgálják a viszonylag alacsony költségű, ún. fűtési 
költségmegosztók. Ezek az egyes radiátorokra szerelt kis készülékek nem mérik 
közvetlenül, abszolút értékben a radiátorok hőleadását, hanem csak egy azzal arányos 
jellemzőt. Ha ezek az értékek az épület összes hőleadójára rendelkezésre állnak, 
meghatározható, hogy az épület által elfogyasztott összes hőmennyiségből az egyes 
hőleadók hogyan részesednek, azaz a teljes fűtési költségfogyasztás arányos módon 
felosztható. 

Beszabályozás 

Az épületek fűtése során jelentős többletkiadást okoz a szükségesnél nagyobb 
helyiséghőmérséklet. A hatékony működés alapja, hogy a névleges térfogatáramok a 
rendszer minden részén, minden üzemállapotban rendelkezésre álljanak. Ennek elérésére 
az egyetlen mód a rendszer teljes hidraulikai beszabályozása. Ez azt jelenti, hogy a 
rendszer névleges térfogatáram-értékeinek kialakítása érdekében a beszabályozásra 
szolgáló szerelvényeken kialakuló nyomáskülönbségeket meg kell mérni, és be kell 
állítani. 

Fűtőtestek hőteljesítményének változtatása 

A fűtőtesteknél a helyi szabályozás lehetőségével a helyiségben tartózkodók élhetnek, ha 
a túlfűtés előáll vagy a benntartózkodók komfortérzete megkívánja. Ebből következik, 
hogy a fűtőtestnél olyan szerelvényre van szükség, amely előbeállítást, nyitás-zárást és 
szabályozást tesz lehetővé. Erre a célra alakították ki a kettős-beállítású 
radiátorszelepeket. 

Fűtőberendezés rekonstrukciója 

Egy épület energiafelhasználásának jelentős része a hőellátásban hasznosul, hol jobb, hol 
rosszabb eredménnyel. El kell dönteni, hogy egy új típusú, modern tüzelőberendezésre 
történő cseréje indokolt-e! 

Az energiahatékonyság növelésére a tüzelőberendezés rekonstrukciójára nézve két 
lehetőség kínálkozik. Az egyik az alacsony hőmérsékletű kazánok üzembe állítása, a 
másik a kondenzációs kazántechnika alkalmazása. Ezek esetében a megtakarítás 
jelentős, ami nagyrészt a hagyományos kazánokhoz képest csökkentett 
füstgázhőmérsékletnek, részben a készenléti veszteség csökkentésének köszönhető. 

HMV-előállító rendszeren alkalmazható beavatkozások 

A használati melegvízellátó rendszereknél a nem megfelelő üzem gyakran bosszúságot 
okoz, amit még az ebből adódó igen jelentős víz- és energiaveszteség is tetéz. Ilyen 
problémák lehetnek, ha a meleg víz nem elegendő mennyiségű, nem megfelelő 
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hőmérsékletű, vételezési rendellenességek jelentkeznek. Ezek elkerülhetőek a megfelelő 
tervezéssel, de főként a jól megválasztott ellátórendszerrel. A szakirodalmakban és a 
bevett gépészeti tervezésekben a HMV-ellátó rendszerek kialakítására több megoldás 
létezik. Ezen megoldások csoportosítása történhet az ellátás módja (központi vagy 
egyedi) vagy a felhasznált energiaforrás (villamos energia vagy földgáz) szerint. Ezeknek 
a rendszerkialakításoknak az összehasonlítására a legmegfelelőbb mód az ellátás 
hatásfokának vizsgálata. 

A villamos energiával történő HMV-előállítás tűnik a leggazdaságosabbnak, ott is az 
átfolyós, mely csaknem 100%-os hatékonyságot mutat. A villamos energiával történő 
tárolós HMV-előállítás (villanybojler) az átfolyóshoz képest kedvezőtlenebb, minek oka a 
tárolási veszteségekben keresendő, mely veszteség a napi felhasználás csökkenésével 
nagyobb értékűvé válik, ezáltal csökken az energiafelhasználás hatékonysága is. 

A gázüzemű HMV-előállításnál is érezhető az átfolyós megoldás előnye, csak az 
termelődik meg, ami felhasználásra kerül. Ez azonban csak egy jól szabályozott átfolyós 
vízmelegítőnél igaz. A hatékonyság szempontjából középtájon helyezkednek el a 
gázenergiával üzemelő tárolós megoldások. A csökkenő napi felhasználással csökkenő 
hatékonyság itt is a tárolási veszteségek relatív növekedésének eredménye. Bizonyos 
méretet meghaladó melegvízhálózat esetén a cirkulációs rendszer elengedhetetlen. 
Ennek célja, hogy a csapolókon történő vételezéskor szinte azonnal rendelkezésre álljon 
a meleg víz. Az épület használatán kívüli időszakban célszerű a cirkulációt szüneteltetni, 
mivel az azonnali melegvízigény ilyenkor szükségtelen, valamint leállításával hő- és 
villamos energia takarítható meg. A cirkulációs rendszer üzemeltetési idejét a 
melegvízhálózatban keringetett víztérfogat felfűtési idejének és az épület üzemidejének 
ismeretében kell meghatározni. 

 
3.3 Üzemeltetési, szervezési javaslatok 

Egy intézmény üzemeltetésében számos apró probléma merül fel, mely a 
figyelmetlenségnek tudható be, azonban halmozottan már érezhető pazarlást okoznak. 
Ezek kiküszöbölésére tett javaslatoknak nincs, vagy csak minimális költségvonzata van, 
így azonnal végrehajthatók. 

Energiaellátási szerződések felülvizsgálata 

A közüzemi szerződések megkötésekor a beépített legmagasabb, azaz csúcsfogyasztás 
után történik a fogyasztói besorolás, ami döntően befolyásolja mind az alapdíj mértékét, 
mind a fogyasztott energiafajta egységárát. Ezen szerződések megújítása évente 
történik, az azt megelőző évi lekötési adatok módosítása nélkül, hacsak a fogyasztó nem 
nyújt be erre nézve igényt. Sok esetben az évek folyamán történt kisebb üzemviteli, 
szabályozási változtatások vagy rendszerelemekbe történt beavatkozások fokozatosan 
csökkentették a csúcsigényt, minek következtében meg kell vizsgálni a lekötés 
csökkenthetőségének lehetőségét. 

Helyiséghőmérséklet csökkentése 

Számos esetben tapasztalható, hogy a helyiséghőmérsékletek a követelményértékeket 
1–2 °C-kal meghaladják, ami 6–12% hőfelhasználás-növekményt eredményez. Központi 
fűtésszabályozás esetén fontos a megfelelő referenciahelyiség kiválasztása a 
helyiséghőmérséklet-korrekció miatt. 
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Helyiségek funkciónkénti leválasztása 

Az épületek egy részénél találhatók olyan helyiségek, melyek az üzemidőn túl is 
használatban vannak. Ezen helyiségek kiszolgálásánál nincs szükség az egész épület 
fűtésére, így érdemes őket leválasztani a rendszerről, így megtakarítva az objektum 
egészének vagy jelentős részének fűtését. 
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4. A FŰTÉSI RENDSZEREK TERMODINAMIKAI MINŐSÉGÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE 

Az Európai Bizottság kiemelt figyelmet szentel a lakosság energiaszükségletének 
kielégítése által okozott környzetszennyeződés csökkentésének és elhatározta a 
„Tartósan fenntartható energetika európai fórumának” létrehozását. A tartósan 
fenntartható energiaellátás alapvető feltételének a fosszilis energiaforrások lehető 
legésszerűbb kihasználását tartja az energiahatékonyság növelése által. Ennek 
érdekében a tagországokat akcióterv kidolgozására kötelezte. Ez valamiféle 
forgatókönyvnek tartható, amely konkretizálja, hogy milyen intézkedések foganatosítása 
szükséges az egyes tagországok szintjén az EU által vállalt kötelezettségek teljesítésének 
támogatására. 

Az energiahatékonyság növelésének viszont áthághatatlan határokat szabnak a 
termomechanikai törvények. Ezenkívül a fosszilis alapú energiaellátás tartóssága az 
elméletileg lehetséges legmagasabb hatékonyság esetében is csak évtizedekben 
mérhető. Valójában tehát a tartósan fenntartható energiaellátás érdekében az 
energiahatékonység növelése mellett a fosszilis energiahordozóknak megújuló 
energiaforrásokkal való helyettesítése szükséges abban az esetben, ha az lehetséges és 
gazdaságossági szempontból elfogadható. Erre a legjobb lehetőség az épületfűtés 
energiaigényének kielégítésénél van, mivel ebben az esetben a belső és külső 
hőmérséklet közötti aránylag kis különbség fenntartása szükséges, ami fosszilis 
tüzelőanyag elégetése nélkül is aránylag könnyen megoldható. 

 
4.1 A fűtési rendszer termodinamikai értelmezése 

A fűtési rendszer alapvető feladata az épületben az igényelt mikroklímához szükséges 
környzetinél magasabb hőmérséklet bebiztosítása. A hőmérsékletkülönbség 

következtében az épületből hőveszteségnek nevezett Q  hőáram lép ki a környezetbe. A 
termodinamikai alaptörvények szerint ez a hőáram két összetevőre bontható, éspedig az 

QE  exergiaáramra és QB  anergiaáramra (4.1 ábra). Az épületszerkezeten való áthaladás 

közben irreverzibilitás következtében az exergia anergiává alakul át. 

Állandósult üzemmódban a fűtési rendszernek azonos nagyságú és összetételű hőáramot 
kell az épületbe vezetni, ezért ez a rendszer fűtőteljesítményével azonos. Azt az 
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egyszerűsített termodinamikai értelmezés szerint a következő mérlegegyenlettel lehet 
kifejezni (4.2 ábra):  

 vkut QQHmQ           (4.1) 

ahol: tm  az időegység alatt elégetett tüzelőanyag mennyisége, [kg/s]; uH  a tüzelőanyag 

fűtőértéke, [kJ/(kg.s)]; kQ  a környezetből felvett hőáram, [kW]; vQ  a fűtési rendszer 

hővesztesége [kJ]. 

 

 
4.1 ábra: A hőáram exergiájának változása anergiává az épületszerkezeten való 

átlépésnél 
 

 

4.2 ábra: Fűtési rendszer egyszerűsített termdinamikai értelmezése 
 
A fűtési igény kielégítését szolgáló hőellátás fenntarthatósága szempontjából döntő 
jelentőségű az elégetett tüzelőanyag mennyisége. Ezért a fűtési rendszer termodinamikai 
minőségét célszerű a tüzelőanyag ill. a tüzelőhő kihasználásának hatékonyságával 
jellemezni pl. az alábbi összefüggés alapján: 
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 1        (4.2) 

Kedvező esetben, ha kQ   vQ , a (4.2) szerint    1 érték adódik. Ezért ez a paraméter 

hatásfokként nem jellemezhető. Logikusnak tűnik a fajlagos fűtőhatás elnevezés, A 

Q QB

QE

ei TT 
eT
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német nyelvű szakirodalomban használt „Heizzahl” kifejezés magyar megfelelője inkább 
a „fűtési tényező” lenne, de nálunk általában igy nevezik a hőszivattyúk COP értékét is. 

A fűtési rendszer (4.1) egyenlettel kifejezett teljesítménymérlegének az 

   vkQtt EEEem          (4.3) 

exergiamérleg felel meg, ahol: te  a tüzelőanyag fajlagos exergiája, [kJ/kg]; QE  a Q  

hőáram exergiatartalma, [kW]; kE  a kQ  hőáram exergiatartalma, [kW]; vE  a vQ  

hőáram exergiatartalma [kW]. 

 

A környezetből felvett kQ  hőáram lényegében tiszta anergia, ezért 0kE . A fűtési 

rendszer exergetikai hatásfoka ebben az esetben a következő összefüggés szerint 
fejezhető ki: 
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 1         (4.4) 

 
Tekintettel az ismert 
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 1         (4.5) 

 
összefüggésre, a fajlagos fűtőhatást a következő egyenlettel lehet kifejezni: 
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         (4.6) 

 
ahol: iT  a belső hőmérséklet, [K, °C]; eT  külső hőmérséklet [K, °C]. 

 
Reverzíbilis fűtési rendszer ideális esetében a tűzelőanyag csak az QE  exergiaáram 

termelésére van felhasználva, ezért 1 .A (4.6) összefüggés szerint tehát a fajlagos 
fűtőhatás a 
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          (4.7) 

 
összefüggés értékével van korlátozva. Mivel 04,1ut He  egy adott belső hőmérséklet 

mellett ez csak a eT  külső hőmérséklet függvénye. Ha pl. 20iT  °C, annak a 

–15  + 15 °C intervallumban való változása esetében rev  a 8,71 és 60,94 értékek 

között változik. 
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Minden valóságos irreverzíbilis fűtési rendszer ennél sokkal kisebb fajlagos fűtőhatással 
és annak megfelelő jóval nagyobb tüzelőanyag-felhasználással működik, mert azt nagy 
exergiaveszteség árán alakítják át fűtőteljesítménnyé. 

 
4.2 Hagyományos fűtési rendszerek 

A hagyományos fűtési rendszerekben a fűtőteljesítmény közvetlenül a tüzelőanyag 
elégetéséből származik és annak anergiája teljes mértékben az irreverzíbilis átalakítási 

folyamatok terméke. Az (4.1) mérlegegyenletben ebben az esetben 0
.

kQ  és a 

hatásfokkal azonos fajlagos fűtőhatás értéke nem haladhatja meg az egyet: 

 11 
utut Hm

Q

Hm

Q







         (4.8) 

A legmagasabb, valóságban el nem érhető, exergetikai hatásfok a (4.6) összefüggés 
szerint 1  esetében adódik: 
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Ennek alapján a hagyományos fűtési rendszerek exergetikai hatásfoka nagyon alacsony:  
+15 °C külső hőmérsékletnél   0,016, de –15 °C-nál is csak    0,115. Ha ezt 
összehasonlítjuk pl. egy gáz/gőzerőmű hatásfokával, ami elvileg azonos az exergetikai 
hatásfokkal (csak villamos energiát termel a tüzelőanyagból, ami tiszta exergia) és 
megközelítheti a 0,6-ot, nyilvánvalóvá válik, hogy a földgáznak a legelterjedtebb 
hagyományos fűtési rendszerekben való felhasználása „termodinamikai 
barbárság”. Ezekben a rendszerekben a tüzelőanyag exergiája a fűtési szezonban csak 
kb. 5%-ra lenne kihasználva még a megvalósíthatatlan veszteségmentes üzemelésnél is.  
Ez a tény a termodinamika második alaptörvényének következménye. A gázkazánok 
gyártói akkor sem tudnának rajta változtatni, ha az energiaveszteségeket teljesen 
kiküszöbölnék, tehát a termodinamika első alaptörvénye értelmében ideális termékekkel 
látnák el a piacot. 

A hagyományos fűtési rendszerekben a fűtőteljesítmény általában valamilyen közeg által 
van a fűtött helyiségekbe szállítva. Ezért a fajlagos fűtőhatást célszerű a 
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          (4.10) 

összefüggéssel kifejezni, ahol: fQ  a hőforrás fűtőteljesítménye, [kW]; f  a hőforrás 

hatásfoka; sz  a hőszállítás és -elosztás hatásfoka. 
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A (4.10) összefüggés folyamatos üzemmód esetében érvényes. Ha a kazán be- és 
kikapcsolással van szabályozva, akkor figyelembe kell venni a kazán kikapcsolása idején 
keletkező hőveszteséget, pl. a u  hatásfokkal. A (4.10) összefüggés így a 

 ufsz              (4.11) 

alakra módosul. 

A (4.10) és (4.11) egyenletek szerint elérhető fajlagos fűtőhatás értéke általában a 
0,8  0,9 tartományban változik, de gyakran magasabb értékeket is elér. Ennek ellenére 
az elérhető exergetikai hatásfok nagyon alacsony, ami a tüzelőanyag ésszerűtlen 
felhasználásának bizonyítéka. 
Abban az esetben, amikor a tüzelőanyag elégetése közvetlenül a fűtött helyiségben 
történik, nincs szállítási és elosztási veszteség, tehát 1sz  és a fajlagos fűtőhatás 

értéke a hagyományos fűtési rendszerek kategóriájában a legmagasabb lehet. 

 
Az előző meggondolások a kondenzációs kazánok esetében is érvényesek, ha a fűtőérték 
helyett az égéshővel számolunk. 

A hagyományos fűtési rendszer CO2  kibocsátása által okozott környzetterhelés mértéke 
egyenesen arányos a tüzelőanyag-fogyasztással és fordítottan a fajlagos fűtőhatás 
értékével. A fűtéstechnika fejlődése ennek javításának lehetőségeit már lényegesen 
beszűkítette. Jelentősebb eredményt ezen a téren azonos fűtési igény kielégítése mellett 
már csak a fosszilis tüzelőanyagnak megfelelő minőségű bio-tüzelőanyaggal való 
helyettesítésével lehet elérni, persze ha az égetés minősége is megfelel a 
követelményeknek. 

 
4.3 Nem hagyományos fűtési rendszerek 

A tüzelőanyag ésszerűbb kihasználása terén jelentős előrelépést jelentenek a nem 
hagyományos fűtési rendszerek, amelyeknél a fajlagos fűtőhatás általában    1. Ez 
azokban az esetekben érhető el, amikor a fűtőteljesítmény (esetleg annak jelentős része) 
más energiaátalakítási folyamat (leggyakrabban villamosenergia-termelés) 
mellékterméke, illetve a tüzelőanyag közvetett felhasználása mellett alacsony 
hőmérsékletű hőforrásból hőszivattyú segítségével van fejlesztve. 

 
4.3.1 Kapcsolt energiatermelésen alapuló fűtési rendszerek 

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a rendszerek, amelyekben a Q  fűtőteljesítmény a 
villamosenergia-termelés mellékterméke. Ez a szemlélet az energiaátalakítások 
természetes termodinamikai rendjén alapul és azon az igyekezeten, hogy a villamos 
energia-termelésnél keletkező hulladékhő ki legyen használva. A kapcsolt 
energiatermelés alapfilozófiáját viszont célszerűbb úgy megfogalmazni, hogy villamos 
energia is legyen termelve ott, ahol viszonylag nagy hőigényt, pl. fűtési igényt kell 
kielégíteni. Ennek alapján talán helyesebb lenne a villamos energiát jellemezni 
melléktermékként. 
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A kapcsolt energiatermelés lényege az, hogy a tüzelőanyag exergiája nagy részben más 
fajta exergiává, villamos enegiává alakul és csak az aránylag kis exergiatartalmú 
hulladékhő van felhasználva a fűtési igény kielégítésére. 

A termodinamika törvényei nem teszik lehetővé a kapcsolt energiatermelés teljes 
tüzelőanayag-felhasználásának PtQtt mmm ,,    egzakt elosztását. Tájékozódó jelleggel, 

spekulatív módon feltételezhetjük, hogy a villamos teljesítmény fejlesztésénél olyan a 
tüzelőanyag-fogyasztás, mint egy ref  hatásfokú referencia-erőműben. Eszerint a 

kapcsolt energiatermelésen alapuló fűtési rendszer fajlagos fűtőhatása a 
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    (4.12) 

egyenlettel fejezhető ki, ahol: utf HmPQ  )(   a kapcsolt energiatermelés mennyiségi 

hatásfoka;   a fajlagos kapcsolt energiatermelés (minőségi jellemző); f  a fűtési 

rendszer hőforrásának fajlagos fűtőhatása. 

 
A (4.12) egyenlet szerint a kapcsolt energiatermelésen alapuló fűtési rendszer fajlagos 
fűtőhatását ugyan csak közelítően lehet meghatározni, de a lehetséges, egyet jóval 
meghaladó értékeket e rendszerek magas energiahatékonyságának bizonyítékaként lehet 
elfogadni. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy a villamosenergia-termelésnél 
keletkező anergia nagy része hasznosítva van. Az 9,0sz , 87,0 , 71,0 , 

4,0ref  értékek esetében például a fajlagos fűtőhatás 8,4  lesz. 

 
Mivel a hőtermelésnél elsődleges célok egyike a túlsúlyos földgáz-felhasználás ésszerűen 
minimális szintre való csökkentése, az energiahatékonyságot célszerű a fajlagos földgáz-
felhasználás értékével jellemezni. Ezt a hagyományos fűtési rendszerek esetében mint a 
kazán hatásfokának fordított értékét értelmezzük, tehát a szállítási és elosztási 
veszteségek figyelembevétele nélkül. Általános esetben helyesebbnek tűnik ehelyett a 
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Hm
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                  (4.13) 

definiciót használni. Az előző fejezetekben figyelembe vett értékek mellett a fajlagos 
földgáz-felhasználás az egyes fűtési rendszereknél a következőképpen alakul: 

 új földgáz-kazán ( 9,0f ):   1,23 

 régi földgáz-kazán ( 8,07,0 f ):  1,39–1,59 

 kondenzációs kazán ( 05,1f ):   0,95 

 kapcsolt hőtermelés ( 85,0 , 2,18,0  , 5,0E ):   0,21–0,58 
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4.3.2 A hőszivattyú alkalmazásán alapuló fűtési rendszer 

A hőszivattyú alkalmazásán alapuló fűtési rendszereket a fajlagos fűtőhatás lehetséges 
 1 értéke alapján a nem hagyományos fűtési rendszerek kategóriájába lehet sorolni. A 
hőszivattyú fordított termodinamikai körfolyamat megvalósítása által egy a környezetihez 
közeli hőmérsékleten lévő közegből elvont hőáram felhasználásával egy más közeget 
(esetünkben a fűtött helyiségekben lévő levegőt) a kívánt magasabb hőmérsékletre 
melegít. Ez azt jelenti, hogy a Q  fűtőteljesítmény QB  anergiaáramának döntő része a 

környzetből van merítve. Csak az aránylag kis QE  exergiaáram és az anergiaáram egy 

kis része származik tüzelőanyagból, pl. földgázból, ha a hőszivattyú hajtásához 
földgáztüzelésű hőerőműben termelt villamos energia van felhasználva. 

A hőszivattyú legegyszerűbb és legelterjedtebb megoldása a villamos meghajtású 
kompresszoros hőszivattyú. Az ennek felhasználásán alapuló fűtési rendszer fajlagos 
fűtőhatása a 

fszEmfsz
ut

m

m

k

k

f

fut

COP
Hm

P

P

P

P

Q

Q

Q

Hm

Q  







          (4.14) 

egyenlettel fejezhető ki, ahol: kP  a mechanikai teljesítmény a hőszivattyú 

kompresszorának tengelyén, [kW]; mP  a motor által felvett villamos teljesítmény, [kW]; 

m  a motor és tengelykapcsoló hatásfoka; fCOP a hőszivattyú fajlagos fűtési tényezője; 

E  a villamos energia termelésének, szállításának és elosztásának hatásfoka. 

A villamos meghajtású hőszivattyú alkalmazásának energiahatékonyságát általában a 
villamos energia termelésének, szállításának és elosztásának elég alacsony hatásfoka 
kedvezőtlenül befolyásolja. Ha viszont földgázalapú villamosenergia-termeléssel 
feltételezünk, akkor aránylag magas 5,0E  értékkel számolhatunk. Feltételezzük 

továbbá, hogy 95,0 msz  , akkor fCOP.45,0  és a hőszivattyú a fűtőteljesítményt 

hatékonyabban fejleszti mint a 90%-os hatásfokú kazán, ha a fajlagos fűtési tényezője 

fCOP   2. Más esetben nagyobb lenne a primerenergia – esetünkben a földgáz – 

fogyasztása. 

A fűtési teljesítménytényező fCOP  értékével a hőszivattyú energiahatékonyságát 

jellemezzük. Ahogy az a (4.14) egyenletből nyilvánvaló, 
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A fűtési teljesítménytényező veszteségmentes energiaátalakítási folyamatokat feltételező 
eszményi értékét a termodinamikai átlaghőnérsékletek felhasználásával a következő 
összefügéssel lehet kifejezni: 

  
hf

f
f TT
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COP


0         (4.16) 

ahol: fT  a fűtésre kiadott hőteljesítmény termodinamikai átlaghőmérséklete, [K]; 

hT  a felvett hőteljesítmény termodinamikai átlaghőmérséklete, [K]. 

A gyakorlatban a fűtési tényező valós értéke eszmeinél jóval kisebb: 

 0. ff COPCOP             (4.17) 

Ahol a   veszteségtényező értékét [7] szerint 4,0 -re vehetjük, de nagyobb 
teljesítményeknél elérheti a 0,5 értéket. 
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5. NEM HAGYOMÁNYOS FŰTÉSI RENDSZEREK ÁLTALÁNOS 
PROBLÉMÁIRÓL 

5.1 Kapcsolt energiatermelésen alapuló fűtési rendszer struktúrája 
megválasztásának néhány szempontja 

A fajlagos fűtőhatás értéke híven jellemzi a fűtési rendszer energiahatékonyságát. Annak 
növelése a tüzelőanyag-fogyasztás és következésképpen a környezetterhelés 
csökkenésével jár. 

A nem hagyományos rendszerek, amelyek fajlagos fűtőhatása általában meghaladja az 
1-et, lényegesen tőkeigényesebbek mint a hagyományos fűtési rendszerek. Ennek 
logikus következménye olyan kompromisszumos megoldások keresése, amelyeknél a 
fűtési rendszer hőforrása egy az alapterhelés fedezésére üzemeltetett nem hagyományos 
alrendszerből (pl. gázmotoros, gázturbinás vagy hőszivattyús egységből) és az aránylag 
rövid ideig tartó csúcsterhelésben üzemelő hagyományos alrendszerből (kazán) tevődik 
össze. A rendszerstruktúra megválasztásának alapvető problémája a csúcsteljesítmény 
megosztása ezekre az alrendszerekre. Helytelen megosztása könnyen a fajlagos 
fűtőhatásnak 1 alá való csökkenéséhez vezethet. 

 
5.1.1 Kapcsolt energiatermelésen alapuló fűtési rendszer energia- 
és költséghatékonysága 

A kapcsolt energiatermelésű egység és kazán kombinációján alapuló fűtési rendszer 
fajlagos fűtőhatását a 
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    (5.1) 

 
összefüggéssel lehet kifejezni, ahol: fth QQc   a kapcsoltan fejlesztett fűtőteljesítmény 

részaránya; kzm  a kazán tüzelőanyag-fogyasztása, [kg/s]; kz  a kazán hatásfoka. 
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A tiszta kapcsolt energiatermelés esetében 1c  és a (5.1) összefüggés a (4.12)-vel 
azonos alakra módosul. 

Ha egy kapcsolt energiatermelésű egység a 4.3.1 fejezetben feltüntetett paramétetrekkel 
a csúcsterhelés fedezésére egy 9,0kz  hatásfokú azonos fűtőteljesítményű ( 5,0c ) 

kazánnal van kombinálva, akkor a fajlagos fűtőhatása 4,8-ról 1,38-ra csökken. A 
kapcsoltan fejlesztett fűtőteljesítmény további csökkenése az energiahatékonyságot 
olyan mértékben ronthatja, hogy a kapcsolt energiatermelés indokoltsága is vitathatóvá 
válhat. Ha pl. 2,0c  a fajlagos fűtőhatás 97,0 -re csökken, ami gyakorlatilag egy jó 
minőségű kazánnal is elérhető jóval alacsonyabb beruházási költségek árán. Ennek 
ellenére a kapcsolt energiatermelés a nagyobb évi kihasználásnak köszönhetően az ilyen 
esetekben is előnyös lehet. Ez az évi energiamérleg alapján elvégzett gazdaságossági 
vizsgálat alapján kimutatható. 

 
5.1.1.1 A csúcsteljesítmény megosztásának célfüggvényei 

A fajlagos fűtőhatás csak a fűtési rendszer energiahatékonyságának értékelésére 
alkalmas. Ez gyakran nincs összhangban a gazdaságossági hatékonysággal, amit a 
gyakorlatban általában döntő szempontnak fogadnak el. Ezért a csúcsteljesítmény olyan 
megosztásának lehetőségét kell keresni, amelynél a gazdaságossági követelmények 
optimálisan vannak teljesítve. 

A problémát a 5.1 ábra alapján vizsgáljuk, miközben célszerű feltételezni, hogy a 
kapcsolt energiatermelés hőre vetített bFE fajlagos beruházási költsége és a közvetlen 
hőtermelés bFM fajlagos beruházási költsége a teljesítménytől független. Továbbá a 
hőtermeléstől független állandónak tartjuk a fajlagos tüzelőhő-felhasználást és a fajlagos 
tüzelőköltséget is. 

Ilyen feltételek esetén és sztatikus gazdasági környezetben Qd   elementáris 
hőteljesítmény mellett a kapcsolt energiatermelés beruházási többletköltségéből eredő 
évi többletköltségteher 

 QdbaQdbbdC FEFMFEa
  )(       (5.2) 

ahol: a az annuitási tényező (vagy a befektetett költség után elvárható évi költséghozam 
aránya) [1/a]. 
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5.1 ábra: A csúcshőteljesítmény megosztása kapcsolt és közvetlen hőtermelés között 

Forrás: [7] 
 

Egyidejűleg a QddQ   kapcsolt hőtermeléssel elérhető évi tüzelőköltség-megtakarítás 
a 

 QdkdQkdC QmegQmegmeg
        (5.3) 

összefüggéssel fejezhető ki, ahol a kapcsolt energiatermeléssel elérhető fajlagos 
tüzelőköltség-megtakarítás 

 QFEFMQmeg kkk          (5.4) 

A (5.4) egyenletben: FMk  a közvetlen hőtermelés fajlagos tüzelőköltsége, [Ft/MWh, 

Ft/GJ]; QFEk  a kapcsolt energiatermelés hőre vetített fajlagos tüzelőköltsége, [Ft/MWh, 

Ft/GJ]. 

A Ca a   évi kihasználás időtartamától független, míg a dCmeg  ezzel arányos. 

A kapcsolt energiatermelés mindaddig előnyös, amig érvényes, hogy 

 dCmeg > dCa 

illetve 

 Qmegk  > )( FMFE bba         (5.5) 

A kapcsolt energiatermelés FEhQ  gazdaságos határát, illetve a kapcsolt energiatermelés 

csFEhFE QQ  /  gazdaságos beépítési arányt a 

 
Qmeg
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Qmeg

FMFE
h k
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 )(
       (5.6) 

évi kihasználási időtartamnál kapjuk. 

A gyakorlatban a kapcsolt energiatermelés kiépítési mértékét több gazdasági célfüggvény 
alapján határozhatjuk meg. 
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5.2 ábra: A nyereség és az eszközarányos nyereség a kapcsolt energiatermelés kiépítése 

függvényében 
Forrás: [7] 

 
A befektető szemszögéből a gazdasági célfüggvényt a beruházási költségekre vetített 

nyereség (az eszközarányos nyereség) maximuma képezi. Viszonylag kis Qd   
hőteljesítmény-növekedés esetében a B beruházási költségre eső, a kapcsolt 
energiatermelésből származó eszközarányos nyereség: 
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     max!     (5.7) 

Az eszközarányos nyereség jelentősen függ az évi kihasználási időtartamtól. Az értéke a 
lényegében egész éven át tartó használati melegvíztermelésnél a legnagyobb és a h  évi 

kihasználási időtartam esetében nullára csökken. Ez a célfüggvény azaz a vállalkozói 
érdek gyakran a kapcsolt energatermelés alulméretezését eredményezi, és lényegében 
csak a zsinórterhelésű használati melegvíztermelésre épül ki. 

A másik esetben, a tulajdonos (önkormányzat, cég stb.) és a fogyasztó szemszögéből, a 
gazdasági célfüggvényt a maximálisan elérhető nyereségként lehet kifejezni: 

   QdbakdNyNy FEQmeg

QFEh
)(

0

   max.    (5.8) 

Ahogy 5.2 ábra mutatja, a két célfüggvény szerinti maximum nem esik egybe. A 
nyereség maximuma ( maxNy ) jelentősen meghaladja a HMV-termelésre való tervezés 

esetében a maximális eszközarányos nyereségnek megfelelő 0Ny  értéket. 

A maximális nyereség esetében az átlagos eszközarányos nyereség kisebb mint a 
maximális eszközarányos nyereség. Ebből az is következik, hogy a befektető lletve a 
tulajdonos és a fogyasztó érdeke nem azonos. Olyan beruházási klima kialakítására kell 
törekedni, amely a fogyasztók, a tulajdonosok érdekét helyezi előtérbe, de megfelel a 
vállalkozók érdekeinek is. 

5.1.1.2 A csúcsteljesítmény megosztásának konkrét esete 

Az eszközarányos és az összes nyereség alakulását a kapcsolt energiatermelés kiépítési 
arányának függvényében célszerű egy konkrét esetben megvizsgálni, például egy 1 MW 
csúcsteljesítményű fűtőerőmű tervezésénél. 
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A fűtőerőműben a kapcsolt energiatermelést 70 kW villamos teljesítményű és 108 kW 
hőteljesítményű mikroturbinás (IR Energy Systems 70LM) egységekkel javasoljuk 
megoldani. Alapvető probléma az eszközarányos és az összes nyereség meghatározása a 
mikroturbinás egységek számának függvényében. 

A [7] és [10] alapján a következő belépő adatokat lehet feltételezni: 

 tüzelőanyag hőára:        21,6 €/MWh 

 mikroturbinás egység hőteljesítménye:   0,108 MW 

 mikroturbinás egység villamos teljesítménye:  0,70 MW 

 mikroturbinás egység kapcsolt energiaaránya:  0,65 

 mikroturbinás egység mennyiségi hatásfoka:  0,60 

 közvetlen hőtermelés hatásfoka:    0,85 

 közvetlen villamosenergia-termelés hatásfoka:  0,37 

 közvetlen villamosenergia-termelés egységköltsége:  82 €/MWh 

 fajlagos beruházási többletköltség:    750 00 €/MWh 

 annuitási tényező:      0,16  1/a 

Kétségtelen, hogy kapcsolt energiatermelő egységek alkalmazásának gazdasági 
hatékonysága annál nagyobb, minél nagyobb az évi kihasználásuk. Eszerint esetünkben a 
fűtőerőmű kapcsolt energiatermelése gazdasági hatékonyságának feltételét úgy is meg 
lehet fogalmazni, hogy a legkisebb évi kihasználású mikroturbinás egységnek is 
nyereségesen kell üzemelnie. 

Az eszközarányos és a teljes nyereség számszerű alakulását a [7] által leírt módszerrel 
lehet nyomon követni. 

A kapcsolt energiatermelő egység üzemelése által okozott primerenergia-megtakarítást 
célszerű a termelt hőre vonatkoztatni: 

 
GT

meg
GTQ Q

G
,          (5.8) 

ahol: Gmeg a mikroturbinás egység éves üzemeltetésével elérhető primerenergia-
megtakarítás, [MWh/a]; QGT  a mikroturbinás egység évi hőtermelése, [MWh/a]. 

A kapcsolt energiatermelés energiamérlegéből a (5.8) összefüggéssel meghatározott 
fajlagos primerenergia-megtakarítást a következőképpen lehet kifejezni: 

 











GTGKE
GTGTQ

,
,

11


          (5.9) 

ahol: 
GT

GT
GT Q

E
  a mikroturbinás egység kapcsolt energiaaránya, KE  a közvetlen 

villamosenergia-termelés hatásfoka; GTG ,
GT

GTGT

G

QE 
  - a mikroturbinás egység 

mennyiségi hatásfoka; EGT a mikroturbinás egység villamosenergia-termelése, [MWh/a]; 
QGT a mikroturbinás egység hőtermelése, [MWh/a]. 
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A (5.8) és (5.9) összefüggések alapján a fajlagos primerenergia-megtakarítást célszerű 
az alábbi képlettel kifejezni:        

 GTGGTmeg QG , , [MWh/a]       (5.10) 

A gazdasági hatékonyság fontos jellemzője a mikroturbinás egység hőtermelésére 
vetített fajlagos költségmegtakarítás 

 
GT

meg
GTmegG Q

C
k ,, ,                 (5.11) 

amit [7] a következő összefüggéssel fejez ki: 
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  [€/MWh, Ft/MWh]    (5.12) 

ahol: KEk  a közvetlen villamosenergia-termelés egységköltsége, [€/MWh, Ft/MWh]; 

pG,GT a tüzelőanyag hőára a hőforrásban, [€/MWh, Ft/MWh]. 

Az évi költségmegtakarítást az alábbi összefüggéssel lehet meghatározni: 

 GTmegQGTmeg kQC ,,. , [€/a, Ft/a]      (5.13) 

Ennek segítségével kifejezhetjük a mikroturbinás kapcsolt energiatermelő egység által 
okozott nyereséget is: 

 
       GTmeg BaCNy  .    [€/a, Ft/a]      (5.14) 

 
ahol: GTGTGT bQB   a mikroturbinás egység beruházási többletköltsége, [€, Ft]; GTb  

a mikroturbinás egység hőtermelésre vetített fajlagos beruházási többletköltsége, 
[€/MWh, Ft/MWh]; a annuitási tényező, [1/a]. 

Az előző összefüggések segítségével meghatározhatjuk a 
GTB

Ny




 eszközarányos 

nyereséget is. 

A felvázolt számítási menet az ismert belépő adatok felhasználásával alkalmazható az 
eszközarányos és a teljes nyereség meghatározására a fűtőerőmű kapcsolt 
energiatermelő alrendszere által termelt hő függvényében. Annak alapján meg lehet 
választani az alrendszer optimális beépítendő hőteljesítményét. 

A probléma megoldása esetünkben a mikroturbinás egységek optimális számának 
meghatározására vezethető vissza. A (5.8) kifejezéssel meghatározott célfüggvényt itt 
úgy lehet értelmezni, hogy a beépített mikroturbinás egységek maximális nyereséget 
bebiztosító optimális száma olyan, amelyiknél a legkisebb évi kihasználással üzemelő 
egység is növeli a nyereséget. 

A hőteljesítmény évi tartamdiagrama alapján elméletileg legfeljebb 6 mikroturbinás 
egység beépítése jöhet számításba. Feltételezzük, hogy közülük egy a használai meleg 
víz készítésére van felhasználva, tehát gyakorlatilag egész évben üzemel. További kettő 
a egész fűtési szezonban ki van használva (lásd a 5.3 ábrát). A többit kevesebb évi 
üzemóra-számmal lehetne kihasználni (1100–2200 h). 
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5.3 ábra: A beépítendő mikroturbinás kapcsolt energiatermelő egységek feltételezett évi 

kihasználási iddőtartama 
 
Az előző összefüggések a bemenő adatok felhasználásával lehetővé teszik az egyes 
mikroturbinás egységek üzemelésének eredményeit: 

 a kitermelt QGT hőmennyiséget, 

 a megtakarított primerenergia Gmeg mennyiségét, 

 a költségmegtakarítás Cmeg értékét, 

 a teljes nyereség Ny nagyságát, 

 az eszközarányos nyereség Ny/B értékét. 

A számítások eredményei a 5.1 táblázatban vannak összefoglalva. 
 
A fűtőerőművek tervezésének gyakorlatában eléggé elterjedt nézet, hogy kapcsolt 
energiatermelő alrendszert csak a használati meleg víz készítésére érdemes tervezni. 
Ebben az esetben csak a befektető érdeke van figyelembe véve. Az üzemeltető érdeke a 
kapcsoltan termelt hő mennyiségének növelése. Mivel ez a primerenergia-felhasználás 
csökkenése folytán alacsonyabb környezetterhelést eredményez, összhangban van 
tátsadalmi érdekekkel is. 
 
5.1 táblázat: Az egyes mikroturbinákkal elérhető évi primerenergia-, költségmegtakarítás 

és a nyereségek σGT = 0,65 esetében 
Az 
egységek 
sorszáma 

τ 
[h/a] 

QGT 
[MWh/a] 

Gmeg 

[MWh/a] 

Cmeg 

[€/a] 

∆Ny 
[€/a] 

∆B 
[€] 

∆Ny/∆B 
[%/a] 

 
1. 8200 885,6 594,685 26 404,000 18 004,000 52 500 34,293 
2. 4300 464,400 311,847 13 846,000 5446,000 52 500 10,373 
3. 4300 464,400 311,847 13 846,258 5446,258 52 500 10,374 
4. 3200 345,600 232,072 10 302,841 1902,841 52 500 3,624 
5. 2200 237,600 159,550 7084,193 –1315,807 52 500 –2,506 
6. 1100 118,800 79,775 3540,776 –4859,224 52 500 –9,256 
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Ahogy ez a 5.1 táblázatban összefoglalt eredményekből nyilvánvaló, esetünkben még a 
4. mikroturbinás egység is növelné nem csak a primerenergia-megtakarítást, de a 
nyereséget is, annak ellenére, hogy nem üzemelne a teljes fűtési szezonban. Mivel az 5. 
és 6. mikroturbinás egység már nem nyereséget, hanem veszteséget termelne, 4 egység 
beépítése tűnik a legésszerűbbnek. A magasabb eszközarányos nyereség elérése 
érdekében elfogadható a 3 egység alkalmazásával számoló kompromisszumos megoldás 
is, de a megalapozatlan 1 egység szinvonalára süllyedni nagy hiba volna. 

Ezt az állítást egyértelműen megerősíti a mikroturbinás egységek közös üzemeltetésének 
vizsgálata, amelynek eredményei a 5.2 táblázatban vannak összefoglalva. 

 
5.2 táblázat: A mikroturbinák egyidejű üzemeltetésével elérhető évi primerenergia-, 

költségmegtakarítás és a nyereségek σGT = 0,65 esetében 
Az 
egységek 
száma 

τ 
[h/rok] 

QGT 

[MWh/rok] 

Gmeg 

[MWh/rok] 

Cmeg 

[€/rok] 

∆Ny 
[€/rok] 

∆B 
[€] 

∆Ny/∆B 
[%/rok] 

1. 8200 885,6 594,685 26 404,000 18 004,000 52 500 34,293 
1–2. 6250 1350,000 906,532 40 250,000 23 450,000 105 000 22,333 
1–3. 5600 1814,400 1218,378 54 096,258 28 896,258 157 500 18,347 
1–4. 5000 2160,000 1450,450 64 399,098 30 799,098 210 000 14,666 
1–5. 4440 2397,600 1610,000 71 483,292 29 483,292 262 500 11,232 
1–6. 3883,3 2516,400 1689,775 75 024,068 24 624,068 315 000 7,817 

 
Az egyidejűleg üzemelő kapcsolt energiatermelő mikroturbinás egységek számával az évi 
hőtermelés és az ezáltal elért primerenergia- és költségmegtakarítás monotonon nőnek, 
míg a költségarányos nyereség monotonon csökken. Ezzel szemben az összes nyereség 
az elvárásnak megfelelően a 4 egység közös üzemeltetéséig növekszik, de 5 illetve 6 
egyidejűleg üzemelő mikroturbina esetében csökken. Ez a tény a legmeggyőzőbb érv a 4 
mikroturbinás egység beépítése érdekében. 

Érdekesen alakulnak a a mikroturbinás egységek közös üzemeltetésének mutatói a 5.2 
táblázat szerint. Míg az évi nyereség az egységek n = 4 számánál maximumot ér el és 
a további növelésnél már csökken, a primerenergia és a költségek megtakarítása az 
egységek számának függvényében folyamatosan nő. 

A kapcsolt energiatermelés energiahatékonyságának egyik legfontosabb jellemzője a σGT 

kapcsolt energiaarány. Ezért célszerű megvizsgálni, hogyan befolyásolja ez a paraméter 
az éves energia- és költséghatékonysági mutatók alakulását. Ennek érdekében 
a számításokat, amelyeknek eredményei a 5.1 és 5.2 táblázatokban vannak rögzítve, 
elvégeztük a σGT 0,75 és 0,85 értékeinél is. Az eredményeket a 5.3–5.6 táblázatok 
foglalják össze. 

 



52 

5.3 táblázat: A mikroturbinák egyidejű üzemeltetésével elérhető évi primerenergia-, 
költségmegtakarítás és a nyereségek σGT = 0,75 esetében 

Az egységek 
száma 

τ 
[h/a] 

QGT 
[MWh/a] 

Gmeg 
[MWh/a] 

Cmeg 

[€/a] 
∆Ny 
[€/a] 

∆B 
[€] 

∆Ny/∆B 
[%/a] 

1. 8200 885,6 688,135 30 553,200 20 833,200 60 750 34,293 
1–2. 6250 1350,000 1048,986 46 575,000 27 135,000 121 500 22,333 
1–3. 5600 1814,400 1409,838 62 597,098 33 437,098 182 250 18,347 
1–4. 5000 2160,000 1678,378 74 518,957 35 638,957 243 000 14,666 
1–5. 4440 2397,600 1863,000 82 716,380 34 116,380 303 750 11,232 
1–6. 3883,333 2516,400 1955,311 86 813,564 28 493,564 364 500 7,817 
 
5.4 táblázat: Az egyes mikroturbinákkal elérhető évi primerenergia-, költségmegtakarítás 

és a nyereségek σGT = 0,75 esetében 

Az egységek 
sorszáma 

τ 
[h/a] 

QGT 
[MWh/a] 

Gmeg 
[MWh/a] 

Cmeg 
[€/a] 

∆Ny 
[€/a] 

∆B 
[€] 

∆Ny/∆B 
[%/a] 

1. 8200 885,6 688,135 30 553,200 20 833,200 60 750 34,293 
2. 4300 464,400 360,851 16 021,800 6301,800 60 750 10,373 
3. 4300 464,400 360,851 16 022,098 6302,098 60 750 10,374 
4. 3200 345,600 268,541 11 921,859 2201,859 60 750 3,624 
5. 2200 237,600 184,622 8197,424 –1522,576 60 750 –2,506 
6. 1100 118,800 92,311 4097,184 –5622,816 60 750 –9,256 
 
5.5 táblázat: Az egyes mikroturbinákkal elérhető évi primerenergia-, költségmegtakarítás 

és a nyereségek σGT = 0,85 esetében 

Az egységek 
száma 

τ 
[h/a] 

QGT 
[MWh/a] 

Gmeg 
[MWh/a] 

Cmeg 
[€/a] 

∆Ny 
[€/a] 

∆B 
[€] 

∆Ny/∆B 
[%/a] 

1. 8200 885,6 773,090 34 325,200 20 833,200 68 250 34,293 
1–2. 6250 1350,000 1178,491 52 325,000 30 485,000 136 500 22,333 
1–3. 5600 1814,400 1583,892 70 325,135 37 565,135 204 750 18,347 
1–4. 5000 2160,000 1885,586 83 718,828 40 038,828 273 000 14,666 
1–5. 4440 2397,600 2093,000 92 928,279 38 328,279 341 250 11,232 
1–6. 3883,333 2516,400 2196,707 97 531,288 32 011,288 409 500 7,817 
 
5.6 táblázat: Az egyes mikroturbinákkal elérhető évi primerenergia-, költségmegtakarítás 

és a nyereségek σGT = 0,85 esetében 

 
Az egységek 
sorszáma 

τ 
[h/a] 

QGT 
[MWh/a] 

Gmeg 
[MWh/a] 

Cmeg 
[€/a] 

∆Ny 
[€/a] 

∆B 
[€] 

∆Ny/∆B 
[%/a] 

1. 8200 885,6 773,090 34 325,200 23 405,200 68 250 34,293 
2. 4300 464,400 405,401 17 999,800 7079,800 68 250 10,373 
3. 4300 464,400 405,401 18 000,135 7080,135 68 250 10,374 
4. 3200 345,600 301,694 13 393,693 2473,693 68 250 3,624 
5. 2200 237,600 207,414 9209,451 –1710,549 68 250 –2,506 
6. 1100 118,800 103,707 4603,009 –6316,991 68 250 –9,256 
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A primerenergia-megtakarítás, valamint a nyereség alakulása a kapcsolt energiatermelő 
egységek számának függvényében a kapcsolt energiaarány σGT = 0,85, 0,75, 0,65 értékei 
esetében a 5.3 és 5.4 ábrán van szemléltetve. 
 

1 

  
 

5.4 ábra: A nyereség alakulása a kapcsolt energiatermelő egységek számának 
függvényében a kapcsolt energiaarány 0,85, 0,75 és 0,65 értékeinél 

 
A kapcsolt energiaaránynak az energia- és költséghatékonyság alakulására gyakorolt 
hatása vizsgálatából nyilvánvaló, hogy annak növelése esetében 

 nő a primerenergia- és költségmegtakarítás; 

 a mikroturbinák optimális száma nem változik; 

 ha esetleg attól több egység lenne üzemeltetve, az általuk produkált veszteség 
a kapcsolt energiaarány növekedésével arányosan növekedne. 

Megjegyzés 

A számításokhoz szükséges adatok meghatározásánál egy konkrét mikroturbinás 
kapcsolt energiatermelő egység (70 kW villamos teljesítményű és 108 kW 
hőteljesítményű, IR Energy Systems 70LM) használatát feltételeztük. Ebben az esetben 
a kapcsolt energiaarány σGT = 0,65. A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy 
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0,75 és 0,85 értékeket ugyanazzal az egységgel nem lehet elérni, csak más, nagyobb 
teljesítményű mikroturbinás, de inkább más típusú, pl. gázmotoros egységgel, amelynek 
a többi paraméterei is különböznének. Nyilvánvaló tehát, hogy ezt figyelembe véve a σGT 
= 0,75, 0,85 esetében kicsit más értékeket kapnánk, mint amilyenek a 5.3–5.4 
táblázatokban találhatók, de nyilvánvaló, hogy az alakulásuk tendenciája nem változna. 

 
5.2 Hőszivattyú alkalmazásán alapuló fűtési rendszerek energia- 
és költséghatékonysága 

5.2.1 Hőszivattyú mint az alacsony hőmérsékletű hőforrások 
hasznosításának eszköze 

A hőszivattyú elve James Joule és Wiliam Thomson (Lord Kelvin) angol tudósok munkái 
nyomán már a 19. században ismert volt, de az első ipari hőszivattyú csak 1938-ban 
valósult meg az osztrák Peter Ritter von Rittinger tevékenysége eredményeként. 

Magyarország szempontjából örvendetes tény, hogy a kompresszoros hőszivattyúzás 
technológiájának fejlesztésében maradandó érdemeket szerzett Heller László is. 

Mivel a kimeríthetetlen alacsony hőmérsékletű természeti hőforrások hőellátásra való 
hasznosítását csak hőszivattyúzás által lehet megvalósítani, e technológia iránt főleg a 
70-es évek olajválságai következtében nőtt meg jelentősen az érdeklődés. 

A hőszivattyúzás termodinamikai jellegéből kifolyólag ez a technológia azokban az 
országokban terjedt el leginkább, amelyekben a villamos energia jelentős hányada 
vízierőművekben magas hatásfokkal van termelve és a földgázalapú hőellátás a kiterjedt 
hálózat hiánya következtében nem jelentős (Svédország, Norvégia, Svájc, Németország, 
Ausztria). Magyarországon, hasonlóan mint a többi V4 tagállamban a hőszivattyúzás 
technológiájának versenyképessége jóval alacsonyabb, mert a földgáz túlsúlyos a 
lakossági hőellátásban, a villamos energia jelentős része hőerőművekben aránylag 
alacsony hatásfokkal van termelve, de főleg azért, mert támogatás nélkül azt valójában 
csak a lakosság egy szűk rétege engedheti meg magának, például azok, akik a 
gépkocsivásárlásnál előnyben részesít(het)ik a BMW, Mercedes vagy Audi márkát annak 
ellenére, hogy a jóval olcsóbb Skoda, Dacia vagy Kia is tökéletesen megfelelne nekik. 

A hőszivattyúk gyártása és forgalmazása, hőszivattyú alkalmazásán alapuló fűtési 
rendszerek tervezése és kivitelezése már sok fejlettebb országban jól jövedelmező 
üzletággá vált. Hasonló fejlődés reményében a hőszivattyúzás technológiája már nálunk 
is aránylag masszív marketing támogatásban részesül. Ebben gyakran nem elég pontos, 
vagy akár félrevezető érvek is fel vannak használva. 

A hőszivattyút gyakran úgy kinálják a nem eléggé tájékozott potenciális felhasználónak, 
mint valamilyen perpetuum mobilet, amely 1 k kWh energia felhasználásával 3-4 kWh-t 
képes termelni. Ez lényegében igaz, de az lenne a helyes, ha hozzáfűznék, hogy a 
felhasznált 1 kWh villamos energia, ami a legnemesebb végenergia, tiszta exergia és a 
termelt 3-4 kWh jóval értéktelenebb alacsony hőmérsékletű hő, tehát nagyon kis 
exergiatartalmú energia. A gyártók termékismertetőiben is gyakran találkozunk azzal az 
érvvel, hogy akár –15 ÷ –20 oC hőmérsékletű külső levegőből is tudnak hőt termelni a 
fűtési igények fedezésére. Ez ugyan lényegében igaz, de félrevezető információ, mert az 
ilyen körülmények között az energiahatékonyságuk annyira lecsökken, hogy 
üzemeltetésük teljesen ésszerűtlenné válik. 
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A hőszivattyúzást támogató meggondolatlan érvelések terén legtovább talán egy, a 
Szlovák Műszaki Egyetemen tevékenykedő, magát szaktekintélynek tartó professzor 
ment el, aki felháborodva kritizálta a kormány döntését a napkollektorok telepítésének 
támogatásáról, mert a hőszivattyúzás technológiája ilyen támogatásban nem részesül. 
Egy, a TZB szakfolyóiratban (a Magyar Épületgépészet szlovákiai megfelelője) közölt 
cikkében kifejtette véleményét, miszerint a hőszivattyú hatékonyabban hasznosítja a 
napenergiát mint a napkollektor. 

Elsősorban meg kell jegyezni, hogy egymástól lényegesen különböző hőtermelési 
technológiákról van szó, amelyeket nehéz objektíven összehasonlítani. Termodinamikai 
értelmezésben a napkollektor hőtermelése spontán folyamat, amelynél a hő magasabb 
hőmérsékleti szintről magától áramlik az alacsonyabb hőmérsékleti szintre. Ezzel 
szemben a hőszivattyús hőtermelés esetében a hőt egy alacsonyabb hőmérsékleti 
szintről kell magasab hőmérsékleti szintre emelni, amihez fordított termodinamikai 
körfolyamatot kell megvalósítani igényesebb berendezés alkalmazásával és jelentős 
energiafelhasználás árán. 

A napkollektorokban kedvező időjárási viszonyoknál a hőszállító munkaközeg a 
napsugárzás hatására 80–90 oC hőmérsékletre könnyen felmelegszik és egy keringtető-
szivattyú segítségével aránylag alacsony segédenergia felhasználásával elszállítható a 
fogyasztókhoz. Ezzel szemben a hőszivattyú esetében a nap sugárzó energiája tárolódik 
a természetes környezetben (felszíni vizek, talajvíz, talaj, levegő) mint alacsony 
hőmérsékletű hő. Ezt a hőt emeljük a hőszivattyú segítségével a megfelelő 
hőmérsékletre többnyire 10–15 oC-ról. Az a tény, hogy a napenergia tárolt formáját 
használja ki, a hőszivattyús hőtermelésnek a napkollektorral szemben előnye, mert 
kevésbé függ az időjárási és éghajlati viszonyoktól, valamint a nappalok és éjszakák 
váltakozásától, de energiahatékonyabb hőtermelőnek semmiképp sem lehet nevezni. A 
kompresszoros hőszivattyú működésének közismert elvét a 4.8 ábra szemlélteti. 

A hőszivattyúzás egy speciális munkaközeg zárt körben való keringetése által valósul 
meg, amely a hideg oldalon az 1 párologtatóban kis nyomásnál felveszi az alacsony 
hőmérsékletű hőforrásból származó hőt az azt szállító munkaközegtől. Ez gyakran 
valamilyen fagyálló folyadék, amely az elvont párolgási hőnek megfelelő mértékben 
lehűl. A gőz-halmazállapotú munkaközeget a 2 kompreszor a 3 kondenzátorba szállítja, 
ahol nagyobb nyomásnál és az annak megfelelő magasabb hőmérsékleten lecsapódik. A 
kondenzhőt a fűtőkörben keringtetett fűtővíz szállítja a fogyasztói rendszerbe, ahol azt a 
hőfogyasztókban leadja. Az épületek hőellátása esetében a hőfogyasztók különböző 
fűtőtestek, vagy hőtárolók. A lecsapódás után a kondenzátorból távozó folyékony 
munkaközeg nyomása a 4 expanziós szeleppel a párologtatóban uralkodó értékre van 
fojtva. Következésképpen kis része elpárolog, igy a párologtatóba nedves gőz 
állapotában kerül. 
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5.5 ábra: A kompresszoros hőszivattyú működési elvének illusztrációja 

1 – párologtató, 2 – kompresszor, 3 – kondenzátor, 4 – expanziós szelep 
Forrás: [38] 

 
5.2.2 A hőszivattyúzás legismertebb alkalmazásai 

A hőszivattyúk gyakorlati alkalmazása leginkább a rendelkezésre álló alacsony 
hőmérsékletű hőforrás jellegétől és a hőelvonás módjától függ. Az épületi hőigények 
kielégítésénél mint hőforrás, a talaj jön számításba, mert a megfelelő mélységben, a 
talajban tárolt napenergia aránylag állandó hőmérsékleten gyakorlatilag bárhol, 
napszaktól és évszaktól szinte függetlenül, rendelkezésre áll. A talajhő hasznosításának 
nagy előnye, hogy nem korlátozza bonyolult engedélyeztetési eljárás. 

A talajhő elvonásának módja szerint kétféle rendszert különböztetünk meg: 

Talajkollektoros rendszer (5.6 ábra) 

A talajkollektor egy horizontális kialakítású csőkígyó. Előnye, hogy nem igényel nagy 
mélységet (az éghajlati viszonyok függvényében általában 1,5–2 m mélységbe van 
süllyesztve), hátránya viszont, hogy viszonylag nagy területet kell biztosítani a talajba 
helyezett kollektornak. 

A kinyerhető energia folyamatos és egy teljesen automatikus rendszer építhető ki vele. 
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5.6 ábra: Hőszivattyús fűtési rendszer talajkollektoros változatának elve 

Forrás: [34] 
 
Talajszondás rendszer (4.7 ábra) 

A talajkollektoros rendszerhez viszonyítva nagy előnye, hogy jóval kisebb a területi 
igénye. Hátránya viszont, hogy a Bányakapitányság engedélyével kezdhető csak el a 
kútfúrás, melyben elhelyezik a szondákat. A talajszondák 20–150 m mélységig érnek. 
Ebből nyilvánvaló, hogy ezek inkább már a geotermikus energiát hasznosítják, csak 
kisebb mértékben a talajban tárolt napenergiát. Átlagosan véve a hőszivattyúval 
összekapcsolt talajszonda méterenként 30 és 70 W közötti hőteljesítményt képes 
fejleszteni. Az elhelyezett szondákban egy szivattyú speciális folyadékot keringtet, mely 
felveszi a földhőt, átadja a hőszivattyúnak és lehűlve visszajut a melegebb talajrétegbe, 
ahol újra fölmelegszik, földhő felvétele következtében. 

 

 
5.7 ábra: Hőszivattyús fűtési rendszer talajszondás változatának elve 

Forrás: [35] 
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Az építkezés helyszínén ez a kialakítás többnyire könnyen megoldható és hasonlóan mint 
a talajkollektoros rendszer esetében, itt is folyamatos a kinyerhető energia és teljesen 
automatizálható a rendszer. 

A talajban tárolt napenergia, a talajhő, a talajvíz közvetítésével is könnyen kinyerhető. A 
talajvíz hőmérséklete az év folyamán általában 7–12 oC között változik, tehát 
gyakorlatilag állandónak tekinthető. Azért a hőszivattyú alkalmazásán alapuló hőellátás 
szempontjából nagyon előnyös hőforrásnak számít. A hőszivattyús fűtési rendszer 
talajvizes klasszikus változatának elve a 5.8 ábrán van szemléltetve. 

A talajvíz a termelőkútból egy búvárszivattyú segítségével van a hőszivattyúba szállítva, 
ahol a párologtatóban lehűl, miközben leadja a szállított hő nagy részét. A lehűlt talajvíz 
egy nyelőkútba van vezetve, esetleg patakba vagy folyóba. 

A talajvíz hője hőszivattyú segítségével az épületi hőigények kielégítésére hatékonyan 
felhasználható. Hátránya, hogy a kutak meglehetősen költséges fúrásához a vízügyi 
hatóságok engedélye szükséges. 

A talajvíz hőjének hőszivattyúzással való hasznosítása különösen akkor lehet ésszerű, ha 
már létező kutak vizének felhasználásán alapul. Erre jó lehetőség kínálkozik, mivel sok 
településen a vízellátás központosítása után az addig vízellátásra szolgáló kutak 
fölöslegessé váltak és már csak öntözésre használják őket, esetleg az esővíz evezetésére 
is. Ezeknek a kutaknak a vizét sok esetben föl lehetne használni mint hőforrást 
hőszivattyús fűtőrendszerek létesítéséhez, amelyekkel csökkenthető lenne a hőellátásnak 
földgáztól való függősége. 

 

 
5.8 ábra: Hőszivattyús fűtési rendszer talajvizes változatának elve 

Forrás: [36] 
 
Az épületi hőigények kielégítésére a külső levegőben tárolt napenergiát lehet hőszivattyú 
segítségével a legegyszerűbben kihasználni. Ezzel szemben a külső levegőnek mint 
alacsony hőmérsékletű hőforrásnak nagy hátránya, hogy a hőmérséklete széles határok 
között változik. Emellett a legalacsonyabb külső hőmérsékleteknél, amikor a fűtési 
hőigény a legnagyobb, a hőszivattyúzást csak nagyon alacsony energiahatékonysággal 
lehet megvalósítani. 
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Hőszivattyús fűtési rendszer külső levegős változatának elve a 5.9 ábrán van 
szemléltetve. A külső levegőt ventilátor szállítja a hőszivattyú elpárologtatójába, ahol 
lehűl, miközben leadja hőenergiája nagy részét a hőszivattyú munkaközegének. A lehűlt 
levegő visszaáramlik a külső környezetbe. 

 
5.9 ábra: Hőszivattyús fűtési rendszer külső levegős változatának elve 

Forrás: [37] 
 
A hőmérséklet-ingadozás miatt a külső levegő a hőszivattyú számára sokkal 
megbízhatatlanabb hőforrás, mint a talaj illetve a talajvíz. 

Jobb megoldásnak számíthat a pince, illetve egyéb vermek belső levegőjében tárolt 
hőjének a felhasználása. A helyiségből elvezetett elhasznált levegőből a hőcserélő által 
megvalósított közvetlen hővisszanyerés után is sokszor hatékonyabban lehet 
hőszivattyúval fűtési igény fedezésére alkalmas hőt termelni. 

A külső levegő hőjét a leghatékonyabban úgy hasznosíthatjuk, hogy hőszivattyú 
kompresszorát villanymotor helyett gázmotorral hajtjuk, miközben annak hulladékhője a 
ventilátor által beszívott külső levegőt felmelegíti. Ezáltal lényegesen javulhat a 
hőszivattyúzás és a földgáz felhasználásának energiahatékonysága. 

Kis pontatlansággal a külső levegőben tárolt hő ésszerűbb kihasználását lehet 
megvalósítani masszív abszorber alkalmazásával (5.10 ábra). Ennek lényege, hogy 
műanyag csőkígyót helyeznek el föld alatti vagy föld feletti tégla- vagy betonfalban. A 
beton nagy hőtároló- és hővezetőképessége miatt hasonlóan működik, mint a talaj a 
talajkollektoros rendszereknél. Közvetlenül hasznosítja a napsugarzás, valamint a levegő 
és az esővíz hőjét is. 
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5.10 ábra: Masszív abszorber alkalmazásán alapuló hőszivattyús fűtési rendszer elve 

Forrás: [38] 
 
Ez a kialakítási mód nagy felületeket igényel, és ezért az alkalmazás lehetőségei nagyon 
korlátozottak. 

 
5.2.3 Hőszivattyú alkalmazásán alapuló hőellátás versenyképessége az 
energiahatékonyság szempontjából 

A hőszivattyúzásnak az előző fejezetben vázolt klasszikus eseteinél a környezeti hő 
aránylag alacsony hőmérsékleten áll rendelkezésre, amely többnyire nem haladja meg a 
10–12 oC-ot. 

A leírt alkalmazások közül a legmagasabb energiahatékonyság a talajvizes rendszernél 
érhető el. Ez a költséghatékonyságban leginkább akkor nyilvánul meg, ha már létező 
kutak vizének hőjét hasznosítjuk. A hőellátás más módjaival való összehasonlítása 
szempontjából célszerű az ilyen rendszert venni alapul és maximális, 15 oC-os talajvíz-
hőmérsékletet feltételezni. 

A (4.16) és (4.17) szerint nyilvánvaló, hogy a hőszivattyúzás energiahatékonyságát 
jellemző fűtési tényező értéke leginkább a rendelkezésre álló hőforrás hőmérsékletétől 
függ. Ezért a hőszivattyúzás következő két alapvető lehetőségét célszerű megvizsgálni: 

 a) a 30 °C hőmérsékleten rendelkezésre álló hőhordozó közeg 5 °C-ra való 
lehűtésével nyert hőteljesítmény kihasználása pl. a már energetikailag közvetlenül 
hasznosított termálvíz továbbhűtése vagy hulladékhő-hasznosítás esetében. 

b) a 15 °C körüli hőmérsékletnél rendelkezésre álló hőhordozó 5 °C-ra való 
lehűtésével nyert hőteljesítmény kihasználása. 
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Mindkét esetben az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszer működéséhez szükséges 
fűtővíz 35 °C-ról 45 °C-ra való melegítésével számolunk. A hőközlés termodinamikai 
átlaghőmérsékleteit a 
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               (5.15) 

összefüggés szerint lehet meghatározni, ahol: nT  a nagyobb és kT  a kisebb 

hőmérsékletet jelenti, [K]. 

Eszerint a következő értékeket kapjuk: 

 a fűtőteljesítmény leadása: 5,317fT  K (= 44,3 °C), 

 a földhőteljesítmény felvétele: hT 290,7 K (= 17,5 °C), 

 a fűtőteljesítmény leadása: 5,317fT  K (= 44,3 °C), 

 a földhőteljesítmény felvétele: hT 282, K (= 9,3 °C). 

A termodinamikai középhőmérséklet fenti értékei felhasználásával a hőszivattyúzás 
vizsgált eseteire a (4.16) és (4.17) összefüggések alapján meg lehet határozni az 
eszményi és valós fűtési teljesítménytényezők értékeit, majd a (4.13) és (4.14) szerint 
a fajlagos fűtőhatás és a fajlagos földgáz-felhasználás értékeit. Ezek az energetikai 
jellemzők az 5.7 táblázatban vannak összefoglalva. 

 
5.7 táblázat: A hőszivattyúzás vizsgált eljárásainak energetikai jellemzői 

Hőszivattyúzás 
eljárása 

Eszményi 
fűtési 
teljesítmény- 
tényező 

0fCOP  

Valós 
fűtési 
teljesítmény-
tényező 

fCOP  

Fajlagos 
fűtőhatás 
  

Fajlagos 
földgáz-
felhasználás 
g 

30 °C-ról   5 °C-ra 
való hűtés 

11,84 4,74 2,133 
 

0,469 

15 °C-ról   5 °C-ra 
való hűtés 

9,07 3,63 1,634 
 

0,612 

Forrás: [7] 
 
Az 5.7 táblázat adataiból nyilvánvaló, hogy a hőforrás 30 oC hőmérsékleténél a 15 oC-hoz 
viszonyítva még akkor is 30%-ot meghaladó javulás várható az energiahatékonyságban, 
ha csak egyszerű, pontosabban egyfokozatú hőszivattyúzást veszünk figyelembe. A 
többfokozatú hőszivattyúzás esetében viszont az energiahatékonyság lényegesen 
növekedhet. 

A fűtési hő termelésének eljárásait az energetikai hatékonyság szempontjából 
legcélszerűbb a fajlagos földgázfelhasználással jellemezni. Ennek tájékoztató értékeit a 
5.8 táblázatban foglaltuk össze. Az adatokból nyilvánvaló, hogy a földgázfelhasználás 
szempontjából legelőnyösebb a termálvíz közvetlen energetikai hasznosítása. Annak 
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ellenére, hogy a villamos meghajtású hőszivattyús hőtermelés lényegében a villamos 
hőtermelés jóval hatékonyabb, de egyben magasabb beruházási költségeket igénylő 
változata, szintén hatékony eszköze lehet a földgázfelhasználás csökkentésének, annál is 
inkább, hogy a földgázalapú villamosenergia-termelés részaránya aránylag kicsi. 
Nyilvánvaló az is, hogy a földgázalapú hőtermelésen belül a kapcsolt hőtermelés előnybe 
részesítésével jelentős földgáz-megtakarítást lehet elérni a hagyományos fűtési 
rendszerekhez viszonyítva. 

 
5.8 táblázat: Különböző hőtermelési eljárások fajlagos földgázfelhasználásának 

tájékoztató értékei 
Hőellátás rendszere Hőellátás alrendszere Fajlagos 

földgázfelhasználás 

Fosszilis alapú 
hőtermelés  

földgázkazán,  új - régi 
kondenzációs kazán 
kapcsolt hőtermelés 

1,23 
1,39–1,59 
1,06 
0,21–0,58 

Termálvíz közvetlen 
hőhasznosítása 

normál fűtőrendszerek 
alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerek 

0 
0 

Hőszivattyús közvetett 
hőtermelés 
 

termálvíz továbbhűtése  30 °C / 5 °C 
talajvíz hűtése  15 °C / 5 °C 

0,47 
0,61 

Forrás: [7] 
 
5.2.4 Fűtési és hűtési igények újszerű kapcsolt kielégítése a geotermikus 
energia hasznosításánál 

A globális felmelegedés ténye mérésekkel elég meggyőzően bizonyított, de az 
általánosan elfogadott hipotézist, amely szerint ebben az emberi tevékenységnek döntő 
szerepe van, sokan, köztük több jeles szaktekintély is megkérdőjelezi. Vitathatatlan 
viszont, hogy ez a folyamat a fűtési igények csökkenése mellett a hűtési igények 
növekedését idézi elő. Ezért fokozott figyelmet kell szentelni az épületek hidegenergiával 
való ellátásának is. 

A 120 °C körüli hőmérsékletnél rendelkezésre álló termálvizet a fűtési idényben való 
közvetlen hőtermelés után a nyári időszakban aránylag hetékonyan fel lehet használni 
hidegenergia-termelésre is, abszorpciós hűtőberendezések segítségével. Ebben az 
esetben gondot okoznak az aránylag magas beruházási költségek és hidegenergia 
szállításával összefüggő problémák. Hűtőenergia-termelésre adszorpciós hűtő-
berendezések segítségével felhasználhatjuk a gyakrabban előforduló 60–90 °C 
hőmérsékletű termálvizet, vagy az ennek megfelelő napenergiát is, amely a nyári 
időszakban bőségesen rendelkezésre áll, de ezek beruházási költségei még magasabbak. 
Mivel az abszorpciós és adszorpciós hűtőgépek egyaránt alacsony hűtési tényezővel 
működnek a hűtési energia mellett jelentős mennyiségű hulladékhőt is termelnek. Ha 
ennek hasznosítását csak részben vagy egyáltalán nem lehet megoldani (a nyári 
időszakban ez gyakran előfordulhat), akkor azt a könyezetbe kell elvezetni, ami szintén 
költségigényes és ráadásul jelentős hőterheléssel jár. 

A hőszivattyúzás technológiájának megvalósítására döntő mértékben a hűtőközeg 
mechanikus kompresszióján alapuló hőszivattyúkat használnak. A működésük elvéből 
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következik, hogy az elpárologtató oldalán hűtési és a kondenzátor oldalán fűtési 
teljesítményt fejlesztenek. Ezért elméletileg egész éven üzemeltethetők: a fűtési 
idényben fűtési, nyáron pedig hűtési üzemmódban. Az ilyen célú alkalmazásuk egyre 
gyakoribb. Az egész évi kihasználás lehetősége ugyan kedvező, de hátrányuk, hogy 
nyáron a fűtőteljesítmény és télen a hűtőteljesítmény nincs kihasználva. 

A hőszivattyú energiahatékonyságát a fűtési üzemmódban a (4.16) és (4.17) 
egyenletekkel meghatározott fűtési tényezővel lehet jellemezni. A hűtési üzemmód 
hatékonysága az 
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      (5.16) 

összefüggéssel meghatározható valós hűtési teljesítménytényzővel értékelhetjük. A hűtés 
tehát kevésbbé hatékony. Ezenfelül gondot okoz a hulladékhő elvezetése. Ezért a 
rendszert úgy kellene tervezni, hogy azt hasznosítani lehessen, pl. a használati meleg víz 
igényének kielégítésére vagy fürdőmedence vizének melegítésére. 

Erre csak aránylag ritka esetben van szükség, ezért indokolt foglalkozni a hőszivattyú 
olyan alkalmazásával, amely lehetővé teszi a fűtési és hűtési igények kapcsolt 
kielégítését. Jó példa erre a 5.11 ábrán szemléltetett koncepció, amely szerint ez a 
probléma a geotermikus energiahasznosításnál újszerűen megvalósítható. 

 

 
5.11 ábra: A fűtési és hűtési igény kapcsolt kielégítésének elvi sémája a geotermikus 

energia hasznosításánál 
 
Ebben az esetben feltételezzük, hogy a geotermikus energia 120 °C körüli hőmérséklettel 
áll rendelkezésre. Ha nincs lehetőség távhőellátó rendszerbe való betáplálásra, akkor 
a felhasználás első fokozatában célszerű lehet a földhő-alapú villamosenergia-termelés 
ORC technológia alkalmazásával. A második fokozatban a 60–80 °C hőmérsékletű 
termálvíz jól hasznosítható hagyományos fűtési rendszerekben kb. 40 °C-ig. A harmadik 
fokozatben 40 és 30 °C között felhasználható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszer 
közvetlen táplálására. A negyedik fokozatban a kb. 30 °C-os termálvíz hatékonyan 
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felhasználható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerben hőszivattyú alkalmazásával. Ez 
csak a fűtési szezonban üzemelne és a fűtési igény kielégítése mellett az egyidejűleg 
termelt hidegenergia egy szezonális tárolóban lehetne tárolva. 

Ebben az esetben ajánlatos a termálvizet minél jobban lehűteni, pl. 5 °C körüli 
hőmérsékletre. Ezzel a termelt hő és hidegenergia egyaránt növelhető. Ennek 
a megoldásnak van még egy vitathatatlan előnye. A termálvíz alacsony hőmérsékletre 
való lehűtése, ami a földhőforrás élettartamát lerövidíti, ellensúlyozva van azzal, hogy 
a szezonális hidegenergia-tároló kimerítésekor a fűtési szezonban a termálvíz 
a visszasajtolás előtt visszamelegíthető 20 °C körüli hőmérsékletre. Ez azt is jelenti, hogy 
nyáron a hűtött helyiségekből elvezetett hő nem a külső környezetet terheli, hanem 
a tárolóba van betáplálva, majd onnan a fűtési szezonban a termálvizzel a nyelőkúton 
keresztül jut a föld mélyébe. 

A hőszivattyú hűtő- és fűtőteljesítményének egyidejű kihasználása az energia-
hatékonyság növeléséhez nagymértékben hozzájárulhat. Ezt egyértelműen bizonyítja a 
valós összevont teljesítménytényező, amit az alábbi összefüggéssel lehet meghatározni: 

    hf
hf

h

hf

fhf
hf COPCOP

TT

T

TT

T

P

QQ
COP 


















 


,   (5.17) 

Ilyen üzemmód csak ritkán fordulhat elő. Gyakoribb esetben a kitermelt hő vagy 
hidegenergia időben eltolódva kerülhet felhasználásra. Ilyenkor merülnek fel a tárolási 
problémák, amelyek természetesen veszteséggel járnak. Főleg ilyen esetekben, de 
általában is a hőszivattyú alkalmazásának hatékonyságát célszerűbb az évi energiaarány 
(Seasonal Performance Factor) értékével jellemezni: 
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ahol: hf QQ ,  a hőszivattyú által egy év alatt termelt hő- és hidegenergia, [MWh/a]; 

hf  ,  a hő- és hidegenergia veszteségi tényezői; E a hőszivattyúzás évi villamosenegia-

felhasználása, [MWh/a]. 

Az épületi fűtési és hűtési igények kapcsolt kielégítésének megvalósítását a geotermikus 
hőhasznosításnál de általában is, kedvezően befolyásolja, ha fűtési és hűtési hő 
ugyanazon berendezések közvetítésével kerül a fűtött/hűtött helységbe (fan coil, 
mennyezeti vagy fal- fűtés/hűtés). 

A felvázolt koncepció előnyösen alkalmazható a szoláris távfűtő rendszerekben is (Solar 
District Heating – SDH). A fűtési és hűtési hőigényeknek a hőszivattyú és szezonális 
hőtároló együttműködésén alapuló kapcsolt kielégítése ezen rendszerek új 
generációjához vezet (Solar District Heating/Cooling). 
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6. TÖBBFOKOZATÚ HŐSZIVATTYÚZÁS 

A hőszivattyú fűtési tényezőjének definíciója és az előző fejezetben közölt összehasonlító 
elemzés eredményei alapján nyilvánvaló, hogy a hőszivattyúzás energiahatékonysága 
annál magasabb, minél kisebb a hőfelvétel és a hőleadás közötti hőmérsékletkülönbség. 
A hőszivattyúzás technológiájának alkalmazásánál tehát törekedni kell a lehető 
legmagasabb hőmérsékletű hőforrás használatára a lehetőleg alacsony hőmérsékletű 
fűtési rendszer hőellátásánál. 

A gyakorlatban 30–35 °C-ra tehető az épületek fűtésénél már közvetlenül nem 
hasznosítható hőforrás hőmérséklete. Nyilvánvaló, hogy az ilyen hőforrások 
felhasználásánál lehet a leghatékonyabban megvalósítani a hőszivattyúzás 
technológiáját. Ilyen magas hőmérsékletnél a következő hőforrások állhatnak 
rendelkezésre: 

 közvetlenül energetikailag tovább nem hasznosítható termálvíz, 

 ipari hulladékhőtárolók közvetlenül tovább nem hasznosítható maradékhője. 

A hőszivattyúzás legismertebb alkalmazásakinál a hőforrás hőmérséklete csak ritkán 
haladja meg a 12 °C-ot. Erről e hőmérsékletről a hőhordoző közeg egy fokozatban (egy 
párologtatóban) van 5 °C körüli hőmérsékletre lehűtve. Ez elméletileg lehetséges a 
magasabbb, 30–35 °C-nál rendelkezésre álló hőforrások esetében is, miközben a fűtési 
tényező magasabb értékét lehet elérni. Az energiahatékonyság további növelése 
érdekében viszont célszerű megfontolni a több fokozatban való lehűtés lehetőségét. 

A többfokozatú hőszivattyúzás technológiájának tervezésénél körültekintőbben kell 
eljárni mint a hagyományos, egy fokozatban megvalósított hőszivattyúzás 
alkalmazásánál, mert általában jóval nagyobb teljesítmények jönnek számításba, 
amelyeknél az energia- és költséghatékonyságra támasztott elvárások szigorúbbak. 
Általában konkrét üzemeltetési körülményekre tervezik, de gyakran sorozatban gyártott 
egyfokozatú hőszivattyúk sorbakapcsolásával is meg lehet valósítani. Az első esetben a 
tervezéssel összefüggő problémák megoldásánál eredményesen fel lehet használni a 
matematikai modellezés eszközeit. 
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6.1 A hőszivattyú állandósult üzeme matematikai modellezésének 
termodinamikai szempontjai 

A geotermikus energia vagy a hőtároló maradék hője kihasználásának mértékét a 
hőszivattyú helyes alkalmazásával bizonyos határokon belül aránylag pontosan 
meghatározhatjuk. A minőségi mutatók – mint például az energiahatékonyság és a 
gazdaságosság – alakulása már távolról sem ilyen egyértelmű. A geotermikus energiával 
támogatott távhőellátás esetében például előfordulhat, hogy a közvetlenül és a 
hőszivattyú által termelt fűtési hő kapcsoltan termelt hővel van kombinálva. Ha a 
megújuló energiaforrások részaránya növelésének igényétől sarkallva a geotermikus 
energia hasznosításának mértékét a technikai lehetőségeket maximálisan kihasználva 
növelnénk, a kapcsolt energiatermelésű erőmű üzemeltetése viszonylagosan 
gazdaságtalan lehetne még akkor is, ha magának a hőszivattyú üzemének hatékonysági 
vizsgálata jó eredményekkel kecsegtetne. Ezért a geotermikus energia hasznosításának 
módjáról és mértékéről a földgáz és a földhő egyidejű kihasználásának alapos vizsgálata 
alapján kellene dönteni. 

Egy ilyen elemzés választ adhat többek között arra a kérdésre is, hogy a 
földhőhasznosítás mértékének hőszivattyú általi növelése milyen alternatív koncepció 
alapján lenne előnyösebb, illetve hogy az egyáltalán megalapozott-e. Kétségtelen, hogy 
az ilyen vizsgálat elvégzése jelentősen megkönnyíthető egy megfelelő szoftver-csomag 
felhasználásával. Ennek egyik önálló modulját a hőszivattyú-alkalmazás átfogó 
vizsgálatának megoldására lehet kidolgozni. Ehhez a hőszivattyú állandósult 
üzemállapotainak matematikai modellezése útján lehet eljutni. 

A beruházó, illetve üzemeltető természetes elvárásainak megfelelően a hőszivattyú 
matematikai modelljének lehetővé kellene tennie elsősorban az évi üzemeltetés 
energiamérlegének és gazdaságossági mutatóinak meghatározását. Ehhez 
elengedhetetlenül szükséges a hőszivattyú állandósult üzemállapotainak modellezése, 
amely lehetővé teszi a teljesítménymérleg meghatározását a környezeti hőmérséklet 
függvényében. 

Esetünkben tehát a hőszivattyú modelljét sztatikusan kell értelmezni. Az egyes 
üzemállapotok jellemzői az időtől függetlenek, illetve ez a függőség csak abban nyilvánul 
meg, hogy az év folyamán az idővel változik a környezeti hőmérséklet, ami befolyásolja a 
hőszivattyú teljesítménymérlegét. Ez azt jelenti, hogy az állandósult üzemállapotok 
jellemzőinek meghatározására elegendő az egyensúlyi termodinamika törvényeinek 
alkalmazása. Az egyes állapotok közötti aránylag rövid ideig tartó átmenet jellemzőinek 
változását az idő függvényében nem szükséges vizsgálni. Ez mindenképpen kedvező 
tény, mert elkerülhető a nem egyensúlyi termodinamika sokkal bonyolultabb elméletének 
alkalmazása, ami a hőszivattyú aránylag egyszerű sztatikus matematikai modelljét 
lényegesen bonyolultabbá tenné. 

A hőszivattyúban végbemenő (az állandósult üzemállapotoknak megfelelő) 
energiaátalakítási folyamatok matematikai leírása a gyakorlatban többnyire az 
entalpiaszemlélet alkalmazásán alapul, a termodinamika első főtétele értelmében. Ennek 
hátránya, hogy 

 az energiaátalakítás irreverzibilitásaiból eredő veszteségeket nem érzékeli, illetve 
közvetlenül nem fejezi ki, 

 az energiaátalakítás hatásfokát befolyásoló tényezők szerepét közvetlenül nem 
mutatja ki, 
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 nem érzékelteti közvetlenül, hogy a munkavégzés szempontjából milyen értékű a 
körfolyamatban áramló hő, tehát nem tájékoztat a termodinamika második 
főtételének érvényesüléséről. 

Az entalpiaszemlélet hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló igyekezet vezetett a hő 
munkavégző képességét kifejező exergia fogalmának bevezetéséhez. Az exergiaszemlélet 
előnye, hogy 

 az energiaátalakítás irreverzibilitásból eredő és mennyiségi jellegű veszteségeit 
egyaránt érzékeli, azokat helyileg és számszerűleg helyesen fejezi ki, 

 a hő értékét – a munkává való átalakítás szempontjából – tökéletesen, a 
termodinamikai törvényeknek megfelelően adja meg. 

Hátránya viszont, hogy 

 a hőt mereven, csak a munkává való átalakítás szempontjából értékeli. Ez a 
kizárólag villamos energiát termelő erőműben teljesen jogos, és hőszolgáltatás 
esetében is célszerű lehet a termodinamikai szempontok hangsúlyozása 
érdekében; kétségtelen viszont, hogy a hőellátásban a fűtési hő a szemléletes, 
különösen a fogyasztó számára, mert őt közvetlenül annak költségei terhelik, 

 a hő exergiája összetett fogalom, amely az energetikai hatékonyságot befolyásoló 
tényezők hatását is összevontan mutatja ki. 

A hőszivattyú állandósult üzemállapotainak modellezéséhez szükséges matematikai 
összefüggések levezetésére a [6]; [7] munkákban leírt hőmérséklet/entrópia-szemlélet 
használata tűnik a legalkalmasabbnak. 

A hőmérséklet/entrópia-szemlélet alapját a hőáramnak a termodinamika II. főtétele 
szerinti STQ   .  értelmezése adja ellentétben az entalpiaszemlélettel, amelynél az az I. 

főtétel szerint mint entalpiaáramok HQ    különbsége van neghatározva. Ez lehetővé 
teszi, hogy a hővel és annak átalakításával kapcsolatban minél teljesebben megtartsuk 

és használjuk a hőáram intenzív T és extenzív S  jellemzőjét. 

Az exergia fogalma ebben az esetben ugyan nincs használva, de az exergiaszemlélet 
termodinamikai alapja nagymértékben érvényesül. A hőmérséklet/entrópia-szemlélet 
lényegében ötvözi az entalpia- és az exergiaszemlélet előnyeit. 

Extenzív mennyiségként az energiaátalakítás valóban jellemző mennyiségeit és azok 
áramait használjuk. A hővel kapcsolatos elemzések során szükségszerűen az entrópia, 
illetve az entrópiaáram jön számításba, de a végeredményekben a jellemző hő- és 
hőáramok jelennek meg. 

A hőmérséklet/entrópia-szemléletnél intenzív mennyiségként a megfelelő átlag-
hőmérsékleteknek van központi, szinte kizárólagos szerepe. Ezek időben állandó értékű 
inhomogenitásai tartják fenn az energiaátalakítás egyensúlyi folyamatát. Ugyanakkor az 
elméleti termodinamika szempontjából hiányosságnak tekinthető, hogy az energetikai 
vizsgálatokban intenzív jellemzőként csak a hőmérsékletet használja, a nyomást és a 
kémiai potenciált nem. 
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6.2 A többfokozatú hőszivattyú dekompozíciója 

A többfokozatú hőszivattyú gyakran mint távhőellátó rendszerbe integrált kiegészítő 
hőforrás kerül alkalmazásra úgy, hogy a fogyasztói rendszerből kedvező esetben 35 °C 
körüli hőmérséklettel visszatérő és közvetlenül energetikailag nem hasznosítható 
hőhordozó munkaközeg további közel 30 K-kal való lehűtése által fűtési célokra 
felhasználható hőáramot fejleszt. 

A többfokozatú hőszivattyú kibernetikai értelmezés szerint összetett rendszer. Az 
állandósult munkafolyamatainak szimulációjára alkalmas matematikai modell 
megalkotásának szempontjából célszerű a dekompozíció/kompozíció kibernetikai elvet 
alkalmazni. A mi esetünkben ez a következő részfeladatok megoldását jelenti: 

1. Az összetett hőszivattyú rendszer parciális hőszivattyúkra való első szintű és 
elementáris alrendszerekre való másodszintű dekompozíciója. 

2. Egy tetszőleges parciális hőszivattyú matematikai modelljének, az ún. bázis-
modellnek a kidolgozása a termodinamikai és hőközlési folyamatok 
alaptörvényeinek az elementáris alrendszerekre történő alkalmazásával (a 
kompozíció első szintje). 

3. A hőszivattyú-rendszer matematikai modelljének generálása rendszerstruktúrája 
és jellemzőinek formális leírása alapján a bázis-modell felhasználásával (a 
kompozíció második szintje). 

 
6.2.1 A dekompozíció első szintje – parciális hőszivattyúk 

A hőszivattyú optimális fokozatszámát a konkrét alkalmazástól függően kell 
meghatározni. Egyelőre tehát általánosságban n fokozatszámot feltételezünk. Emellett az 
összes fokozatnak önálló hőszivattyú jellege van, tehát úgynevezett parciális 
hőszivattyúnak tekinthető. A HP hőszivattyú HPi (i=1n) parciális hőszivattyúkra való 
bontása tehát az összetett hőszivattyú-rendszer dekompozíciójának első természetes 
szintjeként fogható fel. Ennek elvét az 6.1 ábra szemlélteti. 
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6.1 ábra: Az összetett hőszivattyú-rendszer dekompozíciójának első szintje 
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A HP összetett hőszivattyú-rendszer teljesítmény-paraméterei az 6.1 ábrának megfelelő 
dekompozíciója alapján: 

 fűtőteljesítmény: 

 



n

i
iHH QQ

1
,

           (6.1) 

 hűtőteljesítmény: 





n

i
iGG QQ

1
,



          (6.2) 

 a felvett mechanikai teljesítmény: 





n

i
iKK WW

1
,

          (6.3) 

Az 6.1 ábrán szemléltetett dekompozíció a hagyományos parciális hőszivattyú 
értelmezésének felel meg, amely szerint körfolyamatának egyes részfolyamatai egy 
fokozatban mennek végbe, és ezért úgynevezett szimmetrikus modellről beszélhetünk. 

Konkrét gyakorlati almazásoknál a fűtővíz hőmérséklet-növekedése a kondenzátorban, 
ill. az energetikailag hasznosítandó szekunder földhőhordozó (termálvíz) vagy 
hulladékhőhordozó közeg hőmérsékletcsökkenése az elpárologtatóban nagyban 
különbözhet. Ilyen esetben megfontolandó az aszimmetrikus modell alkalmazása, amikor 
a párologtatás (esetleg a lecsapódás) és a sűrítés két fokozatban, és a lecsapódás (vagy 
az elpárologtatás) egy fokozatban megy végbe. 

Valós körülmények között a szekunder földhőhordozó vagy hulladékhőhordozó 
munkaközeg hőmérsékletének változása nagyjából kétszeresen meghaladhatja a fűtővíz 
hőmérsékletváltozását. Ez tehát tipikusan olyan eset, amikor az aszimmetrikus modell 
alkalmazása indokolt lehet. Az 6.2 ábrának megfelelően a párologtatás, sűrítés és fojtás 
két fokozatban, míg a lecsapódás egy fokozatban történik. 
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6.2 ábra: Az aszimmetrikus hőszivattyúmodell elve 
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Egy tetszőleges, i-edik parciális hőszivattyú hűtőteljesítménye, ill. felvett mechanikai 
teljesítménye: 

 

2,,1,,, iGiGiG QQQ             (6.4) 

illetve 

2,,1,,, iKiKiK WWW             (6.5) 

 

Az aszimmetrikus hőszivattyú átmenetet képez az egy- és a kétfokozatú szimmetrikus 
elrendezés között. Alkalmazásának indokoltsága egyszerűsített összehasonlító műszaki–
gazdaságossági elemzés segítségével volt vizsgálva. Ahhoz, hogy az összehasonlításnál 
figyelembe vett változatokat egyenértékűeknek lehessen tekinteni, minden esetben a 
fontosabb paraméterek azonos értékei lettek a számolásnál figyelembe véve, konkrétan a 
kassai geotermikus projekt-tervezet alapján a következőképpen: 

 a földhő szekunder szállító közegének és a fűtővíznek azonos belépő és kilépő 
hőmérsékletei: 

iGt ,  42 °C, 1,iGt 26 °C, 

iHt , 62 °C, 1,iHt 70 °C, 

 a földhő szekunder szállító közegének tömegárama: Gm  240 kg/s, 

 az alkalmazott munkaközeg: R134a. 

A számításnál továbbá feltételezzük, hogy az izentropikus kompresszió hatásfoka irr = 

0,85, a mechanikai hatásfok m = 0,98 és a hűtőközeg és a fűtővíz, ill. a hűtőközeg és a 

szekunder földhőhordozó közötti hőmérsékletkülönbség 5 K. 

A szekunder földhőhordozó lehűtéséhez szükséges iGQ ,
  hűtőteljesítmény, valamint a 

CoolPack szoftver segítségével meghatározott iHQ ,
  fűtőteljesítmény, a kompresszor 

hajtásához felvett iKW ,
  teljesítmény és a COPi  fűtőtényező értékei az 6.1 táblázatban 

találhatók. 

Ha feltételezzük, hogy az elpárologtató, kondenzátor és kompresszor fajlagos beruházási 
költségei azonosak, az egyes változatok beruházási költségei is megközelítőleg azonosak 
lesznek. Ezzel szemben két szimmetrikus parciális hőszivattyúnak egy aszimmetrikus 
hőszivattyú helyetti alkalmazása esetén nagy a valószínűsége annak, hogy – tekintettel a 
kisebb teljesítményparaméterekre – sorozatban gyártott elpárologtatókat, 
kondenzátorokat és kompresszorokat lehetne használni. Ez esetben a fajlagos beruházási 
költségek alacsonyabbak lennének, tehát a teljes beruházási költség szempontjából ez a 
változat lenne a legelőnyösebb. 
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6.1 táblázat: Az összehasonlított parciális hőszivattyúmodellek jellemző paraméterei 

Modell iGQ ,
  [MW] iHQ ,

  [MW] iKW ,
  [MW] iCOP  [ - ] 

S/1 16,1 21,7 5,6 3,8 

NS/1 16,1 21,1 5,1 4,2 

S/2 16,1 20,8 4,7 4,4 

 
Az összehasonlított parciális hőszivattyú-modellek tehát a kompresszor által fogyasztott 

iKE ,  villamos energia és a távhőszolgáltató rendszernek leadott iHQ ,  fűtési energia 

szerint ítélhetők meg. Az egyes parciális hőszivattyú-változatok struktúrái az 6.3 ábrán 
vannak szemléltetve. Évi 6000 óra üzemeltetési időt feltételezve a fogyasztott és 
szolgáltatott energiamennyiségek az 6.2 táblázatban vannak összefoglalva. 

Az összehasonlítás azt az ismert tényt bizonyítja, hogy az egyfokozatú szimmetrikus és 
az egyfokozatú aszimmetrikus modell, ill. az egyfokozatú aszimmetrikus és a kétfokozatú 
szimmetrikus modell közötti átmenetnél a COP fűtőtényező növekedése az 
energiafogyasztás csökkenését eredményezi. Hasonló mértékben csökken viszont a 
távhőszolgáltató rendszernek leadott hőmennyiség. Ez azt jelenti, hogy a bevétel és 
kiadás alapján végzett gazdasági értékelés eredményeinek abban az esetben lenne 
meghatározó jelentősége, ha a villamos energia és a hőenergia árai nagyobb mértékben 
különböznének, mint amilyennel általában számolni lehet. 

Mivel a hőszivattyú-rendszernek a szekunder földhőhordozó feltételezett 240 kg/s-os 
tömegáramát kb. 30 K-nel kellene lehűtenie, a parciális hőszivattyúkra történő első 
szintű dekompozíció elkerülhetetlen feltételnek tűnik, de a beruházási költségek 
szempontjából is előnyös lehet. Csupán a parciális hőszivattyúk jellege és száma a 
kérdéses. Esetünkben – a rosszabb szabályozhatóság szempontjából legalábbis, de 
valószínűleg a rendkívül nagy teljesítményű kondenzátor alkalmazásának szüksége miatt 
is – az aszimmetrikus modell megvalósítása nem lenne indokolt. Ésszerűbbnek tűnik azt 
két szimmetrikus elrendezésű parciális hőszivattyúval helyettesíteni. Az első szintű 
dekompozíció kulcsproblémája így a szimmetrikus parciális hőszivattyúk legmegfelelőbb 
számának meghatározása. Univerzális megoldás erre természetesen nem létezik, ugyanis 
az minden esetben a konkrét alkalmazási feltételektől függ. 

Az exergiaanalízisnek köszönhetően értékes információt kaphatunk a parciális 
hőszivattyúk számának a teljes rendszer termodinamikai tökéletességére gyakorolt 
hatásáról. Ezek általánosíthatók és később konkrétabb paraméterek ismeretében a 
döntéshozatalkor felhasználhatók. 
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6.2 táblázat: Az összehasonlított hőszivattyúmodellek által évente fogyasztott és 
szolgáltatott energia értékei 

Modell iKE ,  [GWh] iHQ ,  [TJ] 

S/1 33,9 468,2 

NS/1 30,4 456,0 

S/2 28,2 448,3 

 

 
6.3 ábra: A parciális hőszivattyú vizsgált változatai 

 
6.2.2 A dekompozíció második szintje – belső alrendszerek 

A termodikamikai felfogás értelmében a hőszivattyúzás olyan speciális munkaközeg 
felhasználása által megy végbe, amely lehetővé teszi a szükséges nem ismétlődő 
részfolyamatok zárt ciklusban történő megvalósítását. A munkaközeg állapotváltozásaira 
az elpárologtatóban, a kompresszorban, a kondenzátorban és a expanziós szelepben 
kerül sor. A dekompozíció első szintjének eredményeképpen nyert összes parciális 
hőszivattyú tehát ezekre az elementáris alrendszerekre bontható, ahogyan ez pl. a [13]; 
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[14] munkák alapján is nyilvánvaló. Egy tetszőleges i-edik HPi parciális hőszivattyút az 
6.4 ábrának megfelelően tehát az alábbi elementáris alrendszerekre bonthatunk: 

 
Ei alrendszer – elpárologtató 

Ki alrendszer – kompresszor 

Ci alrendszer – kondenzátor 

Ri alrendszer – expanziós szelep 

 
A matematikai modellezés szempontjából ezen alrendszerek további dekompozíciója 
ugyan lehetséges lenne, de nem indokolt, ezért ezt a szintet véglegesnek tekintjük. 

 

Ci

Ki

Ei

Ri

 
6.4 ábra: A parciális hőszivattyú alrendszerekre bontásának elve 

 
6.2.3 A hőszivattyú külső alrendszerei 

A HP többfokozatú hőszivattyú többnyire távhőellátó rendszer hőközpontjának 
struktúrájába lenne integrálva, ezért értelemszerűen együtt kell vele működnie. Ez az 
együttműködés a fűtő- és hűtőteljesítmény generálásában és a mechanikai teljesítmény 
felvevése által valósul meg. Az ezeket a szerepeket betöltő alrendszerek a belső 
alrendszerekhez hasonló szinten vannak. A fűtő- és hűtőteljesítmény leadása viszont a 
hőszivattyú egészét, nemcsak annak parciális hőszivattyúit érinti. Ugyanez érvényes a 
kompresszorok hajtásához szükséges mechanikus teljesítményre is, feltéve ha ezek egy 
közös tengelyen vannak elhelyezve. 

A szabályozhatóságra támasztott magas követelmények miatt a kompresszorok 
szokványos elkülönült meghajtását tarthatjuk előnyösebbnek. Ez esetben a mechanikai 
teljesítmény felvételének alrendszere a parciális hőszivattyúk alrendszerei közé 
sorolható. Ellenben, tekintettel arra, hogy olyan energiaátalakítás játszódik le benne, 
amely nem része a hőszivattyú körfolyamatának, célszerűbb azt a belső alrendszerektől 
elkülöníteni. 
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A hőszivattyúrendszer elementáris alrendszerekre történő végleges bontása az 6.5 ábrán 
van szemléltetve, ahol 

H az eredő fűtőteljesítmény leadását megvalósító külső alrendszer, 

G az eredő hűtőteljesítmény leadását megvalósító külső alrendszer, 

Mi az i-edik parciális hőszivattyú működtetéséhez szükséges mechanikai teljesítmény 
felvevését megvalósító külső alrendszer. 
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6.5 ábra: A többfokozatú hőszivattyú-rendszer elementáris alrendszerekre való végleges 

bontásának elve 
 
Az Ei, Ki, Ci és Ri belső alrendszerek, ahogy ez már nyilvánvaló, az i-edik HPi parciális 
hőszivattyút képezik. 

 
6.3 A hőszivattyú elementáris alrendszereinek matematikai 
leírása, a bázismodell kompozíciója 

A hőszivattyú-rendszer parciális hőszivattyúkra való első szintű és elementáris 
alrendszerekre való második szintű dekompozíciója az 6.2 fejezet alapján valósulhat 
meg. Az eredő matematikai modell kompozíciójánál a termodinamikai törvényszerűségek 
elementáris alrendszerekre való alkalmazásának matematikai interpretációjából kell 
kiindulni. Ennek alapján négy alrendszerének matematikai leírása alapján összeállítható 
egy tetszőleges parciális hőszivattyú matematikai modellje, ami a kompozíció első 
szintjének felel meg. 

Ez bázismodellként használható fel a hőszivattyú-rendszer eredő matematikai 
modelljének megalkotásához a kompozíció második szintjének keretében. A konkrét 
rendszerstruktúra és paramétereinek leírása és a bázismodell alapján ez egy megfelelő 
szoftver alkalmazásával számítógép segítségével előnyösen elvégezhető. Ebben az 
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esetben az eredő matematikai modell virtuális, csak a számítógép memóriájában jelenik 
meg, ahol a kívánt feladatok megoldásánál van felhasználva. Ezek közé a feladatok közé 
tartoznak elsősorban: 

 a hőszivattyú állandósult üzemvitele teljesítménymérlegének meghatározása a 
környezeti hőmérséklet függvényében, 

 a hőszivattyú évi üzemeltetési energiamérlegének meghatározása, 
 a hőszivattyúzás fontosabb gazdaságossági mutatóinak meghatározása. 

 
Ahogy az előző megfontolások alapján nyilvánvaló, az elementáris alrendszerek 
matematikai leírása és értelemszerűen a bázismodell is az entrópia-hőmérséklet 
szemlélet alkalmazásán alapul. Ezzel a [6] és [7] források kimerítő részletességgel 
foglalkoznak. Ezért a szükséges matematikai összefüggések a továbbiakban nagyrészt 
levezetés és bizonyítás nélkül vannak alkalmazva. Esetenként indokolt az 
entalpiaszemlélettel kombinált leírások használata is. 

 
6.3.1 A külső alrendszerek matematikai leírása 

A fűtőteljesítmény és hűtőteljesítmény elvezetését megvalósító H és G alrendszerekbe 
csak az adott belépő és kilépő áramokat célszerű besorolni. Az 6.5 ábrán ugyan a 
szivattyú besorolásának elvi lehetősége is ábrázolva van, de ez inkább a hőteljesítmény 
átvitelének alrendszerébe tartozik, és ez nem tárgya érdeklődésünknek. A H külső 
alrendszer által a HP hőszivattyú 

 

1,1, HnHH HHQ            (6.6) 

 
fűtőteljesítménye, és a G külső alrendszer által 

 

1,1,  nGGG HHQ          (6.7) 

 
hűtőteljesítménye van elvezetve. 

Az ily módon meghatározott alrendszerekben nem történik energiaátalakulás, ezért nem 
számolunk veszteségekkel. 

A mechanikai teljesítmény HPi parciális hőszivattyú általi felvételét megvalósító Mi külső 
alrendszerbe besorolható az elektromotor és a tengelykapcsoló (lásd 6.6 ábra). Ebbe az 
alrendszerbe Pi villamos teljesítmény lép be, és a Ki belső alrendszernek iKW ,

  mechanikai 

teljesítményt ad le. Ennek mennyiségi hatásfoka 

iEiMivK
i

iK
imM P

W
,,,

,
,  


,       (6.8) 

ahol ivK ,  a kompresszor mechanikai hatásfoka, iM ,  az elektromotor hatásfoka, iE ,  a 

villamos fogyasztás hatásfoka. 
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6.6 ábra: A HPi parciális hőszivattyú elementáris alrendszerei és azok jellemzői 

 
6.3.2 A parciális hőszivattyú fűtő- és hűtőteljesítményének elvezetését 
biztosító belső alrendszerek leírása 

A HPi parciális hőszivattyú alrendszereiben energiaátalakulás megy végbe, amelynek 
köszönhetően megvalósul a fordított gőzkörfolyamat. 

Az Ei alrendszer a HPi parciális hőszivattyú hűtőteljesítményének elvezetését és 
egyidejűleg a gőzkörfolyamat egyik részfolyamatát – a párologtatást – valósítja meg. A 
szekunder földhőhordozó által az Ei alrendszer 

1,,,  iGiGiG HHQ           (6.9) 

hőáramot vesz fel, melynek termodinamikai átlaghőmérséklete 

1,,

1,,
,










iGiG

iGiG
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SS

HH
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          (6.10) 

Ebben az alrendszerben a hőcsere lokális irreverzibilitás következtében minőségi 
veszteséget okoz, melyet a iirrE ,  lokális irreverzibilitási tényező segítségével vesszünk 

figyelembe. Az Ei alrendszerből kilépő hőáram termodinamikai átlaghőmérséklete 

iirrE

iG
iE

T
T

,

,
, 
           (6.11)
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Az Ei alrendszerben mennyiségi veszteségekkel is számolnunk kell, amelyeket a 
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QQ

Q
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,

,
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         (6.12) 

mennyiségi hatásfokkal veszünk figyelembe. 
A Ci alrendszer a HPi parciális hőszivattyú fűtőteljesítményének elvezetését és a 
gőzkörfolyamat egyik részfolyamatát – a lecsapódást – valósítja meg. A fűtővíz által 
ebből az alrendszerből elvezetett hőteljesítmény 

iHiHiH HHQ ,1,,
   ,         (6.13) 

melynek termodinamikai átlaghőmérséklete 

iHiH

iHiH
iH SS

HH
T

,1,

,1,
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 .         (6.14) 

Ha feltételezzük, hogy a kondenzátor lokális irreverzibilitási tényezője iirrC , , akkor az   

i-edik alrendszerbe belépő hőáram termodinamikai átlaghőmérséklete 

iRiK

iRiK
iirrCiHiC SS

HH
TT

,,

,,
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                    (6.15) 

A Ci alrendszerben keletkező mennyiségi veszteség a 
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          (6.16) 

mennyiségi hatásfokkal fejezhető ki. 

 
6.3.3 A parciális hőszivattyú munkaközegének sűrítését és expanzióját 
megvalósító alrendszer leírása 

A HPi döntő eleme a Ki alrendszer, amelyben a kompresszor található. A kompresszor 

iKW ,
  mechanikai teljesítményt vesz le az Mi alrendszerből, amelynek segítségével a 

szekunder földhőhordozóból alacsony iET ,  hőmérséklet mellett nyert iFQ ,
  hőáramból 

nagyobb iKT ,  termodinamikai átlaghőmérsékletű iKQ ,
  hőáramot képez. 

A Ki alrendszerrel szorosan összefügg az Ri alrendszer, amely a Ci és Ei alrendszereket 
elkülöníti nyomás szempontjából, és e két alrendszer között iRQ ,

  hőáramot juttat vissza a 

kompresszorral ellenkező irányban. Az energiaátalakulás termodinamikai vizsgálatakor 
megszokott módszerrel összhangban a Ki és Ri alrendszerekben nem számolunk 
irreverzibilitás okozta mennyiségi veszteségekkel. 

A kompresszorban keletkező veszteségeket az energiaátalakulás határhőmérsékletektől 
függő irreverzibilitása okozza. Ezek hatását állandó irr , a kompresszió irreverzibilitását 

figyelembe vevő hatásfokértéknél vizsgáljuk. 
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A iET ,  és iKT ,  termodinamikai határhőmérsékletek közötti kompresszióhoz szükséges 

mechanikai teljesítmény a [6] és [7] felhasználásával a 
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                (6.17) 

vagy a 
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         (6.18) 

egyenlettel fejezhető ki. 
Az alacsonyabb iET ,  hőmérsékletről magasabb iKT ,  hőmérsékletre emelt hőteljesítmény 
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 ,         (6.19) 

 
ill. 
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       (6.20) 

A kompresszor termodinamikai összhatásfoka a (6.18) és (6.20) kifejezésekben a iirrK ,  a 

iKrevW ,
  reverzíbilis kompresszióhoz szükséges mechanikai teljesítmény és a iKW ,

  valós 

irreverzíbilis kompresszióhoz szükséges mechanikai teljesítmény arányaként van 
definiálva: 

iK

iKrev
iirrK

W

W

,

,
, 


           (6.21) 

A (6.17) és (6.18), ill. (6.19) és (6.20) összehasonlításából következik a kompresszor 
eredő irreverzíbilis hatásfoka és egy kompresszorfokozat irreverzíbilis hatásfoka közötti 
összefüggés: 

1

1

,

1

,

,

,

,

,
















iirr

iE
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iE

iK

iirrK

T

T

T

T



  iirr ,         (6.22) 

 
Eszerint a kompresszor eredő irreverzíbilis hatásfoka mindig kisebb egy fokozat 
irreverzíbilis hatásfokánál. Ez abból következik hogy a bevitt mechanikai energia 
kompresszió elején hővé alakuló részét a későbbieknek komprimálni kell. A két hatásfok 
közötti különbség a iEiK TT ,, hőmérsékletarány növelésével nő. Ez a növekedés annál 

érezhetőbb, minél kisebb a kompresszorfokozat iirr ,  irreverzíbilis hatásfoka (lásd 6.7 

ábra). 
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6.7 ábra: A kompresszor eredő irreverzíbilis hatásfoka és fokozati hatásfoka közötti 

összefüggés 
Forrás: [7] 

 
A Ki alrendszerben kompresszió által keletkezett iKQ ,

  hőteljesítményből az Ei 

alrendszerbe iRQ ,


 hőteljesítmény kerül vissza az Ri alrendszeren keresztül. A 

hővisszakerülés lehetséges, hiszen a zárt körfolyamatban a munkaközeg hőmérséklete 
nagyobb a Ci alrendszerben, mint az Ei alrendszerben. 

A parciális hőszivattyú ST   és SH   diagramban ábrázolt irreverzibilis gőzkörfolyamata 
(lásd 6.8 ábra) alapján: 

 

iFiEiFiFiF STHHQ ,,´,,,
         (6.23) 

 
és 

iFiKiK HHQ ´,,,
  ,         (6.24) 

 
ahol Fi és Ki a kompresszió tényleges kezdő- és végpontja, Fi viszont a parciális 
hőszivattyú körfolyamatának fiktív pontja, amely a munkaközeg iET ,  hőmérsékletéhez 

tartozó telített folyadék állapotát jelenti, iFiFiF SSS ,',,
   . 
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A kompresszióval generált iKQ ,
  hőteljesítmény nem hasznosítható teljes mértékben, 

mivel a sűrített munkaközegből nem az Fi pontig vonhatjuk el a hőt, hanem csak az Ri 

pontig. A hasznosítás mértéke az 
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       (6.25) 

 
aránnyal fejezhető ki, ahol a Ci alrendszerből az Ei alrendszerbe visszakerülő 
hőteljesítmény iFiRiR HHQ ´,,,

  . Tekintettel a hővisszakerülésre az Ei alrendszerből a 

Ki alrendszerbe továbbítandó hőteljesítmény 
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     (6.26) 

 
A sűrített munkaközeg iKQ ,

  hőteljesítményének termodinamikai középhőmérséklete 
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 .         (6.27) 

 
Ehhez hasonlóan a Ci alrendszerbe hasznosan leadott iRiKiC QQQ ,,,

   hőteljesítmény 

termodinamikai átlaghőmérséklete 
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SS
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T
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           (6.28) 

 
A két termodinamikai középhőmérséklet aránya 
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,

.
,           (6.29) 
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6.8 ábra: A parciális hőszivattyú irreverzíbilis gőzkörfolyamata ST   és SH   diagramban 

Forrás: [7] 
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A iRQ ,
  hőteljesítmény fojtással jut a Ci alrendszerből az Ei alrendszerbe, ami 

 

iFiRiirrR SSS ,,,
           (6.30) 

 
entrópiaáram-növekedést okoz. 

 
6.3.4 A parciális hőszivattyú folyamat- és mérlegegyenletei 

A előző fejezetekben taglalt belső alrendszerek leírásához szükséges matematikai 
összefüggések alapján levezethetők a HPi parciális hőszivattyú folyamat- és 
mérlegegyenletei. Ezt két lépésben célszerű megtenni, előbb az irreverzíbilis 
energiaátalakítás Ki és Ri alrendszereire, majd az Ei és Ci alrendszerekben keletkező 
mennyiségi veszteségeket figyelembe véve a parciális hőszivattyú alrendszerre. 

A Ki és Ri alrendszerek együttes folyamategyenletei a (6.19), (6.25), (6.26) és (6.29) 
összefüggések felhasználásával: 
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   (6.31) 

 
ill. a (6.18) figyelembevételével: 
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     (6.32) 

 
A mérlegegyenlet pedig 

 

iCiKiE QWQ ,,,
           (6.33) 

 
Egy tetszőleges i-edik HPi parciális hőszivattyú folyamategyenletei a (6.8), (6.12), (6.16) 
és (6.22) összefüggések figyelembevételével: 
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(6.34) 
 



83 

ill. a (6.23) alapján: 
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           (6.35) 
 
A HPi parciális hőszivattyú eredő mérlegegyenlete értelemszerűen 

 
  iHimCiimMiGimE QPQ ,,,,,

          (6.36) 

 
Tekintettel a (6.34) vagy (6.35) mérlegegyenletre a parciális hőszivattyú 
teljesítménymérlege Sankey diagramban ábrázolható (lásd 6.9 ábra) 
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6.9 ábra: A parciális hőszivattyú állandósult teljesítménymérlegének grafikus 

szemléltetése 
Forrás: [4] 

 
A (6.34), (6.35) és (6.36) összefüggések egy tetszőleges HPi parciális hőszivattyú 
matematikai modelljének alapjául szolgálnak, ami a kompozíció második szintjén 
bázismodellként használható a teljes hőszivattyú-rendszer eredő modelljének  
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generálásához egy megfelelő szoftver-modul által. Az egyenletek struktúrájából 
nyilvánvaló, hogy 

 a folyamategyenleteket a termodinamikai átlaghőmérsékletek, a lokális és 
kompresszióval arányos irreverzibilitások, a hővisszakerülés és az alrendszerek 
mennyiségi veszteségei befolyásolják, 

 a teljesítménymérleget csak a parciális hőszivattyú egyes alrendszereinek 
mennyiségi veszteségei befolyásolják. 

A (6.34) folyamategyenlet a 
 

iiiH PCOPQ ,
            (6.37) 

 
megszokott formában is kifejezhető, ahol 
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        (6.38) 

 
a mennyiségi és minőségi veszteségekkel működő HPi parciális hőszivattyú fűtési 
tényezője. A hőszivattyúzás ideális, veszteségektől mentes működése esetén a fűtési 
tényező 
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T
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          (6.39) 

 
A reális hőszivattyú fűtési tényezőjét a gyakorlatban gyakran az ideális hőszivattyú fűtési 
tényezője és a mennyiségi ill. minőségi veszteségeket figyelembe vevő korrekciós 
együttható segítségével fejezzük ki. Ennek értelmében a (6.38) kifejezést a 
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T
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,,

,
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összefüggéssel lehet kifejezni. 
A iii COPCOP ,0  korrekciós együttható a hőszivattyú ún. összehasonlító hatásfokaként 

is ismert. Értékét konkrét esetben gyakorlati tapasztalatok alapján többnyire elfogadható 
pontossággal meg tudjuk meghatározni. A fűtési tényező ilyen jellegű kifejezése a 
gyakorlatban hasznos, a (6.38) összefüggéssel szemben viszont az a hátránya, hogy 
nem veszi figyelembe az egyes alrendszerekben keletkező mennyiségi és minőségi 
veszteségek hatását a hőszivattyúzás hatékonyságára. Így olyan ismeretekkel lehetünk 
szegényebbek, amelyeket a rendszer tökéletesítésére használhatnánk fel. 
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6.4 A hőszivattyú rendszer matematikai modelljének azonosítása 

A HPi parciális hőszivattyú alrendszereiben végbemenő energiaátalakulási folyamatokat a 
(6.34), (6.35) és (6.36) folyamat- ill. mérlegegyenletekkel lehet leírni. Ezek az 
energiaátalakulásnál keletkező mennyiségi és minőségi veszteségeket egyaránt 
figyelembe veszik. A dekompozíció/kompozíció elvének megfelelően ezek az egyenletek a 
hőszivattyú-rendszer matematikai modelljének generálásakor bázismodellként 
alkalmazhatók az egyes parciális hőszivattyúkra. 

Ahhoz hogy a matematikai modell egyenletei megoldhatók legyenek, hogy megbízható és 
kielégítő pontosságú információkat szolgáltassanak a konkrét felhasználásnál, kellő 
figyelmet kell szentelni az ezekben előforduló ismeretlen paraméterek 
meghatározásának. Gondolunk itt azon paraméterekre, amelyek az elpárologtatóban és a 
kondenzátorban lejátszódó energiaátalakuláskor keletkező mennyiségi veszteségeket, 
valamint a kompressziónál, fojtásnál és hővisszakerülésnél keletkező mennyiségi 
veszteségeket veszik figyelembe. 

A hőszivattyú állandósult üzemállapotainak matematikai modelljére támasztott 
természetes követelmény a lehető legmagasabb szintű univerzalitás, hogy széles körben 
felhasználható legyen. Ez fontos szempont, amit a matematikai modell azonosításánál ls 
a szimulációs szoftver kidolgozásánál figyelembe kell venni. 

 
6.4.1 A mennyiségi és minőségi veszteségek mutatói 

A távhőellátó rendszerbe integrált többfokozatú hőszivattyú állandósult üzemviteli 
állapotainak modellezéséhez a legfontosabb bemenő adat a távfűtőrendszerből visszatérő 
fűtővíz hőmérséklete. A parciális kondenzátorokban erről a HinT  hőmérsékletről 

melegszik HoutT  véghőmérsékletre. Ez a hőmérséklet nagy mértékben befolyásolja a 

szekunder hűtött hőhordozó közeg GinT  hőmérsékletét, amelyről a parciális 

elpárologtatókban GoutT  hőmérsékletre hűl le. A a matematikai modellben ezekre a 

hőmérsékletekre a következő jelölések érvényesek: 

HiHin TT  , 1,  nHHout TT , 

illetve 

1GGin TT  , 1,  nGGout TT . 

Mindemellett az elvezetett eredő fűtő- és hűtőteljesítményre a 

1,1, HnHH HHQ            (6.41) 

illetve 

1,1,  nGGG HHQ          (6.42) 

összefüggések érvényesek. 

A visszatérő fűtővíz HinT  hőmérséklete elsősorban a környezeti hőmérséklettől és a 

rendszer működésének sajátosságaitól, tehát általunk nem, vagy már működő rendszer 
esetében csak kis mértékben befolyásolható tényezőktől függ. A hűtött hőhordozó közeg 
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GinT  bemenő hőmérsékletét több tényező is befolyásolhatja attól függően, hogy milyen a 

hasznosított alacsony hőmérsékletű hőforrás jellege. Kivételes ritka esetben állandónak 
tekinthetjük. 

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a hőszivattyú állandósult üzemvitelének modellezését 
konkrét körülmények között, szükséges eme áramok bemenő hőmérsékletének 
meghatározása. Miután döntöttünk a parciális hőszivattyúk n számáról és a 

1,,,  iGiGiG TTT  hőmérsékletkülönbségről (az egyes parciális elpárologtatókban 

különbözhet), a szekunder földhőhordozó kilépő hőmérséklete a 





n

i
iGinGGout TTT

1
,,         (6.43) 

összefüggéssel fejezhető ki. 

Ehhez hasonlóan a fűtővíz kilépő hőmérséklete 

iH

n

i
HinHout TTT ,

1

 


,        (6.44) 

ahol iHiHiH TTT ,1,,    az egy parciális kondenzátorban elért hőmérsékletnövekedés. 

Ha ismert a szekunder hűtött hőhordozó Gm  tömegárama, a parciális hőszivattyú iGQ ,
  

hűtőteljesítményét a 1,,,  iGiGiG HHQ   összefüggés egyértelműen meghatározza. 

Tekintettel arra, hogy a víz hőmérséklete csak kis mértékben változik, fajlagos 
hőkapacitása állandónak tekinthető és érvényes: 

 
     iGpGiG TcmQ ,,           (6.45) 

 
A parciális hőszivattyú iGQ ,

  hűtőteljesítménye a (6.34) folyamategyenlet legfontosabb 

bemenő adata. 

 
6.4.2 Ei, Ci és Mi alrendszerekben végbemenő energiaátalakulással járó 
mennyiségi és minőségi veszteségek 

Az elpárologtató, ill. a kondenzátor és a környezet közötti hőátadás okozta mennyiségi 
veszteségeket a imE ,  és imC ,  hatásfokok által lehet figyelembe venni. Ezek értékei a 

(6.34) folyamategyenlet és a (6.36) mérlegegyenlet további fontos bemenő adatai, és a 
gyakorlati tapasztalatok alapján elfogadható pontossággal meghatározhatók. 

Ugyanez érvényes az Mi alrendszerben keletkező mennyiségi veszteségekre. Ez az 
alrendszer villamos energiával van táplálva, amit a Ki alrendszerben a hűtőközeg 
komprimálásához szükséges mechanikai energiává alakít át. Az itt keletkező 
veszteségeket az Mi alrendszer imM ,  mennyiségi hatásfoka által lehet figyelembe venni. 

Értéke szükséges a (6.35) folyamategyenlet és a (6.36) mérlegegyenlet megoldásához, 
és úgyszintén kellő pontossággal meghatározható a gyakorlati tapasztalatok alapján. 
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A termodinamika második főtétele értelmében a magasabb hőmérsékletszintről 
alacsonyabb hőmérsékletszintre történő hőátvitel a fellépő irreverzibilitások 
következtében csökkenti az átvitt hőáram minőségét. A parciális hőszivattyú 
elpárologtatójában és kondenzátorában keletkező minőségi veszteségeket a (6.34) 
folyamategyenletben iirrE ,  és iirrC ,  lokális irreverzibilitási tényező fejezi ki. 

A [6] és [7] alapján az elpárologtató lokális irreverzibilitási tényezőjét a 

1,,

,
, 1






iGiG

iirrE
iirrE

SS

S



 ,         (6.46) 

illetve 

iE

iG
iirrE T

T

,

,
,           (6.47) 

összefüggés fejezi ki. 

A (6.45) összefüggésben iirrES ,
  a szekunder hűtött hőhordozó és a hőszivattyú 

munkaközege között végbemenő hőátadás irreverzibilitása által okozott entrópiaáram-
növekedés. 
Esetünkben az egyszerűbb (6.47) összefüggés használata előnyösebb. 
Ha feltételezzük, hogy a hőszivattyú munkaközegének túlmelegedése a elpárologtatóban 
elhanyagolható, annak termodinamikai középhőmérséklete a párologtatási 
hőmérséklettel lesz azonos, iEiE TT ,,  . 

A iGQ ,
  hőáram termodinamikai középhőmérsékletét megadja a (6.10) összefüggés. Ha 

feltételezzük, hogy pc = konst., ami a mi esetünkben kellő pontossággal érvényes: 

1,

,

1,,
,

ln





iG

iG

iGiG
iG

T

T

TT
T          (6.48) 

A definíciónak megfelelően a kondenzátorban a szekunder földhőhordozó és a hűtőközeg 
közötti hőátadás lokális irreverzibilitásának tényezője 

iRiK

iirrC
iirrC

SS

S

,,

,
, 1








         (6.49) 

de a 

iH

iC
iirrC T

T

,

,
,           (6.50) 

összefüggéssel is kifejezhető. 
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A iHQ ,
  hőáram termodinamikai átlaghőmérsékletének kifejezésére a 

iHiH

iHiH
iH

SS

HH
T

,1,

,1,
, 










          (6.51) 

definíciós összefüggés helyett ez esetben is célszerűbb a 

iH

iH

iHiH
iH

T

T

TT
T

,

1,

,1,
,

ln 

 
         (6.52) 

összefüggés használata. 

Tekintettel a fűtővíz kis mértékű hőmérsékletváltozására, a kondenzátorban lecsapódott 
munkaközeg esetleges hőmérsékletcsökkenésének hatása a iCT ,  termodinamikai 

átlaghőmérsékletre elhanyagolható. Figyelembe kell viszont vennünk azt a tényt, hogy a 
munkaközeg túlhevített gőz állapotában kerül a kondenzátorba. Ez ugyanis a használt 
munkaközeg fizikai tulajdonságaitól függően nem elhanyagolható mértékben növelheti a 

iCQ ,
  hőáram iCT ,  termodinamikai átlaghőmérsékletét a iCT ,  kondenzációs 

hőmérséklethez képest. A kondenzáció termodinamikai átlaghőmérsékletének 
meghatározásához az alkalmazott munkaközeg állapotjellemzőinek számítása szükséges 
az érintett pontokban. 

 
6.4.3 A kondenzátor és az elpárologtató közötti hővisszakerülés, a 
kompresszió és a fojtás irreverzibilitásának mutatói 

A a kompresszor által generált hőáram mennyiségi kihasználásának a (6.25) kifejezéssel 
való figyelembevételére az ir  tényező lett bevezetve. Ez a tényező – tekintettel a (6.34) 

folyamategyenletre – szintén a matematikai modell fontos bemenő adata. Értékének 
meghatározásához a parciális hőszivattyú körfolyamatában alkalmazott hűtőközeg 
entalpiájának meghatározása szükséges Ki, Ri és Fi pontokban. 
További fontos paraméter, amely a kondenzátor és az elpárologtató között megvalósuló 
hővisszakerüléstől, de legfőképp e folyamat irreverzibilitásától függ, a (6.29) kifejezéssel 
meghatározott iR,  termodinamikai átlaghőmérséklet-arány. Értékének meghatározása a 

(6.34) folyamategyenlet alkalmazásához szükséges. A (6.27) és (6.28) összefüggések 
szerint ehhez a hűtőközeg állapotjellemzőit kell meghatározni a körfolyamat fontosabb 
pontjaiban (konkrétan az entalpiát és az entrópiát a Ki, Ri és a Fi pontokban). 

A (6.34) folyamategyenletben a munkaközeg kompressziójának irreverzibilitását a 
kompresszor iirr ,  fokozati hatásfoka fejezi ki. Ennek értéke a gyakorlati tapasztalatok 

alapján kellő pontossággal meghatározható. 

A iCT , , ir és iR,  paraméterek meghatározásához az alkalmazott munkaközeg 

állapotjellemzőinek meghatározása szükségeltetik az érintett pontokban. Az adott 
munkaközeg fajlagos entalpiája és fajlagos entrópiája viszonylag összetett matematikai 
képletekkel fejezhető ki. Esetünkben elsősorban az exponenciális függvények 
megjelenése a zavaró. Ezek ugyanis döntően befolyásolhatják a matematikai modell 
futamidejét, főleg a környezeti hőmérséklettartomány finomabb felosztásánál valamint 
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nagyobb fokozatszám választásánál. Az alábbi egyenletek célja az, hogy a munkaközeg 
szükséges jellemzőinek számítását lehetővé tegye és mindemellett kellő pontosságot 
nyújtson. 

A munkaközeg állapotától függően az egyes állapotjellemzők kifejezéséhez a következő 
egyenleteket lehet alkalmazni a [4] alapján: 

 
1. Telítettségi nyomás a hőmérséklet függvényében  

4
5

3
4

2
321 .... tKtKtKtKKp          (6.53) 

 
2. Telített folyadék fajlagos entalpiája a hőmérséklet függvényében 

3
9

2
876 ... tKtKtKKh         (6.54) 

 
3. Telített gőz fajlagos entalpiája a hőmérséklet függvényében 

6
16

5
15

4
14

3
13

2
121110 ...... tKtKtKtKtKtKKh     (6.55) 

 
4. Telített folyadék fajlagos entrópiája a hőmérséklet függvényében 

3
20

2
191817 ... tKtKtKKs         (6.56) 

 
5. Telített gőz fajlagos entrópiája a hőmérséklet függvényében 

6
27

5
26

4
25

3
24

2
232221 ...... tKtKtKtKtKtKKs     (6.57) 

 
6. Telítettségi hőmérséklet a nyomás függvényében 

4

1

32
3

1

31
2

1

302928 .... pKpKpKpKKt       (6.58) 

 
7. Túlhevített gőz fajlagos entalpiája a hőmérséklet és nyomás függvényében 

3837
2

3635
2

3433 ...... KTpKTKTKpKpKh      (6.59) 

 
8. Túlhevített gőz fajlagos entrópiája a hőmérséklet és nyomás függvényében 

4443
2

4241
2

4039 ...... KTpKTKTKpKpKs      (6.60) 

 
9. Túlhevített gőz hőmérséklete a nyomás és fajlagos entalpia függvényében 

  5049
2

4847
2

4645 .ln...ln.ln. KhpKhKhKpKpKt     (6.61) 

 
10. Túlhevített gőz fajlagos entalpiája a nyomás és fajlagos entrópia függvényében 

  5655
2

5453
2

5251 .ln...ln.ln. KspKsKsKpKpKh     (6.62) 
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A munkakörfolyamat egyes pontjaiban, de elsősorban a kompresszor szívócsonkjában 
fontos a munkaközeg sűrűségének meghatározása. Az erre vonatkozó egyenletek a 
munkaközeg állapotától függően a következők: 

 
11. Telített folyadék sűrűsége a hőmérséklet függvényében 

4
61

3
60

2
595857 .... tKtKtKtKK       (6.63) 

 
12. Telített gőz sűrűsége a hőmérséklet függvényében 

6
68

5
67

4
66

3
65

2
646362 ...... tKtKtKtKtKtKK     (6.64) 

 
13. Túlhevített gőz sűrűsége a nyomás és hőmérséklet függvényében 

75
12

74
1

73
2

72
1

71
2

7069 ....... KTpKTpKTKTKpKpK    (6.65) 

 
Ha a fenti egyenletekbe a nyomást kPa-ban és a hőmérsékletet °C-ban helyettesítjük be, 
a fajlagos entalpiát kJ/kg-ban, a fajlagos entrópiát pedig kJ/(kg.K)-ban kapjuk meg. 
Kivételt képeznek a túlhevített gőz paramétereinek számítására szolgáló egyenletek, 
melyekben a hőmérsékletet K-ban kell behelyettesíteni. Túlhűtött folyadék állapotában 
lévő munkaközeg entalpiáját és entrópiáját hőmérsékletének megfelelő telített 
folyadékéval vehetjük egyenlőnek. 

A a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet (IIR) irányelve alapján a referencia-állapotra 
érvényes: 0 °C-nál a telített folyadék fajlagos entalpiája 200 kJ/kg, fajlagos entrópiája 
pedig 1 kJ/(kg.K). 

A fent közölt egyenletekben előforduló együtthatók értékei a telítettségi állapotban 
10÷80 °C hőmérséklettartományra és túlhevített gőz állapotban 5÷45 K túlhevítés 
esetére az R134a, R290, R1270 ás R215fa munkaközegekre a [4] forrásban közölt 
táblázatban vannak összefoglalva. Az együtthatók ott feltüntetett értékei 
felhasználásával a körfolyamat jellemző pontjaiban megfelelő pontossággal meg lehet 
határozni a fajlagos entalpia, entrópia esetleg hőmérséklet értékét. 

 
6.4.4 A hőszivattyúk munkaközegeinek jellemzői és alkalmazásuk 
szempontjai 

Az Európai Unió környzetvédelmi politikája egyre szigorúbb előírásokkal szabályozza a 
környzetkárosító hűtőközegek használatát a hűtés-, klíma és hőszivattyú 
alkalmazásokban. Az ózonréteget a klórtartalmuk miatt leginkább károsító halogenizált 
szénhidrogének, az R11 és R12 használatát már régen betiltották. Az egyelőre még 
engedélyezett fluórtartalmú halogénezett szénhidrogéneket használó hűtőkörökkel 
kedvező energiahatékonyságot lehet ugyan elérni, de ezek a környezetbe kerülve erős 
üvegházhatást fejtenek ki és ezáltal nagymértékben hozzájárulhatnak a globális 
felmelegedéshez. 
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A többfokozatú hőszivattyúk munkaközege helyes megválasztásának a következő két 
okból fokozott figyelmet kell szentelni: 

 az egyes parciális hőszivattyúk körfolyamatai eléggé eltérő viszonyok között 
működnek és ezért ezekben gyakran különböző munkaközegek alkalmazása 
indokolt lehet. 

 zömével nagyteljesítményű rendszerekről van szó, amelyeknél az 
energiahatékonyság és környezetkárosítás szempontjai törvényszerűen nagyobb 
súllyal esnek latba. 

Tekintettel a globális felmelegedéssel járó reális veszélyekre az EU energia- és 
környezetvédelmi politikájának legfőbb célkitűzéseihez tartozik a nagy globális 
felmelegítési hatással rendelkező hűtőközegek (pl. R134a, R407C) alkalmazásának 
korlátozása, ill. hosszú távon ezek betiltása. Egyes tagállamokban (Dánia, Ausztria) az 
átlagnál szigorúbbak az előírások, és az ilyen hűtőközegekkel működő berendezések 
használatát környezetvédelmi adóval terhelik. Várhatóan az ehhez hasonló előírások 
előbb-utóbb az egész unió területén elterjednek a végleges betiltásukig. Ezek a tények 
nagy kihívást jelentenek a kutatás és fejlesztés számára, amelynek a környezetbarát 
alternatív hűtőközegek alkalmazása az egyik legidőszerűbb témája lett. A fő cél olyan 
hűtőközegek alkalmazását elterjeszteni, amelyekkel alacsonyabb globális felmelegítési 
hatás mellett legalább hasonló energiahatékonyságot lehet elérni. 

A hőszivattyúk munkaközegei alkalmazásának a környezetre gyakorolt közvetlen és 
közvetett hatását a teljes egyenértékű felmelegítési hatás, az ún. TEWI-faktor (Total 
Equivalent Warming Impact) fejezi ki, amely a 

 
 TEWI=GWP.L.n+GWP.m.(1-rec)+n.Ea.      (6.66) 
 
egyenlettel határozható meg, ahol GWP-a hűtőközeg globális felmelegítési hatása, [–]; 
L a hűtőközegnek egy év alatt a környezetbe szivárgó mennyisége, [kg/a]; m a 
hűtőkörben keringő munkaközeg tömege, [kg]; n a hűtőkör élettartama, [a]; rec a 

munkaközegnek az élettartam lejárta utáni visszaszerzésének mértéke, [–]; Ea a hűtőkör 
évi energiafogyasztása, [kWh/a];  a kompresszor hajtásához szükséges 1 kWh 
mechanikus energia előállításával járó szén-dioxid-kibocsátás, [kg/kWh]. 

 
GWP a szén-dioxid globális felmelegítési hatásához van viszonyítva – ennek értéke 100 
év légköri élettartam esetén GWP = 1. 

A TEWI első két összetevője a hűtőközeg alkalmazásának a környezetre gyakorolt 
közvetlen globális hatását, míg a harmadik annak közvetett hatását fejezi ki. Az első két 
összetevő elsősorban a fél-hermetikus vagy nyitott kompresszoros rendszereknél 
jelentős, tehát az összhatás nagy részét képezheti. 

Ellentétes a helyzet a hermetikusan zárt kompresszoros köröknél, ahol a környezetbe 
való párolgás valószínűsége minimálisra csökkenthető és a közvetett hatásnak van döntő 
szerepe. Az első és második generációjú munkaközegek tiszta szénhidrogénekkel való 
helyettesítésének alapfeltétele a legalább azonos, de lehetőleg kedvezőbb 
energiahatékonyság. 

A hőszivattyú alkalmazásokban jelenleg még domináló második generációjú 
hidrofluorokarbon – R134a-tetrafluoroetán mellett egyre népszerűbbek a jövő 
szempontjából alternatív megoldásként kínálkozó harmadik generációjú munkaközegek. 
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Ezek a megfelellő tulajdoságokkal rendelkező tiszta szénhidrogének (R600a-izobután, 
R290-propán, R1270-propilén és egy fluór/tiszta szénhidrogén-keverék – R245fa-
pentafluoropropán). Turbókompresszoros alkalmazásokban az ún. zeotropikus 
(hőmérséklet-csúszással rendelkező, pl. R407C) keverékek nem alkalmazhatók. 

A nagyteljesitményű többfokozatú hőszivattyúkban alkalmazható munkaközegek 
jellemzőinek vizsgálata alapján a következő tanulságot lehet levonni: 

1. A tiszta szénhidrogének móltömege lényegesen kisebb az R134a munkaközegéhez 
viszonyítva. Nagyteljesítményű alkalmazásokban kizárólag centrifugális turbó-
kompresszor alkalmas a munkaközeg sűrítésére. Tekintettel arra, hogy ennek 
diffuzorában a gáz molekulájának kinetikus energiája nyomási energiává alakul át, 
nagy előnyt jelent a gáz molekulájának nagyobb tömege. Ellenkező esetben a 
kompressziót több fokozatban kell megvalósítani. 

2. Egységnyi fűtőteljesítmény fejlesztéséhez propán és propilén alkalmazásakor a 
beszívott munkaközeg térfogatárama érezhetően kisebb mint az R134a és R600a 
esetében, ami azt jelenti, hogy a berendezések kisebb méretűek lesznek. Ezt az 
előnyt azonban az előző pontban említett több fokozat szükségessége nagy-
mértékben ellensúlyozhatja, ami nagyobb tőkeigényességhez vezethet. 

3. A turbókompresszorban megvalósuló sűrítés szempontjából lényeges a 
kondenzációs és elpárologtatási nyomás különbsége. Minél nagyobb ez az érték, 
annál több fokozat szükséges a gőz kívánt nyomásának eléréséhez. 

4. Rendkívül érdekes tulajdonságokkal rendelkezik a duzzasztóanyagként is ismert 
pentafluoropropán. Ennek telítettségi nyomása 10 °C-nál az atmoszferikus 
nyomásnál alacsonyabb, és 30 °C-nál is csak enyhén a fölött van. Előnyös 
móltömegének köszönhetően nagyteljesítményű hőszivattyúkban igéretes 
alternatív munkaközeg lehet a jövőben. Alkalmazása azonban kizárólag nagy 
párologtatási hőmérsékleteknél jöhet számításba. 

 
A tiszta szénhidrogének az EN 378-1 valamint az IEC 60335-2-40-A2 szabvány alapján a 
nagyon gyúlékony és kevésbé mérgező hűtőközegek csoportjába sorolhatók. Ez 
értelemszerűen fokozott biztonsági előírások betartását vonja maga után. Esetünkben az 
ATEX 100 szabvány szerint kell eljárni. 

Nagyteljesítményű berendezésekben szinte kizárólag elárasztott elpárologtatók vannak 
alkalmazva. Az ebből kilépő gőz nedvességtartalma a folyadékgyűjtőben leválik, s a 
turbókompresszor telített gőzt szív be. 

Az izobután vagy pentafluoropropán és a többi alkalmazható munkaközeg között egy 
lényeges különbséget tapasztalhatunk. Nevezetesen azt, hogy a felső telítettségi görbe 
és a telítettségi nyomás metszéspontjából húzott izentropa meredekebb a felső 
telítettségi görbénél. Ebből az következik, hogy amennyiben a gőz sűrítése reverzíbilis 
lenne, az egész folyamat enyhén nedves gőz tartományában játszódna le, ahogy ezt a 
6.10/a ábrán szemléltetjük log p-h diagramban izobután munkaközeg esetén (a felső 
telítettségi görbét fekete színnel, az izotermákat piros színnel, továbbá a telítettségi 
görbén lévő 1 pont és 2s pont között végbemenő izentropikus sűrítést lila színnel 
jelöljük). Ez a gőzturbináknál tapasztalható, az élettartamot csökkentő erózióhoz 
vezetne. Ezt megelőzendő, a kompresszor túlhevített gőzt kell hogy beszívjon. Ezért 
indokolt fokozott figyelmet szentelni az ismert izentropikus hatásfok ismeretében a 
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megfelelő túlhevítés meghatározásának. Túlhevített izobután gőz irreverzíbilis sűrítése 
log p-h diagramban a 6.10/b ábrán van szemléltetve. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a)       b) 

6.10 ábra: Telített izobután gőz reverzíbilis és irreverzíbilis sűrítése log p-h diagramban 
(a), túlhevített izobután gőz sűrítése log p-h diagramban (b) 

Forrás: [4] 
 
A hőszivattyú körfolyamatának megvalósításához munkaközegként elvileg alkalmazható 
a szén-dioxid is. Annak móltömege a tiszta szénhidrogénekéhez hasonlóan kicsi, és 
rendkívül alacsony a kritikus hőmérséklete (31 °C). Ez azt jelenti hogy a szén-dioxidot 
alkalmazó hőszivattyú körfolyamata kizárólag transzkritikus körben valósítható meg. 
Ilyen körfolyamatban kondenzáció helyett a szuperkritikus gáz hűtésére van szükség, 
melynek során annak hőmérséklete a hőcserélő felületén folyamatosan változik. Ezért a 
szén-dioxid alkalmazása csak olyan esetben indokolt, ha a fűtőrendszer magas 
hőmérsékletszintű (pl. fűtőtestek) körre és alacsony hőmérsékletszintű (pl. padlófűtés) 
körre van osztva, ami eléggé gyakran előnyösen alkalmazott megoldás. 
Versenyképességének alapfeltétele a szuperkritikus gáz lehető legjobb lehűtése. 

 
6.5 A többfokozatú hőszivattyúzás tervezésének gazdaságossági 
vonatkozásai 

A többfokozatú hőszivattyúzás technológiája különlegesen jól alkalmazható a szoláris 
távfűtő rendszerek (SDH rendszer – Solar District Heating) innovációjánál. Az ilyen 
rendszer szezonális hőtárolóval üzemel, amely közvetlenül 35 °C körüli hőmérsékletre 
merül ki. Ilyen hőmérsékletnél a hőtartalma még jelentős, de már csak hőszivattyú 
alkalmazásával használható ki épületek fűtésére. Az a hőtárolót 5 °C körüli 
hőmérsékletre hűtheti le a fűtési hő termelése közben. Ha a rendszer helyesen van 
tervezve és szabályozva, ez a fűtési szezon vége felé következik be, amikor már gyakran 
hűtési igény lép fel. Ennek kielégítésére az immár hidegenergiát tartalmazó hőtárolót 
előnyösen fel lehet használni. Igy a hőszivattyú alkalmazása rendkívül hatékony, mivel 
nem csak a fűtő-, hanem hűtőhatása is ki van használva. Az energiahatékonyság így 
lényegesen növelhető, ami természetesen a költséghatékonyság növekedését is előidézi. 
A gazdaságossági mutatókat hőszivattyúzás koncepciójának helyes megválasztásával is 
lényegesen javítani lehet. 
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Mint ismeretes, a hőszivattyú feladata mindenekelőtt a következő funkciók 
problémamentes elvégzése: 

 az alacsony hőmérsékletű hő szekunder hordozó közegéből való hőelvonás a 
párologtatóban, 

 a párologtatóban felvett és a kompresszor hajtásához felhasznált mechanikai 
munkának megfelelő hő leadása a magas hőmérsékletű hő hordozó közegének 
(fűtővíz) a kondenzátorban. 

A vizsgált esethez hasonló alkalmazásoknál az általában szélsőségesen nagy 
teljesítményekből kifolyólag sokszor nem lehetséges, vagy az elérhető alacsony 
hatékonység miatt nem ésszerű a hagyományos sorozatban gyártott hőszivattyúk 
használata. Ilyenkor a többfokozatú hőszivattyúzás technológiáját az adott 
körülményekre szabva kell megtervezni. 

Ezzel kapcsolatban az alábbi két alapvető problémakör megoldásának kell kiemelt 
figyelmet szentelni: 

1. A többfokozatú HP-szivattyú alapvető paramétereinek meghatározása a 
legalacsonyabb költségek szerint való tervezés elvének betartása mellett (Least 
Cost Planning – LCP). 

2. Az optimalizált szerkezeti megoldású hőszivattyú üzemeltetése 
gazdaságosságának vizsgálata annak eldöntésére, hogy milyen feltételek mellett 
érdemes a többfokozatú hőszivattyúzás alkalmazásának gondolatával foglalkozni. 

Az 1. témakör általános jellegű megoldást feltételez, amely lehetővé teszi az üzemeltetés 
különlegességeinek figyelembevételét is. A konkrét formája matematikai modell és annak 
szoftveri megjelenítése lehet, amely lehetővé teszi: 

 
 az optimalizált paraméterek olyan értékeinek meghatározását, amelyeknél a 

hőszivattyúzás költségei minimálisak lennének, 

 megvizsgálni néhány nehezen azonosítható paraméter hatását a hőszivattyúzás 
gazdaságosságának alakulására. 

A 2. témakör megoldásának tartalmaznia kell a hőszivattyú éves üzemeltetése 
gazdaságosságának vizsgálatát, amelynek alapján eldönthető, hogy indokolt-e az 
alkalmazása a rendelkezésre álló konkrét körülmények között, például a már említett 
szoláris távhőellátó rendszer struktúrájában. A költségek minimalizálásának igényét 
ugyan ez a probléma ihlette, de a megoldásnak érthetően inkább általános jellegűnek kell 
lennie, hogy más konkrét esetekben is alkalmazni lehessen. A 6.3.4 fejezetben a 
hőszivattyúnak az entrópia-hőmérséklet szemlélet alkalmazásából adódó folyamat- és 
mérlegegyenletei vannak leírva. Ezek pontos képet adnak a hőszivattyú állandósult 
üzeméről abban az esetben, ha az egyenletben szereplő segéd-paraméterek értékeit 
kellő pontossággal meg tudjuk állapítani. A matematikai leírás gyenge pontja éppen ez a 
tény, ugyanis néhány paraméter értékének meghatározása szakirodalmi adatok hiánya 
miatt csak aránylag igényes kisérletek eredményei alapján lehetséges, amelyek 
megvalósítására csak ritkán van lehetőség. Ebből kifolyólag az alapvető paraméterek 
optimális értékeinek meghatározásánál jóval egyszerőbb matematikai leírásból 
indulhatunk ki, amelyben az egyedüli aránylag bizonytalan értékű paraméter az 
összehasonlító hatásfok (néhány irodalmi forrásból exergetikai hatásfokként is ismert). 
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Ennek értéke aránylag szűk tartományban változik és a gyakorlati tapasztalatok alapján 
elég megbízhatóan meghatározható. 

Az egyszerűbb leírás használata teljes mértékben elfogadható az alapvető paraméterek 
optimális értékeinek meghatározásánál, ha az optimum keresése különböző alternatívák 
íösszehasonlításán alapul. Ebben az esetben ugyanis minden alternativa pontosságát 
hasonlóan befolyásolja az egyszerűsítés. 

A 2. témakör problémáinak megoldásánál már fontosabbak az energiák illetve 
energiaáramok valós értékei, ezért a 6.3.4 fejezetben található pontosabb folyamat- és 
mérlegegyenletek használata ajánlott. Erre a [4] forrás kinál alternativ megoldást. 

Mint általában, az egyszerűsített matematikai leírás használatánál is a többfokozatú 
hőszivattyú dekompozíciójából indulunk ki. Feltételezzük, hogy a dekompozició első 
szintjének lényege a hőszivattyúnak n parciális hőszivattyúra való felbontása. Az 
egyszerűsítéshez tartozik az is, hogy a munkaközegek hőmérsékletét a párologtatókban 
és kondenzátorokban állandónak vesszük. A hőhordozó munkaközegek hőmérsékletei, 
valamint a párologtatás és lecsapódás hőmérsékletei az egyes parciális hőszivattyúkban 

a HT   diagramban vannak szemléltetve a 6.11 ábrán. 

 

 
6.11 ábra: A többfokozatú hőszivattyú általános számítási vázlata 

 
Az optimalizálás fő célja meghatározni a hőszivattyú fő paramétereit, amelyeknél a teljes 
éves költségek minimálisak lennének. Ezért mindenekelőtt meg kell határozni, hogy 
milyen paraméterek milyen költségeket befolyásolnak leginkább és hogyan. 

Abból a feltételből indulunk ki, hogy ismerjük a HP hőszivattyú párologtatójában hűtött 
hőhordozó közeg TG,1 belépő és TG,n+1 kilépő hőmérsékletét és Gm  tömegáramát. Ebből 

adódik a teljes hűtőteljesítmény: 

)( 1,1,  nGGpGE TTcmQ          (6.67) 
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A teljes hűtőteljesítmény egyenlő felosztásával az n parciális hőszivattyúra ismertté 
válnak a HPi parciális hőszivattyúkhoz tartozó TG,i belépő és TG,i+1 kilépő hőmérsékletek 
is. 

Hasonlóan feltételezzük, hogy ismerjük a melegített  fűtővíz TH,1 és TH,n+1 hőmérsékletét a 
HP hőszivattyú bemenetén és kimenetén. Következésképpen ismertek az egyes HPi 
hőszivattyúk TH,i és TH,i+1 belépő és kilépő hőmérsékletei is. 

 
6.5.1 A minimális hőmérsékletkülönbség meghatározása a 
párologtatókban és kondenzátorokban 

A hűtött és melegített tömegáramok hőmérsékletei szerint az egyes parciális 
hőszivattyúkban a párologtatási TE,i és lecsapódási TC,i hőmérsékleteket a párolgó és 
hűtött illetve lecsapódó és melegített munkaközegek közötti minimális ∆Tmin 
hőmérsékletkülönbség szerint lehet meghatározni. 

A minimális hőmérsékletkülönbség a hőszivattyú egyik legfontosabb paramétere, amely 
lényegesen befolyásolja az energia- és költséghatékonyságot. Annak növelése a 
párologtatási és lecsapódási hőmérsékletek közötti különbséget növeli és ezáltal romlik a 
COP fűtési tényező értéke. Következésképpen nőnek a hőszivattyúzás CR(∆Tmin) 
üzemeltetési költségei a növekvő energiafelhasználás miatt. 

Ugyanakkor a nagyobb minimális hőmérsékletkülönbség a párologtatók és kondenzátorok 
hőcserélő felületeinek nagyságára kisebb igényt támaszt. Ezáltal csökkennek a CI(∆Tmin) 
beruházási költségek. 

Nyilvánvaló tehát, a minimális hőmérsékletkülönbség értéke döntő mértékben 
befolyásolja a hőszivattyúzás költségeinek alakulását. Ezt a tényt különösen a 
nagyteljesítményű többfokozatú hőszivattyúk esetében nem lenne szabad figyelmen kivül 
hagyni. 

Az előző tényekből nyilvánvaló, hogy a hőszivattyúzás CT(∆Tmin) teljes évi költsége a 
minimális hőmérsékletkülönbség egy bizonyos (∆Tmin)opt értéke mellett minimális lesz. A 
célfüggvény tehát a következő alakban fejezhető ki: 

 
CT[(∆Tmin)opt] = CI[(∆Tmin)opt]+CR[(∆Tmin)opt] = min (CT1,…,CTj,…,CTN)  (6.68) 
 
ahol CT1,…,CTj,…,CTN a hőszivattyúzás teljes költsége a különböző ∆Tmin. értékekkel 
tervezett alternativ megoldásoknál. 

A gyakorlatban eléggé elterjedt az a szemlélet, hogy a víz-víz típusú hőszivattyúk 
esetében ∆Tmin értékét 5 K körül kell választani. Ennek a paraméternek a hatása a 
költségekre túlságosan nagy ahhoz, hogy ezt a szemléletet maradéktalanul elfogadjuk. 
Különösen a nagyteljesítményű többfokozatú hőszivattyúk esetében az a (∆Tmin)opt érték 
meghatározását mindenképpen indokoltnak tarthatjuk. 

 
6.5.2 A parciális hőszivattyúk optimális száma 

A hőszivattyú fokozatainak illetve a parcicális hőszivattyúk n száma a beruházási és 
üzemeltetési költségeket szintén fordított értelemben befolyásolja. 
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A fokozatok számával a növekszik a fűtési tényező és ennek következtében csökken a 
hőszivattyú energiafelhasználása, tehát az üzemeltetés CR(n) költségei is. Ezzel szemben 
a bonyolultabb szerkezeti felépítés növeli a CI(n) beruházási költségeket. 

A hőszivattyúzás teljes CT(n) költségei egy bizonyos optimális nopt fokozatszám mellett 
minimálisak. A célfüggvény tehát a következő alakban fejezhető ki: 

 
CT(nopt)  = CI(nopt) + CR(nopt) = min (CT1,…,CTi,…,CTM )    (6.69) 
 
ahol CT1,…,CTi,…,CTM a hőszivattyúzás teljes költsége a fokozatszám különböző értékeivel 
tervezett alternativ megoldásoknál. 

 
6.5.3 A fokozatszám és a minimális hőmérsékletkülönbség 
kombinációjának optimalizálása 

A többfokozatú hőszivattyúzás kétparaméterű optimalizációját úgy értelmezhetjük, mint 
a ∆Tmin és n értékek olyan (∆Tmin, n)opt  kombinációjának meghatározását, amelynél a 
teljes költség minimális értéke várható. 

Ez az eljárás két szakaszba osztható: 

 
1. a fokozatszámok minden számításba vehető értékénél meghatározzzuk a teljes 

költséget minden reális ∆Tmin értékre. 
2. meghatározzuk az így nyert halmaz minimális tagját és az annak megfelelő (∆Tmin, 

n)opt kombinációt. 
 
A célfüggvényt eszerint a következő alakban fejezhetjük ki: 
 
      CT[(∆Tmin, n)opt] =CI[(∆Tmin, n)opt] + CR[(∆Tmin, n)opt] = 
      = min {[min (CT1,…,CTj,…,CTa)]1,…,[min (CT1,…,CTj,…,CTa)]i,…, 
      [min (CT1,…,CTj,…,CTa)]M }       (6.70) 
 
6.5.4 A legkisebb költségek szerinti tervezés elvének alternatív 
alkalmazása 

A legkisebb költségek szerinti tervezés (LCP – Least Cost Planning) elvének 
alkalmazásánál a hőszivattyú egyszerű mérleg- és folyamategyenletének alkalmazását 
tartjuk ésszerűnek. A eljárás célja a hőszivattyú tervezésénél a minimális teljes költségek 
elérésére törekedni. 

Az előző fejezetben vázolt megfontolások alapján a ∆Tmin és n optimális kombinációjának 
meghatározása az elsődleges cél. A feladat megoldásánál feltételezhetjük, hogy a 
fokozatok lehetséges száma 2, 3, 4, maximálisan 5 lehet. Ezt a feltételezést konkrét 
adatokkal támaszthatjuk alá. 

A többfokozatú hőszivattyúzásnak a 7. fejezetben leírt alkalmazásánál a hőszivattyú a 
szezonális hőtároló 35 °C-os vizét 5 °C-ra hűti. A keringtetőszivattyú 1,2 kg/s vizet szállít 
a párologtatóba. A kondenzátorokban a fűtővíz a 40 °C-os belépő hőmérsékletről 60 °C-
ra melegszik. Ha ∆Tmin = 5 K minimális hőmérsékletkülönbséget feltételezünk, akkor a 
hőszivattyúzás folyamatának energetikai paraméterei a különböző fokozatszámok 
esetében a 6.3 táblázat szerint változnak. 
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6.3 táblázat: A hőszivattyúzás energetikai paraméterei az n fokozatszám függvényében 

 
QE hűtőteljesítmény; TE párolgási hőmérséklet; TC lecsapódási hőmérséklet; 

COP fűtési tényező; QC fűtőteljesítmény; W felhasznált mechanikai teljesítmény. 
 
A 6.3 táblázatban összefoglalt eredmények közül különösen figyelemre méltó a COP 
fűtési tényező alakulása a fokozatszám függvényében. 

Az a tény, hogy a hőszivattyúzás két fokozatra való felosztásánál a COP értéke 2,6-ről 
4,17-re növekszik, egyértelműen bizonyítja a több fokozatba való felosztás indokoltságát. 
Három fokozat választása kettő helyett már lényegesen kisebb növekedést eredményez 
COP = 4,43 értékre. Még kisebb a növekedés, ha három fokozat helyett négyet 
választunk (COP = 4,57), míg öt fokozat választása négy helyett (COP = 4,66) már 
energiahatékonyság szempontjából gyakorlatilag indokolatlan, mivel az üzemeltetési 
költségek csökkenése nagy valószínűséggel nem ellensúlyoznák a beruházási költségek 
növekedését. 

A fenti meggondolások alapján leszögezhetjük, hogy fokozatok számát a hűtési 
hőmérsékletkülönbség függvényében kettő és négy között célszerű választani. A (6.70) 
célfüggvénnyel meghatározott kétparaméteres optimalizáció helyett elegendő elvégezni a 
(6.68) célfüggvénnyel kifejezett egyparaméteres optimalizációt az előző megfontolások 
alapján megválasztott fokozatszámok esetére. 

Mint már ismert, egy konkrét fokozatszám esetében az energia- és költséghatékonyság 
leginkább a munkaközegek közötti Tmin minimális hőmérsékletkülönbségtől függ a 
párologtatókban és kondenzátorokban. Annak növekedése, illetve csökkenése az 
energiahatékonységot és a költségeket ellentétesen befolyásolja. 

A minimális hőmérsékletkülönbséggel a COP fűtési tényező értéke és következésképpen 
az energiafelhasználás és a CR üzemeltetési költségek forditottan arányosak. Ezzel 
szemben a párologtatók és kondenzátorok hőcserélő felülete és ebből kifolyólag a CI 
beruházási költségek is egyenesen arányosak a minimális hőmérsékletkülönbséggel.  
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Nyilvánvaló, hogy a 

 CT = CI + CR = CT(∆Tmin) = CI(∆Tmin) + CR(∆Tmin)     (6.71) 
 
teljes költség egy bizonyos (∆Tmin)opt értéknél minimális lesz. Ez az érték analitikusan 
következő feltétel alapján határozható meg: 

   0
)( min




T

CT
         (6.72) 

 
A (6.72) összefüggés kifejezése meglehetősen bonyolult, nehezen kezelhető lenne még 
akkor is, ha a 

CT = CT(∆Tmin)          (6.73) 

        

függvény kifejezésénél az egyszerű folyamat és mérlegegyenletet használnánk. Ezért és 
más egyéb okokból kifolyólag a numerikus megoldás látszik előnyösebbnek 

A minimális hőmérsékletkülönbség (∆Tmin)opt optimális értéke numerikus módszer 
alkalmazása esetében a következő feltételből adódik: 

CT[(∆Tmin)opt]=CI[(∆Tmin)opt]+CR[(∆Tmin)opt] = min (CT1,…,CTj,…,CTN)  (6.73) 
 
              (∆Tmin)opt 

 
ahol: CT1,…,CTj,…,CTN  a különböző ∆Tmin értékkel tervezett hőszivattyúzási alternatívák 
teljes költségei. 

A numerikus módszer hátránya, hogy bizonyos önkényesen megválasztott ∆Tmin 
értékekkel tervezett hőszivattyúzási alternatívákat vizsgálunk. Igy az eredmény 
megbízhatatlanabb mint az analitikus megoldás esetében, mert a keresett optimális érték 
két kiválasztott érték között lehet. Ezért valójában valamiféle kvázi optimális 
hőmérsékletkülönbséget határozunk meg, Ez annál közelebb áll a valódi optimális 
értékhez, minél sűrűbben választjuk a ∆Tmin értékeit. 

 
6.5.4.1 A költségek kifejezése a minimális hőmérsékletkülönbség függvényében 

Ahhoz, hogy a (6.73) célfüggvény szerint a minimális hőmérsékletkülönbség optimális 
értékét meghatározhassuk, ki kell fejeznünk a teljes költséget a ∆Tmin  segítségével, 
vagyis konkretizálni a (6.73) függvényt. Nyilvánvaló, hogy csak azokat a költségeket 
lehet figyelembe venni, amelyek a teljes költség szempontjából meghatározók és 
amelyeket egyértelműen ki tudjuk fejezni a minimális hőmérsékletkülönbség 
függvényében. Szerencsére a legjelentősebb költségek esetében ez a függvény aránylag 
könnyen számszerűsíthető. Az üzemeltetési költségek közül idesorolható a meghatározó 
jelentőségű energiaköltség, pontosabban a kompresszorok hajtására felhasznált villamos 
energia költsége. A beruházási költségek közül a párologtatók, kompresszorok és 
kondenzátorok költségei. 
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6.5.4.2 Beruházási költség 

A beruházási költséget a beszerzési költségnek az élettartam egy évére eső részeként 
határozzuk meg a következő összefüggés szerint: 

 

 CI = aB = B
p

pp
Z

Z

1)1(

)1(




           (6.74) 

 
ahol: B a beszerzési költség, €, Ft, a annuitási tényező, 1/a, p kamatláb, Z élettartam. 
A B teljes beszerzési költséget egyszerűsítve a párologtatók BE, kondenzátorok BC és 
kompresszorok BK beszerzési költségeinek összegeként fejezhetjük ki: 

 B = BE + BC + BK = )()()()( minminminmin TBTBTBTB KCE     (6.75) 

 
Ahhoz, hogy a (6.75) összefüggést konkrét alakra hozhassuk, a párologtatók, 
kondenzátorok ls kompresszorok beszerzési költségeit a ∆Tmin. minimális 
hőmérsékletkülönbség függvényében kell matematikailag kifejezni. 

A HP hőszivattyú párologtatóinak teljes beszerzési költsége egyenesen arányos a teljes 
hőcserélő felület nagyságával, tehát a parciális párologtatók hőcserélő felületeinek 
összegével: 
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,,        (6.76) 

Ahol a HPi parciális párologtató hőcserélő felületét az alábbi összefüggés által 
fejezhetjük ki:  
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      (6.77) 

Hasonlóképpen fejezhetjük ki a HP hőszivattyú kondenzátorainak teljes beszerzési 
költségét a parciális kondenzátorok hőcserélő felületeinek segítségével:  
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Ahol a HPi parciális hőszivattyú hőcserélő felülete a minimális hőmérsékletkülönbség 
függvényében az alábbi összefüggéssel fejezhető ki: 
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       (6.79) 
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A (6,76). (6.77), (6.78) és (6.79) összefüggésekben használt jelölések jelentősége a 
következő: 

  bE, bC     a hőszivattyú párologtatóinak illetve kondenzátorainak fajlagos 

                         beszerzési költsége, €/m2, Ft/m2; 

  UE, UC    a párologtatókban illetve kondenzátorokban fennálló hőátbocsátási 

                         tényező, kW/m2K; 

iCiE QQ ,, ,   a HPi  parciális hőszivattyú párologtatójának hűtőteljesítménye, 

illetve a kondenzátorának fűtőteljesítménye, kW; 

 HG TT  ,   a hűtött illetve fűtött munkaközeg hőmérsékletváltozása a HPi 

                         parciális hőszivattyú párologtatóján, illetve kondenzátorán, K. 

 
A fűtőteljesítmény a (6.79) összefüggésben szintén a minimális hőmérsékletkülönbségtől 
függ a következő egyszerű mérlegegyenlet szerint: 

 )()( min,,min,, TWQTQQ iKiEiCiC            (6.80) 

És kifejezhetjük az ismert egyszerű folyamategyenlet szerint: 
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QQ              (6.81) 

A HPi parciális hőszivattyú fűtési tényezőjét a munkaközeg TE,i párolgási és a  TC,i 
lecsapódási hőmérsékletek felhasználásával az alábbi jól ismert összefüggés szerint 
fejezhetjük ki: 

 
iEiC

iC
i TT

T
COP

,,

,


           (6.82) 

Ebben feltételezzük, hogy a parciális hőszivattyúk   összehasonlító hatásfoka egyenlő. 
Valójában konkrét alkalmazásoknál ez nem egészen helytálló, főleg akkor, ha azok 
különböző munkaközegekkel működnek. Ez az érték viszont elég szűk tartományban 
változik, ezért annak elhanyagolását indokoltnak tarthatjuk annál is inkább, hogy nem 
állnak rendelkezésre olyan ismeretek és adatok, melyek alapján figyelembe lehetne venni 
az eltérő munkakörülmények hatását. 

A párolgási és lecsapódási hőmérsékleteket a 6.11 ábra alapján az alábbi 
összefüggésekkel fejezhetjük ki: 

 min1,,, TTTT GiGiE         (6.83) 

 min1,,, TTTT HiHiC         (6.84) 

A HP hőszivattyú kompresszorainak beszerzési költsége egyenesen arányos a sűrítéshez 

szükséges KW  teljes mechanikai teljesítménnyel, amit a parciális hőszivattyúk által 
igénybe vett WK,i teljesítmények összegeként fejezhetünk ki. Ha bK (€/kW, Ft/kW)  
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fajlagos beszerzési költséggel számolunk, a kompresszorok teljes beszerzési költségét az 
alábbi összefüggéssel fejezhetjük ki: 
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a HPi parciális hőszivattyúban igénybe vett WK,i mechanikai teljesítményt a (6.80) 
mérlegegyenlet alapján lehet meghatározni. 

Az előző megfontolások akkor is érvényesek, ha valamelyik parciális hőszivattyúban 
történetesen két fokozatban kell megvalósítani a sűrítést. Abban az esetben a WK,i a két 
fokozatban igénybe vett teljesítmények összege. 

 
6.5.4.3 Az üzemeltetési költségek figyelembevétele 

Az üzemeltetési költségek közül is azokat tudjuk figyelembe venni, amelyek a teljes 
költségek döntő részét képezik, egyértelműen függnek a minimális hőmérséklet-
különbségtől, és ez a matematika eszközeivel egyszerűen kifejezhető. 

Ezeknek a feltételeknek csak kompresszorok hajtásához felhasznált villamos energia 
költsége felel meg.  

Az üzemeltetés teljes évi költségét a fenti meggondolások alapján az alábbi 
összefüggéssel fejezhetjük ki: 

 
M

K
eMe

TW
cTPcTCRCR


 )(

)()( min
minmin





     (6.86) 

ahol ce a villamosenergia-felhasználás egységköltsége, €/kWh, Ft/kWh; τ az évi 
kihasználási időtartam, h/a; M a kompresszorok villamos hajtásának hatásfoka; PM a 
kompresszorok hajtásához szükséges villamos teljesítmény, kW. 

 
6.5.4.4 A legkisebb költségek szerinti tervezés konkrét példájából levonható 
következtetések 

A nagyteljesítményű többfokozatú hőszivattyú legkisebb költségek szerinti tervezésének 
az előző fejezetekben leírt módszere a 7. fejezetben vázolt rendszer konkrét esetében 
a [32] forrásban volt kísérleti jelleggel alkalmazva. A költségek alakulása vizsgálatának 
eredményeiből a következő tanulságokat lehet levonni: 

1. Ha az alacsony hőmérsékletű hőforrás munkaközegét kb. 30 K-kal hűthetjük le, 
azt 3-4 fokozatban célszerű megvalósítani. A nagyobb fokozatszám esetében 
ugyan csökkennek az üzemeltetés költségei, de annak mértéke már nagy 
valószínűséggel nem ellensúlyozná a bonyolultabbá váló rendszer beszerzési 
költségének növekedését, valamint a megbízhatóság csökkenését, amit nehéz 
lenne számszerűsíteni. Hogy végül 3 vagy 4 fokozatot választunk, az főleg attól 
függ, hogy melyik változat esetében lehet több sorozatban gyártott alkatrészt 
felhasználni. 
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2. Az éves költségek között domináns az üzemeltetés költsége. Ez a minimális 
hőmérsékletkülönbség csökkenésével folyamatosan csökken. A vizsgált ∆Tmin = 2, 
3, 4, 5 K esetekben az energiaköltség csökkenését nem ellensúlyozza a beszerzési 
költségek növekedése. Ezért a ∆Tmin = 2 K választása ajánlatos, de más 
szempontoktól függően akár kisebb értékkel is számolhatunk. 
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7. KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ÉS TÖBBFOKOZATÚ 
HŐSZIVATTYÚZÁS A NAPENERGIÁVAL TÁMOGATOTT 

TÁVHŐELLÁTÁSBAN 

Az Európai Unióban az épületek a teljes energia-felhasználásnak több mint 40%-ával 
részesülnek. Ennek lehetséges növekedése reális veszélyt jelent az üvegházhatást 
előidéző gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló tervekre. Ezt szem előtt tartva lett 
kiadva az Európai Parlament és az Európai Tanács 2002/91/ES sz. irányelve az épületek 
energiahatékonyságáról. Ennek értelmében a tagállamoknak 2006 januárjától kötelező 
szabályokat kellett elfogadniuk az épületek energiahatékonyságának növelése 
érdekében. Az említett irányelv szellemében az új és felújított épületek esetében el kell 
érni, hogy, 

 a fűtés energiaigénye egy ésszerűen minimális szintre legyen csökkentve 
elsősorban az épületszerkezetek hőtechnikai tulajdonságainak javítása által – 
Demand Side Management, 

 ennek a minimalizált fűtőigénynek a kielégítése a fűtőrendszer és a tüzelőanyag 
helyes megválasztása által ésszerűen minimális környzetszennyezés mellett 
valósuljon meg – Supply Side Management. 

Míg a Demand Side Management területén a megoldandó feladatok eléggé egyértelműek 
és azok eredményét kellő pontosságal előre lehet látni, a Supply Side Management 
sokkal többféle intézkedés nehezebben felmérhető eredményei által valósulhat meg. 
A fűtési igény kielégítését szolgáló fosszilis alapú energiaellátás környezetkárosításának 
az energiahatékonyság növelése által való mérséklése természetesen elengedetlenül 
szükséges. A legelterjedtebb hagyományos fűtési rendszereknél ennek átléphetetlen 
határt szabnak a termomechanika törvényei a fajlagos fűtőhatás maximálisan elérhető 1 
értékével, ami a tüzelőanyag-felhasználás 100%-os mennyiségi hatásfokának felelne 
meg. A minőség kihasználása viszont még így is szánalmas lenne. Ezt bizonyítja az 
a tény, hogy a tüzelőanyag exergiájának évi átlagban csak mintegy 5%-a lenne 
hasznosítva. 
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Tekintettel a felvázolt tényekre az adott fűtési igény kielégítését szolgáló hőellátás 
fenntarthatóságát leginkább az alábbi intézkedések foganatosítása által lehet 
megközelíteni: 

 a nem hagyományos fűtési rendszerek részarányának növelése, tehát a fosszilis 
tüzelőanyagoknak kapcsolt energiatermelés általi hatékonyabb kihasználása, 
valamint alacsony hőmérsékletű hőforrások hőszivattyú által való hasznosítása, 

 a fosszilis tüzelőanyag helyettesítése közvetlenül hasznosított napenergiával 
és/vagy CO2-neutrális bio-tüzelőanyaggal, tehát a napenergia tárolt formájával, 
ahol ez a környezetvédelem követelményeinek betartása mellett gazdaságosan 
megoldható, 

 
A hőellátásban a földgáz szerepe – tekintettel a készletek gyors kimerülésére és az 
import mértékére – lényegesen túlméretezett. Mint legmegfelelőbb alternativ 
tüzelőanyag általában a biomassza van emlegetve. Tény viszont, hogy 

 a biomasszából a vegyileg megkötött napenergiát csak nem elhanyagolható 
környezetterhelés árán tudjuk visszanyerni; 

 az energetikailag hasznosítható biomassza mennyisége erősen korlátozott, mivel 
az az élelmezési igények kielégítésénél mással nem helyettesíthető; 

 napkollektorokkal 30–40-szer több hő termelhető, mint az azonos nagyságú 
területen termelt biomasszából. 

Ezek a tények egyértelműen bizonyítják, hogy prioritás-váltásra lenne szükség a 
napenergia közvetlen hasznosítása érdekében. Mivel a napsugárzás gyakorlatilag 
kimeríthetetlen energiaforrásnak tartható, ennek sikere elsősorban attól függ, hogy 
milyen mértékben és egyáltalán sikerül-e költséghatékonyan megoldani a napsugárzás 
által termelt hő szezonális tárolását. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez 
inkább a nagyobb teljesítményeknél lehet reális alternatíva. Ezért az úgynevezett SDH 
(Solar District Heating) rendszerek fejlesztése az EU energiapolitikájának kiemelt 
támogatását élvezi. 

 
7.1 A napenergia részarányának növelése az épületi hőellátásban 

Ha a napenergia aktív felhasználásáról van szó, többnyire a használati meleg víz, esetleg 
medencevíz melegítése jut eszünkbe. A használati meleg vízre tervezett rendszerekben 
napenergiával az éves hőfogyasztásnak csak kb. 15%-át lehet fedezni. 

A fűtésre való felhasználás lehetőségei erősen korlátozottak, mivel a fűtési hőigény és a 
napenergiából termelhető hő évi lefolyásában féléves eltolódás van. A hőigény télen a 
legnagyobb, amikor a napenergiából nyerhető hőmennyiség a legkisebb, míg nyáron az 
arányok fordítottak. A fűtés támogatása ezért csak a tavaszi és őszi átmeneti időszak 
aránylag rövid végső illetve kezdeti szakaszára korlátozódik még az erre a célra tervezett 
napenergia-hasznosító rendszerben is, ha annak hőtárolója a hazai gyakorlatnak 
megfelelően a szoláris hőt csak rövid időre, néhány napra képes tárolni. Ezekben a 
rendszerekben a fűtés és használati meleg víz készítése teljes évi hőigényének kb. 30%-
át lehet napenergiával fedezni. Ez a szoláris részarány következetes rendszertervezéssel 
ugyan bizonyos mértékben növelhető, illetve kedvező esetekben a nyári üzemmódban a 
szoláris hőteljesítmény-felesleget fel lehet használni medencevíz melegítésére, hűtésre 
vagy száritásra, de igazi áttörést csak szezonális hőtárolók alkalmazásával lehet elérni. 
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A napenergia szezonális hőtárolásán alapuló kombinált távhőellátó (SDH) rendszerekben 
a hasznosított napenergia részaránya elérheti az 40–70%-ot, ami jóval közelebb áll a 2.2 
ábrán szemléltetett kizárólagosan napenergia-alapú hőellátás esetéhez. 

Ezek a rendszerek a kutatás és fejlesztés kezdeti szakaszában vannak, de már több 
demonstrációs projekt üzemeltetésének többnyire kedvező tapalasztalatait ismerjük. 
Ezek főleg Svédországban, Dániában, Kanadában és Németországban voltak 
megvalósítva. A rendszer klasszikusnak tartható elve a németországi Friedrichshafenben 
megvalósított projekt fő paramétereivel az 7.1 ábrán van szemléltetve. 

A napenergia a hőfogyasztó épületek tetőszerkezetébe integrált vagy erre a célra 
létesített acél- ill. fakonstrukción elhelyezett kollektorokban hasznos hőenergiává alakul, 
ami fagyálló hőszállító közeg által hőcserélő és szivattyúk közreműködésével egy 
nagykapacitású szezonális hőtárolóba van szállítva, főleg nyári időszakban. 

A fűtési szezonban az épületek hőfogyasztói hagyományos módon fűtővíz segítségével 
hőcserélő és szivattyúk közreműködésével vannak ellátva a tárolóból. A rendszer 
általában fosszilis tüzelővel működő kazánnal van kibővítve. A Friedrichshafen-projekt 
esetében, amelyre főleg a hőtároló rendkívül nagy kapacitása jellemző, ez egy 
kondenzációs gázkazán. 

 

 
7.1 ábra: A szezonális hőtároláson alapuló szoláris távhőellátó rendszer elve –  

Friedrichshafen-projekt 
Forrás: [22] 

 
7.2 Szezonális hőtárolás az SDH rendszerekben 

A szezonális hőtárolás legnagyobb problémája a határoló felületeken fellépő hőveszteség. 
Ennek csökkentése érdekében a megfelelő hőszigetelés alkalmazása mellett a tároló 
alakja megválasztásának is kellő figyelmet kell szentelni. Ez azt jelenti, hogy a tároló 
felületének és térfogatának A/V arányát a lehető legkisebb értékre kell tervezni. Az 
ideális alak természetesen a gömb lenne, amelynél ez az arány minimális. A 
gyakorlatban ez természetesen megvalósíthatatlan, de nagymértékben megközelíthető. 
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Az alaki tényező értékének helyes megválasztása annál fontosabb, minél nagyobb a 
tároló térfogata. A Friedrichshafen-projekt szezonális hőtárolója tervezésénél az 
optimális, vagy inkább kvázioptimális alak megválasztásának folyamata a 7.2 ábrán van 
szemléltetve. 

 

 
7.2 ábra: A Friedrichshafen-projekt nagytérfogatú szezonális hőtárolója alakjának 

tervezése 
Forrás: [22] 
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Annak ellenére, hogy szoláris hő tárolásának alternatív technológiái intenzív kutatás és 
fejlesztés tárgyát képezik, ezek a rövid idejű hőtárolással ellentétben a szezonális 
hőtárolás gyakorlatában még nem érvényesülnek. Igy jelenleg az alábbi négy tároló-típus 
illetve ezek kombinációjának alkalmazása terjedt el: 

 melegvizes hőtároló – tárolókapacitás: 60–80 kWh/m3, 
 kavics–víz típusú hőtároló – tárolókapacitás: 35–50 kWh/m3, 
 talajszondás hőtároló – tárolókapacitás: 15–20 kWh/m3, 
 aquifer típusú hőtároló – tárolókapacitás: 30–40 kWh/m3 

 
Ezen hőtárolók elve a 7.3 ábrán van szemléltetve. 
 

 

7.3 ábra: A szezonális hőtárolók tipusai 
Forrás: [22] 

 
A gyakorlatban a melegvizes tárolók használata a leggyakoribb. A szakmai körökben 
elterjedt nézet szerint energia- és költséghatékonyságuk csak 1000 m3 fölötti térfogatnál 
érhető el. A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy fajlagos beszerzési költségük a 
térfogat növekedésével exponenciálisan csökken. 

Ahogy az a 7.4 ábrából nyilvánvaló, a melegvizes szezonális hőtárolók általában 
vasbetonból épült, részben a talajba süllyesztett igényes létesítmények. Említésre méltó 
tény, hogy belülről általában rozsdamentes acéllemezzel vannak burkolva, ami a 
költséget jelentősen növeli. A kutatás/fejlesztés egyik fontos feladata olyan megoldások 
kidolgozása, amelyeknél ez megtakarítható. 

Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a szezonális hőtárolás költséghatékony 
alkalmazása a távhőellátó rendszerekben lesz lehetséges. Az ilyen rendszereket az angol 
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szakirodalomban „SDH (Solar District Heating) systems”, míg a németben „solare 
Nahwärmesysteme” néven ismerjük. 

Az első jelentősebb SDH rendszer a svédországi Kungälv-projekt 10 000 m2-es  
kollektormezővel, de eddig a legnagyobb 18 300 m2-el a Marstal-projekt Dániában. 

Hazánkban és az egész közép- és kelet-európai régióban az ilyen rendszerek gyakorlati 
alkalmazása ma még a jövő zenéjének tűnik, de biztosra vehető, hogy ez a jövő eléggé 
közeli. Az EU több fejlettebb országában már elkezdődött. Főleg Németországot, Dániát 
és Svédországot kell ezzel kapcsolatban kiemelni. Hazánkban a napenergia 
hasznosításának feltételei jobbak mint az említett országokban és minden bizonnyal csak 
idő kérdése, meg persze a gazdasági környezet alakulásáé, hogy mikor válik reális 
alternatívává nálunk is. 

 

 
7.4 ábra: Melegvizes szezonális hőtároló, építés közben (a háttérben nagyfelületű 

kollektorokból kialakított kollektor-mező) 
Forrás: [21] 

 
7.3 Szezonális hőtároláson alapuló SDH rendszerek 
versenyképességének távlatai 

Szakmai körökben, de laikusok között is eléggé elterjedt nézet, hogy a szoláris hőellátás 
versenyképessége általában a más technológiákhoz viszonyítva aránylag gyenge. 
A valóságban ez nem annyira egyértelmű, mint amilyennek tűnik és a különböző szoláris 
rendszerek között is lényeges különbségek lehetnek. 

A rövid idejű hőtárolással működő szoláris rendszerekben a tároló beszerzési költsége 
a teljes költségeknek a 25–30%-át képezi. Ezzel szemben a szezonális hőtároló esetében 
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ez a részarány 45–50%. Ebből a tényből kifolyólag a szezonális hőtermelésen alapuló 
SDH rendszereket versenyképességük szempontjából örökre elfeledhetnék. 
A Németországban megvalósított demonstrációs projekteknek a [24] forrásban közzétett 
meglepő tapasztalatai ennek ellentmondanak. 

Ebben a munkában három szoláris hőellátó rendszer van összehasonlítva a fajlagos 
költségek alapján (lásd a 7.5 ábrát): 

a) kis decentralizált rendszerek rövid idejű hőtárolóval, amelyeknél 
a kollektorfelület nagysága nem haladja meg a 10 m2-t és a szoláris részarány 
a 15%-ot; 

b)  nagy rendszerek rövid idejű hőtárolóval, amelyekben a kollektorfelület 
nagysága meghaladja a 100 m2–t és a szoláris részarány 20%-nál kisebb; 

c) szezonális hőtároló alkalmazásán alapuló SDH rendszerek, amelyekben 
a kollektor-mező felülete szélsőségesen nagy, ezer-tizezer nagyságrendű és 
a szoláris részarány 50–70%. 

Az összehasonlításból nyilvánvaló, hogy a legelterjedtebb kis szoláris rendszerek 
hőtermelése a legköltségesebb. 

Érdekesen alakul a rövid idejű és szezonális hőtároláson alapuló nagy illetve 
szélsőségesen nagy rendszerek – b) és c) eset – összehasonlítása. Ebből a rövid idejű 
hőtárolás jön ki előnyösebbnek. Figyelembe kell viszont venni, hogy a szemléltetett 
adatok a 90-es évekből származnak. Azóta az energiaárak megugrottak. Mivel 
a szezonális hőtárolás esetében az energia-megtakarítás jóval nagyobb, az SDH rendszer 
erre kevésbé érzékeny és az arányok ma akár fordítottak is lehetnek. 

 

 
 a) b) c) 

7.5 ábra: A szoláris hőellátás fajlagos költsége különböző rendszerekben 
Forrás: [24] 

 
A költségek összehasonlításának helyességét igazolja az a tény is, hogy a hőtárolók 
fajlagos költsége – ahogy ez a 7.6 ábrából nyilvánvaló – a térfogat növekedésével 
exponenciálisan csökken. 
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7.6 ábra: A hőtárolók fajlagos költsége a térfogat függvényében 

Forrás: [24] 
 
A költséghatékonyság vizsgálata alapján fontos hipotézist lehet megfogalmazni: 

Hazánkban a szezonális hőtároláson alapuló SDH rendszereket költséghatékonyabban 
lehetne megvalósítani mint Németországban, ezért elméletileg versenyképesebbek 
lehetnének. 

Ezt a feltevést az alábbi tények bizonyíthatják: 
 az éghajlati viszonyok kedvezőbbek, ezért az azonos kollektorfelülettel rendelkező 

rendszer hőtermelése és ezáltal az energiaköltség megtakarítása nagyobb lenne; 

 a szezonális hőtároláson alapuló SDH rendszerekben a hőtároló beszerzési 
költsége magasan dominál a teljes beszerzési költség struktúrájában és ennek 
meghatározó része bérköltség, amely Magyarországon a jóval olcsóbb munkaerő 
miatt sokkal kedvezőbben alakulna. 

 
Kétségtelen, hogy az energiaárak növekedése a szezonális hőtároláson alapuló SDH 
rendszereket a piaci körülmények között idővel versenyképessé teszi. Össztársadalmi 
érdek, hogy ez az idő minél rövidebb legyen. Ezért ezeknek a rendszereknek a 
kutatására és fejlesztésére nagy hangsúlyt kell helyezni. 

Mivel a szezonális hőtárolás beszerzési költsége domináns a költségek csökkentésére, 
ezen a területen van leginkább lehetőség, mégpedig a rendszerstruktúra és az 
üzemeltetés módjának innovációjával. A hagyományos SDH rendszerekben a hőtároló 
kapacitását a tároló vizének 35 °C körüli hőmérsékletre való lehűlésével lehet közvetlenül 
kihasználni. Az ilyen hőmérsékleten rendelkezésre álló nagy mennyiségű vízből 
nagyteljesítményű többfokozatú hőszivattyúzással még a fűtési igények kielégítésére 
alkalmas hőteljesítményt lehet hatékonyan fejleszteni annak 5 °C körüli hőmérsékletre 
való lehűtésével. Ezáltal a tároló kapacitása lényegesen megnőne. 

A hőmérsékleti rétegeződést kihasználva a rendszer szabályozását elméletileg meg lehet 
úgy oldani, hogy a tároló vize nagyjából a fűtési szezon végére hűljön ki teljes mértékben 
erre a hőmérsékletre. Ha a nyári időszakban ilyen alacsony hőmérsékletről melegítenék a 
tároló vizét a kollektorok, magasabb hatásfokkal működnének. Ennek ellenére célszerűbb 
lenne úgy irányítani a feltöltés folyamatát, hogy a tároló vize a visszamelegítés első 
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szakaszában, kb. 20 °C-ig, hűtési igények fedezésére lenne felhasználva és a második 
szakaszban melegedne fel a kollektorokban a végső 80–90 °C hőmérsékletre. A 
kollektorok hatásfoka így is magasabb lenne mint a hagyományos rendszerekben 35 °C 
körüli hőmérsékletről való visszamelegítésnél, de a hűtőhatás kihasználása a rendszer 
működésének gazdaságossága szempontjából jóval értékesebb. A hőszivattyúval 
együttműködő hőtároló feltöltésénél és kimerítésénél a víz hőmérsékletének feltételezett 
időbeni lefolyása a 7.7 ábrán van szemléltetve. 

A szezonális hőtárolóval való együttműködés lehetővé teszi, hogy a nagyteljesítményű 
többfokozatú hőszivattyúnak a hagyományos alkalmazásokkal ellentétben az egyidejűleg 
fejlesztett fűtő- és hűtőhatása is ki legyen használva. A fűtőhatás közvetlenül, a 
hűtőhatás a tárolás után időben eltolódva. Ez az energia- és költséghatékonyság 
szempontjából rendkívül fontos lehet és hatására az SDH rendszer SDH/C (Solar District 
Heating/Cooling) rendszerré válik, mivel fogyasztói rendszer a fűtési igényén kívül a 
hűtési igényét is legalább részben el tudja látni. 

 

 
7.7 ábra: A szezonális hőtároló vize hőmérsékletének feltételezett változása az év 

folyamán 
 
7.4 A napenergia szezonális hőtárolásán alapuló távhőellátás 
kutatásának és fejlesztésének lehetséges útjai 

A hagyományos, rövid idejű hőtároláson alapuló, napenergiával támogatott épületi 
hőellátás piaci körülmények között, zökkenőmentes, megbízható földgázellátás esetében 
pénzügyi ösztönzés hiányában nem eléggé csábító a tulajdonosok ill. üzemeltetők 
számára, annak ellenére, hogy a helyes tervezés és kivitelezés eredményeképpen a 
többletköltségek a rendszer élettartama letelte előtt megtérülnek. 
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Az EU három 20%-os célkitűzése érdekében a megújuló energiák támogatására a 
tagországok különböző intézkedéseket foganatosítanak. A leghatékonyabb a pénzügyi 
támogatás, de ezt megfontoltan kell alkalmazni, hogy a piaci viszonyok ne 
deformálódjanak túlságosan. Ezen a téren vannak még hiányosságok. 

Példaként említhető, hogy a szlovák kormány közelmúltban a napkollektorok 
telepítésének támogatását hozzáférhetővé tette a magánszemélyek számára is. Ez 
magában pozitív fejlemény. Az viszont már meggondolatlan lépés volt, hogy a 
biomassza-tüzelésű kazánok támogatását is kiterjesztette. Ez ugyanis aránylag gyorsan 
megtérülő beruházás volt már abban az időben is. Ehelyett a napkollektorok és 
biomassza-kazánok kombinációjának támogatása lett volna indokolt, ha ez a földgáz 
kiváltását eredményezi. Ez remélhetőleg a biomassza és napenergia kombinációján 
alapuló hőellátás terjedését a családi házakban nagymértékben ösztönözné, tehát az 
egyedi hőellátás konkrét eseteiben növelné a földgáz megújuló energiával való teljes 
kiváltásának esélyeit. Ezekben a rendszerekben természetesen rövid idejű hőtárolás 
jöhet számításba. Ez azt jelenti, hogy a napenergia részaránya a rendszer tervezésétől 
függően jóval elmarad a biomassza részarányától. 

Az energiaellátás fenntarthatósága és a környezetterhelés szempontjából előnyösebb 
lenne a fordított arány. Ez szezonális hőtárolás alkalmazásával érhető el, amit érthető 
módon inkább a szoláris távhőellátásnál lehet hatékonyan alkalmazni. A biomassza 
részarányának növelése mellett ennek további előnye, hogy a hőközpontban olyan 
szekunder intézkedéseket lehet alkalmazni a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, 
amelyek az egyéni hőellátásnál nem jöhetnek számításba. Nem elhanyagolható az a tény 
sem, hogy a nagyobb teljesítményeknél gazdaságosabban lehet alkalmazni olyan 
energiahatékony és környezetbarát technológiákat, mint a kapcsolt energiatermelés és a 
hőszivattyúzás. 

A jelenleg üzemben lévő napenergia szezonális hőtárolásán alapuló távhőellátó 
rendszerek tapasztalataiból kiindulva a hatékonyságuk növelése érdekében a kutatás és 
fejlesztés keretében többféle innováció lehetőségét kellene megvizsgálni: 

 a kiegészítő hőforrásban földgáz helyett bio-tüzelőanyag használata a kizárólag 
megújuló energián alapuló hőellátás elérése céljából; 

 a bio-tüzelőanyag közvetlen hőtermelés helyett kapcsolt energiatermelésre való 
felhasználása; 

 a szezonális hőtároló kapacitásának növelése hőszivattyú segítségével úgy, hogy 
ezenfelül a hőmérsékleti rétegeződés kihasználásával lehetővé váljon a lényegében 
melléktermékként generált hűtőteljesítmény kihasználása is. 

Ezeket az innovációs lehetőségeket figyelembe véve, a kutatás és fejlesztés tárgyát 
képező napenergia szezonális hőtárolásán alapuló távhőellátó rendszer lehetséges 
alternatívájának elve egyszerűsített formában a 7.8 ábrán van szemléltetve. 
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7.8 ábra: Az innovált rendszerstruktúrájú szezonális hőtároláson alapuló szoláris 
távhőellátó rendszer elvi vázlata 

1 – napkollektorok, 2 – kapcsolt energiatermelő egység, 3 – szezonális hőtároló, 
4 – hőszivattyú, 5 – kazán, 6 – hőfogyasztó rendszer, 7 – hidegenergiát fogyasztó 

rendszer 
 
Ahogy az évi energiamérleg 7.9 ábrán szemléltetett Sankey-diagramjából nyilvánvaló, az 
ilyen rendszer az épületeknek nem csak a hőigényét, de nagymértékben, vagy akár 
teljesen a villamosenergia- és hűtési igényét is fedezheti megújuló energiaforrásokból. 

 
7.9 ábra: Az évi általános energiamérleg Sankey-diagramja 

1 – szezonális hőtároló, 2 – hőszivattyú, 3 – kapcsolt energiatermelő egység, 4 – kazán 
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Az 7.9 ábrán az évi energiamérlegben a következő jelöléseket használtuk: 

Q1  – a napkollektorok által termelt hőmennyiség 
Q1.1  – a hőfogyasztó rendszerbe a fűtési szezonban közvetlenül betáplált szoláris hő, 
Q1.2    – a hőfogyasztó rendszerbe a fűtési szezonban a hőtárolóból közvetlenül betáplált 

szoláris hő, 
Q1.3    –a hőfogyasztó rendszerbe a fűtési szezonban a hőtárolóból közvetve, hőszivattyú 

közreműködésével betáplált szoláris hő, 
Q1.4  – a hőszivattyú által a a hőtárolóból kitermelt szoláris hő, 
Q1.5  – a hőtárolóba nyáron betáplált szoláris hő 
Q1.6  – a hidegenergia-fogyasztókból a hőtárolóba elvezetett környezeti hő, 
Q1.9  – a fogyasztói rendszerbe betáplált hidegenergia, 
Q2  – a kapcsolt energiatermelő egység tüzelőhő-felhasználása, 
Q2.1  – a fogyasztói rendszerbe betáplált kapcsoltan termelt hő, 
Q3  – a kazán tüzelőhő felhasználása, 
Q3.1  – a kazánból a fogyasztói rendszerbe betáplált hő, 
QH  – a fűtés évi hőigénye, 
QDHW  – a használati meleg víz készítésének évi hőigénye, 
QC  – az épületek és az égési levegő hűtésére felhasznált hidegenergia, 
E1  – kapcsoltan termelt villamos energia, 
E2  – a hőszivattyú üzemeltetésének villamosenergia-igénye, 
EN  – a hálózatba betáplált villamos energia. 
 
Az eddigi tapasztalatok szerint is a távhőellátásnál a hasznosított napenergia fajlagos 
költségei alacsonyabbak lehetnek mint az egyedi megoldásoknál és a hőteljesítmény 
növelésével csökkennek. Az 7.8 ábrán szemléltetett innovált rendszer jó gazdaságossági 
mutatóinak feltétele annál is inkább a nagyobb hőteljesítmény, mert a kapcsolt 
energiatermelés gazdasági előnyei is inkább a nagyobb teljesítményeknél érvényesülnek. 
A napenergia adott részaránya mellett ezt temészetesen korlátozza a szezonális 
hőtároláshoz szükséges térfogat. Annak növelése ugyan a hőtároló fajlagos költségeinek 
csökkenéséhez vezet, de egy bizonyos határon túl a megvalósítás lehetőségeit különböző 
építőtechnikai, elhelyezési és egyéb problémák nagymértékben korlátozhatják. 

 
7.5 A napenergia szezonális tárolásán alapuló távhőellátó rendszer 
egy konkrét változatának energiamérlege 

A napenergia szezonális tárolásán alapuló távhőellátó rendszerek megvalósítási esélyei 
vizsgálatának érdekében indokoltnak tartottuk a 7.8 ábra szerinti rendszer egy 
lehetséges változata emergiamérlegének egyszerű elemzését. Kassa környéki fogyasztói 
rendszert feltételeztünk 1 MW maximális hőveszteséggel (kb. 100 családi ház hőigénye). 

Ismert tény, hogy a kapcsolt energiatermelés gazdaságosságának alapfeltétele a magas 
évi kihasználási időtartam. Ezért ajánlatos a használati meleg víz készítésére méretezni. 
Igy elméletileg egész évben üzemeltethető. Tekintettel a hőigények egyenlőtlen időbeli 
eloszlására, az ellátás rugalmassága és hatékonysága érdekében rövid idejű hőtárolás 
alkalmazása szükséges. Az 7.8 ábrán látható egyszerűsített rendszerstruktúrában ez 
nincs szemléltetve. 

Mivel a rendszer esetleges megvalósítása közelében biogáz-termelés lehetősége 
körvonalazódik, gázmotoros vagy mikroturbinás egység alkalmazása jöhet leginkább 
számításba. Esetünkben a mikroturbinát tartjuk a jobb megoldásnak, elsősorban azért, 
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mivel annak a villamos teljesítménye az égési levegő hűtésével jelentősen növelhető és 
erre a lényegében a hőellátás melléktermékeként keletkező hidegenergiát előnyösen fel 
lehet használni. Konkrétan egy 70 kW villamos teljesítményű és 108 kW hőteljesítményű 
mikroturbina alkalmazásával számoltunk. 

A javasolt koncepcióban a fűtési hőigény napenergia és a kazánban szilárd biomassza 
égetésével nyert hő kombinációjával van fedezve. Esetünkben a nagyjából 43%-os 
szoláris részarány eléréséhez kb. 2000 m2 aktív kollektorfelület és 10 400 m3 térfogatú 
melegvizes szezonális hőtároló lenne szükséges. 

A napkollektorokkal nyáron termelt hőt teljes mértékben a hőtárolóba kell betáplálni, ami 
ezáltal kb. 85 °C-ra töltődik fel. A fűtési szezon első szakaszában, kb. december végéig, 
a fűtési hőigény a kazánnal és a napkollektorokkal közvetlenül termelt hő, valamint a 
hőtartályban tárolt szoláris hő közvetlen felhasználásával lenne kielégítve. A hőtároló 
ezáltal feltehetően kb. 35 °C-ig merül ki. Az ennek megfelelő alacsony hőmérséklet-
szintű maradék-hő a napkollektorokban és a kazánban termelt hővel együtt a második 
szakaszban a hőszivattyú által van a fogyasztói rendszerbe betáplálva. 
Következésképpen a hőtároló 5 °C körüli hőmérsékletre merül ki. Ez lényegében azt 
jelenti, hogy a fűtési szezon elteltével a hőtároló hidegenergia-tárolóvá válik és 
felhasználható hűtési igények kielégítésére. 

Az épületi hidegenergia-fogyasztók ellátása mellett nagy jelentősége van az önfogyasztás 
fedezésének is, ami a turbina égési levegőjének hűtését jelenti. Ez a villamos 
teljesítmény és a hatásfok növeléséhez vezet, illetve magakadályozza azok csökkenését, 
amit a magas környezeti hőmérséklet okozna. 

A nyári időszakban a hőtároló feltöltése és a hidegenergia hasznosítása egyidejűleg 
mennek végbe. A fogyasztókból elvezetett hő nem terheli a környezetet mint a 
hagyományos hűtési rendszerek esetében, hanem a kollektorokban kihasznált 
napenergiával együtt betápláljuk a hőtárolóba és a fűtési szezonban hasznosítjuk a 
hőellátásnál. Hozzávetőlegesen 160 MWh/a hidegenergiát lehet melléktermékként 
hasznosítani a nyári hűtési igények fedezésére. Ha a hűtési tényező értékét 4,5-re 
vesszük a hagyományos kompresszoros hűtési rendszerhez viszonyítva, ez 35,5 MWh/a 
villamosenergia-megtakarítást eredményez. A villamos energia feltételezett 37%-os 
termelési, szállítási és elosztási hatásfoka esetében ez 95,9 MWh/a primerenergiának 
felel meg. 

Megjegyzés: 
A hűtőközeg a hidegenergia-fogyasztókban 20 °C körüli hőmérsékletre melegedne fel. 
Ezért megfontolandó a kollektorok és fotocellás panelok olyan kombinációjának 
lehetősége, amelynél ez a hűtőközeg fel lenne használva a fotocellás panelok hűtésére. 
Ezáltal ugyanis nő a hatásfokuk. (Ezzel a lehetőséggel az energiamérlegben egyenlőre 
nem számoltunk). Végül az igy kb. 30 °C-ra felmelegedett hűtőközeg szállítaná el a 
kollektorokból a szoláris hőt és töltené fel a hőtárolót újra a 85 °C körüli hőmérsékletre. 

 
A hőszivattyú helyes alkalmazása a rendszer hatékonyságát lényegesen növeli azáltal, 
hogy 

 növeli a hőtároló kapacitását, tehát csökkenti a szükséges térfogatot; 
 lehetővé teszi az épületek hűtési igényének fedezését; 
 a mikroturbina égési levegőjének hűtésével növeli a kapcsoltan termelt villamos 

energia mennyiségét. 
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A hagyományos hőszivattyú-alkalmazásokkal szemben ebben az esetben a kihasználható 
hőfokhíd lényegesen nagyobb. Ezért a magasabb hatékonyság elérése érdekében 
többfokozatú hőszivattyúzást kell alkalmazni ellentétben az 7.8 ábrán szemléltetett 
rendszerstrutúrával, ahol a jobb áttekinthetőség érdekében csak egy fokozat van 
ábrázolva. 

Ha a kollektorok dél felé való tájolását feltételezzük 30°-os dőlésszög mellett, akkor a 
fogyasztó rendszer éves hőigénye a következőképpen lenne fedezve a egyes hőforrások 
szerint (7.10 ábra): 

 kapcsoltan termelt hő: QDHW = 851,5 MWh/a, 
 a napkollektorokból közvetlenül: Q1,1 = 304,0 MWh/a, 
 a hőtárolóból közvetlenül: Q1,2 = 519,7 MWh/a, 
 a hőtárolóból hőszivattyú által: Q1,3 = 490,8 MWh/a, 
 a kazánból: Q3,1 = 1413,9 MWh/a. 
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7.10 ábra: A fogyasztó rendszer hőigénye fedezésének struktúrája 

 
A javasolt koncepciónál a kapcsolt energiatermelő egység a használati meleg víz 
készítése hőigényének fedezésével egyidejűleg 613,2 MWh/a villamos energiát 
termelhet. Ha leszámítjuk az önfogyasztást, ami főleg a hőszivattyúzás energiaigényének 
kielégítése, a villamosenergia-rendszerbe mintegy 460 MWh/a energiát lehet előnyös 
áron eladni. A hagyományos hőellátó rendszer esetében ez 1243,2 MWh/a 
primerenergia-ráfordítással lenne kitermelve. 
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7.1 táblázat: Napenergia szezonális tárolásán alapuló hőellátási rendszer vizsgált 
változatának összehasonlítása hagyományos rendszerrel 

  Napenergia szezonális 
hőtárolásán alapuló hőellátás 

Hagyományos hőellátás 

Maximális fűtési 
hőteljesítmény 

1 MW 1 MW 

A HM készítésének 
hőigénye 

0,108 MW 0,108 MW 

Hő-/hidegenergia-
termelő berendezések 

 – Kapcsolt energiatermelő 
   egység (biogáz, 70 kWe, 
   108 kWth) 
 – Napkollektorok (2000 m2)  és 
   szezonális hőtároló (10 400 
m3) 
 – Hőszivattyú (0,22 MW) 
 – Kazán (biogáz vagy szilárd 
   biomassza,  0,7 MW)   

  –  Kazán  (földgáz, 1,2  MW) 
  –  Kompresszoros 
     hűtőberendezés (0,2 MW) 
   

Primerenergia-
fogyasztás 

3815,7 MWh/a   – 4098,8 MWh/a 
(hőtermelés) 
  – 95,9 MWh/a 
     (hidegenergia-termelés) 
  – 1243,2 MWh/a 
    (villamosenergia-termelés) 

Hőtermelés 3484 MWh/a 3484 MWh/a 

Villamosenergia- 
szolgáltatás  

460 MWh/a 0 

Hidegenergia-termelés 
/ hűtés
villamosenergia- 
fogyasztása 

160 MWh/a / 0 0 / 35,5 MWh/a 

 
A napenergia szezonális tárolásán alapuló hőellátási rendszer vizsgált változata 
enegiamérlegének fontosabb tételeit a 7.1 táblázatban foglaltuk össze, amely lehetővé 
teszi a megfelelő hagyományos rendszerrel való összehasonlítást is. 

Az 7.1 táblázat adataiból nyilvánvaló, hogy a napenergia szezonális tárolásán alapuló 
hőellátó rendszer vizsgált változatára a magas beruházási költségigény jellemző. Ezzel 
szemben az üzemeltetés évi energiamérlege jóval kedvezőbb, mint a hagyományos 
földgázalapú hőellátás esetében. Különösen fontos az a tény, hogy a kb. 460 MWh/a 
energia eladása a villamosenergia-rendszerbe 68 000 €/a bevételt jelentene (adózás 
előtt) és CO2-kibocsátás csökkentésének esetleges előnyös értékesítése ezt további kb. 
10 000 €/a-val növelné. Hogy mindez milyen mértékben javíthatja a rendszer 
gazdaságosságát, illetve milyen intézkedések alkalmazása lenne célszerű a 
versenyképességének támogatására, egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány 
keretében kellene megvizsgálni. 
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7.6 Melegvizes szezonális hőtároló hőmérsékleti rétegeződésének 
egyszerűsített vizsgálata 

Energetikai szakembereket már hosszú ideje foglalkoztatja az a probléma, hogy milyen 
alternatív energiaforrásokkal lehetne kiváltani a fosszilis energiahordozókat, amelyek 
készletei a nem túl távoli jövőben teljesen kimerülnek. Bár végleges megoldásnak nem 
tekinthető, jelenleg a megújuló energiaforrások intenzívebb kihasználása került az 
érdeklődés középpontjába. Ismert tény, hogy a napsugárzástól a Föld egy óra alatt több 
energiát nyer, mint a teljes évi energiaszükséglete és ez a folyamat a tudósok szerint 
még több mint 4 milliárd évig fog tartani. Ezért érthető, hogy mint a legfontosabb 
elsődleges megújuló, sőt ellentétben a geotermikus energiával, lényegében 
kimeríthetetlen energiaforrás jön számításba. A fizikai lényegének megfelelően a Nap 
sugárzási energiáját leginkább a hőellátásnál lehet hasznosítani. Ennek legnagyobb 
buktatója, hogy a napsugárzásból termelhető hasznos hő mennyisége és minősége is 
erősen függ a napszakok és évszakok, valamint az időjárási és éghajlati viszonyok 
váltakozásától. A szoláris hőtermelés általában olyankor a legintenzívebb, amikor arra 
legkevésbé van szükség és fordítva. Ezért a szoláris hőellátás szempontjából 
kulcsfontosságú a hőtárolási problémák megoldása. 

A Nap sugárzó energiájának hosszú idejű tárolását a természet ésszerűen megoldotta 
a fotoszintézis által, amely a biomassza keletkezésével nyilvánul meg. A biomassza mint 
könnyen tárolható, szállítható és sokoldalúan felhasználható vegyileg kötött napenergia-
forma a jelenleg legfontosabbnak tartott megújuló energiaforrásunk. Ennek ellenére az 
energiatermelésre való felhasználása erősen korlátozott, mert elsősorban az élelmezési 
igényeket hivatott kielégíteni. Ezenfelül nem elhanyagolható az a tény sem, hogy egyenlő 
nagyságú területen napkollektorokkal 30–40-szer annyi hőt lehet termelni, mint amennyi 
a megtermelt biomasszából nyerhető. Nem véletlen, hogy a hőigények kielégítésénél 
egyre nagyobb szerep jut a szoláris hőtermelésnek, amely a környezetet jóval kevésbé 
terheli mint a biomassza ilyen célú felhasználása. Viszont a szoláris hő tárolása és 
szállítása sokkal igényesebb. 

A napszakok és az időjárás változásai által okozott problémák kezelésére szolgáló rövid 
idejű hőtárolás már jelenleg is hatékonyan megoldható, de a kutatás és fejlesztés ezen 
a téren is tovább folyik. A szoláris hőellátásban az igazi áttörést szezonális hőtárolással 
lehet elérni. Ennek célja a nyáron termelt szoláris hőfölösleg tárolása a fűtési szezonra, 
amikor nem csak a használati víz melegítésére, hanem fűtési igények kielégítésére is fel 
lehet használni. Igy a rendszer a méretezésétől függően akár a 100%-os szoláris 
részarányt is el lehet érni, de a szakemberek többnyire a 40–70%-ra való méretezést 
tartják ésszerűnek. Ezzel szemben a rövid idejű hőtárolás esetében ez a fontos mutató 
általában nem éri el a 30%-ot. 

A szezonális hőtárolással elsőként Svédországban és Dániában kezdtek el foglalkozni, de 
ma már a legtöbb információ a Németországban megvalósított projektekről áll 
rendelkezésre. Ezekből nyilvánvaló, hogy a szezonális hőtároló a szoláris távhőellátó 
rendszer legtőkeigényesebb része, ezért kiemelt figyelmet kell szentelni a tervezési, 
kivitelezési és üzemeltetési problémáinak. 

A tervezésnél a matematikai modellezés is eredményesen alkalmazható főleg a feltöltés 
és kimerítés dinamkus folyamatainak analitikus vizsgálatánál. Ennek eredményei 
hatékonyan segíthetik a fő célkitűzés elérését: olyan szerkezeti megoldást és 
üzemeltetési stratégiát találni, amelynél a tárolóban a víz hőmérsékletének évi lefolyása 
nagyjából megfelel a 7.7 ábrán szemléltetettnek. 



120 

Első lépésként az ezen folyamatok dinamikájának matematikai leírását kell elvégezni. 
Mivel a tervezés támogatásánál a matematikai modell egyszerűsége és könnyű 
kezelhetősége fontos követelmény, kezdeti szakaszban a folyamatok és állapotok 
egyszerűsített leírását találtuk előnyösnek. 

 
7.6.1 Homogén és rétegeződő hőtároló 

A melegvizes hőtárolóban a megfelelő szerkezeti felépítés esetében a hőmérsékleti 
rétegeződés a feltöltés és kimerítés dinamikus folyamatai során alakul ki. A vizsgálatához 
szükséges matematikai leírás érdekében az egyik legfontosabb egyszerűsítés a homogén 
hőtároló fogalma. Ennél feltételezzük, hogy hőtárolóban található munkaközeg 
hőmérséklete a tökéletes keveredés következtében a térfogat minden pontjában egyenlő, 
csak időben változhat. A homogén hőtároló esetében tehát nem alakul ki hőmérsékleti 
rétegeződés. 

Ha a munkaközeg a különböző hőmérséklettel úgy van betáplálva, illetve elvezetve, hogy 
a sűrűség különbözősége nem váltja ki a függőleges irányú konvektív keveredést, ami a 
hőmérséklet gyors kiegyenlítődéséhez vezetne, rétegeződő tárolóról beszélhetünk. 
A rétegeződő tároló modelljénél feltételezzük, hogy az vékony vízszintes rétegek halmaza 
(7.11 ábra), amelyekben a munkaközeg hőmérséklete térben nem változik, csak időben. 
Ez azt jelenti, hogy minden egyes réteget homogén parciális hőtárolóként vizsgálhatunk. 

 

 
7.11 ábra: A rétegeződő szezonális hőtároló elvi modellje 
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A rövid idejű tárolásra alkalmas nyomásos hőtároló hőmérsékleti rétegeződésének 
egyszerű matematikai leírásával [8] foglalkozunk. A szezonális hőtárolásra viszont 
esetünkben csak nyitott, nyomásmentes tároló alkalmazása jöhet számításba. Ezenkívül 
a részletesebb elemzés szerint a [8] forrásban közölt matematikai leírás néhány 
részletének helyessége megkérdőjelezhető. Ezért célszerűnek találtuk egy új 
matematikai modell kidolgozását, amely lehetővé teszi a melegvizes szezonális hőtároló 
hőmérsékleti rétegeződésének vizsgálatát a feltöltési és kimerítési folyamatoknál. Erre 
a problémára javasolnak általános megoldást a [5] szerzői. Ebben a [8] hatására 
feltételezik, hogy feltöltési és kiürítési folyamatok egyidejűleg is végbemehetnek. Ez 
a matematikai modellt fölöslegesen teszi nehezen kezelhetővé, mivel esetünkben 
a feltöltési és kimerítési folyamatok egyidejűsége nem jön számításba. 

 
7.6.2 A matematikai leírás termodinamikai alapjai 

Az esetleges tévedések valószínűségének csökkentése érdekében célszerű 
a termodinamikai alapokból kiindulni. Minden egyes réteg nyitott termodinamikai 
rendszerként kezelhető, amelyben az energia időbeni változását a termodinamika I. 
főtétele alkalmazásával több belépő és kilépő tömegáramot feltételezve [2] szerint a 
következő mérlegegyenlet felhasználásával írhatjuk le: 
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ahol E a rendszer teljes energiája, [J]; Q  a rendszer és környezete között kialakult 
hőáram (felvett vagy leadott hő), [W]; P a rendszer és környezete közötti mechanikai 
együtthatás (felvett vagy leadott teljesitmény), [W]; inm  a rendszerbe belépő 

tömegáram, [kg/s]; outm  a rendszerből kilépő tömegáram, [kg/s]; outin hh  /  a 

belépő/kilépő tömegáram fajlagos entelpiája, [J/kg]; 
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 a belépő/kilépő 

tömegáram fajlagos kinetikai energiája, [J/kg];    outin zgzg   a belépő/kilépő 

tömegáram fajlagos potenciális energiája, [J/kg]. 

 
A (7.1) egyenlet esetünkben minden egyes rétegre egyszerűsített formában 
alkalmazható. A rendszer és környezete között esetünkben nincs mechanikai 
együtthatás, tehát P = 0. Továbbá feltételezzük, hogy a rendszer teljes energiájából 
a hőmérséklettől való függőség miatt is elég figyelembe venni a belső energiát és 
a kinetikai valamint a potenciális energia elhanyagolható. Ezek szerint érvényes: 
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És egy tetszőleges i-edik réteg mérlegegyenlete a 
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      (7.2) 
 
alakra módosul. ahol m a rétegben (homogén tárolóban) található munkaközeg tömege, 
[kg]. 
 
A munkaközeg fajlagos entalpiája a Tch p 

 
összefüggéssel fejezhető ki. Mivel 

a munkaközeg folyadék, esetünkben víz, a cv és cp fajlagos hőkapacitások értékei 
egyenlők, tehát írhatjuk: pv ccc 

.
     

Minden réteg anyagmérlegét egyszerűen lehet kifejezni. A feltöltésnél, amikor a tároló a 
munkaközeg zm  tömegáramával töltődik fel: 
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A kimerítésnél, amikor a munkaközeg tömegárama sm : 
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7.6.3 Hőmérsékleti rétegeződés a feltöltésnél 

A hőtároló feltöltésének legegyszerűbb esete, ha az a tároló folyadék állandó Tz,in  
hőmérsékletű zm  tömegáramával valósul meg. Az 7.11 ábrán tehát az 0sm  

összefüggést feltételezzük. Ebben a folyamatban az egyes rétegek hőmérséklete fölülről 
lefelé fokozatosan csökken. 
Az egyes rétegekben a tároló munkaközeg hőmérsékletének időbeni lefolyását a (7.2) 
egyszerű differenciálegyenlettel lehet leírni. Ezt a hőmérsékleti rétegeződés vizsgálata 
céljából a feltöltésnél a következő alakban célszerű kifejezni egy tetszőleges i-edik 
rétegre: 

imiiizi
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dt
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      (7.3) 

ahol: iQ  az i-edik réteg és környezete közötti teljes hőáram, [W]; imQ ,


 
az i-edik rétegbe 

a tároló közeg tömegárama által szállított hőáram), [W]. 
Az i-edik réteg és környezete közötti hőáramot célszerű a következőképpen kifejezni: 

 ioutciincisi QQQQ ,,,,,
 

       (7.4) 
ahol: 

isQ ,


 
az i-edik réteg és a külső környezet közötti hőáram (hőveszteség, ill. -nyereség), 

[W]; iincQ ,,


 
az i-edik rétegbe a magasabb hőmérsékletű szomszédos rétegből átlépő 

konduktív hőáram, [W]; ioutcQ ,,


 
az i-edik rétegből az alacsonyabb hőmérsékletű 

szomszédos rétegbe átlépő konduktív hőáram, [W]. 
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A külső környezet hőmérsékletét TÖ -ra véve egy tetszőleges i-edik rétegre felírható: 
   oiiis TTAUQ ,



             
(7.5)

 Az 1 K hőmérsékletkülönbségnél fellépő  iAU   fajlagos hőáramra az i = 2 és N közötti 

rétegek esetében a következő kifejezés érvényes: 
  zsi AUAU 

     
     (7.6) 

ahol: sU  a külső környezet és a rétegben lévő tároló munkaközeg közötti hőátbocsátási 

együttható, [W/m2.K]; zDAz    a z vastagságú réteg és a külső környezet közötti 
határoló felület, [m2]. 
 
Az N+1-edik rétegre felírható: 
  DDi AUAU 

   
      (7.7) 

ahol: DU a tároló fenék-felületére érvényes hőátbocsátási együttható, [W/m2.K];
 

DA  a 
tároló fenék-felületének nagysága, [m2]. 
 
Az i = 1 réteg és környezete közötti hőáram kifejezését a nyomásos tárolóhoz 
viszonyítva bonyolultabbá teszi a víz szabad felszíne fölötti levegőréteg. A felszínből 
kilépő hőáram szabad konvekció, sugárzás és párolgás közös eredménye. Ebben az 
esetben a rétegből és a felszín fölött lévő levegőrétegből a környezetbe elvezetett eredő 
hőáram közelítően a következő összefüggéssel fejezhető ki: 

   Oi
qvv

vvqv
Oizssi TT

AAU

AUA
TTAUQ 


 .

..
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(7.8) 

Ebből adódik: 

 
qvv

vvqv
zsi AAU

AUA
AUAU

..

..





          (7.9) 

ahol: v  a víz felszínén kialakuló eredő hőátlépési együttható, [W/m2.K]; vU  a 

levegőréteg és külső környezet közötti hőátbocsátási együttható, [W/m2.K]; vA  a 

levegőréteg határoló felületének nagysága, [m2]. 
 
Az i-edik réteg és a szomszédos rétegek közötti konduktív hőáramokat a következő 
összefüggésekkel fejezhetjük ki: 

)( 1,, ii
ef

qiinc TT
z

AQ  



    
    (7.10) 

)( 1,,  ii
ef

qioutc TT
z

AQ


   
      (7.11) 

ahol: ef  a víz effektív hővezetési tényezője, [W/m.K]; z a rétegek vastagsága, [m]. 

A (7.3) összefüggésben a tároló közeg tömegárama által az i-edik rétegbe szállított 
hőáramot a következő kifejezéssel adhatjuk meg: 

)( 1, iizim TTcmQ  
         (7.12) 
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Az i = 1 réteg esetében 
)( 1,, TTcmQ inzzim            (7.13) 

ahol: Tz,in  az i = 1 rétegbe belépő tömegáram hőmérséklete, [°C, K]. 

Az i = N+1 réteg zárt rendszernek tekinthető, ezért 0zm  és következésképpen 

0, imQ . 

Az előző megfontolásokat figyelembe véve egy tetszőleges i- edik réteg hőmérséklete 
időbeni lefolyása vizsgálatára a (7.3) differenciálegyenletet a következőképpen 
módosíthatjuk: 

  )(.)(.)().( 110 ii
ef

qii
ef

qii
i

i TT
z

ATT
z

ATTAU
dt

dT
cm







 )(.)(, 1, iiziinzz TTcmTTcm          (7.14) 

 
A számítások menetének irányítása céljából a következő segéd-együtthatók lettek 
alkalmazva: 

  
     

= 0   ha i = 1 
   = 1    ha  i  ≠  1 
  

  
= 0   ha  i = N+1 

   = 1   ha  i ≠ N+1 
  

    
 = 1   ha  i = 1 

   = 0   ha i ≠ 1 
  

   
 = 1   ha  i = 2÷N 

= 0   ha  i = N+1 
 
Abban az esetben, ha a hőtároló töltése a napsugárzás hiányában szünetel, vagyis 

0zm , a szomszédos rétegek, ill. az egyes rétegek és a külső környezet között csak 

hőáram általi együtthatás létezik, ezért a (7.14) egyenletben 0  . 

A hőtároló hőmérsékleti rétegeződése időbeni lefolyása a (7.14) differenciálegyenlet 
alapján a feltöltés során az egyszerűsítések miatt közelítő pontossággal vizsgálható. Ha 
az eredmények alapján csak arra keresünk választ, hogy hogyan befolyásolja a tároló 
szerkezeti kialakítása a rétegeződés folyamatát, ez a pontosság kielégítő. 

Az egyenlet megoldásánál abból indulunk ki, hogy az ismert szerkezeti kialakítású 
hőtárolóban ismerjük az egyes rétegek kezdeti hőmérsékletét. Továbbá feltételezzük, 
hogy a hőtároló töltése a tároló folyadék állandó zm  tömegárama és Tz,in  hőmérséklete 
mellett valósul meg. A számítást minden egyes rétegre el kell végezni. Az eredményt 
mint kétdimenziójú mátrixot képzelhetjük el Ti,j, tagokkal, ahol az i = 1 ÷ N+1 a 
rétegeket jelöli és a j = 1 ÷ M az időpontokat. Egy tetszőleges i-edik rétegben eszerint tj  

időpontban a hőmérsékletet a következő összefüggéssel fejezhetjük ki: 

 jijiji TTT ,1,,           (7.15) 
ahol a ∆t = tj – tj-1 idő alatti hőmérsékletváltozást a (7.16) egyenlet alapján fejezhetjük 
ki a következő alakban: 
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    (7.16) 
 
A számításoknál természetesen figyelembe kell venni a  ,,,  segéd-paraméterek, 
valamint az (U.A)i kifejezés aktuális értékeit a réteg helyzete illetve az üzemmód 
függvényében. 

A megfelelő számítástechnikai eszközök felhasználása lehetővé teszi az eredmények 
grafikus megjelenítését. Ennek alternatív elve a 7.12 ábrán van szemléltetve. 

 

 
7.12 ábra: A hőmérsékleti rétegeződés szimulációja eredményeinek szemléltetési módja 

a hőtároló töltésénél 
 
7.6.4 A hőtároló kimerítésénél megvalósuló hőmérsékleti rétegeződés 

Ha a hőtárolóban a munkaközeg hőmérséklete magasabb a külső környezet 
hőmérsékleténél (ez a leggyakoribb eset), a termodinamika II. főtétele értelmében 
a kiegyenlítődés folyamata hőáramot hoz létre, ami által hő távozik a környezetbe. Ez 
hőveszteséget jelent, ami csökkenti az energiahatékonyságot, ezért igyekszünk 
a mértékét ésszerűen minimális szintre csökkenteni a szerkezeti kialakítás által. Ezt 
természetes ürülési folyamatként foghatjuk fel, amely minden üzemmód kísérő 
jelensége. A (7.14) egyenletben az (U.A). (Ti – T0) tag képviseli. 

A mesterséges ürítési folyamat a tároló folyadék állandó Ts,in hőmérsékletű sm  

tömegáramával valósul meg, ami ellentétben a feltöltéssel az i = N rétegbe lép be és az i 
= 1 rétegből van elvezetve. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges kimerítésnél az egyes 
rétegek alulról fölfelé fokozatosan hűlnek. Egyébként a rétegeződés matematikai 
leírására hasonló megfontolások érvényesek mint a töltés folyamatánál. Az ürítésnél a Ti,j  

mátrix tetszőleges tagjára a (7.15) összefüggés szintén  érvényes. 
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A ∆t = tj – tj-1 idő alatti hőmérsékletváltozást az előzőhöz hasonló megfontolások alapján 
a következő összefüggéssel fejezhetjük ki: 
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    (7.17) 
ahol: az  ,  segéd paraméterekre érvényes: 

  
    

 = 1  ha  i = N 
   = 0  ha i ≠ N 
  

   
 = 1  ha  i = 1÷N-1 

= 0  ha  i = N 
Az (U.A)i kifejezés a réteg helyzetének függvénye, ezért ugyanazokkal az 
összefüggésekkel vehetjük figyelembe mint a feltöltésnél. 

 
7.6.5 A matematikai modell pontosságának szempontjai 

A rétegeződő szezonális hőtároló 7.11 ábrán szemléltetett modellje a homogén hőtároló 
elvének alkalmazásán alapul, ami szerint a tároló munkaközeg hőmérséklete az egyes 
rétegek minden pontjában egyenlő, tehát csak függőleges irányú hőmérsékletváltozással 
számol. Ez természetesen nem felel meg a valóságnak, mert a külső környezet és 
a rétegek közötti határoló felület közelében a hőközlés következtében alacsonyabb, 
esetenként magasabb a hőmérséklet mint a távolabbi részekben. Ezenkívül az rétegek 
közötti határokon a hőmérséklet ugrásszerűen nem változhat. Az ilyen egyszerűsítés által 
okozott pontatlanság főleg a kör keresztmetszetű tárolók esetében tolerálható és 
a rétegek számának növelésével csökkenthető. 

A tároló folyadék, esetünkben a víz, jellemzőinek hőmérséklettől való függőségét az itt 
közölt matematikai leírás, hasonlóan mint a [8] nem veszi figyelembe. A fajlagos 
hőkapacitás esetében ez nem okozhat elfogadhatatlan pontatlanságot, viszont 
a hőtágulás elhanyagolásának indokoltságával foglalkozni kellene. 

A nyomásos hőtároló esetében, amellyel a [8] szerzője foglalkozik, a hőtágulást aránylag 
egyszerűen figyelembe lehetne venni. A munkaközeg a tároló teljes térfogatát kitölti, így 
az egyenlő vastagságú rétegekre osztható, amelyekben a munkaközeg tömegét 
a hőmérséklet függvényében aránylag egyszerűen kifejezhetjük. 

A szezonális hőtárolásra használt melegvizes tárolók kivétel nélkül nyomásmentesek, 
tehát a munkaközeg nem tölti ki a tároló teljes térfogatát és az állandó mennyiségű 
folyadék szabad felszínének magassága is változik a hőmérséklet függvényében. Ez azt 
jelenti, hogy a hőtágulás figyelembevételénél a rétegekre való felosztás problémáját is 
meg kell vizsgálni. 

A matematikai modell további fejlesztésének legfontosabb problémája a valós 
körülmények figyelembevétele. Az egyszerűsített modellnél feltételezzük, hogy a tároló 
munkaközeg tömegárama és hőmérséklete állandó. Ez az elképzelés különösen a feltöltés 
folyamatának jelentős mértékű torzítása. A kollektorok teljesítménye ugyanis 
a napsugárzás intenzitásának függvényében változik. Ebben az esetben a feltöltéshez 
igénybe vett tömegáram kétféle módon szabályozható: 

1. állandó hőmérsékletnél változik a mennyiség, 
2. állandó mennyiségnél változik a hőmérséklet. 
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Az 1. eset a hőmérsékleti rétegeződés szempontjából előnyösebb és nem igényel jelentős 
változtatást a feltöltés folyamatának matematikai leírásában. Mivel a napsugárzás 
intenzitása aránylag tág határok között változhat, az ilyen szabályozás lehetőségei 
a gyakorlatban korlátozottak. Ezért újabban a hőmérsékleti rétegeződés bebiztosítására 
speciális berendezést használnak, amelyik a változó hőmérsékletű tömegáramot az 
azonos hőmérsékletű rétegbe táplálja be. Ennek figyelembevétele már bonyolultabb 
változtatást igényel a matematikai modellben. 

Az itt leírt koncepció a szoláris hő fajlagos költségeinek csökkentésére összpontosít a 
szezonális hőtároló hatékonyabb kihasználása által. Ennek lényege a hőtároló nagyobb 
mértékű kimerítése hőszivattyú segítségével. Ennek fontos következménye az, hogy a 
hőtároló a fűtési szezon vége felé lényegében hidegenergia tárolójává válik. A koncepció 
gyakorlati megvalósítása érdekében a hőtároló feltöltésével és kiürítésével összefüggő 
folyamatokat, főleg a hőmérsékleti rétegeződést, alaposan meg kell vizsgálni. Ehhez 
hatékony segítséget nyújthatnak a számjegyes szimuláció által nyert eredmények, 
amelyhez a szükséges szoftver első változatát a cikkben bemutatott egyszerűsített 
matematikai modell alapján is ki lehet dolgozni. A pontosság növelése és a 
használhatóság lehetőségeinek kiszélesítése további fejlesztést igényel a felvázolt 
szempontok alapján. 



128 

8. ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS PASSZÍVHÁZAK HŐELLÁTÓ 
RENDSZEREI 

Az épületi hőigények (fűtés, hűtés, melegvíz-készítés) kielégítése az Európai Unióban a 
teljes végenergia felhasználásban több mint 40%-kal részesül és ezen a területen van az 
aránylag könnyen megtakarítható energia legnagyobb potenciálja. Ennek kihasználása az 
EU energiapolitikája három 20%-os célkitűzésének teljesitéséhez döntő mértékben 
hozzájárulhat. Ezzel kapcsolatban említésre méltó az RHC (Renewable Heating & Cooling) 
European Technology Platform kiadványában (Common Vision for the Renewable Heating 
& Cooling sector in Europa) megfogalmazott célkitűzés, amely szerint az Európai 
Úninióban 2050-től a fűtési igényeket 100%-ban megújuló energiaforrásokból kell 
fedezni. 

Az előző fejezetben ismertetett SDH rendszer alkalmazásával ez a cél a a napenergia 
domináns részaránya mellett, tehát messzemenően környezetbarát módon elérhető. A 
7.8 ábrán szemléltetett SDH/C rendszer, amely az SDH renszerek új generációját 
képviseli, ezt az energiaellátási célt magasan túlteljesíti, mert a fogyasztói rendszer 
fűtési hőigényén felül részben, vagy akár teljesen a hűtési és villamosenergia-igényét is 
fedezheti megújuló energiaforrásból, ha a napenergia bioenergiával (szilárd biomassza 
esetleg biogázzal kombinálva) van kiegészítve. Az ilyen rendszereket főleg társasházak 
távhőellátásánál lehet hatékonyan alkalmazni, de családi házakat, főleg sorházakat is el 
lehet látni ilyen rendszerrel. 

A családi házak fűtési igényének teljes mértékben megújuló energiaforrásból való 
fedezésére jelenleg inkább a 8.1 ábrán szemléltetett elvi vázlaton alapuló rendszer 
alkalmazását tarthatjuk reálisabb alternativának. A rendszer kulcsfontosságú eleme egy 
rétegeződő rövid idejű hőtároló, amely a rendszerben valamiféle energiamenedzser-
szerepet tölt be. Betárolja a lokális hőtermelők által termelt hőt és ellátja a hőleadókat. 
Ha kizárólag megújuló energiaforrások felhasználásával számolunk, a következő 
hőtermelők jönnek számításba: 

 napkollektor, 
 hőszivattyú, 
 biogázzal vagy bioetanollal üzemelő kazán, 
 szilárd biomasszával üzemelő kazán vagy vízteres kandalló, illetve kandallókályha. 
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A lokális hőtermelésen kívül a rendszer fontos jellemzője, hogy ellenben az SDH 
rendszerekkel a hőtárolás rövid idejű. Következésképpen egyrészt a tüzelőanyagok 
elégetésével okozott környezetterhelés másodlagos beavatkozások által való 
csökkentésének lehetőségei jóval korlátozottabbak, másrészt az elérhető szoláris 
részarány sokkal kisebb mint az SDH rendszereknél. Ebből kifolyólag ez az alternatíva 
kevésbé környezetbarát. 

A hagyományos építésű házak hőellátásánál a következő hőleadók jönnek számításba: 
- klasszikus radiátorok, 
- alacsony hőmérsékletű sugárzó fűtés hőleadói (padló-, fal- vagy mennyezetfűtés), 
- fan coil berendezések, 
- a használati meleg víz készítésére szolgáló hőcserélő. 

 
Az alacsony energiaigényű és passzívházak esetében ezeken kivül, illetve ezek helyett 
a hővisszanyerős szellőztetésnél a friss levegő előmelegítésére és a befúvott levegő 
utómelegítésére szolgáló hőcserélők is idetartoznak. 

A 8.1 ábrán szemléltetett vázlat szerint a fűtési igény kizárólag megújuló 
energiaforrásból elvileg fedezhető attól függetlenül, hogy milyen nagy a ház fajlagos 
hőigénye. Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból viszont fontos az 
energiafelhasználásnak egy ésszerűen minimális értékre való csökkentése, ezért nem 
csak az energia termelésének hatékonyságát kell növelni, hanem megfelelő 
intézkedésekkel a fogyasztói oldalon csökkenteni az energiaigényt. 

 

 
8.1 ábra: Családi ház megújuló energiaforrásokon alapuló hőellátásának elvi lehetőségei 

Forrás: [9] 
 

A fűtés energiaigénye a fajlagos fűtési hőigény értékével jellemezhető. Eszerint a házakat 
a következő kategóriákba csoportosíthatjuk: 

 zéró energia ház – fűtési hőigény: 0–5 kWh/m2a, 
 passzívház – fűtési hőigény: 5–15 kWh/m2a, 
 alacsony energiaigényű ház – fűtési hőigény: 15–50 kWh/m2a, 
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 energiatakarékos ház – fűtési hőigény: 50–70 kWh/m2a, 
 jelenlegi állapot – fűtési hőigény: 70–100 kWh/m2a, 
 energiaigényes ház – fűtési hőigény: 100 kWh/m2a fölött. 

 
Az energiaigények csökkentése az EU energiapolitikájának kiemelt feladatai közé tartozik. 
Ezért az EB direktivái az épületek energiahatékonyságára egyre szigorúbb 
követelményeket támasztanak. Az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy 2020 után már 
csak passzívház minőségű épületek épülhetnek. Ez nem jelenti azt, hogy addig marad 
minden a régiben. Már ma is a követelmények fokozatos szigorodásához kell 
alkalmazkodni. Részben ennek köszönhető, hogy a leghatékonyabb energiatakarékossági 
intézkedések, az épületek pótlagos hőszigetelése és a nyílászáróik cseréje, egyre 
népszerűbbé válnak. 

Még pozitívabb fejlemény, hogy az új építésű épületeknél esetleg régi épületek lényeges 
felújításánál már most sok esetben az alacsony energiaigényű vagy jobb esetben a 
passzívház minőségének elérését tűzik ki célul. Mivel a piaci viszonyok között a gazdasági 
válság miatt is, az ilyen vállalkozás eléggé kockázatos, ezt a tendenciát minden kormány 
energiapolitikájának ösztönözni és támogatni kellene. 

 
8.1 Az alacsony energiaigényű és passzívházak szellőztetése 

Az alacsony energiaigényű és passzívházak energiaigénye a hagyományos épületekétől 
lényegesen kisebb és ezért épületgépészetük is sokban különbözik, főleg a fűtés és 
szellőztetés. A hagyományos épületek hőveszteségében a határoló felületeken fellépő 
hőátbocsátás, az úgynevezett transzmissziós veszteség dominál. Ez hőszigetelés 
alkalmazásával lényegesen csökkenthető. 

Más a helyzet filtrációs veszteséggel. Egy felnőtt embernek még nyugalmi állapotban is 
20–25 m3 levegőre van szüksége a lélegzéshez. Ez laikus számára rendkívül soknak 
tűnhet, de a valóság az, hogy a hagyományos nyílászárók résein a fűtött helyiségekbe 
ettől nagyságrenddel nagyobb mennyiségű levegő áramlik be. Ez a külső környezetből 
kerül a fűtött helyiségbe és természetesen a belső levegő hőmérsékletére kell 
felmelegednie. Az erre felhasznált hő, a filtrációs veszteség következésképpen szintén 
annyival nagyobb a hagyományos nyilásrárók használata esetében, mint ahogy az a 
komfortérzethez szükséges. 

A korszerű, nagy légtömörségű nyilászárók használatánál a légcsere lényegesen kisebb, 
általában n  0,05 h–1. A természetes szellőztetéshez ez nem elég, és ha megfeledkezünk 
az időnkénti ablaknyitásról, romlik a belső levegő minősége. Emelkedik a CO2-
koncentrációja és a páratartalom, ami penészesedést okozhat. Esetenként a 
gázkészülékek használatánál a szén-monoxid koncentrációjának esetleges emelkedése 
akár tragédiához is vezethet. Ez sajnos nem csak elméleti lehetőség, hanem szomorú 
gyakorlati tapasztalat. Az ablaknyitásos szellőztetésnél az ellenőrizhetetlen mértékű 
légcsere a filtrációs veszteség jelentős növekedését idézheti elő. Nyilvánvaló, hogy az 
alacsony energiaigényű és passzívház minőségét így nem lehet elérni. Egyetlen megoldás 
a gépi szellőztetés, amely bebiztosítja a szükséges légcserét „túlszellőztetés”, tehát 
fölösleges energiapazarlás nélkül. 

A szükséges friss levegő melegítésének energiaigénye hőmérsékletkülönbséggel van 
egyértelműen meghatározva. Az adott külső és belső hőmérsékletnél ez az energiaigény 
lényegesen csökkenthető, ha az elvezetett levegő hőenergiájának nagy részét egy 
hővisszanyerős szellőztető berendezés segítségével felhasználjuk a fűtött helyiségbe 
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betáplált friss levegő előmelegítésére. Ennek elvi vázlata a 8.2 ábrán van bemutatva. Az 
alacsony energiaigényű, de főleg a passzívház minőségének eléréséhez ilyen 
hővisszanyerős szellőztető berendezés alkalmazása elengedhetetlen, mivel a filtrációs 
veszteségek csökkentésére más lehetőség nincs. 

 

 
8.2 ábra: A hővisszanyerő szellőztetés elve – téli üzemmód 

Forrás: [39] 
 

A jobb minőségű hővisszanyerős szellőztető berendezések hatásfoka (a hővisszanyerés 
hatékonysága) meghaladja a 90%-ot. Ez azt jelenti, hogy a beszívott friss levegő 
hőmérsékletével majdnem azonos az elvezetett levegő hőmérséklete. Vagyis közel 
nullára csökken a filtrációs veszteség (nyári üzemmódban a filtrációs hőterhelés)! 

Téli üzemmódban, nulla fok alatti beszívott levegő esetén szükséges egy előfűtés, ami a 
szellőztető berendezés hőcserélőjének eljegesedését megakadályozza. A gyakorlatban az 
alábbi megoldások terjedtek el leginkább: 

Villamos energia felhasználásán alapuló előfűtés. Ez a legalacsonyabb beszerzési 
költséget igénylő műszaki megoldás, az üzemeltetési költsége viszont rendkívül magas. 
Hazánkban a villamos energia döntő része hőenergia átalakításával van termelve, 
aránylag alacsony hatásfokkal. Azt vissza lefokozni hőenergiává, még ha 100%-os 
hatásfokkal is, inkább nevezhető termodinamikai barbárságnak mint energiatudatos 
cselekedetnek. Az alacsony energiaigényű és passzívház szellemiségéhez végképp nem 
illik. További hátránya, hogy hűtésre a nyári üzemben nem használható. 

Levegő/víz hőcserélő. Ebben az esetben a friss levegő előmelegítése egy, a 
fűtőrendszer meleg vizével táplált hőcserélő által valósul meg. Ez valamivel 
tőkeigényesebb megoldás, viszont az üzemeltetési költsége alacsonyabb. Ha 
rendelkezésre áll megfelelő hűtőközeg, a nyári üzemmódban felhasználható a beszívott 
friss levegő hűtésére. 
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Levegő/talaj hőcserélő. Ez egy 50–80 méter hosszúságú, 1,5–2,5 méter mélyen a 
talaj szintje alatt vízszintesen elhelyezett 200–300 mm átmérőjű műanyag cső. A friss 
levegő egy, az épülettől távolabb elhelyezett beszívó tornyon (mindössze 1–1,5 méter 
magas) keresztül jut a talajhőcserélőbe. Ennek a létesítése a legköltségesebb, viszont az 
üzemeltetési költsége gyakorlatilag nulla, mivel nem igényel segédenergiát. A standard 
passzívházak egyik jellemző alapeleme. Nyári üzemben előhűtési funkciót is ellát, de 
csupán maximum 0,5–0,8 kW hűtési teljesítményt képes biztosítani. Jelentős hátránya a 
cső lefektetéséhez szükséges aránylag nagy terület és a tisztítás bonyolultsága. 

Talajkollektor vagy talajszonda. Ebben az esetben, a hőszivattyúzáshoz hasonlóan a 
talajhő műanyag csőben áramoltatott fagyálló folyadék által van egy, a légcsatornába 
telepített kaloriferbe szállítva, amelyben azt felveszi a beszívott friss levegő, miközben 
felmelegszik. Telepítési költsége (gyári kalorifer egységgel együtt) közel azonos a 
levegő/talaj megoldáséval. Üzemeltetési költsége van, mert a hőszállító fagyálló folyadék 
egy 60 W-os szivattyúval van keringtetve. Megfelelő méretezés esetén intenzívebb 
hűtőhatásra (1–2 kW) számíthatunk. A kalorifer tisztítása lényegesen egyszerűbb feladat, 
mint az előző megoldásnál a talajban lévő légcsatornáé. 

 
8.2 Alacsony energiaigényű és passzívnázak fűtése 

A komfortérzéshez minimálisan szükséges hőmérséklet biztosításához a passzívházat és 
még inkább az alacsony energiaigényű házat, ha tetszik, ha nem, fűteni kell, de 
szerencsére sokkal kisebb energiafelhasználással mint a hagyományos épületeket. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint a talán kis túlzással általános szabálynak tartott tény, hogy 
elmondható: a passzívház fűtési energiaigényének 1/3-át a nyílászárókon át érkező 
napenergia, 1/3-át a személyek és berendezések hőleadása, 1/3-át pedig valamilyen 
hagyományos hőtermelő fogja biztosítani. 

A fűtési rendszernek tehát a ház különben is nagyon alacsony fűtési hőigényének csak 
mintegy 1/3-át kell bebiztosítania. Ezzel a transzmissziós és filtrációs veszteségek 
fedezéséhez járul hozzá. További feladata a használati meleg víz készítése. Ez azért is 
fontos, mert energiaigényét nem lehet befolyásolni hasonlóan, mint a friss levegő 
melegítésének energiaigényét. Azt a víz mennyisége és a hőmérsékletkülönbség 
határozza meg egyértelműen. 

Az alacsony energiaigényű és passzívházak fűtési rendszerének különlegessége abban 
rejlik, hogy együttműködik a szellőztető rendszerrel, ami a hagyományos építésű 
házakban hiányzik. Valójában így elkülöníthető a filtrációs és transzmissziós 
hőveszteségek fedezése. 

A filtrációs hőveszteség pótlására a beszívott friss levegőt a a fűtött helyiségek 
hőmérsékletére kell felmelegíteni. A transzmissziós hőveszteségek fedezésére elméletileg 
ugyanolyan hőleadókat lehet alkalmazni, mint a hagyományos építésű házakban. 

Villamos energiával táplált sugárzó panelek használatára ugyanaz érvényes, mint a 
friss levegő előfűtése esetében. Az ismert okokból, alkalmazása csak akkor ajánlatos, ha 
más elfogadható megoldás nem létezik. 

Elméletileg klasszikus radiátorok is alkalmazhatóak, de szokatlanul kis méretek 
szükségesek. A gyakorlati tapasztalatok szerint pl. a hálószobába elegendő egy 
maximálisan 250 W teljesítményű radiátort telepíteni, amelynek méretei kb. 400 x 400 
mm. Egy ilyen fűtőtest látványa a szobában nem éppen szívet melengető. A radiátor 
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hátránya az is, hogy hűtési igény kielégítésére nem alkalmas. Erre más megoldást kell 
választani (árnyékolástechnika, frisslevegő-előtemperálás). 

Padlófűtés alkalmazásának hasonlóak az előnyei és hátrányai mint a hagyományos 
házakban. Főleg a helyiség berendezési lehetőségeinek korlátozása hat zavaróan. A 
hagyományos házakban előnyének tartott magasabb energiahatékonyság itt kevésbbé 
érvényesül. Hűtésre ugyan elméletileg felhasználható, de ez nem a legalkalmasabb 
megoldás. 

Falfűtés tökéletesen megfelel a fűtési és a hűtési feladatokra is, de a helyiség 
berendezésének lehetőségeit szintén korlátozza. 

Mennyezetfűtés (födémtemperálás) alkalmazásával az alacsony energiaigényű és 
passzívházak minimális fűtési/hűtési energiaigényét hatékonyan fedezni lehet a 
legkellemesebb sugárzó hőátadással. Óriási előnye, hogy nem korlátozza a lakás 
berendezési lehetőségeit. A monolit betonfödém építési fázisában minimális költséggel 
kialakítható. 

Az alacsony hőmérsékletű sugárzó felületfűtések közös jellemzője, a nagy tehetetlenség 
az alacsony energiaigényű és passzívházakban nagyobb mértékben érvényesül. 
A szélsőségesen alacsony hőveszteségek fedezésére alkalmas hőtermelő helyes 
megválasztása nem olyan egyszerű, mint ahogy az talán a piaci kínálat szerint várható 
lenne. Ennek oka a nagyon kis teljesítmény-igény. Például a passzívház által igényelt 
maximális fűtési hőteljesítmény-szükséglet átlagos értéke 1,5–6,5 kW. Az alábbi 
lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Villamos fűtés 
A friss levegő melegítését a légcsatornába telepített villamos fűtőszál biztosítja. Ezt 
leginkább elektromos sugárzó panelokkal ajánlatos kiegészíteni. Mint már ismeretes, a 
beruházási költsége alacsony, de ezt az előnyt bőven ellensúlyozza az üzemeltetés 
magas költsége, amivel minden éven szembesülünk. 

Hőszivattyú 
Mint ismeretes, az alacsony energiaigényű és passzívházakban alkalmazható hőszivattyús 
fűtési rendszer lényegében az elektromos fűtés sokkal tőkeigényesebb, de jóval olcsóbb 
üzemű változata. Előnye, hogy a nyári üzemmódban hűtőenergia termelésére is 
alkalmas. A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy legalkalmasabb a talajszondás 
hőszivattyú. 

Kompaktkészülék 
Ez egy passzívházakhoz kifejlesztett berendezés, amely tartalmazza a légkezelő gépet, és 
egy levegős hőszivattyút fűtés és melegvíz-termelés céljára. Ezek a szerkezetek 
rendelkeznek még egy nagyteljesítményű villamos fűtőbetéttel is. Ennek oka, hogy nagy 
hidegben a szellőztető levegőből kinyerhető hőenergia nem elegendő a hőszivattyúnak, a 
gép a szabadtérből is „vételez” hideg levegőt. 

Ha a kettő együttesen sem tudja kielégíteni a fűtési energiaigényt, akkor bekapcsol a 
villamos fűtőbetét is. Az együttes üzem alatt az energetikai együttes hatásfok érték 
(COP) rendkívül alacsony. A kompaktkészüléknek is szüksége van még a szellőztető 
levegő előtemperálására, vagyis kell még egy levegő/talaj hőcserélő vagy talajszondás 
kalorifer egység a korrekt működéshez. A kompaktkészülékhez tartozik még egy puffer 
tároló, amelyből kinyerhető a meleg víz, és a fűtési célú fűtővíz is innen kerül 
elvételre. Ezen eszközök együttes bekerülési költsége viszonylag magas. 
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Földgázkazán 
Az alacsony energiaigényű és passzívházakban a földgázkazán leghatékonyabb típusa, a 
kondenzációs kazán alkalmazása jöhet számításba. A földgázellátás jövőjét figyelembe 
véve még így sem tűnik szerencsés választásnak. Passzívházhoz illő, néhány kW 
teljesítményű kondenzációs gázkazán nálunk még nem került forgalomba, de a 
nagyobbak azért alkalmazhatóak. 

A konkrét körülményekre tervezett szellőztető berendezés + hőszivattyú kombinációval 
magasabb energiahatékonyságot lehet elérni, különösen a talajszondás hőszivattyú 
alkalmazása esetében. 

Napkollektor 
A napkollektor termeli a „legtisztább” hőenergiát, ezért minden alacsony energiaigényű 
és passzívház tervezésénél napkollektorok telepítése megfontolandó. Leginkább a 
használati meleg víz készítésére alkalmas, esetenként a fűtésre is hatékonyan rásegíthet. 

Kandalló, kandallókályha 
Míg a hagyományos házakban a kandallókat többnyire csak mint kiegészítő hőforrást 
alkalmazzák, az alacsony energiaigényű és passszívházakban a teljes hőigényt képesek 
fedezni. 
Kizárólag zárt égésterű kandallók használata jöhet számításba. Eléggé elterjedt nézet, 
hogy az égési levegő bevezetését az égéstérbe külön meg kell oldani. Ez fölösleges, 
hiszen a szellőztető berendezés az égéshez szükséges többlet-levegőt be tudja 
biztosítani. 
Hatékony megoldások lehetőségét biztosítják a vízteres kandallók és kandallókályhák, 
amelyek képesek átvenni a kazánok szerepét, ugyanakkor nem fosztanak meg a pislogó 
láng nyugtató látványától. 
A kandallók, ill kandallókályhák főleg tűzifa és fabrikett égetésére vannak tervezve, A 
pellet-tüzelés más szerkezeti megoldást igényel. 

Biokandalló 
A biokandalló bioetanol tüzelésével működik, amelynek az égéshője teljes mértékben ki 
van használva. Előnye, hogy nem igényel építési munkákat és kéményt. Az égésnél 
keletkező vízgőzt és szén-dioxidot a szellőztető berendezés eltávolítja. A piac ma már a 
biokandallók széles választékát kínálja. 

Pellet- és faelgázosító kazánok 
A pellet- és faelgázosító kazánok hasonló alkalmazási lehetőségeket kínálnak mint a 
vízteres kandallók és kandallókályhák. Előnyük az üzemeltetésük bizonyos szintű 
automatizálásának lehetősége. Ezzel szemben nem tudnak kialakítani olyan kellemes 
belső környezetet, mint a kandallók. 

 
8.3 Alacsony energiaigényű és passzívházak integrált szellőztetési 
és fűtési rendszere 

Ha feltételezzük, hogy egy 250 W hőveszteségű fűtött szobába 2 személy részére 50 
m3/h friss levegőt szállítunk, akkor a teljes hőveszteség fedezése úgy is lehetséges, hogy 
a levegőt nem a belső hőmérsékletre, pl. 21 oC-ra, hanem 36 oC-ra melegítjük, mivel 
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Eszerint jogos a kérdés, hogy szükség van-e kiegészítő fűtésre, ha elég kicsit magasabb 
hőmérsékletre melegíteni a szellőztetéshez elkerülhetetlenül szükséges friss levegőt. 
Igen szükség van, mert nem mindig lehet a levegőt a kívánt hőmérsékletre melegíteni, 
de főleg azért, mert nem mindig van szükség a szellőztetésre, amikor szükséges a fűtés. 
Ha pl. a lakók nem tartózkodnak otthon, nincs szükség szellőztetésre, de ha csökkentett 
teljesítményel is, fűteni azért kell. 

Joggal tehetjük fel azt a kérdést is, hogy ha már fűteni kell, nem lehetne másképp 
megoldani, mint hogy a költséges szellőztető rendszerhez egy aránylag szintén költséges 
fűtési rendszert telepitünk? Az előző példából a válasz nyilvánvaló: lehet, mégpedig a 
hővisszanyerős szellőztető rendszer és a meleglevegős fűtési rendszer integrációjával. 
Ennek az alacsony energiaigényű és passszívházak fűtésére és szellőztetésére 
alkalmazható változatát a cseh ATREA cég fejlesztette ki és szabadalmaztatta. 

E modern és gazdaságos integrált rendszer elve a 8.3 ábrán van szemléltetve. Ahol 

 a primer kör a cirkulációs meleglevegős fűtést biztosítja úgy, hogy a cirkulációs 
levegő szabályozott mennyiségű friss levegő hozzákeverése és a szükséges 
hőmérsékletre való felmelegítés után a padlózatba ágyazott lapos légcsatornák 
által van a lakott helyiségekbe szállítva, 

 szekunder kör ettől függetlenül biztosítja a fürdőszoba, WC és konyha 
hővisszanyerős szellőztetését. 

Mindkét kör légcsatornái egy közös szellőztető berendezésre vannak kapcsolva, amely 
DUPLEX néven ismert. Ennek többféle változatát gyártják, amelyek a műszaki 
paraméterekben és az alkalmazások lehetőségeiben különböznek. 

 

 
8.3 ábra: Az ATREA integrált légtechnikai rendszer elve 

Forrás: [40] 
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8.3.1 Az ATREA integrált légtechnikai rendszer jellemzése 

A cirkulációs és friss levegő keveréke egy a padlózatba beágyazott elosztókamrából van 
szétvezetve különálló lapos 200 x 50 mm keresztmetszetű légcsatornákban a lakott 
helyiségekbe. 

A cirkulációs levegő az egyes helyiségekből az ajtó alatt áramlik az előszobába, ahonnan 
a mennyezet alatt, vagy a padlástérben vezetett kör keresztmetszetű csővel van a 
központi légkezelő berendezésbe szállítva. 

A légkezelő egységben a cirkulációs és a friss levegőt egy szabályozható teljesítményű 
(60–180 W) ventilátor 94% hatásfokú G4 szűrőn át áramoltatja egy meleg vízzel táplált 
hőcserélőbe. A felmelegedés után az elosztó kamrán és hangtompítókon, majd a 
padlózati légcsatornákon keresztül visszakerül a lakott helyiségekbe. 

A légkezelő egységben a cirkulációs levegőhöz beállított arányban friss levegő keveredik, 
amely a homlokzaton vagy levegő–talaj hőcserélőn keresztül van a légkezelőbe szállítva, 
ahol szűrés után a keresztáramú lemezes hővisszanyerőben előmelegszik 90% körüli 
hatásfokkal. 

Az elhasznált levegő folyamatosan, esetleg időközönként fokozott mennyiségben van 
elszállítva szabályozószelepen keresztül, kör keresztmetszetű csövekkel (100–160 mm 
átmérő) a légkezelő egységbe, ahol a hővisszanyerőben előmelegíti a friss levegőt, majd 
a kisebb szellőztető ventilátor által szállítva a homlokzaton át kerül ki a külső 
környezetbe. A csövek a mennyezet alatt vagy a tetőtérben vannak vezetve. 

A konyhai lokális elszívóberendezést cirkulációs üzemmódra kell tervezni aktív szén 
szűrővel 150–550 m3/h szabályozható teljesítménnyel. 

A fűtőteljesítményt a lakott helyiségekbe szállított levegő mennyiségével és 
hőmérsékletével lehet szabályozni. 

A fürdőszobában a kívánt magasabb hőmérsékletet fűtőlétrával vagy padlófűtéssel 
ajánlatos bebiztosítani. 

 
8.3.2 A DUPLEX típusú integrált légkezelő berendezés 

A kisebb, alacsony energiaigényű és passzívházak fűtésére, szellőztetésére és hűtésére 
leginkább a DUPLEX RA3 – EC légkezelő egység alkalmas. Kétzónás cirkulációs 
meleglevegős fűtésre és egyidejű szabályozott hővisszanyerős szellőztetésre tervezték. 
Előnyük az EC ventilátorok használata, melyek csökkentik a villamosenergia-fogyasztást 
az üzemelésnél, a szellőztetés vezérlőrendszere kiegyenlített nyomást biztosít a 
szellőztetett helyiségekben. A megfelelően méretezett melegvizes hőcserélők lehetővé 
teszik az alacsony hőmérsékletű fűtővizek használatát (40 °C körül). 

A DUPLEX RA3 – EC egység kérésre gépi vagy vízhűtéshez alkalmas hőcserélővel 
bővíthető, akár utólagosan is. 

A szabadalmaztatott szerkezeti megoldás egyidejűleg biztosítja a ház lakóhelyiségeinek 
elsődleges cirkulációs fűtését és szellőztetését, valamint a WC, fürdőszoba és konyhatér 
másodlagos autonóm szellőztetését. 

Az elszívott levegő hőjét a friss levegő előmelegítésére használja a hőcserélő, az elszívott 
és cirkulációs levegő tökéletes különválasztása mellett. 
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A bypass csappantyú kinyitásakor a csappantyú másik részével elzáródik a 
hővisszanyerős hőcserélőbe való bemenet. 

Az egységek fehér felületi kezeléssel, RAL 9001 árnyalatban készülnek, a hő- és 
hangszigetelés alumíniumlemezből és poliuretánból készül, 22 mm vastag 
szendvicspanelek alkotják, (a hőátbocsátási tényező U = 0,86 W m–2 K–1). 

Az egységben egy alacsony fordulatszámú keringtető-ventilátor, az elhasznált levegő EC 
ventilátora, hPS műanyagból készült ellenáramú hővisszanyerős hőcserélő (akár 91%-os 
hővisszanyerési hatékonysággal), alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez optimalizált 
melegvizes fűtőtest és hűtő, a keringtetett levegő szűrője G4 szűrési osztállyal 
fémhálóból, a cirkulációs levegő csappantyúja, bypass szervómotorral működtetett 
csappantyú és szabályozómodul található. A csatlakozó csőcsonkok kör 
keresztmetszetűek, 160 és 200 mm-es átmérőjű rugalmas csővezeték 
csatlakoztatásához vannak kialakítva. A hagyományos szerkezeti felépítésű 
hővisszanyerős szellőztető berendezésektől első pillantásra abban különbözik, hogy nem 
négy, hanem öt csatlakozó csonkja van. 

A kondenzvíz elvezetésén kívül az összes bemenet és kimenet az egység felső fedelén 
van kialakítva, egyúttal a fűtési és szellőztető levegő kimenete az egység alsó részéből 
csatlatoztatható az egység alatt lévő padlózati elosztókamra bemenetéhez. 

A nyitható ajtó az összes alkatrészhez hozzáférést biztosít. 

Az egységek két változatban készülnek. A hűtés hőcserélője igény szerint van telepítve – 
választható tartozék. 

 
8.3.3 Az ATREA integrált légtechnikai rendszer általános 
rendszerstruktúrája 

Az alacsony energiaigényű és passzívházak integrált szellőztetésére és fűtésére tervezett 
ATREA renszer általános struktúrája a 8.4 ábrán van szemléltetve. A 8.1 ábrán látható 
autonom fűtési rendszertől lényegében csak a rendszerbe integrált hővisszanyerős 
szellőztető berendezésben különbözik, amely a fűtési igény fedezését kiegészíti a 
szellőztetési és esetleg a hűtési igény kielégítésével. 

 
 

 
8.4 ábra: Az ATREA integrált légtechnikai rendszer általános rendszerstruktúrája 

Forrás: [40] 
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Mivel a megújuló energiaforrások részarányának növelése elsődleges feladat, ebben a 
rendszerstruktúrában mint hőtermelő szilárd biomassza tüzelésű vizteres kandalló illetve 
kandallókályha vagy hőszivattyú jön számításba. Az első esetben a 100% megújuló cél 
elérhető közelségben van. Ezzel szemben a második esetben ez csak akkor lenne 
lehetséges, a villamos energia döntő része megújuló energiaforrásokból lenne termelve. 
Hazánkban ez inkább álomkép mint reális lehetőség és nagy valószínűséggel az is marad. 

A hőszivattyú a vízteres kandallóval ellentétben a villamos energiát nem mint 
segédenergiát használja elhanyagolható mennyiségben, hanem az a fűtési energia eléggé 
jelentős részét képezi. Kétségtelen előnye, hogy lényegében kezelés igénye nélkül 
biztosíitja a kívánt minőségű belső környezetet. Nem okoz gondot a tüzelő beszerzése, 
tárolása és égetése. Ez a kandallók esetében zavaróan hat, de a nagyon alacsony fűtési 
hőigény miatt jóval kevésbé, mint a hagyományos építésű házakban, amelyekben 
egyébként szintén gyakran és egyre gyakrabban használják. A kezeléssel együtt járó 
kényelmetlenségért a tűztérben táncoló láng varázslatos látványa kárpótol. 

A helyes tervezés és kivitelezés esetében a tüzelés igénye lényegesen korlátozott. A 
puffer tároló az esti órákban aránylag rövid időn belül feltölthető. Utána a rendszer 
teljesen automatikus szabályzással biztosítja a belső környezetben a hőkomfortot 
másnap estéig, amikor újra fel kell tölteni. 

A rendszer természetesen lehetővé teszi más hőtermelő használatát is. Elsősorban 
kondenzációs földgázkazánról lehet szó. Ez, eltekintve attól, hogy a csak fűtési célokra 
való felhasználás a tüzelőanyag minőségének degradálását jelenti, a földgáz bizonytlan 
jövője miatt sem tűnik ésszerű megoldásnak, legalábbis hosszú távlon. 

Elképzelhető és a gyakorlatban könnyen megvalósítható e rendszer távhővel való 
táplálása, pl. SDH vagy SDH/C rendszerből is. Ebben az esetben a hőtermelő szerepét 
egy kompakt hőátadó állomás venné át. Ez nálunk valószínűleg még elég sokáig nem 
lesz reális alternatíva. 

Az melegvíz-készítés a puffer tárolóba telepített nagy felületű hőcserélő által van 
hatékonyan megoldva. Így nem lehet meghatározni, hogy melyik hőtermelőből milyen 
célra mennyi energia van felhasználva. 

A fürdőszoba fűtésének fokozására a 8.4 ábra szerint fűtőlétra vagy padlófűtés jön 
számításba. Az ismert okokból mindkét alternatíva jobb megoldás mint a villamos fűtés. 

Az általános rendszerstruktúrának a gyakorlatban sok konkrét változatát lehet 
alkalmazni. Az ATREA cég minden változathoz megfelelő hőtárolót tud biztosítani. 
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