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1. Bevezetés 

 A hűtés iránti igény valószínűleg az emberiség kultúrtörténetével egyidős. A régi 

idők embere két ok miatt akarhatott a környezeténél alacsonyabb hőmérsékletet 

előállítani. Az egyik, hogy a forró napokon elviselhetőbbé tegye saját maga számára a 

létezést, a másik pedig, hogy az élelmiszereit tovább frissen tartsa. Az élelmiszerek - 

legyenek azok húsok, zöldségek vagy gyümölcsök - romlását mind mikroorganizmusok 

okozzák. A lebontó szervezetek életfunkciói erősen hőmérsékletfüggőek, ezért 

nyilvánvalóan adódik a megoldás; tartsuk az élelmiszereinket minél hidegebb helyeken. 

A hidegégöv lakói ezt egyszerűen egy külső éléskamra létrehozásával megtehették, a 

mérsékelt és melegégöv lakóinak azonban már nehezebb dolguk volt. Évezredeken 

keresztül a vizet és a jeget használták különböző dolgok hűtésére. A jeget eleinte a 

közvetlen környezetükből szerezték be az emberek, például úgy, hogy télen a tavak 

jegét feldarabolták, majd mély, hűvös vermekben tárolták az olvadás megelőzése végett. 

A jégben gazdagabb, „szerencsésebb” területek lakói később azonban rájöttek, hogy a 

jég a kereskedelem egyik alapját is jelentheti. Ettől kezdve a jeget hosszú kilométereken 

keresztül szállították a hidegebb régiókból a melegebb területek felé. Azon területek 

lakói viszont, akik nem tudtak jéghez hozzájutni, a víz párolgását használták fel hűtési 

célokra. Egyszerűen vízzel locsolgatták a hűtendő dolgot addig, amíg az a kívánt 

hőmérsékletet el nem érte. Ravaszabb megoldás volt az, amikor egy nagyméretű 

agyagkorsóba egy kisebbet tettek, és a kettő közé vizet öntöttek. A mázatlan agyag 

pórusain keresztül a víz el tudott párologni, így remekül lehűtötte a kisebbik edényben 

tárolt élelmiszereket. Ez az eszköz tekinthető a legelső hűtésre használt berendezésnek, 

lévén ugyanazon elven működött, mint a mai modern hűtőgépek; a párolgás általi 

hőelvonáson. A lényeges különbség ezen ősi eszköz és a mai hűtőgépek között az, hogy 

a hatásfok és az egyenletes működés miatt a gépeknél különböző bonyolultságú 

mechanikai megoldásokat alkalmaznak, illetve energiát fektetnek be. 

 Dolgozatomban a hűtési technológiákkal foglalkozom. Ennek egyik oka, hogy a 

környezettudatosságot a legtöbben úgy szeretnék elérni, hogy kevesebbet szemetelnek, 

vagy kevesebb elektromos berendezést használnak. Gyakran azonban megfeledkeznek 

arról, hogy a modern világunkban jelenlévő rengeteg hűtőgép és klímaberendezés is 

óriási méretű energia előállítását igényli. Jól jellemzi a helyzetet a 2006-os nagy 
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amerikai áramszünet, amikor több tízezren maradtak áram nélkül, amit a hihetetlen 

mennyiségű klímaberendezés okozott.  

A bevezetés után következik a régi, „laikus” megoldások vizsgálata a legfontosabb 

módszerek bemutatásával. Utána a modern hűtési technológiákkal foglalkozom, két 

részletben. Az elsőben a ciklusos gépeket, a másodikban a nem ciklusos gépeket 

mutatom be. A negyedik fejezetben táblázat segítségével összehasonlítom a 

dolgozatban tárgyalt technológiákat különböző szempontok szerint. Végül pedig 

összefoglalom a dolgozat lényeges momentumait, környezettanos szempontból is. 

 

2. Laikus megoldások [1] 

 Az emberiség hűtés gyanánt kezdetben a legeslegtriviálisabb módszert 

használta: a hűteni kívánt dolgot hideg vízbe tette. A faluközösségekben az 

élelmiszereket - jellemzően gyümölcsöket - a közeli vízfolyásba tették, vagy ami még 

inkább népszerű volt, leengedték egy kútba láncon. Édesanyám gyermekkorából még 

mindkét módszerre emlékszik. A módszer fizikai hátterét megérteni igen egyszerű, a 

hőtannal kapcsolatos összes tapasztalatunk ezt mutatja. Termodinamikai folyamatokban 

a hő önként csak a magasabb hőmérsékletű hely felől az alacsonyabb hőmérsékletű hely 

felé tud áramlani. Ez a termodinamika második főtételének egy lehetséges 

megfogalmazása. A második főtételen alapul a ma ismert hűtési technológiák jelentős 

része. Közvetlenül lehetett még felhasználni a természetes módon keletkezett hűvösebb 

üregeket, barlangokat is. A hidegebb hőmérsékletű víz hűtőhatását azonban nem csak az 

élelmiszerekkel közvetlenül érintkezve használták fel. Igen korán, egyes tárgyi emlékek 

szerint már Kr.e. 4000 táján is használtak kétrétegű agyagkorsókat hűtési folyamatokra. 

Mind Egyiptomból, mind Mezopotámiából kerültek elő ezt igazoló leletek.  
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      1.ábra Afrikában a mai napig alkalmazzák az agyagkorsós hűtést.  

     A képen a módszer egy modernebb megfelelője látható. 

  A módszer magyar megfelelője a fonott demizson volt (nekünk még van). A 

hűtőhatást itt az elpárolgó víz okozza. A párolgó folyadék ugyanis halmazállapot 

változása miatt rengeteg energiát vesz fel a környezetéből. Az agyagkorsónál maradva, 

a folyamat a következőképpen zajlott. A két korsó közé hidegvizet öntöttek. A víz a 

mázatlan agyag pórusain keresztül a kapilláris erők miatt magától keresztülszívódott, 

majd a korsó külső felületén a kis anyagsűrűség miatt, a levegővel érintkezve 

elpárolgott. Huzatos helyre téve az agyagkettőst fokozni lehetett a párolgás, 

egyszersmind a hűtés sebességét. A demizsonnál ugyanez volt a helyzet, azzal a 

különbséggel, hogy ott a külső fonatos részt közvetlenül bevizezték. Másik ősi, a 

párolgáson alapuló módszer az volt, amikor az ajtót egy vastag és alaposan átnedvesített 

szőnyeggel zárták el. A kinti szellő így a hűvösebb levegőt az egész lakásban szét tudta 

hordani. A világ legelső „jégkondicionáló gépei” szintén a párolgást használták ki. A 

közel-keleten minden háznak, házcsoportnak voltak boltívekkel sűrűn tarkított 

széltornyai. A tornyok elnyelték a meleget, majd a levegőt az alattuk erre a célra 

kialakított medencéhez vezették. Az így felfrissült levegő azután akadálytalanul 

beáramlott a házba. Lakóhelyek hűtésére az egyiptomiak egy másik módszert találtak 

ki, vizet permeteztek a megfelelő termekbe. A víz száraz levegőbe való bepárolgásának 

hűtőhatását tehát már 2500 évvel ezelőtt is alkalmazták!  Kevésbé volt kifinomult 

módszer az, amikor egyszerűen nedves ponyvákat feszítettek ki a kantinok fölé.  

 A víz hűtőközegként való felhasználása adta magát, hiszen a világ legtöbb táján 

elérhető mennyiségben volt jelen. A baj azonban az, hogy a víznek általában nem elég 

alacsony a hőmérséklete. A mérsékelt övben, illetve a mérsékelt övhöz közeli 
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területeken a havat és a jeget is előszeretettel használták fel hűtési folyamatokra. Ezen 

anyagoknak már elég alacsony volt a hőmérséklete a szélesebb felhasználáshoz is. A 

havat általában italok hűtésében alkalmazták a gazdagabbak, bár egy bagdadi kalifa az 

emlékek szerint a háza falai közé tömette, így védekezett a meleg ellen. A havat és jeget 

a zordabb régiókban a közvetlen környezetükből szerezték be az emberek. Vagy, mert 

télen jeget vágtak és havat halmoztak föl, vagy, mert gödröket ástak a sivatagba és 

reggel összeszedték a bennük képződött vékony jéglapkákat.  A hidegebb régiók lakói 

korán rájöttek, hogy a jéggel bizony kereskedni is lehet. Eleinte földutakon szállították 

vizes ponyvák alatt a jeget, majd áttértek a sokkal gyorsabb hajózásra. Mint a 

történelem során mindig, a nehezen beszerezhető termékek az előkelőket izgatták a 

leginkább. Nero császár például egy külön futárt tartott arra a célra, hogy havat hozzon 

neki, amikor éppen megkívánja a hűs italokat.  

 A jégszállítás tehát az akkori idők színvonalán komoly kereskedelmi ággá nőtte 

ki magát. Végezzünk el egy kis számolást, hogy megvizsgálhassuk melyik 

gazdaságosabb? A modern elektromos hűtőgép vagy az előállított jég? 

 A jégtömbök kitermelése a jégvágással kezdődött. Az írásos dokumentumok 

szerint (~XVIII. század), nem volt különösebben bonyolult művelet, bárki elvégezhette, 

aki elég erős volt hozzá. A legtöbb helyen egyébként ki volt adva napszámba a téli 

jégvágás. Kellett hozzá tehát néhány ember, aki vágja a jeget, majd kiemeli a kéregből 

és kivontatja szánkón a partra. Ott várt rá a lovaskocsi, de mi most vegyünk modern 

berendezéseket és modern szállítóeszközöket. Egy exkavátor fogyasztása 90 kW átlagos 

teljesítmény mellett körülbelül 25 l gázolaj óránként. Egy nyolcórás munkanap alatt 

tehát 200 l gázolajat használ fel. Egy mindenki által jól ismert IFA teherautó 17 l-t 

fogyaszt el 100 km-en. Teherkapacitása 4,5 t. Egy átlagos szállítható jégtömb legyen, 

mondjuk 2 méter*2 méter* 0,4 méter. Ennek hozzávetőleges tömege 1,5 t. Ezt az 

exkavátor kb. 10 perc alatt körbevágja és kiemeli. Egy nap alatt ez körülbelül 70 t jeget 

jelent. A következő fázist szedjük ketté; az egyik esetben vigyük csak 20 km-re a jeget, 

a másik esetben ez legyen 50 km.  

 Az első esetben elég kettő darab teherautót használnunk. A 40 km-es távot egy 

IFA egy óra alatt megteszi; a teherkapacitása 4,5 t; így a 70 tonnát körülbelül 16 

fordulóból meg lehet csinálni, amihez két tehergép elegendő. Az egy nap alatt nyert 
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jégből származó olvadáshő hozzávetőleg 23,4 GJ. Az elhasznált üzemanyag 

mennyisége 109 l.      

 A második esetben egy forduló legalább 2,5 órát vesz igénybe, így az exkavátor 

maximális kihasználtsága érdekében minimum 5 darab teherautóra van szükség. Az így 

elhasznált üzemanyag azonos tömegű nyersanyag kitermelése mellett legalább 272 l. 

 

 

 

 

 

 

             2.ábra Egy jégszekrény a harmincas évekből  

 

 Egy átlagos jégszekrénybe 9 l jég kellett. Ezt minden nap cserélték. A kinyert 

nyersanyag mennyiség tehát körülbelül 7800 háztartásba lenne elegendő. Az első 

esetben 1 l üzemanyagra 640 kg hasznos teher jutna, míg a másik esetben mindössze 44 

kg. A nagyobb távolságok esetén ráadásul a szigetelések tökéletlensége miatt fellépő 

veszteségek is nőnének. A 9 l jég olvadáshője körülbelül 2,7 MJ. Ezzel szemben egy 

átlagos A+ osztályú, 80 l-es kompresszoros hűtő 0,016 MJ energiát képes egy nap alatt 

előállítani. Egy kWh elektromos áram 50 Ft-ba kerül, tehát, e 0,66kWh-s készülékünk 

egy nap alatt hozzávetőleg 800 Ft-ot emészt fel. Ezzel szemben, ha belegondolunk, 

hogy a 70 t jég 20 kilométerre való elszállításához 109 l gázolaj kellett; egy 

háztartásban szükség van 8,3 kg-ra, a kettőt összevetjük, akkor azt kapjuk, hogy a jég 6 

Ft-ba került. A második esetben 80 Ft-ba.  

 A valóságban az árak nyilván magasabbak lennének, mivel nem vettem 

számításba a béreket és az elosztókon való keresztülfolyás közben megnövekedett 
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adóterheket sem. Jeget kitermelni továbbá nyilván csak télen lehet, illetve a készletek is 

erősen végesek. Az utóbbi évek tendenciáit figyelembe véve nem is minden télen lenne 

lehetséges a termelés. A fenti adatok csak egy elrugaszkodott fejszámolás eredményei, 

nagyságrendileg azonban jól mutatják az emberek alternatív megoldásokhoz, illetve a 

modern technikai vívmányokhoz való viszonyulását.  

 

 

 

 

 

 

 

            3.ábra Egy átlagos magyar jégverem szerkezeti képe 

 A régiek hűtésre külön helyiségeket, fedett vermeket hoztak létre. Ezeket a kor 

színvonalának megfelelően szalmával és földdel szigetelték. Jégvermek fenntartása 

minden településen kötelező volt. A központi veremből tudtak aztán az egyes emberek 

hűtési célokra jeget venni. A vermek elhelyezése nagy gondossággal történt, mindig a 

telkek északi oldalán helyezkedtek el, és mindig legalább egy méter mélyre ásták ki 

azokat. Ezek a tárolók relatíve nagyok voltak, ugyanis a jég annál nehezebben olvad el, 

minél többet tárolunk belőle egy helyen, illetve az alakja minél inkább megközelíti a 

gömb alakját. A leggondosabb szigetelés mellett is a tárolt jég legalább fele egy 

hónapon belül elolvadt. Ezeket a vermeket nemritkán a lakóházaknál tartósabb, 

minőségi anyagokból építették. 

 A jég tehát fontos eleme volt az emberiség mindennapi életének igen sokáig. 

Amerikában 1872-ben 225.000 t jeget exportáltak. Az akkoriban kifejlesztett 

megfelelőbb szigetelésnek köszönhetően a hajókkal való szállítás alatt fellépő veszteség 

66%-ról 8%--ra esett vissza. Amerikában Alaszka volt a legnagyobb beszállító, míg 
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Európában a norvégok. Magyarországon a jegesemberek az ötvenes évekig járták a 

településeket. 

 Az 1900-as években egy ősi megoldás újszerű alkalmazása is igen elterjedt volt. 

A kamrák falára flanellcsíkokat erősítettek, a végük pedig beleért egy vödör vízbe. A 

flanellcsík kapillárisan felszívta a vizet a teljes hosszában, majd elpárologtatta azt, 

lehűtve így a környező helyiséget. Nyilván nem bírt túl meggyőző hatásfokkal, de 

jégszekrénnyel kombinálva már biztosítani lehetett a megfelelő felhasználhatóságot. A 

probléma a módszerrel az, hogy az elpárologtatott vízgőz mennyisége csekély. Egy 

másik eljárás pont ezt célozza meg.  

 A víz kipermetezése szintén elég régi dolog. Amióta az emberiség képes 

jelentősebb nyomás előállítására, azóta alkalmazzák. Eleinte csak istállók, állattenyésztő 

létesítmények hűtésére használták, a technika fejlődésével azonban a közvetlen emberi 

felhasználás is lehetővé vált. A módszer mai neve ködhűtés. A korai megoldásokkal az 

volt a baj, hogy nem voltak képesek elég apró aeroszolt előállítani, ezért a technológia 

jelentősen nedvesítette a környezetét. Ennek oka az, hogy a vízcseppek egy adott méret 

felett nem tudnak elég hamar elpárologni, így gyakran érintkeznek a környezet 

elemeivel. Istállók esetén ez tulajdonképpen mindegy is. Az emberi környezetben ilyen 

módon való felhasználás azonban a sok elektromos berendezés és nedvesség érzékeny 

anyag miatt problémás lenne. A modern eljárások azonban ezt nagyrészt kiküszöbölik. 

A ködhűtés hatékonyságát befolyásolja a környezet hőmérséklete, a légmozgás, a 

páratartalom, a napsugárzás és a cseppek mérete is. Alapvetően igaz, hogy minél 

magasabb a környezet hőmérséklete, minél alacsonyabb a páratartalom adott légmozgás 

mellett, annál intenzívebb a párolgás, tehát annál gyorsabb a hűtés. A ködhűtő 

berendezések 4-5 µm átmérőjű aeroszolt állítanak elő 70-100 bar nyomással. Az ilyen 

méretű aeroszol gyorsan elpárolog, és csak minimálisan nedvesíti a környezetét. 

(Gyakran látni nyári fesztiválokon, hogy a ködhűtők a hangosító gépektől mindössze 

néhány méterre állnak.) Ezzel a módszerrel 5-15 ̊C fokos lehűlés hozható létre. A 

gazdaságosságot vizsgáljuk meg egy konkrét gépen.   

 A STARTLINE 10 kültéri klímaberendezés 8 m hosszú, és egy 16 m2es területet 

tud minimális nedvesítés mellett 10-15 ̊C fokkal lehűteni. A szivattyúja 550 W áramot 

fogyaszt óránkét, tehát ha 12 órás üzemidőt veszünk, akkor ez 330 Ft. 70 bar nyomással 
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dolgozik és a vízigénye 4,72 l per óra. Egy köbméter víz 240 Forintba kerül, tehát 12 

órás üzemidővel számolva a felhasznált víz ára 14 Ft. Az árammal ez összesen 344 Ft-ot 

jelent. Az egyetlen dolog, ami nem ennyire olcsó, az a készülék saját ára, ez ugyanis 

közel 400.000 Ft. Ha termodinamikailag is megvizsgáljuk a dolgot, akkor látható, hogy 

ezzel a rendszerrel 11,8 kJ hűtési munkát használhatunk fel egy óra alatt. (átlagos 

kompresszoros hűtőnél ez az érték 1-2 kJ!) Külön előnye a technológiának, hogy pollen 

és szállópor taszító, a repülő rovarok kerülik, illetve, hogy igény szerint adagolható 

aroma vagy rovar riasztószer.[2] 

 A ködhűtés egy modernebb változata, amikor egy mozgó ventillátorra tárcsát 

teszünk, melyen nyílások vannak. A centrifugális erő hatására a magas fordulatszámú 

tárcsából a víz ki tud áramlani. Ennél a módszernél nincs szükség sem magas 

víznyomásra, sem szivattyúra. Az aeroszolok méretét a tárcsa nyílásainak átmérője 

határozza meg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

        4.ábra STARTLINE 10 kültéri ködhűtő 

 

 Végül pedig pár szót a pozitív oldáshőjű anyagokról. Mindenki tapasztalta már, 

hogy ha a forró kávéjába jó sok cukrot önt, akkor az lehűl. A jelenség magyarázata 

abban rejlik, hogy a cukor pozitív oldáshőjű anyag, vagyis ahhoz, hogy oldatba 
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kerüljön, energiát kell felvennie. Ezt az energiát a környezetétől vonja el hőenergia 

formájában. Indiában már a IV. században is ismerték a sóoldatokkal való hűtést. A 

XVI. századi Európában is használták a módszert. Elméletben létre lehetne hozni egy 

hűtőgépet pozitív oldáshőjű anyagok felhasználásával is. Kellene találni egy olyan 

pozitív oldáshőjű anyagot, ami szerkezeti változások miatt magasabb hőmérsékleten 

negatív oldáshőjűvé változik. Ekkor az elegyet megfelelő mennyiségű hőenergia 

közlésével szét lehetne szedni.  

  3.) Mai modern megoldások  

 3.1. Ciklikus megoldások[3] 

 Először is nézzük meg mit értünk ciklus alatt! Egy körfolyamat során a rendszer 

egy sor állapotváltozást szenved el; ami után visszatér az eredeti állapotába, mivel itt a 

termodinamikai potenciál függvények csak a rendszer állapotjelzőitől függnek. A ciklus 

periodikus természetű, ezért lehetővé teszi a folyamatos működést. A körfolyamatok 

rendkívül fontos helyet foglalnak el a termodinamikában, mivel segítségükkel a 

hőerőgépek és hőszivattyúk értelmezhetőek, modellezhetőek. A hőerőgép és 

hőszivattyú között az egyetlen különbség a ciklus szokásos ábrázolásakor annak iránya; 

a hőerőgépnél a folyamat a zárt görbét az óramutató járásával megegyezően járja körül, 

a hőszivattyú esetében pedig ellentétesen. Zárt görbét kapunk, például ha a 

körfolyamatot nyomás-térfogat diagramban ábrázoljuk. Az első esetben tehát hőenergiát 

alakítunk át mechanikai munkává, a második esetben pedig mechanikai munka 

befektetésével hőt szállítunk az alacsonyabb hőmérsékletű helyről a magasabb 

hőmérsékletű helyre. A 6. ábrán példát láthatunk egy körfolyamatra. A zárt görbe által 

határolt terület a folyamatból kinyerhető mechanikai munkával egyenlő. A 

körfolyamatokat azok iránya szerint csoportosítjuk, beszélhetünk tehát hőerőgép 

ciklusokról, és hőszivattyú ciklusokról. A legismertebb körfolyamat a Carnot-ciklus. 

Népszerűségének oka, hogy ez az az elméleti ciklus, aminek a legnagyobb a maximális 

elméleti hatásfoka. Azonban nem ez az egyetlen termodinamikai körfolyamat, amelyet 

gyakran használnak. A hőerőgép ciklusoknál jellemző például az Otto-ciklus, a Diesel-

ciklus, a Brayton-ciklus és a Rankine-ciklus. Hőszivattyú ciklusra példa a Carnot-ciklus, 

a fordított Brayton-ciklus, a Linde-Hampson-ciklus. Az egyes ciklusfajták főleg az 

állapotváltozások fajtájában, az energiaközlés helyében illetve a közegek minőségében 
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különböznek egymástól. Miután a Carnot-ciklus a leggyakrabban használt körfolyamat, 

ráadásul ezzel jellemzik a hűtőgépeket, ezért nézzük meg ezt egy kicsit alaposabban is!  

 3.1.1. A Carnot és a Stirling ciklus[4][5][6]   

 A ciklust Nicolas Léonard Sadi Carnot dolgozta ki 1824-ben. Ezt a 

körfolyamatot az elméleti Carnot-hőerőgép hajtja végre. A ciklus részletes kidolgozása 

Émile Clapeyron nevéhez fűződik. (1830-1840) Ez a körfolyamat a legtöbb másikhoz 

hasonlóan lehet reverzíbilis, és irreverzíbilis, illetve direkt és indirekt, azaz fordított. 

Reverzíbilis a ciklus, ha a rendszer a környezet maradandó megváltozása nélkül képes 

visszatérni a kiindulási állapotába; irreverzíbilis, ha a változás maradandó. A 

valóságban csak irreverzíbilis folyamatok léteznek, azonban a reverzíbilis folyamatokat 

sokkal egyszerűbb értelmezni, és általában jól közelítik a jelenségeket. A legegyszerűbb 

eset a reverzíbilis direkt Carnot-körfolyamat, maga Carnot is ezt vizsgálta. A folyamat 

négy lépésből áll: két izotermikus és két adiabatikus nyílt folyamatból. Van egy T1 

hőmérsékletű tartályunk és egy	�1 > 	�2 hőmérsékletű tartályunk. Az ideális hőerőgép 

itt Q1 hőt vesz fel T1-ből, aminek egy részét W’ munkára fordítja, majd 

 |�2| = �1 −
’	hőt pedig T2 tartálynak leadja. A lépések részletesebben a 

következők: 

1.) izotermikus tágulás: a T1 tartályból a hőerőgépbe áramló ideális gáz 

izotermikusan (sem a hőmérséklet, sem a belső energia nem változik) tágul 

az A kezdőpontból a B végpontba. A termodinamika első főtétele szerint a T1 

tartályból felvett (1) Q1 hő teljes egészében a tágulási munkára (W’ab) 

fordítódik.  


’ab = 	−	
ab = �1 = � × � × �1 × ln	(
�2
�1) > 0	

2.) adiabatikus tágulás: ha megszüntetjük T1 tartály és a hőerőgép közti 

hőcserét, akkor a gáz �(�2, �2, �1)-ből �(�3, �3, �2)-be megy át, mialatt 

belső energiájának rovására 
’bc = 	−	
bc munkát végez. Az 

állapothatározók rendre �3 < �2, �3 > �2, �2 < �1. 

’bc = 	−	
bc = 	−	∆ bc = 	−	� × �(!, �) × (�2 − �1)

= � × �(!, �) × (�1 − �2) > 0	
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3.) izotermikus összenyomás: a T2 hőmérsékletű gázt V3-ról V4-re nyomjuk 

össze izotermikusan. Ekkor a Poisson egyenlet alapján adódik: �4/�3 =
�1/�2. A gáz ekkor �(�3, �3, �2) −ből $(�4, �4, �2)-be jut (2). A 

fejlődött Q2 hő a �2 < �1 hidegebb tartályba megy át, és a végzett munkája: 


’cd = 	−
cd = �2 = � × � × �2 × ln	(
�4
�3) = � × � × �2 × ln	(

�1
�2)

= 	−	� × � × �2 × ln	(
�2
�1) < 0	

4.) adiabatikus összenyomás: a gáz adiabatikus összenyomással visszakerül 

$(�4, �4, �2) −ből &(�1, �1, �1)-be. a gázon végzett munka növeli annak 

belső energiáját, így a gáz munkája: 


’da = 	−	
da = 	−	∆ da = 	−	� × �(!, �) × (�1 − �2) < 0 

Az ideális gáz összmunkája tehát: 
’ = 	�1 + �2 

A � = �1 + �2 hő tehát teljes egészében a környezet ellenében végzett W’ munkára 

fordítódott. A ∆  belsőenergia-változás nulla volt, mivel a gáz visszajutott a kiindulási 

állapotába.A reverzíbilis direkt Carnot-ciklus termikus hatásfoka: 

                          (rev, carnot = 	�1 − .
/0
/1
2 = �1 − (3031)	

 Ez a hatásfok az elvileg elérhető legnagyobb a hőerőgépeknél. Mint látható a 

képletből, a hatásfok ideális gáznál nem függ az anyagi minőségtől, reális gáznál 

azonban függne. A termodinamika második főtétele alapján be is bizonyítható, hogy a 

tetszőleges munkaközegű reverzíbilis, de nem Carnot-gép hatásfoka mindig kisebb, 

mint az ugyanolyan hőmérsékletű tartályok között dolgozó reverzíbilis Carnot-gép 

hatásfoka. Ez a Carnot-tétel.  
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   6.ábra Egy körfolyamat (Striling

                                          

5.ábra A Carnot-ciklus nyomás-térfogat diagramja 

Miután nem csak a Carnot-ciklus terjedt el, ezért bemutatok még egy 

termodinamikai körfolyamatot, a Stirling-ciklust is. Ez azért is hasznos, mert a 

bbiekben a kompresszoros hűtéstechnológia levegő hűtőközegű

ciklus felfedezése 1807-re tehető, tehát korábbi, mint a Carnot

űködő „légmotor” feltalálója Sir George Caley angol úriember 

körfolyamat mégsem az ő, hanem Robert Stirling nevét őrzi, hiszen 

cserélő hozzáadásával jelentősen megnövelte a hatásfokot.

.ábra Egy körfolyamat (Striling-ciklus) nyomás-térfogat diagramja
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 A Stirling-ciklus egy izochor melegítésből, egy izoterm tágulásból, egy izochor 

lehűlésből és egy izoterm összehúzódásból áll. A hatásfoka nem sokkal kisebb, mint a 

Carnot-körfolyamaté. A gépben a gáz két eltérő hőmérsékletű, szigetelt csőben áramlik. 

A hőmérséklet különbsége nyomáskülönbséget generál. A gépet a mai napig használják 

ott, ahol nincs villamos energia, és elég egy közepes teljesítményű motor. A 

körfolyamat újszerű felhasználását dolgozták ki a Los Alamos-i Nemzeti 

Laboratóriumban; az akusztikus Stirling-motor hőenergiát alakít át rendkívül erős 

hanghullámokká. 

 3.1.2. Hűtőközegek 

 A legtöbb modern hűtési technológiában valamilyen hűtőközeget használnak. 

Ezek legtöbbje még ma is freon származék. A ma használt hűtőközegek ún. „lágy”, 

vagy „zöld freonok”. A lágy freonok részlegesen klórozott és fluorozott 

szénhidrogének, míg az utóbbiak részlegesen fluorozott szénhidrogének. Az eltérés oka 

az, hogy rájöttek a kutatók, a problémát a reagensebb klór jelenti. A gyakorlatban nem 

tiszta vegyületeket, hanem gázkeverékeket használnak. Például az egyik leggyakoribb 

zöld freon az R404a 44% R125-ből, 52% R143a-ból és 4% R134a-ból áll. A lágy 

freonokat vagy HCFC-ket a hatályos jogszabályok értelmében 2033-ig kell kivonni. A 

zöld freonok vagy HFC-k (R404a, R507) hosszú távú alternatívát jelentenek, ezért ezek 

kivonásáról még nem született döntés. A hűtőközegeket jellemző egyik paraméter az 

ODP. Ez igen fontos, ugyanis jellemzi, hogy az adott anyag milyen mértékben fokozza 

az üvegházhatást. A két említett keverék ODP-je nulla, azaz nem fokozzák az 

üvegházhatást. A hűtőközegek vesznek részt ténylegesen az egyes fázisátalakulásokban, 

ezért ezek a hűtési technológiák leglényegesebb részei. Alapvetően három olyan 

tényező van, ami minden körülmények között megvétózhatja egy vegyület 

hűtőközegként való felhasználását. A vegyület nem lehet semmilyen formában sem 

mérgező, nem lehet robbanásveszélyes vagy gyúlékony, illetve nem lehet maró hatású 

vagy korrozív. A freonokat egyébként a harmincas években fejlesztette ki Thomas 

Midgley Jr. a DuPont cég egyik kémikusa. A vegyületekkel pont az a baj, ami annak 

idején a szenzációt okozta; iszonyúan stabilak, ezért nem mérgezőek, nem gyúlékonyak. 

Ez a stabilitás azonban csak a Föld felszínének közelében teljesül. A hosszú 

tartózkodási idő miatt a freonok keresztül tudnak diffundálni a tropopauzán, majd a 

jelentősen megváltozott körülmények hatására elbomlanak, és a reagens klóratomok 
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elkezdik bontani az ózonmolekulákat. Az üvegházhatás és az ózonlyuk kapcsolata a mai 

napig aktív kutatások tárgya. A modern vizsgálatok a pontosabb értelmezések mellett új 

modellek felállításával is foglalkoznak.[7]  

 3.1.3. Fontosabb fogalmak[4][5]  

  A termodinamikai rendszerek esetében a hőátadás hatékonysága fontos tényező. 

Ezt a paraméter a termodinamikai jósági tényezővel jellemezzük. Az elvont hőnek és a 

végzet munkának az ismeretében felírhatjuk, hogy: 

4 = 5�2
6 = 7�2�17 − �2 = (
�2
�1) − �2 

ahol:  

• ε– jósági tényező 

• Q2 - a hideg tartályból elvont hő  

• Q1 – az átadott hő 

• T1/T2 – tartályok hőmérséklete, �1 > �2 

 A jósági tényező értéke átlagos hűtőgépeknél 7 alatti, míg légkondicionálónál 

mindössze 1,8 körüli. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy befektetett munkának 

hányszorosát kapjuk vissza hő formájában. Másik fontos paraméter hűtőkkel 

kapcsolatban a teljesítménytényező, azaz COP érték.(’coefficient of performance’) A 

leadott termikus teljesítménynek és a felvett teljesítménynek a hányadosa. Megadja, 

hogy mennyi termikus energiát nyerünk egy kilowatt elektromos energiából. 

Egyszerűbben fogalmazva, minél magasabb a COP szám, annál kevesebb 

energiába/pénzbe kerül felfűteni/lehűteni egy adott légteret. Átlagos értéke hűtőknél 3. 

A COP érték alapján is lehet kategorizálni a hűtőgépeket. Általánosságban igaz, ha a 

COP kisebb mint 2,2 akkor G osztályú, ha pedig nagyobb mint 3,6, akkor A osztályú a 

hűtő.(lásd 9. ábra) 
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 3.1.4. Kompresszoros hűtési technológia 

 A hűtési technológia méltán az egyik legjelentősebb újítás volt a XX. 

században.[10] Az első mesterséges hűtést 1748-ban a Glasgow-i egyetemen az angol 

William Cullen mutatta be. Cullen dietil-étert használt a folyamatban hűtőközegként. 

1805-ben Amerikában Oliver Evans kifejlesztette a gőz-kondenzációs hűtést. Ezt 1834-

ben Jacob Perkins átültette a gyakorlatba, és megépítette a világ legelső hűtőgépét. 

Ferdinand Carré 1859-ben Franciaországban továbbfejlesztette a mechanizmust és egy 

jobb, komplexebb gépet állított elő. Ez a szerkezet már az ammóniát használta 

hűtőközegként.  

 A kompresszoros hűtőgépek a legelterjedtebbek az egész világon. Széleskörű 

elterjedésüknek két főbb oka van. Az egyik, hogy a kompresszoros rendszer volt az 

első, amit kifejlesztettek, a másik, hogy elég megbízhatóak. A háztartások 

háromnegyedében ilyen hűtőgépek találhatóak, azonban ez kezd megváltozni. A 

kompresszoros hűtési eljárás alapja, hogy elektromos energia segítségével munkát 

végzünk a közegen. A kompresszoros hűtőnek négy fő eleme van: a kondenzátor, a 

fojtás, az elpárologtató hőcserélő és a kompresszor.  

  

 

 

 

 

 

 

                                  

   7.ábra A kompresszoros hűtőgép felépítése 
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formájában. Ideális esetben a kompresszió izentropikus (entrópia nem változik), a képe 

a diagramban egy függőleges egyenes, a valóságban azonban az állapotváltozás 

irreverzíbilis, ezért a görbe enyhén jobbra hajlik. A kondenzátorban zajlik a 2-5-ös 

folyamat; a 2-3-as folyamatban elvonjuk a túlhevítési hőt, ezért a 3-as pontban a gáz p 

nyomáson telített lesz. A 3-4-es izoterm állapotváltozás során egyre több gőz csapódik 

le; a 4-es pontban folyadék állapot alakul ki. A 4-5-ös szakaszban, a kondenzátorban utó 

hűtjük a folyadékot. Az 5-6-os folyamat a fojtásos állapotváltozás, ahol a hirtelen 

nyomáscsökkenés hatására a folyadék ismét p0 nyomású lesz, majd elpárolog minimum 

a fele, miközben nedves gőz állapot alakul ki. A 6-1-es folyamatban a közeg az 

elpárologtatóban hőt vesz fel a hűtendő térből, miközben a gőz nedvességtartalma egyre 

csökken.  

 Az egyes hűtőgépeket minden esetben ellátják egy energia besorolással. Ez azt 

jelzi, hogy mekkora hatékonysággal működik a szerkezet. Ma már létezik A+, sőt A++ 

kategória is. Az A+ azt jelenti, hogy a készülék 20% hatékonyabb egy azonos 

paraméterekkel rendelkező A kategóriás hűtőnél. Az A++ 20%-al hatékonyabb, mint az 

A+. A besorolás indexek alapján történik. Az indexet a gép fogyasztása és térfogata 

alapján határozzák meg. 

A+++ A++ A+ A B C D E F G 

<22 <30 <42 <55 <75 <90 <100 <110 <125 >125 

    9.ábra Energiaosztályok 

 Egy átlagos kompresszoros hűtőgép A+ besorolás mellett egy év alatt körülbelül 

128kWh-t fogyaszt. Az érték nem túl megdöbbentő, mégis sok más technológia 

jelentősen alá megy. Talán éppen ezért nem igazán folyik manapság a kompresszoros 

hűtőgépekkel kapcsolatban elméleti kutatás. Egyszerűsége és megbízhatósága, illetve 

elterjedtségéből adódóan viszonylag alacsony ára miatt ezek a gépek a leginkább 

elterjedtek. Legnagyobb hátrányuk, hogy elektromos energiát igényelnek működésük 

során. A mozgó alkatrészek miatt fellépő zajártalom a modern tervezésnek 

köszönhetően minimális, egy átlagos hűtőgép esetében nem éri el a 40dB-t, ami egy 

éjszakai lakóterület hangintenzitásának felel meg.  
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 A hűtőgépekkel kapcsolatban fontos megemlíteni a hőszivattyúkat és a 

légkondicionáló berendezéseket is. A hőszivattyúk olyan gépek, amelyek a hidegebb 

oldalról hőt vonnak el, amit aztán a melegebb oldalon leadnak. Tulajdonképpen olyan 

hűtőgépek, ahol nem a hideg, hanem a meleg oldalt hasznosítjuk. A légkondicionálók 

pedig olyan hűtők, ahol nem egy zárt teret hűtünk le, és a szekunder hűtőközeg a 

levegő.[8][9] 

 3.1.5 Kombinált hűtési technológia  

 A második leggyakrabban használt hűtőgépek – egyben a második legrégebbiek 

- a kombinált hűtőgépek. Ezek tulajdonképpen kompresszorral enyhén megtámogatott 

abszorpciós hűtők. Minden lényeges szempontból azonosak az abszorpciós hűtőgéppel, 

a kompresszort leszámítva. Történetileg megelőzi a teljes abszorpciós eljárást. A 

kombinált hűtőgépet a Stockholmi Royal Institute of Technology két munkatársa 

Baltazar von Platen és Carl Munters fejlesztette ki 1922-ben. Manapság nem igazán 

foglalkoznak már a kombinált hűtőgépek elméleti fejlesztésével, lévén rengeteg más 

jobb, vagy egyszerűbb megoldás. Egy átlagos, háztartásban alkalmazott kombinált 

hűtőgép 60-70kWh elektromos energiát fogyaszt egy év alatt.[6][7] 

 3.1.6. Abszorpciós hűtési technológia[11] 

 A teljes abszorpciós hűtési eljárást Albert Einstein és Szilárd Leó fejlesztette ki a 

XX. század közepén. A két ikon zsenijére jellemző, hogy a megoldás roppant egyszerű. 

A hűtőközeg hő hatására történő kompresszióját egy speciális hűtő/szorbens eleggyel 

oldják meg, így nincs szükség elektromos energiára a kompresszor hajtásához. Az 

abszorpciós hűtő fűtőegységből, kondenzátorból, elpárologtatóból és abszorberből áll. A 

gyakorlatban két hűtőközeg elegyet használnak, az egyik ammónia/víz, míg a másik 

lítium-bromid/víz elegy. Az ammóniát hűtőközegként már 1859-től használják. Előnyös 

tulajdonsága, hogy ODP értéke zérus, forráspontja alacsony, fajlagos hő felvétele 

iszonyúan nagy, ezért kis tömegáramokkal lehet dolgozni, folyadék és gőz 

halmazállapotban is alacsony a sűrűsége, ami kisméretű csövek használatát engedélyezi, 

kiváló a hőátadási tényezője és elég olcsó. Hátrányos tulajdonsága viszont, hogy 

veszélyes anyagnak minősül, jó elektromos vezető, és hogy az olajokat nem oldja (az 

ideális hűtőközeg kismértékben oldja az alkalmazott olajat). Éppen ezen negatív 

jellemzők miatt kellett kifejleszteni új hűtőközeg elegyet. A lítium-bromid forráspontja 
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magas, közel 547 ̊C fok, jól oldódik vízben, nem gyúlékony és nem korrozív, viszont 

enyhén vízszennyező hatású.  

 A gép működési elve a következő.( lásd 10. ábra) 

 A tömény ammónia (lítium-bromid) oldat a gyűjtőtartályból a fűtőegységbe 

áramlik. Amikor az oldat felmelegszik, ammónia-buborékok képződnek. Az immáron 

gáz halmazállapotú ammónia belép a kondenzátorba. Ezalatt a gép másik részéről a híg 

ammónia-oldat befolyik a fűtőegységbe. A kondenzátorban a gáz a hűtőbordák körüli 

hűvös légáram hatására lecsapódik. A folyadék ezután átáramlik az elpárologtatóba. A 

párologtatóban lévő hidrogéngáz csökkenti az ammónia parciális nyomását, ami ennek 

hatására elpárolog. A párolgás hőt von el, mivel a fázisátalakulás erősen endoterm 

folyamat. A hőelvonás hatására a hűtendő tér lehűl. Az ammónia a következő lépcsőben 

átlép az abszorberbe. Az abszorber ennél a rendszernél víz. Az itt keletkező híg 

ammónia-oldat átáramlik a fűtőegységbe, majd a gyűjtőtartályba, ahol az abszorpció 

teljesen végbemegy. Ezután jöhet a következő kör![6]  

 A rendszer nagyon nagy előnye abban rejlik, hogy nem szükséges elektromos 

energiát befektetni. Mivel energia befektetése csak egyetlen helyen szükséges, a 

fűtésnél, ezért ezt meg lehet oldani külső hő közlésével is. A fűtőegységgel való 

hőközlés környezetbarát trükközésekre ad lehetőséget, mivel a hő lehet például 

(igazából jellemzően) hulladékhő, vagy ami mostanában egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend, napkollektor által szolgáltatott hő is. A napkollektoros módszernél a forró víz 

legoptimálisabb hőmérsékletének meghatározása a napsugárzás intenzitásával 

kapcsolatban aktív kutatások tárgyát képezi. A napsugárzást nyilván nem tudjuk 

konstans értéken tartatni, ezért a közegek termodinamikai paramétereit kell megfelelően 

beállítanunk.[12] A napkollektoros rendszer már kapható nálunk is, bár az ára még jó 

ideig el fogja rettenteni az átlagos felhasználókat. Egy ilyen rendszer körülbelül 50kW-

os, 65 Celsius fokos vízzel megy 0,7 COP érték mellett. Az egyetlen negatívum, hogy a 

hő leadást szabályozni kell a kristályképződés megelőzése végett. 

 A rendszer stabilan és jól működik. A kondenzátorban és az elpárologtatóban 

egyébként a hő veszteség kisebb, mint a fűtőegységnél és az abszorbernél. Minél 

nagyobb egyébként a hőforrás hőmérséklete annál nagyobb a COP érték is, bár nincs 

lineáris összefüggés a kettő között. [13] Az abszorpciós hűtés egyébként az elméleti 
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kutatásokban is helyet kap, bár az előbbiektől eltérő formában. Egyes kriogenikai 

kutatásoknál abszorpciós elven működő hűtőcellákkal 66 K hőmérsékletet tudtak elérni. 

[14] Az eddigi világrekord egy tízezred K-hez képest ez nyilván semmi, ennek ellenére 

jól mutatja a módszer felhasználhatóságát. 

 A teljes abszorpciós hűtési technológia a parciális nyomáson alapszik. Parciális 

nyomás alatt azt a résznyomást értjük, amit akkor mérnénk, ha egy adott elegy egyik 

komponense egyedül töltené ki az adott térfogatot. A gyakorlatban a hidrogéngáz 

jelenléte miatt az ammónia parciális nyomása jelentősen lecsökken, ami lehetővé teszi, 

hogy a folyadékfázisból intenzív áramlás kezdődjön meg a gázfázis irányába. Az 

áramlás egy egyensúlyi pontig tart.[4]  

 Egy átlagos abszorpciós hűtőnek 1-2 kWh-ra van szüksége 24 óra alatt, és 65-

80 ̊C fokos vízre. Az átlagos COP értékek 0,6-0,8 között mozognak. Az abszorpciós 

hűtő hatásfoka jobban megközelíti az eszményit, mint a kompresszorosé.  

( = 8
8id 

ahol: 

• ν: abszorpciós hűtőgép hatásfoka 

• α: valóságos hűtő teljesítmény 

• α id: ideális alapkörfolyamat teljesítménye 

 Az abszorpciós hűtőgépek fejlesztése ma is zajlik. Egyes kutatások a 

rekompresszió hatékonyságát próbálják meg megnövelni a sima egyfokozatú 

hűtőgépnél. Ezt vagy a paraméterek optimálisabb beállításával érik/érték el, vagy pedig 

újabb részegységek hozzáadásával. Utóbbira példa egy új amerikai fejlesztés, ahol egy 

ún. „ejector”-t alkalmaznak a folyadék kondenzációjának fokozására. A gép még nem 

készült el, de az elméleti elgondolások biztatóak.[13]  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 Végül meg kell említenem, hogy az abszorpciós körfolyamatot nem csak 

hűtésre, hanem fűtésre is fel lehet használni. Ezt a rendszert gázüzem

hőszivattyúnak hívják. Gazdaságossága abban rejlik, hogy nem csak a gázból származó 

hőenergiát hasznosítjuk, hanem kialakítástól függ

hőenergiáját is. 

 3.1.7. Adszorpciós h

 Az adszorpciós hű

Monma Tetsuya és Mizota Tadahito japán kutató. Az adszorpciós elven m

hűtőgépek ma még igen drágák és az abszorpcióshoz hasonlóan leginkább csak ipari 

környezetben fordulnak el

hulladékhő képződik. A technológia azonban rendkívül ötletes, és véleményem szerint 

az egyik hosszú távú alternatíva lehetne a fenntartható fejl

 A gép rendkívül megbízható és biztonságos, mivel gyakorlatilag alig van benne 

mozgó alkatrész. Nem tartalmaz vegyi anyagokat, csak vizet

bármiféle szennyeződés elképzelhetetlen. Az abszorpciós h

           10. ábra Abszorpciós hűtő felépítése 

Végül meg kell említenem, hogy az abszorpciós körfolyamatot nem csak 

tésre is fel lehet használni. Ezt a rendszert gázüzem

szivattyúnak hívják. Gazdaságossága abban rejlik, hogy nem csak a gázból származó 

tjuk, hanem kialakítástól függően a levegő

Adszorpciós hűtési technológia 

Az adszorpciós hűtési eljárás igen fiatal. A módszert 2005

Monma Tetsuya és Mizota Tadahito japán kutató. Az adszorpciós elven m

gépek ma még igen drágák és az abszorpcióshoz hasonlóan leginkább csak ipari 

környezetben fordulnak elő, különösen azokon a helyeken, ahol jelent

dik. A technológia azonban rendkívül ötletes, és véleményem szerint 

az egyik hosszú távú alternatíva lehetne a fenntartható fejlődés szempontjából.

A gép rendkívül megbízható és biztonságos, mivel gyakorlatilag alig van benne 

alkatrész. Nem tartalmaz vegyi anyagokat, csak vizet és szilikagélt

ődés elképzelhetetlen. Az abszorpciós hűtőhöz hasonlóan itt sem 
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Végül meg kell említenem, hogy az abszorpciós körfolyamatot nem csak 

tésre is fel lehet használni. Ezt a rendszert gázüzemű abszorpciós 

szivattyúnak hívják. Gazdaságossága abban rejlik, hogy nem csak a gázból származó 

levegő, talaj vagy víz 

2005-ben fejlesztette ki 

Monma Tetsuya és Mizota Tadahito japán kutató. Az adszorpciós elven működő 

gépek ma még igen drágák és az abszorpcióshoz hasonlóan leginkább csak ipari 

jelentős mennyiségű 

dik. A technológia azonban rendkívül ötletes, és véleményem szerint 

dés szempontjából. 

A gép rendkívül megbízható és biztonságos, mivel gyakorlatilag alig van benne 

és szilikagélt, ezért 

höz hasonlóan itt sem 
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szükséges elektromos áram a működéshez, pusztán hulladékhő kell. Az adszorpciós 

hűtőgép két anyaggal dolgozik; az egyik többnyire a víz, de használnak még metanolt és 

ammóniát is. A másik pedig az adszorber, ami általában szilikagél. A legújabb 

kutatások azonban az aktív szenet és a zeolitot is alkalmasnak találták 

adszorbernek.[15][16] Ezek az eszközök már megépültek.[hiv] A hűtőgép speciális 

nyomásálló kialakítású, így a víz elszivárgásától nem kell tartani. A szilikagél 

élettartama közel 300 év.  

 A gép működése a következő.(lásd 11. ábra) 

 A berendezés egy négy rekeszre osztott nagy nyomásálló tartály. Az alsó kamra 

a párologtató, a felső a kondenzátor, a két középső pedig a generátor és a fogadó. A 

középső kamrák a fölöttük és alattuk lévőkhöz pillangószeleppel kapcsolódnak. Minden 

kamrában rézből készült hőcserélő csövek találhatóak. A fogadó kamrában található az 

adszorber granulátum formájában, a hőcserélő csövek mellett. A berendezés legelső 

indításakor vákuumot kell létrehoznunk (beépített vákuum-szivattyú).  

 A működés első lépéseként a párologtatóba víz kerül, amely elpárolog, lehűtve 

így a hűtendő teret. Az elpárolgott vizet a fogadó kamra adszorbeálja. A bevezetett hő 

segítségével a szilikagél regenerálódik, azaz a víz kipárolog belőle. A fogadó kamra 

ezután generátor üzemmódba vált át. A kipárolgott víz a kondenzátorban lecsapódik, 

majd átáramlik a párologtatóba újrakezdve így a ciklust. A fogadó és a generátor hűtése 

és fűtése felváltva történik. Mialatt az egyik kamrát fűtjük, a másik kamrát (fogadó) a 

befolyó hűtővíz lehűti, elvezetve az adszorpciós folyamat során keletkező hőt. A 

ciklusidő 5–7 perc. Miután lejárt egy ciklus a berendezés pneumatikus szelepek 

segítségével kapcsol át. A gép 50-90 ̊C fokos meleg vízzel működik. A többi 

hűtőgéphez hasonlóan állandó üzemmódot teljesít; heti hét napon napi 24 órát. A gép 

kezelése egyszerű. Még ingadozó hőmérsékletű meleg víz hatására is stabil működést 

garantál. A különböző rendszerek az általánosabb célok mellett, specializáltabb 

dolgokra is jók. Így például a zeolit/víz rendszer a legjobb légkondicionálásra, az 

ammónia/víz rendszer pedig inkább mélyfagyasztásra alkalmas. 
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              11. ábra Adszorpciós hűtő felépítése 

 Az abszorpciós hűtőgéphez hasonlóan az adszorpciós berendezés is 

üzemeltethető napenergiával. Egyes kutatások szerint erre a célra a vákuumcsöves 

napkollektorok a legalkalmasabbak, hőcsövekkel kiegészítve.[17] A rendszer így 

viszonylag magas hatásfokot produkál még ingadozó sugárzás-intenzitás mellett is. A 

maximális sugárzási-intenzitást kihasználó rendszerek esetében a COP értékek 0,3 és 

0,19 közé estek.[18] Egy másik vizsgálatban amerikai kutatók kísérleti jelleggel egy 

110 m2-es ház légkondicionálását egy kollektorral hajtott adszorpciós hűtőgéppel 

segítették, amiben metanol hűtőközeg és aktív szén adszorber volt. A berendezés 

megbízhatóan működött és 0,6 COP értéket produkált, ami elég jó eredménynek 

számít.[19] A napkollektoros adszorpciós hűtők másik ötletes felhasználása, amikor 

halászhajókat szerelnek fel velük. [15]  

 3.2. Nem ciklikus megoldások 

 Nem ciklikus megoldás alatt azt értem, amikor az összes külső anyagáramot is 

figyelembe véve nem kapok olyan visszaalakulást, ami minden szempontból 

megegyezik a kezdőállapotommal. Erre példa a levegő hűtőközegű hűtőgép. Ez egy 

sima kompresszoros hűtési eljárás, viszont a levegő bevezetése kívülről történik, és 

folyamatosan, vagyis szigorúan véve nem valósul meg ciklus. Ezt a módszert egyébként 

repülőgépek utasterének hűtésére használják.[32] 



26 
 

 A következő hűtési technológiákat többnyire csak tudományos vizsgálatoknál 

alkalmazzák, egy részük még erősen kísérleti fázisban van. Az alábbi eljárások nem a 

Carnot-ciklus szerint működnek. 

 3.2.1. Adiabatikus lemágnesezés 

 Az adiabatikus lemágnesezést a kriogenikában használják. A folyamat elméleti 

hátterét Emil Warburg német fizikus fedezte fel 1880-ban, majd a gyakorlati 

alkalmazását Debye és Giauque fejlesztette ki 1932-33-ban. Az első kísérletsorozatban 

Kürti Miklós fizikus is részt vett.[20] Az eljárás segítségével 0,005 K körüli 

hőmérsékletek állíthatók elő.  

A módszer lényege a következő.  

 A paramágneses anyagokat (rendszerint fémsók, például kálium- króm-szulfát) 

elektromágnes sarkai közé teszik, és a mágnesezés közben keletkező hőt folyékony 

héliummal elnyeletik. Ezután a sót termikusan elszigetelik a környezettől, majd 

megszüntetik a mágneses mezőt. A só ilyenkor önként adiabatikusan lemágneseződik, 

és lejjebb száll a hőmérséklete. Ennek oka, hogy a „lemágneseződött” állapothoz (ez a 

rendezetlenebb) nagyobb energia tartozik.  

Az adiabatikus lemágnesezés lépései a következők. 

• adiabatikus mágnesezés: a mágneses mező hatására a só dipóljai beállnak a 

térerősség irányába, az anyag felmelegszik 

• izomágneses entalpia átvitel: a folyékony héliummal a képződött hőt elnyeletik, 

az anyag lehűl 

• adiabatikus lemágnesezés: a mágneses mező megszűntével a részecskék 

visszaállnak a rendezetlenebb állapotba, így az anyag lehűl 

• izomágneses entrópia átadás: az anyagot újra mágneses mezőbe helyezik, ami 

megakadályozza annak visszamelegedését [21] 

 

 Az eljárás az elméleti kutatások kitüntetett csoportjába tartozik, így 

természetesen az űrkutatásban is helyet kapott. Az Európai Űrügynökség (Europian 

Space Agency) foglalkozik vele behatóbban. Az egyes missziók során keletkező 



27 
 

mintákat akarják hűteni vele. Az ő szerkezetük a dADR, egy 4 K-es fürdőben foglal 

helyet, és 10-15 órán keresztül tud 50 mK-t biztosítani. A legfrissebb eredményeik 

szerint tudnának alacsonyabb hőmérsékletet is biztosítani kisebb fogyasztás mellett, ha 

lecserélnék a kapcsolókat volfrámra, illetve alacsonyabb hőmérsékletű fürdőbe tennék a 

mágneses hűtőt.[22]  

 Másik hasznos alkalmazása a mágneses rezonancia-erő mikroszkóppal van 

kapcsolatban. Itt ugyanis a nano-mérettartomány miatt már a legkisebb forgómozgás is 

eltorzíthatja a képet. A mágneses hűtés azonban biztosítani tudja azt az ideális 30 mK-t 

aminél a lehető legrészletesebb képeket kaphatjuk.[23]   

 3.2.2. Lézeres hűtési technológia 

 A lézerrel való hűtési eljárás kifejlesztésében és tökéletesítésében nagy szerepe 

volt Stephen Chunak, C. Cohen-Tannoudjinak és W.O. Phillipsnek. Az eljárást 1995-

ben adták közre, amiért 1997-ben meg is kapták a fizikai Nobel-díjat. 

 A lézeres hűtés elsőre kissé paradoxnak tűnhet, mivel lézerrel általában 

melegíteni szoktunk dolgokat. Az atomok lézerrel való hűtése a Doppler-effektuson 

alapul. Az adott hőmérsékletű gázt olyan lézernyalábbal világítjuk meg, aminek a 

frekvenciája egy picivel kisebb, mint az álló atomok által kisugározható vagy elnyelhető 

valamelyik frekvencia. A nyalábbal szemben mozgó atomok ezt a frekvenciát a 

Doppler-effektus miatt egy kicsit magasabbnak (vagyis éppen elnyelhetőnek) érzékelik, 

míg a lézerrel egy irányban mozgók ugyanezt mélyebbnek, vagyis nem elnyelhetőnek 

érzékelik. A fénnyel szemben haladó atomok közül azok, amelyek éppen akkora a 

sebessége, hogy elnyelhetik a lézerfény egy fotonját, ezt meg is teszik, és eközben 

átveszik annak impulzusát, tehát lelassulnak. Az egy irányban haladó atomok nem 

képesek felvenni a fotont, ezért nem is gyorsulnak fel. Ha azonban még egy lézert 

alkalmazunk az előbbivel pontosan szemben, akkor az utóbbiak is le fognak lassulni. A 

dolog tényleges kivitelezése persze jóval bonyolultabb. Az egyik fő probléma, hogy az 

ütközések során az atomok sebessége, emiatt a Doppler-eltolódásuk is megváltozik, 

vagyis már nem tudják felvenni a korábbi rezgésszámú fotonokat.  

 Ezt két módszerrel lehet leküzdeni. Az elsőnél olyan lézerfényt alkalmazunk, 

aminek a frekvenciája folyamatosan állítható a változás szerint. A másiknál az atomok 
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elnyelési frekvenciáját kell folyamatosan a lézer frekvenciájára hangolni. Mindkét 

módszer működik a gyakorlatban, ám a másodikat többször alkalmazzák.  

A második megoldás során az atomokat olyan inhomogén külső mágneses térbe 

helyezzük, amely kezdetben erősebb, később pedig a hűlés ütemében gyengül. Emiatt 

az atomok színképvonalai felhasadnak, és a mágneses tér erősségével arányos 

mértékben eltolódnak az eredeti helyükhöz képest, azaz az atomok frekvenciája mindig 

szinkronban lesz a lézer rezgésszámával. [24][25] Az eljárást Chu tökéletesítette az 

optikai melasznak nevezett atomcsapda kifejlesztésével. Arról van szó, hogy összesen 

hat lézert helyezett el páronként egy képzeletbeli kocka hat oldalán, amik egy pontba 

mutatnak, így bármely irányú atomi mozgást képesek csökkenteni. [25][26] 

 A kutatók 1997-ben ennek a módszernek a segítségével tudtak Bose-Einstein 

kondenzátumot létrehozni, ami igen jelentős áttörést jelentett a tudományban. (Bizonyos 

hőmérséklet alatt az atomok közötti távolság kisebbé válik, mint az atomok mérete. Ezt 

hívjuk Bose-Einstein kondenzátumnak.)[27] A kriogenikában rendszeresen alkalmazott 

eljárás, mely jelentősen előrelendítette a DNS kutatásokat, lehetővé tette új, még az 

eddigieknél is pontosabb atomórák tervezését, illetve segít megvizsgálni az abszolút 

nulla fok körüli tudományos problémákat. [24][25] 

 3.2.3. Termoakusztikus hűtési technológia[28][29] 

 Az ötlet, hogy hanghullámokat használjunk energia előállítására körülbelül 20 

éves. A termoakusztika fogalmát Rijke alkotta meg 1859-ben.  A termoakusztikus 

hűtőgépet a NASA fejlesztette ki és ő is alkalmazta először. 2004-ben alkotta meg a 

legelső termoakusztikus generátort Scott Baskhaus, Emanuel Tward és Mike Petach. Az 

eredeti elképzelésük az volt, hogy a mélyűri szondákon használják őket. A mélyűrben a 

rádióhullám-tartományban elég sok a zaj. Ezt akarták felhasználni elektromos energia 

előállítására.[30] 

 A termoakusztika alapja, hogy hőenergiával hanghullámokat hozunk létre, 

amiket azután munkavégzésre használunk. Erre az egyik legjobb és legegyszerűbb 

módszer, ha a termoakusztikus berendezéssel egy Stirling-motort hajtunk meg.  

 A termoakusztikus elven működő gépeknek két csoportja van: ahol állóhullámok 

alakulnak ki és ahol haladó hullámok keletkeznek.  
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   12. ábra A termoakusztikus berendezés elvi felépítése 

 

 A gép működése a következő.(lásd 12. ábra) 

  Egy függőleges nyitott csőben hő hatására nyomáshullámok alakulnak ki. Ez 

függ a hőmérséklettől, mivel csak akkor alakul ki hullám, ha a rezgése összemérhető a 

cső saját rezgésével. A kialakult hullámot utána közvetlenül felhasználhatjuk például 

egy dugattyú meghajtására; amivel aztán elektromos energiát állíthatok elő. A rendszer 

hatásfoka ma már 30% körüli. Miután nem keletkezik semmilyen káros anyag a 

működés során, ezért a módszer egy jó alternatíva lehet a jövő generációinak energia 

ellátására. Az eljárás hátránya, hogy nagyon pontosan össze kell hangolni a közölt 

hőmennyiséget a rezonátorcső hosszával. Nagy előnye viszont, hogy a működéshez 

szükséges hőenergiát napelemmel is elő lehet állítani. Az ilyen összeállítások kísérleti 

vizsgálata több helyen is folyik.  

 3.3.4. Termoelemes hűtési technológia 

 A következő eljárás is a NASA-tól származik. Az első termoelektromos 

generátort 1961-ben alkalmazták az Apollo-programban. Az eljárás alapja a Peltier-

effektus. Ha két különböző anyagi minőségű fémet összekapcsolok, majd áramot 

vezetek át a rendszeren, akkor a két fémen eltérő hőmérséklet fog kialakulni; az egyik 

lehűl, míg a másik felmelegszik. A Peltier-hatással ellentétes folyamat a Seebeck-hatás.  
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 A hatás magyarázata a következő. 

  Az áramot közvetítő elektronok a két fém érintkezési helyén áthaladva, az ott 

fennálló Galvani-feszültség hatására az áram irányától függően felgyorsulnak vagy 

lelassulnak. Az így előálló energia többlet, vagy hiány a fémrács ionjaival való 

ütközések révén az érintkezési hely felmelegedésében vagy lehűlésében mutatkozik 

meg. 

 A termoelemek leggyakrabban félvezetőkből készülnek, melyek lehetnek p, 

vagy n típusúak. A félvezetők olyan anyagok, (jellemzően fémek, félfémek) amelyeknél 

a vezetési sávot és a vegyérték sávot elválasztó tiltott sáv mindössze pár eV. Ez azt 

jelenti, hogy az elektronoknak már szobahőmérsékleten lehet akkora energiájuk, hogy 

átlépjék a tiltott sávot és a vezetési sávba jussanak. A test vezetése itt a tiltott sávon 

átjutott elektronok számától függ, utóbbi pedig a hőmérséklettel nő. A félvezetők 

esetében a töltéshordozók számát megnövelhetjük idegen atomok adalékozásával. Ha az 

idegen atomok képesek arra, hogy elektront fogjanak be, akkor a betöltött sávból kivont 

elektronok helyén pozitív töltésű lyukak maradnak vissza, amik lehetővé teszik a 

sávban maradt elektronok elmozdulását. Az ilyen vezetők az ún. p típusú félvezetők. Az 

adalékanyag atomjai ugyanakkor elektron fölösleget is létrehozhatnak. Ilyenkor a 

többlet elektronok feltöltik az egyébként üres sávokat, és ezzel létrejönnek az ún. n 

típusú félvezetők. Az „n” itt a töltéshordozók negatív töltésére utal.[4]  

A mérések szerint a forrasztási helyen t idő alatt forgalomba kerülő Peltier-hő:[5] 

� = ∏× ; × < 

ahol:  

• Π: Peltier-együttható [V] 

• t: idő  

• I: áramerősség  

• Q: Peltier-hő  

  A Peltier-elem egy olyan félvezető eszköz, amely hűtésre és fűtésre egyaránt 

használható; gyakorlatilag feszültségvezérelt hőszivattyúként működik.(lásd 12. ábra) 

Ha áramtermelésre használjuk eltérő hőmérsékletek segítségével, akkor igen csekély 



31 
 

hatásfokkal kell számolnunk, maximum 3-5%-al. Ha viszont hűtésre/fűtésre szánjuk, 

akkor a hatásfok már 40-70% közé esik. A kompresszoros hűtőgépekhez képest még ez 

a hatásfok is kevés, néhány előnyös tulajdonsága miatt azonban mégis elterjedt. Miután 

gyakorlatilag két fémdarab kell és valamilyen áramforrás, ezért az alak kidolgozása 

rendkívül rugalmas, ráadásul nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, ezért alkalmazhatjuk 

olyan helyen is, ami rázkódásnak van kitéve. Tipikus Peltier-elem alkalmazás az 

autókban lévő hűtőgép, illetve egyes számítógép-hűtők. Igen jópofa alkalmazása 

továbbá a számítógépekre USB-vel ráköthető pohár-alj méretű italhűtő. 

Környezettudatos alkalmazása a modulnak a napelemes hűtőgép.[31] 

 

  

  

 

 

 

 

                     13. ábra Termoelem felépítése 
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4. Áttekintés és Összefoglalás 

 

 

módszer COP hatásfok(%) felhasznált 

energia 

alternatív 

energia 

élettartam összetettség ár(ezer 

Ft) 

jégverem - 50-70 fosszilis - max. fél év egyszerű min. 

ködhűtés 0,5-1 40-50 villamos nincs ~5-10 év közepes 100-200 

kompresszoros 

hűtőgép 

3-5 60-70 villamos nincs ~15-20 év összetett 60-120 

kombinált 

hűtőgép 

1-3 60-70 villamos napenergia 

hulladékhő 

~30 év közepes 60-120 

abszorpciós 

hűtőgép 

0,6-0,8 40-50 fosszilis 

napenergia 

napenergia 

hulladékhő 

talajhő 

~50 év egyszerű 60-80 

adszorpciós 

hűtőgép 

0,6 40-50 fosszilis 

napenergia 

napenergia 

hulladékhő 

~50 év egyszerű 100-300 

mágneses 

hűtőgép 

- - fosszilis nincs nincs adat összetett - 

termoakusztiku

s hűtőgép 

- 25-30 napenergia 

villamos 

napenergia ~30 év egyszerű - 

termoelemes 

hűtőgép 

0,4-0,7 40-70 villamos 

napenergia 

napenergia 5-15 év egyszerű 20-30 

 

 A már tárgyalt COP tehát a hasznos teljesítmény és az elektromos energia 

arányát adja meg. Látható, hogy az érték a kompresszoros hűtőgép esetében a 

legmagasabb, és a ködhűtés esetében a legalacsonyabb. Az eltérés oka, hogy a 

kompresszorosnál az elektromos berendezések miatt sokkal nagyobb teljesítményt 

tudunk kihozni, míg a ködhűtést csak a párolgás szabályozza. 
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Az abszorpciós, adszorpciós és termoelemes hűtőgépek COP értéke közel azonos. Az 

érték elfogadható minőségű felhasználást tesz lehetővé, alacsony, vagy semmiféle káros 

anyag kibocsátás mellett. A technika fejlődésével a COP és a hatásfok is javulni fog, 

ezért hosszútávon ezek a technológiák jelenthetik a megoldást. 

 A hatásfok a hasznos és összesen befektetett energia arányát adja meg. A 

hatásfok nyilván a Carnot-ciklusos eljárásoknál a legmagasabb. Amint látható azok 

rendre 50-60% körül mozognak, ami igen jónak minősül. A cél persze az, hogy mind a 

hatásfokot mind a COP értéket maximalizáljuk. Ennek egyik módja, ha olyan 

technológiákat hozunk létre, amelyek nagyon kevés energia befektetésével is 

működnek. 

 A COP érték és a hatásfok között tehát az a különbség, hogy az előbbi a 

berendezés gazdaságosságát adja meg, az utóbbi pedig azt, hogy maga a művelet milyen 

hatékonysággal zajlik le. 

  A felhasznált energia szempontjából a módszerek működhetnek villamos, vagy 

napenergiával. A villamos energia előállítása ma még fosszilis eredetű, ezért azok a 

technológiák tekinthetők a legkevésbé kívánatosnak, amik kizárólag villamos energiával 

képesek csak működni. A napelemek hatékonyságukat és teljesítményüket tekintve 

óriási fejlődésen mentek keresztül az utóbbi időben, azonban ma még nem lehet 

bármekkora rendszert rájuk bízni. Ennek ellenére a legjobb megoldásnak tartom, mivel 

a legtöbb helyen elérhető, ingyen van, és nem szennyezi a környezetet. A napenergia 

felhasználása nem új keletű dolog. Az embereket több száz éve foglalkoztatja, hogy 

hogyan lehetne a nap óriási készleteit megcsapolni. A XX. században a félvezető ipar 

fejlődése miatt rendkívül megindult a napelemek fejlődése és elterjedése. Utóbbinak 

sajnos határt szab a régi fosszilis energiára ráépült ipar, illetve azok, akiknek hasznuk 

származik abból, ha a fosszilis energia felhasználása továbbra is azonos szinten marad. 

 Alternatív energiával való működés egyedül a ködhűtésnél, a kompresszoros 

hűtésnél, és a mágneses hűtésnél nincs. A mágneses eljárásnál ez érthető, mivel a 

lézerek illetve a mágneses mezőt létrehozó berendezések óriási energiát igényelnek. 

Azonban a mágneses hűtés nem probléma a mi szempontunkból, hiszen nincs 

nagytömegű, lakossági felhasználása. A hulladékhővel működő eljárások olyan helyen 

alkalmazhatók, ahol nagy mennyiségű fölösleges hő keletkezik (ipar), vagy ahol ingyen 
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tudunk hőt előállítani. Utóbbira példa a napenergia felhasználása vagy például a 

termálvizek használata. Hévizes és termálvizes hibrid hűtő/fűtő rendszerek már 

léteznek,az áruk azonban még igen magas. Előnye a dolognak, hogy a hévizek 

hőmérséklete és mennyisége az időben állandóságot mutat, tehát nem kell különösebben 

félni az esetleges rossz periódusoktól, illetve, hogy Magyarországon a vékonyabb kéreg 

miatt sokkal több a természetes hévízforrás, ami viszont olcsóbb kiépíthetőséget tesz 

(tehetne) lehetővé. 

 A fejlett technikánknak köszönhetően az összes berendezés hosszú élettartamú, 

bár vannak, amelyek különösen tartósak. Az adszorpciós berendezésekben található 

szilikagél például több mint 300 évig használható. Az egyes technológiáknál probléma 

még, hogy túlzottan bonyolult felépítésűek. minél egyszerűbb valami, annál kevesebb 

dolog tud benne elromlani, tönkremenni. Ebből a szempontból a kompresszoros és a 

kombinált hűtőgép a legrosszabb, míg az adszorpciós a legjobb. Az adszorpciós hűtőnek 

külön előnye, hogy nem tartalmaz vegyi anyagokat. Ez elmondható még a termoelemről 

és a termoakusztikus hűtőről is. A leginkább környezetbarát eljárás persze a jéggel való 

hűtés.   

 Általánosságban elmondható, hogy az egyes készülékek ára az elterjedtségükkel 

függ össze. Legolcsóbb persze a jéggel való hűtés. A termoelemeknek lényegesen 

alacsonyabb az áruk a többi géphez képest, viszont ezek a berendezések nem képesek 

kiváltani a hagyományosabb kompresszoros és kombinált hűtőket, pusztán a méretük 

miatt sem. Az igazán jó és hosszú távú befektetésnek az abszorpciósé s adszorpciós 

hűtő számít, viszont ezek relatív magas ára a legtöbb embert elriasztja a vásárlástól. 

Hosszú távon persze sokkal olcsóbbnak adódna azokat a technológiákat használni. 

 Kialakítás szempontjából a termoelemes és abszorpciós berendezés a 

legoptimálisabb. Mindkét gépet alkalmazzák autókban is. A legkritikusabb kialakítása a 

termoakusztikus hűtőnek van, mivel ott igen pontosan meg van határozva az egyes 

alkatrészek egymáshoz illetve a betáplált hőmennyiséghez viszonyított mérete. A 

technika fejlődésével ez a probléma is bizonyára orvosolható lesz, ma azonban a 

felhasználási területe igen szűk.  

 Összességében tehát megállapítható, hogy a kompresszoros hűtő nyújtja a 

legjobb teljesítményt, viszont ez a legkevésbé környezetbarát is, ám alacsony ára miatt a 
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legtöbben(sajnos mi is) emellett döntenek. Hosszú távú alternatívaként az abszorpciós 

és az adszorpciós hűtő képzelhető el, mivel hosszú élettartammal rendelkeznek, 

egyszerű a felépítésük és kezelésük, ráadásul működtethetőek napenergia segítségével. 

Az adszorpciós rendszer még a bemeneti meleg víz ingadozásaival szemben is toleráns. 

A termoelemes hűtő elég jó COP értékkel és hatásfokkal rendelkezik, viszont nagy 

méret esetén nő a fogyasztás is. Ezért ezt a rendszert leginkább autókban, vagy 

túrafelszerelésként tudom elképzelni, esetleg hajókon kiegészítésképpen. Autóban való 

felhasználhatóságra az abszorpciós hűtő is alkalmas. Viszonylag rugalmas a kialakítás 

terén, illetve a kipufogógáz több száz fokos hőmérséklete ideális lenne a meghajtásához. 

A ködhűtés kizárólag klimatizálásra alkalmas, és ha a nagyobb kereslet miatt egyszer 

majd lemegy az ára, akkor jó eséllyel csökkentheti a nyári évszakban a 

légkondicionálók okozta óriási energiaterhelést. A technológiával szemben felhozható, 

hogy feleslegesen pocsékolja az ivóvizet, azonban ésszerű felhasználás mellett a 

mérsékelt övben véleményem szerint alkalmazható lenne, hiszen nem küzdünk 

vízhiánnyal.  

 Szerintem a legjobb alternatíva az lenne, ha a központi elhelyezkedésű, 

nagyméretű hűtőházakban (vágóhíd, CORA, AUCHAN) visszatérnének a jégvermes 

megoldáshoz, egy adszorpciós hűtővel kiegészítve. A módszer különösen előnyös 

lehetne abból a szempontból, hogy a jég annál nehezebben olvad el, minél több van 

belőle. A városokban az összes napenergiával működtethető eljárás kívánatos és 

elérhető lenne, hiszen a rengeteg magas épület tetején remekül elférnének a napelem 

táblák. Légkondicionáláshoz ráadásul külön előny, hogy akkor van rá szükség, amikor 

erősen süt a nap. 

 A világ energia felhasználásának jelentős része fordítódik a hűtésre. Rengeteg 

dolog hűtőgépek nélkül már elképzelhetetlen. Az alkalmazás azonban lehetne 

hosszútávon is fenntartható és környezetbarát, hiszen a technológiák zöme már ma 

elérhető, megfelelő hatékonyság mellett. 
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 Dolgozatomban a hűtési technológiákkal foglalkozom. Mind a háztartásokban 

használt, mind pedig a kizárólag laboratóriumi körülmények között alkalmazott 

eljárások és gépek is szóba kerülnek. Legelőször ismertetem a hűtési eljárások 

legrégebbi, ősi változatait, miközben kitérek külön azokra, amiket még ma is 

használnak. Szóba kerül tehát a duplafalú agyagkorsó, vagy demizson, a vízzel, jéggel 

való hűtés, a jégvermek és jégszekrények is, végül pedig a ködhűtés. Ezek közül nem 

egy gazdaságosabb, mint a mai modern hűtőgépek. A hűtőgépek legfontosabb két 

paraméterének, a jósági tényezőnek és COP-nek ismertetése után bemutatom a két 

leggyakoribb körfolyamatot. Ezek a Carnot, és a Stirling-ciklus. Ezután következik a 

modern megoldások tárgyalása, kezdve a legelterjedtebb típussal, a kompresszoros 

hűtővel. Az egyes eljárásoknál megemlítem az azt kidolgozó kutatók nevét is. A 

legjelentősebb technológiákat ábrával is részleteztem. A modern eljárásokat a szerint 

osztályozom, hogy ciklusosak, vagy nem ciklusosak. Ciklusos technológia a 

kompresszoros, kombinált, abszorpciós és adszorpciós hűtési eljárás. A nem ciklusos 

technológiákhoz leginkább a csak laborban használt eljárások tartoznak, ezek a 

mágneses, termoakusztikus, termoelemes és lézeres hűtési eljárás. Az utóbbiak közül a 

legígéretesebbnek a termoakusztikus eljárás ígérkezik, mivel lakossági felhasználása is 

lehetséges. A negyedik fejezetben áttekintem az addig tárgyalt módszereket, és közlök 

egy táblázatot is az összehasonlítás végett.  

 Végül levonom a következtetést, hogy sok olyan kifejezetten takarékos és 

környezetbarát hűtési technológia létezik, amik használatával hosszú távon sem 

lennének problémák az egész emberiség tekintetében.  
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 In my thesis I dealt with cooling technologies. Equipment and procedures used in 

households and only in laboratories were considered. First I presented the oldest ancient 

versions of cooling processes, while I mentioned those that are still in use today. These were 

the double-walled clay pot or demijohn, cooling with water and ice, ice boxes, ice pits and 

finally fog-cooling. Of these, more than one is more economical than today's modern 

refrigerators. After the introduction of the two most important parameters of the 

refrigerators, the Q factor and COP is the description of the two most frequent cycles. These 

are the Carnot and Stirling cycles. That follows a discussion of modern solutions, starting 

from the most widespread compressor refrigerators. I mentioned the names of the 

researchers who developed the procedures. The most important technologies are illustrated 

with figures. I categorized modern procedures to cyclic and not cyclic ones. Cyclic 

technologies are the compressor-based, the combined, the absorption and adsorption 

cooling processes. Non-cyclic technologies are most used in laboratory procedures, such as 

the magnetic, thermoacoustic, thermoelectric cell and laser cooling process. Among the 

latter, the thermoacoustic process seems the most promising, as its residential uses are also 

possible. The fourth chapter gives an overview of the methods discussed before and a table 

for comparison purposes. 

 Finally I came to the conclusion that many specially efficient and environmentally 

friendly cooling technology exists, and that their long-term usage would not cause problems 

for the whole of humanity. 
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