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Picasso úr – a környezettudatos ember 

• használt ruha 

• recycling terület 

• lakás újrahasznosított anyagokból 

• biológiai úton lebomló építőanyag 

• hőszivattyús rendszer  

• hulladékhő 



Heller László 

 

(1907 - 1980) 

1948. Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), doktori dolgozat:  

„Die Bedeutung der Warmepumpe bei thermischer Elektrizitatserzeugung”  

(A hőszivattyú jelentősége termikus villamosenergia-termelés esetében) 

 

 

Komlós et al. Hőszivattyús rendszerek, 2009 



 

Miről lesz szó? 

 

• hűtés ( = légkondicionálás is) 

 

• fűtés 

 



LAIKUS MEGOLDÁSOK 

 

jég olvadása – hőt von el a környezettől 

 

333 kJ/kg = 80 kcal/kg = 0,09 kWh/kg 

www.antikapro.hu 



víz párolgása – hőt von el a környezettől 

 

25 oC-n: 2442 kJ/kg = 583 kcal/kg = 0,68 kWh/kg 

 

 



Zárt géppel! KOMPRESSZOROS HŰTŐGÉP (XIX. század eleje-közepe) 

 



 = HŐSZIVATTYÚ 

 

munka segítségével hőt (energiát) visz át a hidegebb helyről a melegebb helyre 

 

spontán nem megy (termodinamika II. főtételének egyik megfogalmazása) 

 

mit használunk ki?  

kis nyomáson elpárolog a folyadék 

nagy nyomáson kondenzálódik a gőz 

 

nyomáskülönbség: kompresszorral 



KOMBINÁLT HŰTŐGÉP kompresszoros/abszorpciós 

 

kétkomponensű hűtőközeg (pl. víz/ammónia(illékonyabb) 

 

• NH3(l) → NH3(g) (párologtatóban) 

• NH3(g) → NH3(aq) (vizes oldat, abszorbeálóban) 

• NH3(aq) → NH3(g) (kiforralás, regenerálóban) 

• NH3(g) → NH3(l) (kondenzátorban) 

 

nyomáskülönbséghez kompresszor (elektromos) 

kiforraláshoz (elektromos, fosszilis, napkollektor) 



MIKOR PÁROLOG? 

gőznyomásgörbe (tenziógörbe) 

 

forrpont:       pössz = ptenzió 

parciális nyomás: pi=pössz*xi 

N2 levegőben: pN2 = 0,78 bar,  

vízgőzzel telített 80oC levegő: pH2O = 0,5 bar 

Adott anyag párolog:   ha  ptenzió > pi 



ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉP 

 

kompresszor helyett... 

pössz állandó    de pNH3 változik 

gőztérben csak NH3, másutt NH3+H2 



működési elve: vilaglex.hu 

  

 



Hogyan szabadulunk meg az elpárolgás után a gőztől? 

 

Kompresszoros:  

a kompresszor szívja el 

Abszorpciós, kombinált:  

a gőzt folyadékban nyeletjük el 

Mi ez? 

 



ADSZORPCIÓS HŰTŐ 
www.adszorpcio.hu 

 

hihetetlenül kicsi áramfogyasztás, hő napkollektorból 



HŰTÉS TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐJE 

 

COP (Coefficient Of Performance) 

munkabefektett 

hőátvitt 
=COP

 

 

 

Elméleti legjobb    
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Tc – hideg hely hőmérséklete, Th – meleg hely hőmérséklete 



 

MÓDSZER COP FELHASZNÁLT ENERGIA ALTERNATÍV? 

jégverem  fosszilis (szállításhoz) - 

ködhűtés  
elektromos (víz továbbításához, 

ventillátor) - 

kompresszoros 
hűtőgép 

3-5 elektromos - 

kombinált 1-3 
elektromos (kompresszorhoz), 

fosszilis, elektromos, napkollektor 
(melegítéshez) 

+ 

abszorpciós 0,6-0,8 
fosszilis, elektromos, napkollektor, 

hulladékhő + 

adszorpciós 0,6 
kevés elektromos (vezérléshez), 

napkollektor, hulladékhő 
(regeneráláshoz) 

+ 



AMIRŐL NEM VOLT SZÓ A HŰTÉSNÉL 

 

más fizikai jelenségek alapján 

 

termoelemes hűtés (Peltier) 

termoakusztikus hűtés (új módszer!) 

adiabatikus lemágnesezés (abszolút 0 K megközelítése) 

lézeres hűtés 

pozitív oldáshőjű anyagok, endoterm reakciók 

adiabatikus kitágulás 



NEM JÖVŐ, MÁR JELEN! 

Solar Refrigeration: A Hot Idea for Cooling 
How to build a solar refrigerator: The brighter the sun, the better it works 

By Duane Schrag |October 20, 2008| 31 Scientific American 

Fishermen in the village of Maruata, which is located on the Mexican Pacific coast 18 degrees north of the equator, have no 

electricity. But for the past 16 years they have been able to store their fish on ice: Seven ice makers, powered by nothing 
but the scorching sun, churn out a half ton of ice every day. 

Energiagazdálkodás, 51, 3, 2010. 



FŰTÉS 

Csak fordítsuk meg, amiről eddig beszéltünk! 

 



HONNAN HOVÁ? 

munkabefektett 

hőátvitt 
=COP
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−
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Th- minél kisebb legyen 

padló és falfűtés          25 - 35 oC  

radiátoros (nem jó)        40 - 75 oC 

Tc – minél nagyobb legyen, télen is! 

levegő           -15 -  10 oC 

földhőszonda (60-100m mély)      10 - 15 oC 

telepített hőcserélő a kertben (1-2 m),      0 -  5 oC 

kút, folyó, tó             0 - 10 oC 

szennyvízcsatorna, emésztő (engedik?)   10 - 20 oC 



KÖRNYEZETBARÁT-E A KOMPRESSZOROS HŐSZIVATTYÚ? 

Áramtermelés hőerőművekben (atomerőmű is az!) 

≈ 30%-os hatásfok → 30 % elektromos energia + 70% hulladék hő  

≈ 10% hálózati veszteség az áramnál 

COP = csak a hőszivattyú teljesítménytényezője, helyette: 

SPF (< COP) benne van minden más is (szonda folyadékának pumpálása, 
szezonális hőmérsékletek átlaga…) 

 

Földhőszondás:  SPF = 4 < COP ≈ 4,5 

1 egység hő → 0,27 egység elektromos energia → 1,08 egység fűtési hő 

 

Levegős:    SPF = 2 < COP ≈ 2,5 

1 egység hő → 0,27 egység elektromos energia → 0,54 egység fűtési hő 



FŰTÉS „HATÁSFOKA” ≈ MODERN GÉPEKRE TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐJE 

hő és munkabefektett  összes

hő hasznos
=η  

 

helyette sokszor:   (hasznos hő) / (anyag fűtőértéke) 

 

Hagyományos kazán ≈ 90% 

 

Kondenzációs kazán ≈ 105 % 

Hogyan?  égéshő számolásánál a termék: CO2(g) és H2O(g)  

ha a vízgőzt kondenzáljuk, a termék: H2O(l) 



GÁZKAZÁN ABSZORBCIÓS RÁSEGÍTÉSSEL (pontosabban kombinált): 

 

gázkazán + levegős kombinált hőszivattyú 

≈ 15-20 %-kal csökkenti az energiaköltséget (gáz+villany) 

 

kondenzációs gázkazán + földhőszondás kombinált hőszivattyú ≈ 150% 

www.zoldaram.bioszil.hu  



GÁZMOTOR – földgázzal üzemelő kertbe telepített belsőégésű motor 

30% mechanikai munka, 70 % hő 

gázmotor + földhőszondás hőszivattyúval (SPF=4) 

motor hajtja a kompresszort  +  a motor hőjével is fűtünk 

30%*4,0 + 70%* 0,9 = 183 % 

www.aisin.hu  



JÖVŐ:  

• TECHNOLÓGIÁK ÖTVÖZÉSE?  

• MÁS? 

 

Rengeteg dologról lehetne még beszélni! 

 

megújuló energiaforrások, üvegházhatás, CO2 kibocsátás 

napkollektor (nyári melegvíz) 

összetett technológiák: ára, előállításuk környezeti költsége 

passzív ház: állandó vezérlés költsége, pszichés hatás 

olcsóbb megoldások: tripla üveg, nagy hőkapacitású belső anyagok, nagy 
üvegfelület, de csak a lapos téli nap süssön be, lombhullató bokrok-fák a ház 
köré 



ÁTTEKINTÉS 

 

Elérhető módszerek fő elve: 

hőszivattyú párolgás jelensége alapján 

 

Ha én gazdag lennék... 

Hűtés (légkondicionálás) 

napkollektorral és hulladékhővel hajtott rendszerek 

Fűtés 

  kombinált módszerek 



 

Picasso úrtól 

 

Örkény Istvánig 

Az ember melegségre vágyik (Egyperces novellák) részlet 



 

 

Ugyanezt tesszük mi is, kifordítottuk a hűtőszekrényt és beleköltöztünk! 

 

Köszönöm a figyelmüket és köszönet Szendrei Orsolya és Tóth Ádám 
hallgatóknak! 


