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HŰTÉSRE – LÉGKONDICIONÁLÁSRA FELHASZNÁLHATÓ JELENSÉGEK 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZEMMEL 

 

Miért érdekes nem csak a természettudósnak? 

 

• „A világ üvegházhatást okozó gázainak 10 százaléka a lakossági és 

kereskedelmi ingatlanokban üzemelő légkondicionáló berendezések 

működéséből származik” (New Scientist) 

• Csak autó légkondi: kb. 30 milliárd liter üzemanyag évente 

• Fokozottan érintett iparágak (pl. húsipar, tejipar, jégkrémgyártás) 

• Városligeti Műjégpálya (Genius loci - hely szelleme) 



LAIKUS MEGOLDÁSOK 

Hőt von el a környezettől a  

jég olvadása – (333 kJ/kg = 80 kcal/kg = 0,09 kWh/kg) 

 

víz párolgása – (25 oC-n: 2442 kJ/kg = 583 kcal/kg = 0,68 kWh/kg) 

 



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

 



HOGYAN TÁVOLÍTJUK EL A GŐZT A FOLYADÉK FÖLÜL?  

1. MEGOLDÁS: KOMPRESSZOROS HŰTŐ 

 

„klasszikus” megoldás 

kis nyomáson elpárolog a folyadék 

nagy nyomáson kondenzálódik a gőz 

nyomáskülönbség: kompresszorral 

 

energia: áram 



HOGYAN TÁVOLÍTJUK EL A GŐZT A FOLYADÉK FÖLÜL?  

2. MEGOLDÁS: ABSZORPCIÓS HŰTŐ 

 

két komponens (víz+ammónia), az ammónia gőzt víz nyeli el 

később hővel forraljuk ki az illékony ammóniát az oldatból 

 

energia: PB palack, áram 

 

modern változat: napkollektor 

 

kombinált, illetve csak abszorpciós változatok 

Szilárd Leó (1898-1964) 



HOGYAN TÁVOLÍTJUK EL A GŐZT A FOLYADÉK FÖLÜL? 

3. MEGOLDÁS: ADSZORPCIÓS HŰTŐ 

 

szilárd anyagon (szilikagél) adszorbeálódik a vízgőz  

később hővel szárítjuk ki a szilikagélt 

  
 

energia: napkollektor 

+ kevés áram 



TERMOAKUSZTIKUS HŰTÉS 

1. lépés 

 

hőből → hang 

 

pl. Rijke-cső 

 



TERMOAKUSZTIKUS HŰTÉS 

2. lépés  

 

hangból → hőmérsékletkülönbség 



TERMOELEMES-TERMOELEKTROMOS HŰTÉS 

 

Peltier-elem 

 

egyenáram hatására hőmérséklet különbség 

eredetileg fémekkel, ma félvezetőkkel 

 

számítógépben, autós hűtőláda 

 



AMIRŐL NEM VOLT SZÓ 

 

Más fizikai jelenségek alapján laboratóriumokban 

adiabatikus lemágnesezés (abszolút 0 K megközelítése) 

lézeres hűtés 

pozitív oldáshőjű anyagok, endoterm reakciók 

adiabatikus kitágulás 



 

MÓDSZER FELHASZNÁLT ENERGIA 

jégverem fosszilis (szállításhoz) 

ködhűtés elektromos (víz továbbításához, ventillátor) 

kompresszoros elektromos 

kombinált 
elektromos (kompresszorhoz), fosszilis, 

elektromos, napkollektor, hulladékhő 
(melegítéshez) 

abszorpciós fosszilis, elektromos, napkollektor, hulladékhő 

adszorpciós napkollektor, hulladékhő 

termoelektromos elektromos 

termoakusztikus hulladékhő, hang/zaj 



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. 



NÉHÁNY TOVÁBBI SZEMPONT 

 

Hatásfok, teljesítménytényező 

Új módszerek egyelőre labor vagy ipari méretben hatékonyak. 

Hatásfok fontos-e hulladékhő és napkollektor esetén? 

Ár? 

Napkollektor (≠ napelem) 

nyáron: 3 kWh/m2 naponként 

télen: 0,5-1,0 kWh/m2 naponként 

november-január kevés és egyenlőtlenül 

Környezetvédelem? 

Egyéb veszély? 



 

Köszönöm a figyelmüket és köszönet illeti 

 

Papp Gábort (demonstrációk) 

 

valamint az ELTE-n: 

Bazsó Gábort, Horváth Ákost, Róka Andrást, Tóth Ádámot 

valamint a közzétett anyagaikért: 

Beke Tamást, Reszler Istvánt, Zsiros László Róbertet 

és a letöltött képekért: 

www.antikapro.hu, www.teszvesz.hu, www.electronic.hu, www.adszorpcio.hu 


