
Sajnos csak sokkal késõbb eszméltünk rá, hogy 
a villamos energiával mûködtetett hûtõrendsze-
rek kétszeresen is környezetszennyezõk.
 Elõször is az elektromos áram elõállításakor 
a hõerõmûvekben nagyon nagy százalékban 
jön létre veszteség, másodszor pedig a hûtõkö-

zeg, vagyis a hõszállító anyagként alkalmazott 
közeg roppant káros az ózonpajzsra. Nagyon 
ritkán fordulnak elõ nálunk olyan projektek, 
melyek a termálvizet hûtésre is felhasználnák. 
Ilyenkor abszorpciós folyadékhûtõket tudunk 
javasolni, hiszen ma már a 60 °C-os hõmérsék-

letû vizet is lehet hasznosítani hûtésre, akár 6 
°C-os kilépõ hõmérséklettel. Hogy megtaláljuk 
a nagyobb beruházások gyorsabb megtérülé-
sét, a napokban elemeztük a hûtésre kiválasz-
tott berendezések hõszivattyús alkalmazását.
 A következõkben kapcsolási rajzokon mutat-
juk be a termálvíz standard (általános) alkalma-
zását kompresszoros víz-víz hõszivattyú bevo-
násával, hogy a rendelkezésünkre álló termálvi-
zet minél jobban kihasználjuk, mint alap fûtõ- 
energia-forrás. Tehát egy alacsony hõmérsék-
letû fûtõrendszer (40/35) ellátására a bejövõ 
90 °C-os termálvizet elõbb direkt hõcserélõn 
keresztül használjuk, majd az elért 40 °C kilépõ 
termálvízbõl származó energiát a hõszivattyú-
ra, – egy megfelelõ hõcserélõn keresztül – az 
elpárologtatóra juttatjuk a rendelkezésre álló 
hõenergiát. Ebbõl, ha jó víz-víz hõszivattyút 
választunk, COP=4 vagy COP=5 értékeket is 
elérhetünk, a kondenzátor oldalon 40/35 °C 
fûtõvízzel, így kialakítva egy egységes hõköz-
pontot az 1. ábrán megadott értékekkel. 
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1. ábra
Hõszivattyú kapcsolása termálvíz
felhasználásával.
1 Termálvíz 65 m3/h 2 Visszasajtolásra
ΣQ = QF1 + QF2 = 7680 kW
Rendszer COP:

COPR =         = 7,9

CO2/h = 975 x 0,365 = 356 kg CO2/h
átlagos 50% = 178 kg CO2/h
4000 h/szezon = 712 t/év
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A meleg vizes abszorpciós



Jegyezzük meg, a rendszer hatásfoka a villa-
mosenergia-bevitelre vonatkozva COP-rend- 
szer = 8–10. 
 Ha ugyanazzal a belépõ termálvízzel a 
hûtésre beszerelt abszorpciós folyadékhûtõt 
bevonjuk a hõközpont kialakítására – mint a 
hõszivattyút a 2. ábra szerint –, a bevitt villamos 

energiához viszonyítva a COPrendszer = 600. 
Tehát az arány 600:10.
 A célunk, hogy a termálvizet minél jobban 
kihasználjuk, ha már kifizetjük az átvett köbmé-
tereket, azaz minél jobban lehûtjük. Ehhez 
járulhat hozzá az abszorpciós berendezés, 
ahogy ezt a 2. ábra mutatja. Ha nem sikerülne 

a termálvíz „kaszkád” felhasználása a 2. ábra 
szerint, ahol a termálvizet 11 °C-ra hûtenénk, 
akkor a 3. ábra szerinti abszorpciós hõszivattyú 
alkalmazásával a rendszerünk eléri a villamos 
energiára számított COPrendszer = 450 érté-
ket. Tehát a különbség az üzemeltetés árában 
nagyon jelentõs. Ezt kellene szem elõtt tartani, 

Hûtõ-, Klíma- és Légtechnikai Épületgépészeti szaklap  I  2018. 3. 61

1 Termálvíz 65 m3/h 2 Visszasajtolásra 3 Hûtõtorony – nem mûködik
ΣQ = QF + QHMV + Q HSZ = 5972 = 6000 kW  Rendszer COP:

COPR =         = 600

CO2/h = 10 x 0,365 = 3,65 kg CO2/h
átlagos 50% = 1,825 kg CO2/h

4000 h/szezon = 7,3 t/év
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ahol a rendszer COP-je eléri a 600-as értéket
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amikor a termálvizeinket felhasználó projektek 
készülnek.
 Még egy nagyon fontos tényt kellene felis-
merni, elfogadni, mégpedig, hogy nem csak 
deklaratív módon csökken a CO2-emissziót. A 
bemutatott ábrákon látható, hogy míg a 6-7 

MW hõteljesítményû kompresszoros hõszivaty-
tyús rendszer éves CO2-kibocsátása 712 t/év, 
addig az abszorpciós hõszivattyús rendszerek-
nél ez csak 7,3 t/év, megközelítõleg 100-szor 
kisebb! Ha ezt a CO2-piacon tudnánk érvénye-
síteni, az üzemeltetési költségekbõl még levon-

hatnánk ezt az értéket. Ezen alkalmazások 
egyetlen gátló tényezõje az, hogy az abszorpci-
ós hõszivattyúkból a maximális kilépõ hõmér-
séklet 40 °C. De ez az új tervezéseknél már 
nem jelent nagy problémát, csak a meglévõ 
radiátoros fûtések esetében. 
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1 Termálvíz 65 m3/h 2 Visszasajtolásra 3 Hûtõtorony – nem mûködik
ΣQ = QF + Q HSZ = 5592 = 5600 kW

Rendszer COP:

COPR =        = 560

CO2/h = 10 x 0,365 = 3,65 kg CO2/h
átlagos 50% = 1,825 kg CO2/h

4000 h/szezon = 7,3 t/év

termálvíz felhasználása
kaszkád nélkül
a COP-értéke így is eléri a 450-et
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