
Hasznosítására számos lehetôség létezik. 
Jelen esetben az abszorpciós folyadékhûtôk-
kel történô hulladékhô hasznosítását vizsgál-
juk gyakorlati szempontból.

Abszorpciós hûtéstechnika
Az abszorpciós hûtés már évtizedek óta léte-
zik, leginkább ipari létesítmények tekintetében 
számottevô az alkalmazása. Az elmúlt évszá-
zad második felében inkább a kompresszoros 
hûtôk terjedtek el, hiszen a villamos energia 
olcsó volt, így nem érte meg a befektetést. 
Sokkal késôbb eszméltünk rá, hogy a villamos 
energiával mûködtetett hûtôrendszerek két-
szeresen is környezetszennyezôek. Elôször is 
az elektromos áram elôállításakor a hôerômû-
vekben nagyon nagy százalékban jön létre 
veszteség, másodszor pedig a hûtôfolyadék, 
vagyis a hôszállító anyagként alkalmazott 
közeg káros az ózonpajzsra.

A hûtôfolyamatok célja a környezetnél ala-
csonyabb hômérséklet elôállítása. A hûtési 
folyamat a hô természetes áramlási irányával 

ellentétes irányú hôszállítást valósít meg, ezért 
fenntartásához külsô energia szükséges. A 
bevezetett energia alapján a folyadékhûtô 
berendezések lehetnek kompresszoros és 
abszorpciós rendszerûek. Az abszorpciós 
körfolyamatnál szintén megtalálható szerke-
zeti részek az elpárologtató, a kondenzátor és 
az expanziós szelep, illetve ezek mûködési 
elve is hasonló.

Szerkezeti elemek
Az abszorpciós berendezésben a hûtô körfo-
lyamat hasonló, mint a kompresszoros folya-
dékhûtô berendezésben, a nagynyomású, 
folyékony halmazállapotú hûtôközeg a kon-
denzátorból az expanziós szelepen keresztül 
az elpárologtatóba jut, miközben nyomása és 
hômérséklete csökken, és a rendszer hûtésére 
használt közvetítô közegbôl hôt von el. Az 
elpárologtatóból a hûtôközeg az abszorberbe, 
a rendszer legkisebb nyomású részébe jut. Az 
abszorberben a hûtôközeg kondenzálódik, 
valamint itt megy végbe az abszorbálás is az 

oldószerrel. A hûtôközegben a gazdag olda-
tot szivattyú nyomja a rendszer nagynyomású 
részébe, a kiûzôbe. A kiûzô hôcserélô egysé-
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gébe betáplált hôenergia (amely lehet meleg 
víz, gôz, füstgáz, direkt gázégôvel felszerelt 
berendezés esetén földgáz vagy egyéb gázok, 
pl. biogáz) hatására a hûtôközeg a szegény 
oldatból gôz formájában távozik és visszajut a 
kondenzátorba. A kiûzôben visszamaradt 
hûtôközegben szegény, oldószerben gazdag 
oldat az abszorberbe kerül, és a körfolyamat 
kezdôdik elölrôl. Az abszorpciós folyadék-
hûtôben a hûtôközeget szivattyúval szállítjuk a 
rendszer kisnyomású oldaláról a nagynyomá-
sú oldalra, míg a kompresszoros folyadék-
hûtônél ugyanerre a feladatra a kompresszor 
szolgál. Röviden összefoglalva az összehason-
lítást: a kompresszoros folyadékhûtôkben 
található kompresszor és az abszorpciós 
folyadékhûtôkben található abszorber, az 
oldatszivattyú és a kiûzô ugyanazt a feladatot 
látják el.

Az abszorbens anyag
Az abszorpciós folyadékhûtôk esetében 
majdnem minden esetben közegpárról 
beszélünk, ezért szükség van abszorbens 
anyagra. Többféle anyagot használhatunk 
erre a célra, gyakorlatilag azonban többnyire 

lítium-bromidot, illetve annak vizes oldatát 
használják. Közegpárként alkalmazható sok 
esetben az ammónia-víz közegpár is, ebben 
az esetben az ammónia a hûtôközeg a víz 
pedig az oldószer. A lítium-bromidot nagyon 
egyszerû a víztôl szétválasztani, mivel forrás-
pontjaik között kb. 500 °C különbség van, és 
nem szabad megfeledkeznünk az oldósze-
rünk jó vízabszorbeáló képességérôl sem. 
Ennek köszönhetôen kis emelômagasságú 
szivattyúval tudjuk az oldatot az abszorberbôl 
a kiûzôbe szállítani.

Hulladékhô-hasznosítás
Hôenergiát (meleg), hulladékhôt a technoló-
giai rendszerekbôl általában hûtôtornyokkal 
vagy kompresszoros folyadékhûtôkkel távolít-

ják el. Amennyiben ez kompresszoros hûtés-
sel történik, az üzemeltetési költség jelentôsen 
részt vesz az összköltségben. Egyre többen 
ismerik fel a kapcsoltenergia-termelés elônye-
it, amely során gázmotor, illetve mikroturbina 
segítségével állítanak elô villamos energiát, és 
az energetikai folyamatok során felszabaduló 
„hulladékhôt” hasznosítják különbözô célok-
ra. A kombinált, azaz egyidejû energiaterme-
lés elônyei a kogeneráció összhatásfoka. 
Ahhoz, hogy ez a hatásfok megmaradjon az 
év folyamán, minél hosszabb idôszakban 
szükség van a hôenergia állandó hasznosítá-
sára. Ez különféle hôenergiát felhasználó 
technológiák esetében nem okoz gondot, 
inkább az épületek hûtése-fûtése a kritiku-
sabb, habár a hôenergiát abszorpciós folya-
dékhûtôk segítségével ma már könnyen 
transzformálhatjuk hûtôenergiává. Ezt a kom-
binált rendszert nevezzük trigenerációnak.

Ilyen esetekben, ahol a hulladékhô köny-
nyen „kiszedhetô” a technológiai folyamatból, 
nagyon is kívánkozik az abszorpciós folyadék-
hûtôk alkalmazása hûtôenergia elôállítására. 
Fogadjuk el a 2. ábrán bemutatott egyszerû-
sített elvi megoldást, mélyebb fizikai magyará-
zat nélkül.

Legfôbb elônyök:
•	 nincsenek	magas	nyomás	alatt	
     lévô alkatrészek,
•			alacsony	villamosenergia-fogyasztás,	
     nincs szükség villamoshálózat-fejlesztésre,
•		alacsony	zajszint	és	vibráció,
•		nyári	villamosenergia-csúcs	„levágása”,
•		alacsony	üzemeltetési	költség
     hulladékhô esetén,
•		állami	támogatás	(külföldön),
•		környezetbarát.

Megtérülés
A berendezéseket már sorozatgyártás kerete-
in belül készítik, ezáltal az áraik is egyre elfo-
gadhatóbbak. A gazdaságos üzemeltetésnek 
köszönhetôen a megtérülésük a kisebb telje-
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sítménytartományban a kompresszoros folya-
dékhûtôvel összehasonlítva kb. 2-3 évre 
tehetô, míg a nagyobb teljesítményértékeknél 
az abszorpciós berendezés beruházási költsé-
ge megközelíti, sôt egyes esetekben a komp-
resszoros folyadékhûtô ára akár magasabb is 
lehet, ezért a nagy teljesítményû gépeknél 
nem is beszélhetünk minden esetben megté-
rülési idôrôl a kompresszoros gépekkel szem-
ben.

Esettanulmányok
A következô példán bemutatjuk egy abszorp-
ciós folyadékhûtô energiamegtakarítási 
lehetôségeit, bekerülési költségeit és várható 
megtérülési idejét a 2017 folyamán érvényes 
árszintekkel. A kapcsolási rajzok és adatok 
magától értetôdôek, és arra serkentik a ter-
vezôket, hogy néha-néha esetleg elemezzék 

ezt a lehetôséget is a szokásos kompresszoros 
hûtéssel párhuzamosan, ha a tulajdonosnak 
vagy az üzemeltetônek költségeket szeretné-
nek csökkenteni és a környezetet megkímélni.

Édekes eset lehet, amikor a technológiai 
bôvítésnél felmerülô hûtési igények villamos-
hálózat-fejlesztést és megnövekedett villamos- 
energia-lekötéseket is igényelnek.

Fontos észrevenni, hogy a modern techno-
lógiával mûködô abszorpciós berendezések 
amellett, hogy alacsony, akár 60 °C-os belépô 
vízzel is mûködnek, a magasabb belépô 
hômérsékleteknél akár ∆T = 40 °C-kal is 
üzemelnek, vagy „majdnem” teljesen kihasz-
nálhatjuk a különben kidobott hulladékhôt.

Nézzük a költségeket és a beruházás meg-
térülési idejét egy meglévô, zárt hûtôtornyú 
rendszer esetében, összehasonlítva a komp-
resszoros folyadékhûtôkkel. Az egyik oldalon 

egy 640 kW hûtési teljesítményû folyadék-
hûtô van. Villamosteljesítmény-felvétele két 
tényezôbôl adódik, a kompresszorok 366 
kW, míg a ventilátorok 30 kW teljesítményt 
vesznek fel, összesen 366 kW a gép elektro-
mosteljesítmény-felvétele. A másik oldalon 
egy abszorpciós hôszivattyú dolgozik, mely-
bôl az abszorber 4 kW, a hûtôtorony 60 
kW, a szivattyú 37 kW villamos teljesítményt 
vesz fel a hálózatból. Az ellátott fogyasztók 1 
MW teljesítményûek. 

Az abszorpciós gép 2 m3/h x 300 m3 = 
600 Ft/h = 2 euró/h éves átlagfogyasztás 
4320x0,7x2 = 6048 euró/év = 1 814 400 
Ft/év vízfogyasztással számolható. A komp-
resszoros folyadékhûtô és az abszorpciós 
hûtôberendezés villamosteljesítmény-felvéte-
lének különbsége 265 kW, az utóbbi beren-
dezés javára. Egy évben 4320 üzemórát 
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3 .gyakorlati kapcsolás
egyazon, 1 MW-os fogyasztók kiszolgálására kompresszoros folyadékhűtővel, 
valamint zárt hűtőtornyú abszorpciós folyadékhűtővel. Nyitott hűtőtornyú abszorpciós 
folyadékhűtővel is hasonlóképpen néz ki a kapcsolás.



számolva, 70% átlagos terhelésen az abszorp- 
ciós hûtôberendezés energiamegtakarítása a 
kompresszoros folyadékhûtôhöz képest 
432x0,7x265 = 801 360 kWh/év, melyet 
ha 25 Ft/kWh átlagos áramáron számolunk, 
akkor a költségcsökkenés 20 034 000 Ft/év = 
65 000 euró/év. Tehát ha a folyadékhûtônket 
hulladékhôt hasznosító abszorpciós hûtôbe-
rendezésre cseréljük, akkor a villanyszámlán 
több mint 20 millió forintot spórolunk. Ha 
ebbôl levonjuk a vízfogyasztással járó költsé-
geket, még mindig több mint 18 millió forint a 
megtakarítás. 

Nézzük a beruházási költségeket. Egy 
abszorpciós folyadékhûtô a szükséges hûtôto-
ronnyal 320 ezer euróba kerül, míg egy lég-
hûtéses kompresszoros folyadékhûtôt már 93 
ezer euróért lehet vásárolni. A különbség 227 
ezer euró a léghûtéses berendezés javára. A 
fenti adatokból kiszámíthatók az üzemeltetési-
költség-különbségek. 

A villamosenergia-költségeket a 2017-es 25 
Ft/kWh = 0,0812 euró/kWh áron számol-
va a költségkülönbözet 65 070 euró/év az 
abszorpciós berendezés javára. A kompresz-
szoros folyadékhûtô berendezésünknek nincs 
vízfogyasztása, ezért 6048 euró/év írható a 
javára. Így tehát megkapható, hogy az üze-
meltetési költség tekintetében egy abszorpciós 
folyadékhûtô 59 022 euróval olcsóbban 
üzemeltethetô évente. 

A megtérülési idô kiszámításához a bekerü-  
lésiköltség-különbözetet (227 ezer euró) el 
kell osztanunk a megtakarítással (59 022 
euró), és megkapjuk hogy T=227 000/       

59 022 = 4 év. Ha a villamos árak emelked-
nek, akkor a megtérülési idô tovább csökken, 
30 Ft/kWh-nál már akár 3 éves megtérülési 
idôvel számolhatunk.                                                       
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sematikus ábrája4 .

Amennyiben a zárt hûtôtorony helyett nyitottat alkalmazunk, melynek ára 2,5-szer 
kevesebb, az egyszerû megtérülési idô akár 1,5 év is lehet. Zárt rendszerû hûtôtor-
nyoknál a hûtôvíz, azaz a lehûtendô folyadék egy hôcserélôben áramlik, nem érint-
kezik közvetlenül a levegôvel, ezért ezeket a hûtôtornyokat szabadhûtési üzemre és 
evaporatív kondenzátorként (hûtôközeg visszahûtése) alkalmazzák. Nyitott rend-
szerû hûtôtoronynál a hûtôvizet bepermetezzük, a víztálcából összegyûjtés után 
kerül vissza a rendszerbe. A hûtôfolyadék nyitott rendszereknél közvetlenül érintke-
zik a levegôvel. Abszorpciós folyadékhûtôket ma már széles körben alkalmaznak, iroda-
házak, kórházak, laboratóriumok, bevásárlóközpontok, szórakoztató parkok, központok, 
hotelek hûtésére. De elôszeretettel telepítik olyan helyekre ezeket a berendezéseket, ahol 
a hulladékhô felhasználására lehetôség nyílik, ipari létesítmények, erômûvek, távfûtô 
mûvek közelében. Az esettanulmányokból jól látszik, hogy rövid távon megtérülô beruhá-
zásról van szó, ezért mindenképp érdemes elgondolkozni a használatukon, sôt, ahol a 
technológia megengedi, esetleg a kompresszoros folyadékhûtôk kiváltásán is.         

zárt és nyitott hűtőrony


