
A tech no ló gi ai fej lõ dés ma már csak nem tö -
ké le tes égést biz to sít, a na gyon ma gas, 85-
90% ha tás fo kú, fa ala pú bio mas  szá val táp lált
be ren de zé sek el ér he tõ vé vál tak. Gya kor la ti
al kal ma zá suk na gyon vál to za tos és egy re el -
ter jed tebb: csa lá di há zak, ipa ri lé te sít mé nyek,
táv fû té si köz pon tok, hõszolgáltatók is hasz nál -
ják. An nak kö szön he tõ en, hogy mû kö dé sük
ös  sze kap csol ha tó a ter mi kus ha tás alap ján
mû kö dõ, lí ti um-bro mid dal fel töl tött ab szorp -
ci ós fo lya dék hû tõk kel, a bio mas  szá val üze -
me lõ be ren de zé se ket hû tés re is le het hasz -
nál ni, pél dá ul lég kon di ci o ná lás vagy egyéb
ipa ri fo lya ma tok ese té ben. Az ab szorp ci ós fo -
lya dék hû tõk olyan sta ti kus gé pek, ame lyek az
elekt ro mos áram he lyett hõ ener gi át hasz nál -
nak, így al kal ma zá suk min den olyan hely zet -
ben ki fi ze tõ dõ, ami kor a hõ ener gia ala csony
költ ség gel el ér he tõ.

Az ab szor be rek nek 
két tí pu sa van:
• Egy fo ko za tú, ami kor a moz ga tó ener gi át
me leg víz (a be me ne ti hõ mér sék let 60-95 °C
kö zött van) vagy ala csony nyo má sú gõz (túl -
nyo má sos, ma xi mum 1 bar) biz to sít ja.

• Két fo ko za tú, ahol a moz ga tó ener gi át föld -
gáz, PB gáz, for ró víz (100 °C fe lett) vagy 6-
8 bar nyo má sú gõz biz to sít ja.
A bio mas  szá val va ló üze mel te tés re a me leg
víz zel mû kö dõ egy fo ko za tú ab szorp ci ós fo lya -
dék hû tõk al kal ma sak. Nap ja ink ban a leg je len -
tõ sebb gyár tók kö ré ben az a ten den cia vált
ural ko dó vá, hogy olyan be ren de zé se ket fej les -

 sze nek ki, ame lyek ala cso nyabb hõ mér sék le tû
táp víz zel is ké pe sek ma ga sabb ha tás fo kot el ér -
ni, akár COP = 0,8-et vagy még na gyob bat. 

Mind ezt úgy, hogy köz ben meg fe lel je nek a
ka zán gyár tók ama fõ irány vo na lá nak is, amely
sze rint a ki ala kí ta ni kí vánt mo del lek az el ér he -
tõ leg na gyobb mér ték ben hasz no sít sák az égés
so rán ke let ke zett füs töt (a tel jes ener ge ti kai
ha tás fok mel lett). A 100 °C-nál ala cso nyabb
hõ mér sék le tû me leg víz zel mû kö dõ be ren de -
zé sek ma már ugyan azo kat az ered mé nye ket
érik el, mint a '60-as, '80-as és '90-es évek ele -
jén a for ró víz zel vagy ala csony nyo má sú gõz -
zel mû kö dõ be ren de zé sek, ter mé sze te sen a
gaz da sá go sabb be ru há zá si és üze mel te té si
költ sé gek je len tet te elõ nyök mel lett.
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A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TEKINTETÉBEN A FAALAPÚ 
BIOMASSZA MANAPSÁG MÁR EGY FOLYAMATOSAN FEJLÕDÕ, 

KONKRÉT IRÁNYVONALAT KÉPVISEL. A FATÜZELÉSÛ BERENDEZÉSEK 
ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHÛTÕK HASZNÁLATÁVAL FÛTÉSEN KÍVÜL

HÛTÖTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁSÁRA IS ALKALMASAK, AMI FELHASZ-
NÁLHATÓ TECHNOLÓGIAI HÛTÉSRE ÉS KLIMATIZÁLÁSRA IS.

Hûtés 
biomasszával



Az ab szor be rek tech no ló gi ai szem pont ból
egy sze rû gé pek, és pont emi att mû kö dé sük
rend kí vül meg bíz ha tó.
Leg fon to sabb elõ nye ik:

• A kü lön fé le fo lya dé kok bel sõ ke ring te tõ
szi vat  tyú i nak kö szön he tõ en je len ték te len
ener gia fo gyasz tás (csak hogy lás suk, mi lyen
nagy ság ren dek rõl van szó, egy 100 kW-os
ab szor ber ener gia fo gyasz tá sa kb. 1,5 kW).
• Hos  szú mû kö dé si élet tar tam: csõ nya lá bos
hõ cse ré lõ egy ség rõl van szó, amely nek egyet -
len moz gó ré sze a ke ring te tõ szi vat  tyú. A vár -
ha tó élet tar tam akár 30 év is le het.
• A fen ti ek alap ján ke ze lé se könnyû, és ke vés
kar ban tar tást igé nyel.
• Gaz da sá gos: a mû kö dé sé hez ökokompati-
bilis desz til lált víz és lítium-bromid-sók ol da tát
hasz nál ja.

Ami a be sze re lé sét il le ti, az ab szor bert úgy
kell te kin te ni, mint egy „do bozt”, ame lyet egy -
sze rû en be kell köt ni há rom há ló zat ba:
• a me leg víz-rend szer be (a me leg vi zet eb -
ben az eset ben a bio mas  sza-be ren de zés ál lít -
ja elõ),
• a fel hasz ná lá si cél ra elõ ál lí tott hi deg víz-
rend szer be,
• a rend sze rint hû tõ to rony hoz csat la koz ta tott
kon den zá ci ós rend szer be.

Faapríték + ab szor ber 
rend szer kont ra víz hû té ses 
fo lya dék hû tõ 
(II. eset ta nul mány)
Hûtöttvíz-elõállítás költ sé ge i nek ös  sze ha son lí -
tá sá ra „faaprítékkazán + ab szor ber” rend szer

és víz hû té ses csa var komp res  szo ros fo lya dék -
hû tõ kö zött. Ös  sze ha son lí tás 1000 kW-os
hû tõ tel je sít mé nyû be ren de zé sek ese tén.

Alap pa ra mé te rek:
• Komp res  szo ros fo lya dék hû tõ: 

EER = 4,4.
• Fel hasz ná ló ener gia költ sé ge: 30 Ft/kWh.

• Faaprítékkazán ha tás fo ka: 0,9.
• Faapríték fû tõ ér té ke: 3,6 kWh/kg.
• Fel hasz ná ló faapríték-költsége: 17 Ft/kg.
• Ab szor ber: COP = 0,833.

Komp res  szo ros fo lya dék hû tõ:
• Vil la mos ener gia-fo gyasz tás: 

1000/4,4 = 227 kWh.
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Hûtöttvíz-elõállítás üzemi költségeinek összehasonlítása „faapríték + abszorber”
rendszer és léghûtéses kompresszoros folyadékhûtõ között, 500 kW-os 
hûtõteljesítményû berendezések esetén.

Alapparaméterek:
• Kompresszoros folyadékhûtõ: EER = 2,9.
• Felhasználó energiaköltsége: 30 Ft/kWh.
• Faaprítékkazán hatásfoka: 0,9.
• Faapríték fûtõértéke: 3,6 kWh/kg.
• Felhasználó faapríték-költsége: 17 Ft/kg.
• Abszorber: COP = 0,833.

Kompresszoros folyadékhûtõ:
• Villamosenergia-fogyasztás: 500/2,9 = 172 kWh.
• Villamos energia üzemi költsége: 172*30 = 5160 Ft.

„Abszorpciós folyadékhûtõ + faaprítékkazán” rendszer:
• Faapríték-fogyasztás: 500/0,83/3,6= 167,3 kg.
• Abszorber villamos fogyasztása: 2,4 kWh.
• Hûtõtorony-ventilátor villamos fogyasztása: 5,8 kWh.
• Üzemi költség: 167,3*17+(2,4+5,8)*30 = 3090 Ft.

Abszorpciós folyadékhûtõ + faaprítékkazán rendszer megtakarítása óránként: ~40%

Biomasszával való hûtés 
folyamatábra

Faapríték + abszorber
rendszer kontra 
léghûtéses folyadékhûtõ

I.esettanulmány

A biomasszával való
üzemeltetésre a meleg vízzel
mûködõ egyfokozatú abszorp-
ciós folyadékhûtõk alkalmasak.
Napjainkban a legjelentõsebb
gyártók körében az a tendencia
vált uralkodóvá, hogy olyan
berendezéseket fejlesszenek ki,
amelyek alacsonyabb
hõmérsékletû tápvízzel is 
képesek magasabb hatásfokot
elérni, akár COP = 0,8-et vagy
még nagyobbat. 
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• Hû tõ to rony-ven ti lá tor fo gyasz tá sa: 
8 kWh.

• Vil la mos ener gia üze mi költ sé ge: 
(227+8)*30 = 7050 Ft.

„Ab szorp ci ós folyadékhûtõ-
faapríték-kazán” rend szer:
• Faapríték-fogyasztás: 

1000/0,833/3,6 = 334 kg.
• Ab szor ber vil la mos fo gyasz tá sa: 

3,4 kWh.
• Hû tõ to rony-ven ti lá tor fo gyasz tá sa: 

16,8 kWh.
• Üze mi költ ség:

(334*17)+(3,4+16,8)*30 = 6284 Ft.
• Mû kö dé si meg ta ka rí tás órán ként: 

~11%.

Gaz da sá gos sá gi 
ös  sze ha son lí tás
Csak in di ka tív jel leg gel ös  sze ha son lí tot tuk egy
faaprítékkazánhoz csat la ko zó ab szor ber, il let -
ve kü lön bö zõ tí pu sú komp res  szo ros fo lya dék -
hû tõk mû kö dé sé vel nyert hû tött víz elõ ál lí tá -
sá nak üze mi költ sé ge it. Az ös  sze ha son lí tás hoz
el sõ eset ben egy 500 kW tel je sít mé nyû lég -
hû té ses fo lya dék hû tõt, a má so dik eset ben egy
1000 kW tel je sít mé nyû víz hû té ses fo lya dék -
hû tõt vet tünk fi gye lem be. 

Ál ta lá nos ság ban a kö vet ke zõ 
té nye ket tud juk fel so rol ni:
• A bio mas  sza-el lá tás ál ta lá nos ke res ke del mi
ta ri fá it ala pul vé ve, az üze mi költ sé gek 11%-
tól 40%-ig ter je dõ meg ta ka rí tá sa ér he tõ el.
A tel jes gaz da sá gi meg té rü lés ide je an nál
rö vi debb, mi nél töb bet hasz nál juk a be ren de -
zést az adott év fo lya mán.
• A fent em lí tett meg ta ka rí tás to vább nö vel he -
tõ ab ban az eset ben, ha a fel hasz ná ló ala cso -
nyabb áron jut hoz zá az alap anyag hoz, vagy
már ele ve ren del ke zé sé re áll, va gyis költ sé ge
nul la, mi vel a fel dol go zás ból szár ma zó hul la -
dé kot hasz nál ja fel. 
Ezek le het nek pél dá ul bú tor gyá rak, fû rész te le -
pek, táv fû tõ köz pon tok.
• Fel hasz nál ha tó még a kör nye zõ te rü le tek rõl
szár ma zó bio mas  sza (a met szés so rán ke let ke -
zett fa anyag, fa ágak ha tal mas men  nyi sé gû
hul la dé kot ké pez nek, ami az ener gia el lá tá si
lánc ban hasz no sít ha tó len ne, egyéb ként pe dig
az adott üzem szá má ra költ sé get je lent).
• Az ab szor ber gaz da sá gi meg té rü lé se gyors,
mi vel le he tõ vé te szi a nyá ri idõ szak ban va ló
hasz ná la tot is, így a bio mas  sza-ka zán meg té -
rü lé sét is fel gyor sít ja.
• A gaz da sá gi élet ké pes ség fel mé ré se so rán
azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy az ab szor -
ber vár ha tó át la gos élet tar ta ma 20-30 év,

szem ben a ha gyo má nyos komp res  szo ros fo -
lya dék hû tõ 10-15 éves élet tar ta má val.
• Egy tel je sen új te le pí tés ese tén a bio mas  sza
be ren de zés és az ab szor ber ös  sze kap cso lá sá -
nak kö szön he tõ en nem lesz szük ség na gyon
költ sé ges, túl mé re te zett tra fó ál lo má sok ra és
há ló zat fej lesz té si költ sé gek re, ame lyek ki zá ró -
lag a ha gyo má nyos komp res  szo ros fo lya dék -
hû tõ táp lá lá sá ra szol gál nak. Ter mé sze te sen
min den pro jekt egye di, ezért min den le he tõ -
ség re ki ter je dõ gaz da sá gos sá gi ta nul mányt
kell ké szí te ni.

Zár szó
Vé ge ze tül né hány fon tos szem pont a bio masz-
  sza-ka zán és az ab szorp ci ós fo lya dék hû tõ
ös  sze kap cso lá sá nak elõ nye i rõl:
• gaz da sá gos sá gi szem pont ból ki fi ze tõ dõ,
amen  nyi ben a be ren de zé sek tel je sít mé nye
leg alább 100 kW vagy több,
• mû sza ki szem pont ból meg bíz ha tó, hi szen
egy év ti ze dek óta hasz ná la tos, jól be vált tech -
no ló gi á ról van szó, nem pe dig kí sér le ti stá di -
um ban lé võ be ren de zés rõl,
• kis mér té kû kör nye zet ká ro sí tó ha tás: nincs
fos  szi lis tü ze lõ anyag ok ból szár ma zó ener gia -
fel hasz ná lás (eset leg a faapríték elõ ál lí tá sá ból
adó dó mi ni má lis rész), és a ke let ke zõ is CO2-
semleges, mi vel az égés so rán fel sza ba du ló
CO2-mennyiség meg fe lel an nak a men  nyi -
ség nek, amit a nö vé nyek nö ve ke dé si fá zi sá -
ban fo to szin té zis sel fel hasz nál nak,
• ener ge ti kai szem pont ból ha té kony meg ol dás.
Ter mé sze te sen vé gez tünk elem zé se ket bri -
kett- és pellet-esetekre is. A je len le gi pi a ci
árak kal (50-65 Ft/kg) a hely zet nem olyan
ke cseg te tõ, mint a faapríték ese té ben, csak
ak kor, ha a komp res  szo ros folyadékhûtõ-
betáp mi att szük sé ges a vil la mos há ló zat fej -
lesz té se vagy tra fó ál lo más bõ ví té se, me lyek
je len tõs költ sé gek kel jár nak.

Mint min den in no va tív al kal ma zás so rán, a
leg na gyobb aka dályt itt is a kor lá to zott is -
mert ség, nép sze rû ség és ese ten ként a bi zal -
mat lan ság je len ti. Mind azo nál tal a vi tat ha tat -
lan gaz da sá gos sá gi elõ nyök egy ben a leg -
meg gyõ zõbb szem pont ok ká kez de nek vál ni
az ilyen al kal ma zá sok el ter je dé sé ben.
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1. kép: Melegvizes üzemû 
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rendszerû hûtõtornyok


