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1. BEVEZETÉS  

Gazdaság és energetika 

A 19. és 20. század ipari fejlődésének vizsgálata azt mutatja, hogy az elért fej-

lődés mind nagyobb mértékű energiafelhasználást eredményezett, sőt még termé-

szetrombolással is járt. Az energiaforrások feltárása és kiaknázása megengedhetetlen 

mértékű és visszafordíthatatlan károsodást eredményezett a természeti környezetben 

és a légkörben. A legkülönfélébb becslések is megegyeznek abban, hogy a rendelke-

zésre álló természetes energiahordozók legfeljebb 30 – 50 évre elegendők. 

A modern ipari társadalmak víziója a fenntartható fejlődés, amely a természeti 

erőforrásokkal, és ezen belül az energiaforrásokkal való ésszerű gazdálkodás kon-

cepciója. Ezen koncepció megfogalmazói belátták, hogy a fogyasztás mértéktelen 

növelése olyan mértékű környezeti károsodást okozhat, amely előbb-utóbb az ipari 

termelés nem kívánt korlátozását vonja maga után, sőt a lokális civilizációk, illetve a 

globális civilizáció súlyos veszélyeztetésével, összeomlásával járhat. E kérdéskör so-

kat analizált és kb. 15 – 20 éve a közgondolkodás és a politikai gondolkodás homlok-

terébe emelt eleme annak a veszélynek a tudatosítása, hogy a légkört károsító gázok 

és égéstermékek - különösen a CO2 - kibocsájtásának a fokozódása globális felmele-

gedéshez, éghajlati és környezeti katasztrófához vezethet. Az emberiség nem növel-

heti energia-felhasználását a jelenlegi mértéket meghaladóan, sőt inkább vissza kel-

lene fognia és csökkenteni kellene az energiahordozók kitermelését és felhasználását, 

különösen a fosszilis energiahordozókét. Az Európai Unió vezető energiagazdászai 

már megteremtették az alkalmas jogszabályi környezetet és az ebből fakadó kötele-

zettségeket arra nézve, hogy a közeljövő energetikájának, illetve energiagazdálkodá-

sának vezető gondolata az energiahatékonyság növelése, az energiatakarékosság fo-

kozása és a megújuló energiaforrások mind intenzívebb hasznosítása legyen. 

 



2 

 

Megújuló energia és energetika 

A megújuló energiaforrások körébe a nap-, a szél-, a vízenergia, a talajhő és a 

biomassza tartozik. A megújuló energiák hasznosításához kapcsolható fontos, és az 

utóbbi időben mind nagyobb szerepet játszó technológia a hőszivattyú. Az Európai 

Uniónak az ENSZ 2008-as csúcstalálkozóján beterjesztett javaslata, amely szerint 

2010-ig a világ energiaszükségletének 15 %-át megújuló energiaforrásokból kell fe-

dezni, az Egyesült Államok és az olajtermelő országok negatív álláspontja miatt nem 

került elfogadásra. Ennek ellenére ez a terv az Európai Unió energiapolitikájának 

fontos eleme lesz, még ha mérsékeltebb formában is [10]. Jelenleg az Európai Unió 

célkitűzése az, hogy 2020-ra az Európai Unió átlagosan 20%-kal kívánja csökkenteni 

az energiafelhasználást, 20%-kal növelni a megújuló energiák felhasználását és 20%-

kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. 

Magyarország beemelte a jogrendjébe az Európai Unió határozatát a megújuló 

energiaforrások nagyarányú növelésére vonatkozóan, és az a célkitűzés, hogy a 

megújuló energiahordozók felhasználásának mértékét a jelenlegi 5-6%-ról 14,65%-ra 

növelje. Az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeink okán, de az energiaárak egyre 

drasztikusabb növekedése miatt előtérbe kell helyeznünk, és foglalkoznunk kell az 

energiahatékonyság és energiatakarékosság kérdésével, amelyek rokon fogalmak, de 

hozzákapcsolhatók a megújuló energiák fokozott mértékű felhasználásának célkitű-

zéséhez is. A közelmúltban elfogadott jogszabályok kötelezettségként írják elő meg-

lévő épületek felújítására és új épületek energiaellátásának tervezésére a megújuló 

energiaforrások, illetve az ezeket hasznosító technológiák alkalmazását a hőigények 

kielégítésében. Az egyik az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szó-

ló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, a másik pedig az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet. Ezek a jogszabályok az épü-

letek energiatanúsításához szükséges számításokat és határértékeket tartalmazzák. 

Az említett jogszabályok az épületek energiafelhasználásának minősítésével is fog-

lalkoznak. A rendeletek az egyes létesítményeket energiahatékonyságuk alapján ka-
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tegorizálják A++ kategóriától kezdve egészen I kategóriáig, ahol A++ ultra-alacsony 

energiahatékonyságú és I pedig rossz energiahatékonysági szintű épület.  

A hőszivattyú a megújuló energetikában 

Mind Európa, mind Magyarország energetikájában a jövőben az energiagaz-

dászok egyre nagyobb szerepet szánnak a hőszivattyúknak. A hőszivattyúk a mo-

dern energetika olyan eszközei, amelyek segítségével a környezetből a hőt – külső 

energia befektetése árán – alacsonyabb hőmérsékletről energetikailag hasznosítható 

hőmérsékletszintre „szivattyúzzuk”. Egy talajszondás hőszivattyú körfolyamatának 

kapcsolását a tipikus hőmérsékletekkel az 1. ábra mutatja. A hőszivattyúk tulajdon-

képpen a hűtőgép elvén működnek, míg a hűtőgép a hűtendő tárgyból vagy objek-

tumból hőt von el, és az elvont hőt a környezetnek adja át, a hőszivattyú a környeze-

téből hőt von el és ezt magasabb hőmérsékleti szinten a fűtött objektumnak adja át.  

 

1. ábra: Az elektromos hajtású hőszivattyús körfolyamat működésének alapelve [82]  

(A feltűntetett hőmérsékleti értékek csak tájékoztató jellegűek.) 

A hőszivattyúkat általában elektromos energia meghajtású kompresszorokkal 

működtetik, amelyből adódik, hogy a piacon elterjedt hőszivattyúk többségének az 

üzemeltetéshez elektromos energia szükséges, amelyet az elektromos hálózatból 

nyerünk. Az elektromos hajtású hőszivattyúk mellett a gázmotoros és abszorpciós 

hőszivattyúk terjedtek el. A gázmotoros hőszivattyúknak az energiát belső égésű 
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(gáz)motor szolgáltatja, míg az abszorpciós berendezéseknél termokémiai „komp-

resszort” alkalmazunk (hőenergia bevitel). A hőszivattyú legfontosabb energetikai 

jellemzője (mérőszáma), energetikai minősítője az úgynevezett teljesítménytényező 

(angol neve: COP – Coefficient of Performance). A COP definícióját a későbbiekben 

elemzem. 

 A hőszivattyús rendszereket az energetikában általában fűtésre vagy haszná-

lati melegvíz előállításra használják. Az utóbbi időben megfordított üzemmódban 

klímagépként az épületek hűtésére is alkalmazzák. 

 A hőszivattyús rendszereket alapvetően a hőszivattyú elpárologtatójához 

kapcsolódó hőforrás hőhordozó közege és a kondenzátorhoz csatlakozó hőfogyasztó 

hőhordozó közege szerint osztályozzuk. E szerint a hőszivattyús rendszerek lehetnek 

sólé – víz, sólé – levegő, víz – víz, víz – levegő, levegő – víz és levegő - levegő típusú-

ak. Magyarországon a legelterjedtebb hőszivattyús rendszerek a sólé – víz, víz – víz 

és a levegő – víz típusúak, amelyeknél a hőszivattyú elpárologtatójához kapcsolódó 

primer hőhordozó közeg a körfolyamat felé sólé (pl. talajszondás rendszereknél), víz 

vagy levegő, a kondenzátor szekunder oldalához csatlakozik a belső fűtési rendszer-

ben keringetett hőhordozó közeg, amely víz. A hőszivattyúk munkaközegei minden 

esetben a hűtéstechnikában alkalmazott hűtőgázok. 

Kompresszoros hőszivattyús rendszerek hőforrásai 

 A kompresszoros hőszivattyúk hőforrásai többnyire megújuló energiaforrás-

ok, amelyeket következőképpen lehet osztályozni: 

 Talajhő; 

 Külső levegő; 

 Hulladékhő (ipari folyamatok kidobandó levegője, elfolyó vizek, stb.); 

 Talajvíz; 

 Felszíni vizek; 

 Termálvíz. 
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Ezek a hőforrások biztosítják a primer energia ellátást a hőszivattyúk számára. 

A hőszivattyúk ezt felhasználva, a hőszivattyús körfolyamat közbeiktatásával, to-

vábbi energia bevitellel magasabb, a fogyasztó által hasznosítható hőmérsékleti 

szintre juttatják. Az ideális hőforrás kiválasztásánál figyelembe kell vennünk, hogy 

az milyen hőmérsékleti szinten és mennyiségben és milyen kitermelési feltételekkel 

áll rendelkezésünkre.  

Talajvíz, felszíni víz és termálvizes hőforrásoknál figyelembe kell venni a hő-

forrás hőmérsékletét, mivel ha a hőforrás hőmérséklete túl alacsony, akkor a 

hőhasznosításhoz befektetett munka megnövekszik, és a hőszivattyú COP értéke le-

csökken. Magas vízhőmérséklet esetében előfordulhat, hogy a hőszivattyú már nem 

tud a közegből hőt kivonni. Az ideális hőmérséklet 15 – 20 °C között található. Ekkor 

valósul meg az-az elv, hogy a hőforrás és a hőleadás közti hőmérséklet különbség 

minél kisebb, és ezáltal a hőszivattyú teljesítménytényezőjének értéke növekszik. 

A talajhő hasznosítása talajszondák által valósul meg. A talajszondás rendszer 

tervezésénél figyelembe kell venni az egyes talajszondák terhelését. A talajszondák-

ból kinyerhető ideális folyadék hőmérséklet 5 – 8 °C között található. Rosszul terve-

zett rendszereknél a talajszondás rendszer fagyása is bekövetkezhet. 

A külső levegő hasznosítása levegő – hűtőközeg típusú hőcserélővel valósul 

meg, amely a hőszivattyús körfolyamat része (elpárologtató). A hőcserélőre a külső 

levegő kényszerített áramlással érkezik, melyet ventilátor beszerelésével érhetünk el. 

Kényszerített áramlás esetén jobb hőátadás érhető el a külső levegő és a körfolya-

matban található hűtőközeg között. 

A hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon 

A legtipikusabb hőszivattyúhajtást az elektromos kompresszor képviseli, 

amely leggyakrabban a hálózati villamos energiával működik. Viszont a villamos 

energiát erőművekben állítjuk elő, 40%-ban atomenergiából, 60%-ban fosszilis ener-

giahordozók felhasználásával. A felhasznált fosszilis energiahordozók mintegy 60%-
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a földgáz. Ha a hőszivattyú úgynevezett teljesítmény tényezője évi átlagban megha-

ladja a 3,5-et, akkor a hőszivattyú alkalmazása energetikailag előnyös, és primer fosz-

szilis energiahordozó megtakarítással jár. Napjainkban Európa azon országaiban, 

ahol dominál az atom- és a vízenergia, ott a hőszivattyúk alkalmazása egyértelműen 

előnyös. Magyarországon a lakosság motivációja érdekében intézkedések születtek 

az úgynevezett hőszivattyús tarifa megalkotására, amelynek díjszabása alacsonyabb 

a jelenlegi áramtarifáknál.  

Elmondható, hogy a hőszivattyúk alkalmazása Magyarország területén az 

utóbbi években egyre nagyobb mértékben növekszik. Magyarországon a hőszivaty-

tyúk tipikus alkalmazási területe az épületek fűtése. Az alkalmazott hőmérsékletszint 

a legfeljebb 50 °C kondenzációs hőmérséklet a még elfogadható értékű 

hőteljesítményért. Emiatt padló és/vagy mennyezetfűtés jöhet szóba. Az épületfűtés-

re telepített hőszivattyúk teljesítményének spektruma néhány kW-tól 200 kW-ig ter-

jed. Ennél nagyobb igények kielégítésére – ipari létesítmények, irodaházak, stb. – 

több egységet építenek egybe. A telepített egységek száma megközelíti az 5000-et.  

Az alkalmazott hőszivattyú gyártmányok, amelyek telepítésre kerülnek, jobbára az 

európai piacról származnak, de megtalálhatók más földrészek vezető hőszivattyú 

gyártói is. (pl.: Kanada, Egyesült Államok, Kína, stb.). Ezek a berendezések szerkeze-

tileg nagyban hasonlítanak egymásra, viszont a gyártók által megadott teljesítmény-

tényezőben (COP értékben) általában különböznek egymástól.  

Magyarország geotermikus helyzete sokkal jobb, mint más környező országo-

ké, sőt, mint Európa legtöbb országáé. Ez azért mondható el, mert a Kárpát-

medencében - de főleg Magyarország területén - a földkéreg vastagsága az átlagosnál 

vékonyabb. A földfelszín alatti úgynevezett belső földövekben a radioaktív izotópok 

bomlásából hő termelődik. Ennek felszínre irányuló árama a geotermikus energia. A 

geotermikus gradiens értéke földi átlagban 33 m/°C, míg hazánkban mindössze 16-21 

m/°C Magyarországon. Föld belsejéből kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 80-100 

mW/m2. Ez mintegy kétszerese a szárazföldi átlagnak [48].  
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A leggyakoribb hő kinyerési módszer a magyar piacon a talajszondás megol-

dás, ahol szimpla vagy dupla talajszondákat telepítenek mintegy 100 m mélységig, 

amelyek a sólé-víz típusú hőszivattyúk energia forrásai. A levegő-víz típusú hőszi-

vattyúk térhódítása Magyarországon kisebb mértékű, mint a szomszédos államok-

ban, ez magyarázható az elektromos energia viszonylag magas árával, és Magyaror-

szág előnyös geotermikus adottságaival.  
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2. PROBLÉMAFELVETÉS ÉS AZ ÉRTEKEZÉS 

CÉLKITŰZÉSEI 

Értekezésem témájául a talajszondás kompresszoros hőszivattyúk energetikai 

vizsgálatát és a méretezés, üzemeltetés áttekintését választottam. A talajszondás hő-

szivattyúk energetikailag előnyösebbek, mint az úgynevezett levegős hőszivattyúk. 

Talajszondás hőszivattyúk esetében a rendelkezésre álló hőforrás hőmérsékletszintje 

a fűtési időtartam során általában magasabb, mint a külső levegőé, ezért egységnyi 

villamos energiafelhasználással nagyobb fűtési teljesítmény (hőleadás) nyerhető a 

berendezésből. A Magyarországon üzemelő kompresszoros hőszivattyúk kb. 80%-a 

talajszondás. A talajszondás hőszivattyúk tervezésének, létesítésének és üzemelteté-

sének problémáit áttekintve megállapítottam, hogy mind az oktatásban mind a ter-

vező és üzemeltető mérnökök eszköztárából hiányzik a hőszivattyús berendezések 

tervezésének és üzemeltetésének egységes, integrált, rendszerszemléletű, átfogó 

módszere, és ezen belül azok a módszerek, amelyekkel megbízhatóan számítani tud-

nánk a talajszondákból kinyerhető hőteljesítményt, továbbá a hőszivattyú teljesít-

ménytényezőjét az alsó és felső hőmérséklethatárok, valamint a keringtetett hűtőkö-

zeg és a keringtetett fűtőközeg függvényében. Hiányzik az a módszer, amelynek se-

gítségével a talajszondás hőszivattyús fűtési rendszerek energetikai analízisét végre 

tudnánk hajtani. Hiányzik az energetikai és gazdasági bemenet - kimenet modell. 

Hiányzik az a bemenet - kimenet modell, amely a mérlegegyenletek rendszerén ke-

resztül leírja a hőszivattyús fűtési rendszer működését, az energia- és anyagáramo-

kat. Hiányzik az a modell, amelynek segítségével precízen számítani tudjuk egy 

adott hőigényhez a szükséges talajhőkihozatalt és a hőszivattyú teljesítménytényező-

jét, illetve fordítva, fontos kérdés lehet: adott talajhőkihozatalal mekkora hőigényt 

tudunk kielégíteni, figyelembe véve természetesen a fogyasztói berendezések 

(hőleadók) termodinamikai, hőtechnikai tulajdonságait. 
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A talajszondás hőszivattyú felépítése rendszertanilag vázlatosan az alábbiak 

szerint modellezhető: 

 

A talajszondás hőszivattyú elemei gépészeti és funkcionális, működésbeli 

kapcsolatban állnak egymással, továbbá energia- és anyagáramok lépnek egyik 

elemből a másikba, illetve zárt keringetéssel hőcserélőkön keresztül hő és energiaát-

adás valósul meg a rendszerelemek között. 

Értekezésemben azt tűztem ki célul, hogy megalkossam a talajszondás hő-

szivattyús fűtési rendszerek energetikai bemenet – kimenet analízisének módsze-

rét, a rendszerelemek egymáshoz kapcsolódásának leírását mérlegegyenlet rend-

szerek segítségével, azok megoldásával, azzal a céllal, hogy új rendszerek esetében 

az adott méretezési hőigények kielégítéséhez minimális beruházási és üzemelteté-

si költséget biztosító rendszert tervezhessünk, meglévő rendszer esetében pedig az 

aktuális hőigényt minimális energiafelhasználással, maximális COP-vel, és mini-

mális üzemeltetési költséggel elégíthessük ki. Két - egyébként kapcsolódó - mód-

szer kidolgozása volt a célom, egyfelől a tervezési, létesítési paraméterek optimali-

zálása, másfelől az üzemeltetés optimalizálásának módszere. 

Előzetes vizsgálataim során megállapítottam, hogy a hőszivattyú és a kapcso-

lódó tartozékok és rendszerelemek szállító által megadott paraméterei, teljesítőké-

pesség-adatai az üzemeltetés során sok esetben nem igazolódnak be, és különösen 

bizonytalan az, hogy a tervezési állapottól eltérő üzemi viszonyok között a rendszer 

hogyan működik, és mekkora fűtési teljesítményt szolgáltat. 

Minden berendezés tervezése és üzemeltetése során jogos igény - a XXI. 

században alapvető követelmény - hogy a berendezések a fogyasztási igényekhez 

optimálisan illeszkedjenek, azaz a berendezést olyan paraméterekkel létesítsük és 
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üzemeltessük, amelynek eredményeképpen ez optimális, azaz minimális üzemi 

költséget eredményez. A talajszondás hőszivattyús rendszer üzemeltetése során a 

feladat az, hogy a fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges hőt minimális 

üzemeltetési költséggel állítsuk elő. A rendszer beruházásakor azt kell szem előtt 

tartanunk és a tervezést irányító célfüggvénybe foglalnunk, hogy olyan paraméte-

rekkel építsük meg a rendszert, amelyek előírt megbízhatósággal képesek a fo-

gyasztók igényének kielégítéséhez szükséges fűtési teljesítmény rendelkezésre 

állását biztosítani, és emellett a rendszer beruházásának és üzemeltetésének 

együttes évi költsége minimális. 

Matematikailag: 

 Meglévő rendszer esetében: 

        min)(...)()( 2211  dQKQKQK nünüü
 ,     (2.1) 

ahol      )(),...,(),( 2211  nünüü QKQKQK  a rendszer pillanatnyi üzemeltetésének költ-

ségei,     nQQQ  ,),( 21
a rendszerelemek aktuális hőteljesítménye az idő függvényé-

ben. 

 A tervezés és létesítés fázisára: 

          min)(...)()()(...)()( 22112211  dQKQKQKaQKQKQK nünüümnBnnBnB
 ,  (2.2) 

ahol )(),...,(),( 2211 mnBnnBnB QKQKQK  az egyes elemek beruházási költségei, 

     )(),...,(),( 2211  nünüü QKQKQK  a rendszer pillanatnyi üzemeltetésének költségei, 

    nQQQ  ,),( 21
a rendszerelemek aktuális hőteljesítménye az idő függvényében, 

mnnn QQQ  ,, 21 a rendszerelemek méretezési hőteljesítménye, a  a beruházási költségek 

éves leírási hányada. 

A rendszerek modellezése, és a működés megértése komplex látásmódot, il-

letve vizsgálatot igényel. Szem előtt kell tartanunk, hogy az egyes elemek a rendszer 

működése során hogyan befolyásolják egymást. A vizsgálathoz és a célfüggvény fel-

írásához fel kell írnunk az bement - kimenet analízis mérlegegyenleteit, a beruházás 
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és az üzemeltetés rendszerelméleti illetve döntéselméleti modelljeit, amelyekhez fel-

használunk matematikai rendszerelméleti fogalmakat és modelleket is.  

A rendszerelméleti leírásban a teljes hőszivattyús rendszert elemeire bontom, 

megadom az elemek bemeneti és kimeneti változóit, a döntési változókat és a veszte-

ségeket. A rendszerelemekre felírt mérlegegyenletek matematikai összekapcsolásával 

ezután lehetségessé válik a teljes rendszer egységes bemenet - kimenet analízise és az 

optimalizáció végrehajtása, az üzemeltetési vagy létesítési célfüggvény minimálása. 

A disszertációban olyan módszert mutatok be, amely tetszőleges célfüggvény opti-

mumát képes vizsgálni, és a rendszert tetszőleges célfüggvény tekintetében optimali-

zálja a költségek együttes optimumának keresésekor. Az optimalizációban a dinami-

kus programozás módszerét használom, munkám során Nemhauser [56] és 

Bellmann [9] munkásságára támaszkodom. Mind a mai napig ezek a szerzők adják a 

gépészeti rendszerekre adaptálható matematikai rendszerelmélet legvilágosabb ösz-

szefoglalását. A felírt rendszerelméleti modelltől az elvárt eredmény a hőszivattyús 

rendszerek üzemének és beruházási költségeinek könnyebb és áttekinthetőbb vizsgá-

lata. Ezt fontosnak tartom, mivel manapság a piacon számos gyártó számos gyárt-

mányával jelen van, a felmerülő igények egyre jobban sokasodnak és át kell látni az 

egyes rendszereket, hogy egy konkrét felmerülő igény megoldásához milyen dönté-

seket szükséges meghoznunk ahhoz, hogy a rendszer üzemeltetési illetve beruházási 

költségei a lehető legkedvezőbben alakuljanak. Ehhez véleményem szerint a legjobb 

áttekintést a matematikai rendszerelmélet biztosítja, amelynek hőszivattyús rendsze-

rekre való alkalmazásával eddig nem találkoztam. A talajszondás hőszivattyús rend-

szer üzemének leírására a bemenet – kimenet analízishez az úgynevezett fehér doboz 

(white box) [40], [85] modellt alkalmazom. A fehér doboz modellben a rendszert 

elemekre bontom, a rendszer elemek fokozatonkénti (stage) kapcsolatát egy gráffal 

ábrázolom. A gráf csomópontjainak a rendszerelemeket feleltetem meg. A csomó-

pontokat „felnagyítom”, amelyek így dobozokat képeznek. A dobozokba a bemene-
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teket és kimeneteket összekapcsoló mérlegegyenleteket írom be. A fehér doboz mo-

dellek ábrázolás módját a 2. ábra mutatja. 

A bemenetek sajátos csoportját képezik a döntések, és az azokat matematikai-

lag kifejező döntési változók, amelyek a tervezést illetve üzemeltetést irányító para-

méterek. 

A rendszer állapot-
változói

Döntési eredmények

A rendszer döntési
változói

A döntési rendszer felbontásával

kapott részrendszer

d i+2

Yi+2
Yi+2 = f i+2 ( X    )i+2

Yi+2 Xi+2

ri+2 ( X    ; d    )i+2 i+2ri+1 ( X    ; d    )i+1 i+1

Yi+1 = f i+1 ( X    )i+1

d i+1

Yi Xi+1

d i

Xi

Yi = f i ( X  )i

ri ( X  ; d )i i

 

2. ábra: A fehér doboz modellek ábrázolás módja [40] 

A rendszerelemekre felírható mérlegegyenletek, az energia és a tömegáram 

mérlegei, valamint a hőcserélőkre felírható mérlegek, tehát a hőcserélők viselkedése 

eltérő primer és szekunder oldali inputok mellett, természetesen jól ismert tárgykör. 

Itt az újdonságot a „lánc” leírása jelenti.  

A „lánc” leírásában két feladat fogalmazható meg: 

 alapfeladat; 

 inverz feladat. 
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Az alapfeladatban azt vizsgálom, hogy a különböző bemenetek, közöttük a 

– bizonyos határok mellett – szabadon választható döntések milyen kimeneteket 

eredményeznek. A döntési eredmények (a 2. ábrában ri(Xi,di)), azok a paraméterek, 

amelyekkel döntéseink jóságát, eredményességét mérjük. Ezek lehetnek költsé-

gek, vagy felhasznált energia, vagy energiaveszteség stb. Az alapfeladatra 

optimalizációs feladat nem fogalmazható meg. Az inverz feladatban adott fogyasz-

tói hőigényhez keressük azon bemeneteket és közöttük is az optimális bemenete-

ket, amelyekkel a láncon végigfutó hatások, az energia és anyagáramok közvetíté-

sével a hőigény minimális költséggel elégíthető ki, tehát optimalizációs feladat az 

inverz feladatra fogalmazható meg. 

Az általam tanulmányozott szakirodalom során megállapítottam, hogy a 

rendszerelemek bemenet - kimenet analízisében feltáratlan viselkedésű elem a szon-

da, amelynek bemenet - kimenet analízise, elsősorban a kinyerhető hőteljesítmény 

szimulálása és mérési adatokkal való egybevetése a szonda mélysége, műszaki kiala-

kítása, a talajviszonyok és a keringetett tömegáram függvényében feltáratlan.  Ezért 

vizsgálatokat végeztem a földbe helyezett függőleges talajszondákból kinyerhető 

hőteljesítmény nagyságára, az áramló folyadék felmelegedésére az idő, az évszakok 

változása, a szondaszárak egymáshoz való távolságának és a keringtetett tömegáram 

függvényében. Bár ennek a számításával az általam átnézett szakirodalomban több 

kutató is foglalkozott, de a kapott eredmények nem alkalmazhatóak teljes mértékben 

a kimenet – bemenet modell felírásánál. Disszertációmban bemutatom a szondában 

és a szonda környezetében a hőátvitelt egzaktan leíró kapcsolt differenciálegyenle-

tekből álló számítási modellt, amely figyelembe veszi a talajszondákban létrejövő 

súrlódási hőnyereséget is, amelyre a szakirodalomban nem találtam utalást. A mo-

dell bármilyen átmérőjű, bármilyen nagyságú furatba helyezett talajszondára alkal-

mazható, amelyben az áramló közeg tulajdonságai is változtathatóak.  
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3. IRODALMI ELŐZMÉNYEK, EDDIGI VIZSGÁLATOK 

 A szakirodalom áttekintése során először a talajszondás hőkinyerés modelle-

zésével kapcsolatos szakirodalmi utalásokat, illetve modelleket tekintem át, majd a 

hőszivattyús rendszerek átfogó rendszertani vizsgálatának, modelljének, bemenet-

kimenet analízisének irodalmát mutatom be. 

3.1 A talajszondás hőkinyerés, a talajszondával felszínre hozható 

hőteljesítmény meghatározásának irodalma 

 A talajszonda energetikai vizsgálatában a legfontosabb kérdés a kinyerhető 

hőteljesítmény meghatározása. A kinyerhető hőteljesítmény úgy állapítható meg, ha 

meghatározzuk, hogy a keringetett folyadék mennyit melegszik. A melegedés a talaj 

és a folyadék közötti hőátvitellel modellezhető. A hőátvitel mértéke a mélység függ-

vényében pontról pontra változik, tekintve, hogy a talaj hőmérséklete is a mélység 

függvényében ismert módon változik, lefelé haladva növekszik. A kutatók egy ré-

szének vizsgálatai arra irányultak, hogy leírják a mélység függvényében azt a hőve-

zetési folyamatot, amely a talaj és a folyadék között előáll [6], [7], [47], [83], [84], [86].  

Ez a számítás nem alapulhat másra, minthogy tudnunk kell modellezni a hen-

gerszimmetrikus hővezetést a szonda körüli térben. A talajszondás hőkinyerés mér-

legegyenletei a következőek: 

A szonda valamely H mélységben lévő szelvényében a földből a szondába jutó 

hőáram: 

)(

)()(
)(

HR

HTHT
Hq

eredő

ptalaj 
 .              (3.1) 

A szondával kinyerhető hőteljesítmény: 

   

H

pvpepp dHHqQTTcm
0

)( ,        (3.2) 
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ahol Ttalaj a zavartalan távoli talaj hőmérséklete a mélység függvényében, Tp a talaj-

szondákban áramló (előremenő és visszatérő) folyadék alkalmasan definiált átlag-

hőmérséklete a mélység függvényében, Reredő pedig az eredő hőátviteli ellenállás a 

zavartalan (végtelen távoli) hőmérsékletű talaj, valamint a szondában áramló hőhor-

dozó közeg között a mélység függvényében, Tpe  a primer előremenő folyadék hő-

mérséklete a talajfelszínen az elpárologtató előtt, Tpv pedig a primer visszatérő folya-

dék hőmérséklete a felszínen az elpárologtató után a lemenő szonda előtt.. 

 A modell alkalmazásához az Reredő hőátviteli ellenállás és a folyadék illetve 

a szonda falhőmérsékletének a meghatározása adja a kulcsot. Természetesen ele-

mezni kell azt a kérdést is, hogy mikor beszélhetünk állandósult illetve nem állandó-

sult hővezetésről. A legtöbb szerző mindkét kérdést bizonytalanul és sok ellentmon-

dással kezeli. 

 Az eredő hőátviteli ellenállást, vagy ahogy műveikben említik a furat 

hőellenállását a (3.3) képlet alapján számolják, ahol figyelembe veszik a szonda, tö-

medék és az áramló folyadék és a szonda fala közti hőátviteli ellenállást [6]. 

tömedékszondaszondafolyadékferedő RRRRR  
.        (3.3) 

A (3.3) képletben a szerzők mindegyike mellőzte a furat és a végtelen távoli tér hő-

mérséklete közti hőátviteli hőellenállást. Ennek a hőátviteli ellenállásnak az elhagyá-

sa hiba, ezért ezek a számítások nem adnak pontos eredményt. Ezért munkám során 

a végtelen tér és a furat közti hőátviteli ellenállás számítására is megoldási módszert 

mutatok be. 

3.1.1 A hőátviteli ellenállás meghatározásának irodalma 

Az (3.1) képlet alkalmazásához meg kell határoznunk a hővezetést a talajban 

és a szonda között. Ehhez ismernünk kellene a furat falhőmérsékletét a mélység 

függvényében. A furat falhőmérsékletének meghatározásával a szakirodalomban 

számos kutató foglalkozott [69], [83], [84]. Eredményeik azonban gyakorlati felhasz-

nálásra közvetlenül alkalmatlanok.  
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Az Reredő hőátviteli ellenállás analitikus meghatározására az általam átnézett 

szakirodalomban számos utalás található [4]. A következőkben a legtöbbet említett 

megoldásokat mutatom be. Ahogy említettem, ezek egyikében sem szerepel a talaj és 

a szondát befoglaló furat közötti hővezetési ellenállás. Munkám során ezeket a képle-

teket azért nem használom, mivel véleményem szerint ezek csak a konkrét mérési 

peremfeltételek figyelembe vételével igazak. 

Paul [6] experimentálisan, vagyis a mérési eredményei alapján fejezte ki a fu-

rat hőellenállását, viszont megoldása nem veszi figyelembe a szonda, illetve a folya-

dék és a szonda közötti hővezetési ellenállást. 

 
tömedékkülsőszondafurat

eredő
rr

R








1

0

1
 ,        (3.4) 

ahol a 10 , állandók, amelyeket Paul a szonda szárai távolságának függvényében 

határozott meg. 

Bose és Parker [85] alapján a következő képlettel lehet számolni a furat 

hőátviteli ellenállását: 
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r
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,        (3.5) 

ahol N a furatban elhelyezkedő szonda szárak darabszámát fejezi ki. 

Hellström [6] a következő analitikus megoldást mutatott be a furat 

hőellenállásának számítására: 
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3.2 A hőszivattyús rendszer bemenet - kimenet modellezésének szak-

irodalma 

A hőszivattyús rendszerek rendszerelméleti modellezésével, a Bellmann [9] fé-

le dinamikus optimalizálással, és a diszkrét dinamikus programozás felhasználásával 

kapcsolatban az általam tanulmányozott szakirodalomban nem találtam utalást. A 

Nemhauser [56] és Bellmann [9] féle elmélet alkalmazását más energetikai rendsze-

rekre alkalmazták, mint például a vegyiparban Aris [3]. Garbai [39] a rendszerelmé-

leti optimalizációs megközelítést és a dinamikus programozást a hidraulikai rend-

szerek tervezésénél alkalmazta, amelynél az egyes hidraulikai rendszerekre megal-

kotta az optimalizációs célfüggvényt. 

 Niroomand és társa [57] a talajszondás hőszivattyúk optimalizálásával foglal-

kozott. Megállapítják, hogy a talajszondás hőszivattyúk optimális tervezési folyama-

ta magába foglalja a rendszer hőtechnikai modellezését és az optimális tervezési pa-

raméterek kiválasztását, amelyek befolyásolják a rendszer teljesítményét és a beruhá-

zási és az üzemeltetési költségek alakulását. Az optimális tervezési paraméterek 

meghatározásához kétféle optimalizációs módszert használtak, amelyeknél a követ-

kező célfüggvényt határozták meg: 

,.InvEl CCTAC 

 

                                          (3.7) 

ahol TAC (Total Annual Cost) a teljes évi költség, CEl az éves villamosenergia fel-

használás költsége (hőszivattyú és a keringtető szivattyúk) és CInv. pedig a rendszer 

kezdeti beruházási költségének nagysága.  Munkájukban két különböző optimalizá-

lási metódussal foglalkoznak, amelyekkel numerikusan keresik a (3.7) célfüggvény 

legkisebb értékét, minimumát.  Az egyik a Nelder-Mead [57] metódus a másik pedig 

a genetikus algoritmusokon alapuló módszer. A két módszert összekapcsolva hasz-

nálják, mivel kidolgoztak egy számítógépes szoftvert, amely az optimalizációt a 

Nelder-mead metódus alapján számolja és a kapott eredményeket ezek után a gene-

tikus algoritmussal ellenőrzi. Modelljükben viszont nem bontották elemekre a hőszi-

vattyús rendszert. Az energetikai mérlegegyenleteket és a célfüggvényt csak az elpá-
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rologtatóra, kompresszorra, kondenzátorra és a talajszondára írták fel. Nem számol-

nak a primer és szekunder hőközlő rendszerrel, illetve a belső fűtési rendszerrel. 

A hőszivattyús rendszerek és a geotermikus energia felhasználásának korsze-

rű matematikai – közgazdasági vizsgálatával foglalkoznak Katsunori és társai [46], 

Krope és társai [50] és Hepbasli és társai [44], [68]. Katsunori és társai [46] egy telje-

sítmény előrejelző metódust mutatnak be az elektromos kompresszor meghajtású 

talajszondás hőszivattyúval üzemelő fűtési/hűtési rendszerre. Kidolgoztak egy szá-

mítógépes programot, amely az épület adottságai, a fűtőtestek tulajdonságai, hőszi-

vattyú tulajdonságai, talajszondák tulajdonságai alapján meghatározza a telepített 

rendszerben a hőmérséklet alakulásokat, a költségek alakulását, illetve a teljesítmény 

változását.  

Krope és társai [50] vizsgálják az alacsony hőmérsékletű geotermikus energia 

hőszivattyúval történő hasznosításának gazdaságosságát magas hőmérsékletű fűtő-

vízzel működő épületek fűtésére. Számításaik során kétfokozatú körfolyamatot felté-

teleznek, amely két darab különálló hőszivattyús körfolyamatból tevődik össze, de 

mindkét körfolyamat más hűtőközeggel üzemel. A hőszivattyú primer energiáját 

geotermikus kútból nyeri, amelynek hőmérséklete 45°C. A körfolyamat működését 

diagramokban ábrázolják, amelyeknél szemléltetik a kinyerhető hőteljesítményt, il-

letve a COP értékének változását a feljövő primer oldali folyadék hőmérsékletének 

függvényében. Definiálják a nettó jelenérték fogalmát a hőszivattyús rendszerre. 

Meghatározzák a befektetések, a karbantartások, az elektromos kiadások, az elekt-

romos bevételek jelenértékét, amelyek által definiálják a teljes beruházás nettó jelen-

értékét és a beruházás sikerességét.  

Hepbasli és társai [44], [68] energetikai és exergetikai analízist végeztek geo-

termikus hőszivattyús rendszereken, amelyből megállapították a talajból kinyerhető 

hőteljesítményt és a vizsgált hőszivattyús rendszerek teljesítménytényezőjét. Megál-

lapításaikat csak az általuk vizsgált konkrét rendszerekre lehet alkalmazni. Kétfajta 

hőszivattyús rendszert vizsgáltak. Az első rendszernél a hőszivattyú a primer ener-
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giát függőleges, a másik rendszernél pedig vízszintes szondákból nyerte ki. A talaj-

szondás rendszerhez napkollektoros hőtermelő rendszer kapcsolódott.  A napkollek-

toros rendszer a primer körre segített rá. A felállított modellt mérésekkel is alátá-

masztották. A méréseket Törökországban, az egei egyetem napenergiai intézetében 

végezték. A modellnél felállították az energetikai és exergetikai egyenleteket mind a 

hőszivattyús rendszer primer és szekunder hálózatára mind a hőszivattyús körfo-

lyamatra.  

Selbas, Kizilkan és Sencan [72] munkásságuk sorén thermo-gazdasági 

optimalizációt végeztek egy gőz-befecskendezéses kompresszorral működő túlheví-

tett és utóhűtött körfolyamaton. Az optimalizációt úgy végezték el, hogy külön op-

timalizálták az egyes rendszerelemeket, vagyis az elpárologtatónál és a kondenzá-

tornál külön-külön megállapították az optimális hőátadó felületet és ezután a megál-

lapított optimumhoz határozták meg a költségeket. Ezt különféle hűtőközegeknél 

elvégezték (R22, R134a, R407c). 

3.3 A hőszivattyú COP értékének irodalma 

A hőszivattyús fűtési rendszer legfontosabb elemét képezi a hőszivattyú. A 

hőszivattyú energetikai analízisének, bemenet - kimenet modelljének mérleg-

egyenlete a kinyert hő és a bevitt villamos teljesítmény viszonyának elemzése. A 

kettő viszonyát fejezi ki a teljesítménytényező, az úgynevezett COP, amely a leg-

fontosabb jellemzője a hőszivattyúnak illetve a hőszivattyús fűtési rendszernek. 

felvett

leadott

P

Q
COP


 ,                      (3.8) 

ahol a 
leadottQ  a fogyasztói rendszernek a kondenzátorban átadott hő, a felvettP  a komp-

resszor hajtásához felvett villamos teljesítmény. Viszont, ha az egész hőszivattyús 

rendszer COP értékét szeretnénk meghatározni, akkor a felvettP  felvett villamos telje-

sítményhez hozzá kell adnunk a hőszivattyú elpárologtató és kondenzátor oldali ke-

ringtető szivattyújának felvett villamos teljesítményét is. 
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A COP érték mértékegység nélküli mutató, amely meghatározza, hogy egy-

ségnyi fűtési energia előállításához mekkora elektromos energia befektetése szüksé-

ges. A COP érték tehát függ a hőszivattyús körfolyamat elpárolgási és kondenzációs 

hőmérsékletétől. Minél kisebb a különbség e két hőmérséklet között, annál jobb telje-

sítménytényezőt kapunk. Az elpárolgási hőmérséklet növelését minél nagyobb forrás 

oldali hőmérséklettel, a kondenzációs hőmérséklet csökkentését a fűtővíz hőmérsék-

let alacsonyabb értéken tartásával tudjuk elérni.  

 

3. ábra: Valós és elméleti körfolyamat ábrázolása logp-h diagramban  

A valós hőszivattyús körfolyamat teljesítménytényezője az egyes fázisokban 

lévő hűtőfolyadék entalpiáinak különbségéből és a hűtőközeg tömegáramából hatá-

rozható meg. Ahhoz viszont, hogy ismerjük az egyes állapotoknál fellépő hűtőközeg 

entalpia értékeket, ismernünk kell a körfolyamat összes tulajdonságát, vagyis ismer-

nünk kell a fellépő nyomásveszteségeket az elpárologtatóban, kondenzátorban és a 

csővezeték rendszerben, illetve a csővezeték rendszerben fellépő hőveszteségeket. 

Ezek ismeretében megállapítható a hőszivattyúk valós teljesítménytényezője. A valós 

és az elméleti körfolyamat közti különbséget a 3. ábra szemlélteti, ahol teli vonallal a 

valós körfolyamatot, szaggatott vonallal pedig az elméleti körfolyamatot mutatom 

be. 

Az elméleti hőszivattyú körfolyamat teljesítménytényezőjét a következő kép-

lettel számolhatjuk: 
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 .                          (3.9) 

A valós hőszivattyús körfolyamat teljesítménytényezőjének számítását az 

alábbi képlettel végezhetjük: 
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COP
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42 ,                       (3.10) 

ahol a 
leadottQ  a kondenzátorban leadott teljesítményt szemlélteti, és a Pfelvett pedig a 

kompresszor által felvett teljesítményt mutatja. Ez a teljesítmény a kompresszor in-

dikált teljesítményéből és a mechanikai veszteségek fedezésére fordított teljesít-

ményből tevődik össze [43]. A mechanikai veszteségek miatti teljesítményfelvételt a 

következő képlettel számíthatjuk [43]: 











 1

1

m

im PP


.                    (3.11) 

ahol a ηm a kompresszor mechanikai hatásfoka. 

 A hőszivattyús rendszerek teljesítménytényezőjét úgy tudjuk meghatározni, 

hogy a hőszivattyú kompresszora által felvett Pfelvett teljesítményhez hozzáadjuk a 

primer és a szekunder oldali keringtető szivattyú teljesítményfelvételét. 

zszekundersprimerszfelvett

leadott
rendszer

PPP

Q
COP





.                 (3.12) 

Az EN 14511-es Európa Uniós hőszivattyús szabvány alapján a hőszivattyúk 

teljesítménytényezőit 0°C-os illetve 10°C-os hőforrás, és 35°C-os fűtési előremenő és 

30°C-os visszatérő hőmérsékletek mellett adják meg. Az EN 255-ös Európa Uniós 

szabvány szerint pedig a hőszivattyúk teljesítménytényezőit 0°C-os és 10°C-os hőfor-

rás, illetve 35°C-os fűtési előremenő és 25°C-os visszatérő hőmérsékletekre állapítják 

meg.  

A fenti szabványokban előírtak teljesítéséhez a 4.2.2 fejezetben bemutatom 

a különböző körfolyamati jellemzőkhöz - -10 °C, -5 °C, stb. elpárolgási és 35 °C, 40 
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°C, stb. kondenzációs hőmérsékletekhez - tartozó COP értékeket a kompresszor 

hidraulikai hatásfokának függvényében R407c és R410A hűtőközegekre diagra-

mokban összefoglalva. 

Véleményem szerint fontos kritérium a hőszivattyú értékelésénél a szezonális 

COP érték (SPF) feltüntetése, amely számol a felhasználási feltételekkel, a hőforrás 

tulajdonságaival, a hőszivattyú tulajdonságaival, stb. Ennek az értéknek a meghatá-

rozásával a nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk, például Wemhöner és Afjei 

[78] munkásságában, Magyarországi viszonylatban pedig Fodor Zoltán [17] munkás-

ságát kell említenem. 
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4. A FÖLDHŐT HASZNOSÍTÓ HŐSZIVATTYÚS 

RENDSZER ENERGETIKAI BEMENET - KIMENET FEHÉR 

DOBOZ MODELLJEI 

A szakirodalom áttekintése után rátérek értekezésem célkitűzéseiben megfo-

galmazott feladatok megoldására. Először a talajszondás hőszivattyús rendszerek 

úgynevezett fehér doboz modelljét mutatom be állandósult üzemi állapotra. Az an-

gol és a nemzetközi – nem angol nyelvű – szakirodalomban egyaránt white box mo-

dellnek nevezik, a továbbiakban a white box modell kifejezés helyett a magyar szak-

irodalomban történő meghonosítás érdekében fehér doboz modellnek nevezem. A 

bemenet – kimenet modellezés rendszertani alapjait és a terminológiát tárgyalja pél-

dául Zadeh, L. A. – Polak, E. [85]. A folyamatok időbeni leírásával, egyik állandósult 

üzemi állapotból másik állandósult üzemi állapotra történő átmenet időbeni leírásá-

val nem foglalkozom. A fehér doboz modell segítségével elemzem a rendszer anyag 

és energia áramainak kapcsolatát, a mérlegegyenleteket, a termo-hidrodinamikai ál-

lapotjelzők kapcsolatait, azok változását a rendszerelemek láncában, és a mérleg-

egyenletek egymáshoz kapcsolásának technikáját. A mérlegegyenletek képezik a 

bemenetek és kimenetek közötti transzformációs összefüggéseket. Ezekkel megvaló-

síthatom a rendszerelemek és a teljes rendszer bemenet – kimenet analízisét. A be-

menet - kimenet analízis segítségével megoldjuk a rendszerelemek láncára felírt mér-

legegyenleteket.  

A bemenet – kimenet analízisben, ahogy azt már a 2. fejezetben tárgyaltam, 

a feladatok két típusa fogalmazható meg. Nevezetesen az alapfeladat és az inverz 

feladat.  

Az alapfeladatban a rendszerelemek bemeneteiből, elsősorban a talajszon-

dával kinyert hő értékéből és annak jellemzőiből meghatározzuk a rendszerele-

mek kimenet értékeit és végül a leadható hőteljesítményt. A közbülső elemek 

üzemmódjára eközben szabad döntéseket hozhatunk. 
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Az inverz feladatban az adott ismert hőigényhez határozzuk meg a közbül-

ső rendszerelemek üzemmódját és ezen belül elsősorban a hőszivattyús körfolya-

mat állapotjelzőit és a talajból felhozott hőteljesítményt. Az inverz feladatra 

optimalizációt és optimalizációt irányító célfüggvényt fogalmazunk meg. A terve-

zés és létesítés fázisát a (2.2) célfüggvény, meglévő rendszerek üzemének 

optimalizációját pedig a (2.1) célfüggvény irányítja. 

 A talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer kapcsolási vázlatát a 4. ábra szem-

lélteti, amelyen szerepelnek a rendszer működéséhez szükséges fő gépészeti elemek. 

Külön bemenet - kimenet fehér doboz modellt szükséges felállítani a tervezés 

és létesítés fázisára (5. ábra) és külön modell szükséges működő rendszer üzemének 

leírására (6. ábra).  

 

4. ábra: Talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer kapcsolási vázlata 

 

5. ábra: Tervezés és létesítés fázisa alatt álló talajszondás hőszivattyús rendszer ener-

getikai bemenet – kimenet fehér doboz modellje 
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6. ábra: Meglévő talajszondás hőszivattyús rendszer energetikai bemenet – kimenet 

fehér doboz modellje 

 Az 5., 6. ábra bemenet – kimenet modelljeiben csak üres változóként tüntettem 

fel az egyes rendszerelemek úgynevezett alsó kimeneteit, amelyek – ahogyan azt a 2. 

ábra mutatja – az energiaveszteségek vagy energiafelhasználások vagy költségek 

költségeleme. Az úgynevezett műszaki – gazdasági döntési modellben az alsó kime-

neteket a rendszerelemek létesítésének és/vagy üzemeltetésének költségei képezik.

 A két modell a döntési változókban különbözik egymástól. A tervezés és 

létesítés modelljében minden rendszerelem tervezési - létesítési paramétereit is 

meg kell állapítanunk. E paraméterek a rendszerelemek technikai, technológiai 

kapacitás és teljesítőképesség adatai, amelyeket a legnagyobb fogyasztói hőigény 

értékéhez kell megállapítanunk. A legfontosabbak a következők: 

 Talajszondás hőforrásnál: furat mélysége (H), szondaszárak közti távolság (l), 

talajszonda átmérője (Dcső), furat átmérője (Dfurat), primer folyadék tömegára-

ma (
pm ); 

 Primer hálózatnál: a primer hálózat átmérője, átmérői (dpcső); 

 Elpárologtatónál: az elpárologtató hőátadó felülete (Aelp), a méretezési elpá-

rolgási hőmérséklet (To,méretezési), talajszondákból feljövő (előremenő) primer fo-

lyadék hőmérséklete (Tpe); 

 Kompresszornál: a hőszivattyú teljesítménytényezője (COP), a kompresszor 

teljesítőképessége, a méretezési kondenzációs hőmérséklet (Tc,méretezési), a mére-

tezési elpárolgási hőmérséklet (To,méretezési), a méretezési kondenzációs 

hőteljesítmény ( méretezésikondQ ,
 ); 
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 Kondenzátornál: a kondenzátor hőátadó felülete (Akond), az előremenő fűtési 

víz hőmérséklete (Tse) a keringtetett fűtési víz tömegárama méretezési állapot-

ra (
méretezésism ,

 ), a méretezési kondenzációs hőmérséklet (Tc,méretezési); 

 Szekunder hálózatnál: a szekunder fűtési rendszer átmérője, átmérői (dscső); 

 Fogyasztónál: a belső fűtési rendszer hőátadó felülete (Arad), az előremenő fű-

tési víz hőmérséklete (Tse); 

Az üzemeltetés modelljében alapvető döntési – irányítási változók az 
pm (a ta-

lajszondában keringetett primer folyadékáram) és sm  (a kondenzátort és a fogyasztót 

összekapcsoló fűtési rendszerben keringetett folyadékáram), amelyeket úgy kell beál-

lítanunk a különböző fűtési hőigények kielégítéséhez, hogy az üzemeltetés költsége 

minimális legyen. 

Disszertációmban sorra veszem a talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer 

egyes alkotó elemeit és mindegyikre felírom a kimenet-bemenet modellt (fehér do-

boz), amelyekből összeállítható a teljes rendszerláncra a bemenet – kimenet fehér 

doboz modell, amellyel mind az alapfeladat, mind az inverz feladat vizsgálható.  

4.1 A talajszonda bemenet – kimenet fehér doboz modellje és energe-

tikai analízise 

 A talajszondák energetikai analízisét, bemenet – kimenet fehér doboz modell-

jeit meglévő rendszerre és a tervezés – telepítés fázisára a 7. ábra mutatja.  

Az energetikai analízis elvégzéséhez, az alap és inverz feladat megoldásához 

ismernünk kell azokat a transzformációs egyenleteket, amelyek segítségével leírható 

a kimeneti és bemeneti változók közti összefüggés a döntési változó függvényében. 

Meglévő rendszer esetében a talajszonda adottságai és a telepítés feltételei adottak, 

míg újonnan telepített rendszer esetében az egyes telepítési paraméterek a talajszon-

dás modell döntési változói.  
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7. ábra: A talajszonda bemenet – kimenet fehér doboz modelljei 

A tervezés – létesítés fázisában a döntési változók a talajszonda átmérője, a furat 

átmérője, a furat mélysége, a szondaszárak távolsága lehetnek. Ezeknek függvényé-

ben meghatározható a kinyerhető hőteljesítmény a keringtetett tömegáram és a pri-

mer visszatérő folyadék hőmérsékletének függvényében. 

A talajszondás hőforrás bemenetei és kimenetei közötti alapvető transzformációs 

összefüggések az alábbi mérlegegyenletek: 

 

H

atalajszond dHHqQ
0

)(  ,        (4.1) 

 
pvpeppatalajszond TTcmQ   ,        (4.2) 

ahol atalajszondQ a talajszondából kinyerhető hőteljesítmény, pm a talajszondákban ke-

ringetett folyadék tömegárama, pc a keringtetett folyadék fajhője, peT a talajszondák-

ból feljövő folyadék hőmérséklete, 
pvT pedig a talajszondákba lemenő folyadék hő-

mérséklete. A fő feladatot a (4.1) integrál értékének meghatározása jelenti, amelyet a 

következő fejezetben végzek el. 

4.1.1 A talajszondák hozamának meghatározása 

Igen fontos probléma a talajszondás hőszivattyúk üzemeltetésének, hogy mi-

lyen hőmérsékletű folyadékot és milyen energiahozamot tudunk kitermelni egy-egy 
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szondából. A talajba 
pvT  hőmérsékletű leáramló folyadék a talajba érkezés pillanatá-

tól elkezd melegedni. A szonda fejénél történő megfordítás után elmondható, hogy 

az áramló folyadék még egy darabig melegszik és utána hőmérséklete elkezd csök-

kenni, a kilépő hőmérséklet 
peT értékű. Erre a jelenségre több tényező együttesen hat. 

Ezek a következők: 

 szondaszárak egymásra hatása, 

 végtelen távoli talaj hőmérséklete, 

 a talaj szerkezete (hővezetési tényezője), 

 első 10 m hőmérsékletének alakulása a külső levegő hőmérsékletének függvé-

nyében, 

 az áramló folyadék tömegárama, 

 a furat átmérője és a tömedék tulajdonságai. 

 

8. ábra: Talajszonda sematikus ábrája 

A függőleges talajszondák működését valójában úgy is megközelíthetjük, 

hogy az egy hőcserélő a talaj és a hőhordozó közeg között (8. ábra). Ez a hőhordozó 

közeg esetünkben folyadék, amely a talajból kinyert hőt továbbítja a hőszivattyúnak. 
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Segítségével télen hőt nyerünk ki a talajból, nyáron pedig hőt továbbítunk a talajba. 

A talajszondákban végbemenő folyamatok meghatározásához felállítom azokat a 

differenciál-egyenleteket, amelyek segítségével a keringetett folyadék felmelegedése, 

és a teljes kinyert hő számítható. A folyamat időben igen lassú változást mutat, a 

hőátvitel és hőnyereség idővel lassan csökken. Ezt a folyamatot is modellezem. A 

talajszondás hőszivattyús rendszerek működésére nagy hatással van a talaj hőmér-

séklete és a talajban végbemenő hőátviteli folyamat, mivel a talaj hőmérséklete hatá-

rozza meg a talajból kinyerhető maximális hőenergiát. Ez alapvetően meghatározza a 

hőszivattyús rendszer teljesítménytényezőjét (COP) és a szezonális teljesítményté-

nyezőt (SPF). Ezért is szánok fontos szerepet annak, hogy modellezzem a talajban 

végbemenő folyamatokat, vagyis, hogy pontos értéket kapjak a szondapárban ke-

ringtetett folyadék kilépő hőmérsékletére.  

A számítások során a hőátviteli folyamatot tekinthetjük instacionáriusnak 

vagy stacionáriusnak. Elméletileg a talajhő kinyerése során soha sem áll be stacioná-

rius folyamat. Egyenletes üzemmódban több hónap eltelte után a hőátvitel folyamata 

jó közelítéssel stacionárius, illetve kvázistacionárius.  

A kvalitatív hőmérséklet lefutásokat és a földhőmérséklet változását a 9. ábrán 

szemléltetem. Külön koordináta rendszerben vizsgálom a lemenő vezetékben előálló 

melegedést, és külön koordináta rendszerben írom fel a feljövő szondában előálló 

hőmérsékletváltozást. 

Az áramló közeg hőmérsékletének változására a következő kapcsolt differen-

ciálegyenlet rendszer írható fel. 

A talajba lemenő vezetékre: 
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és a talajból feljövő vezetékre: 
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9. ábra: A folyadék hőmérsékletének és a talaj hőmérsékletének kvalitatív változását 

bemutató görbék 

ahol a H a furat mélységét, 
peT  és 

pvT  az áramló közeg hőmérsékletét mutatja a mély-

ség (H) függvényében. 
talajT  és 

1talajT  a talaj hőmérséklete a mélység függvényében. 

Ezek azonos értékek, de a koordinátarendszerek megfordítása miatt a leíró matema-

tikai függvények módosulnak. 

A q  tag a (4.3), (4.4) egyenletekben a szondapár egymásra hatását állandósult 

állapotra szemlélteti (10. ábra). Az egymásra hatást a következő képlet segítségével 

határozhatjuk meg [18], [70]: 
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10. ábra: Végtelen térben elhelyezkedő szondapár egymásra hatása [18], [70] 
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A (4.5) egyenletben 
peT  és 

pvT  - ugyanúgy, mint a (4.3) és (4.4) egyenletben - a 

szondapárban áramló folyadék hőmérsékletét a mélység függvényében, D és d a 

szonda átmérőjét (esetünkben, mivel a lemenő és feljövő ág megegyezik, D = d), l a 

szondapár közti távolságot, λ pedig a tömedék hővezetési tényezőjét jelenti. 

A (4.3), (4.4) összefüggések kapcsolt differenciálegyenlet rendszert képeznek. 

A kapcsolt differenciálegyenlet rendszer két ismeretlen függvényt )H(T),H(T pvpe  tar-

talmaz. A differenciálegyenlet megoldásához ismernünk kell a talaj hőmérsékletvál-

tozását leíró Ttalaj(H) és Ttalaj1(H) függvényeket. 

Ttalaj(H) talajhőmérséklet függvényének meghatározásakor az alábbi adatokat vet-

tem figyelembe: 

15 m mélység alatt a talaj hőmérsékletére nincs hatással a külső hőmérséklet változá-

sa, tehát a hónapok változása nem befolyásoló tényező. 15 m mélységben a talaj hő-

mérséklete 10°C. 0 és 15 m között a talaj hőmérsékletét az MSZ EN 15450 [54] szab-

vány alapján vettem figyelembe, amely 4 darab hőmérsékleti változás görbét tartal-

maz. Ezek a görbék február, május, augusztus illetve november hónapban lévő külső 

hőmérsékleti hatást szemléltetik a talaj első 15 méterében. 

A talaj hőmérsékletének változása 0 – 15 m mélység tartományban. Az alkalmazott 

függvények alakjai a következőek: 

Február: a talaj hőmérséklet változását harmadfokú egyenlet írja le. A föld fel-

színén a talaj hőmérsékletére figyelembe vett érték 0,5 °C és 15 m mélységben a 

figyelembe vett hőmérséklet 10 °C. 

A talajba lemenő vezetékre: 

6144,07716,34089,00133,0 2323  HHHFHEHIHGTtalaj , 

és a talajból feljövő vezetékre: 
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.9286,9)15(689,0

1508,0)15(0005,0151515
2323

1





H

HHFHEHIHGTtalaj

 Május: a talaj hőmérséklet változását harmadfokú egyenlet írja le. A föld fel-

színén a talaj hőmérsékletére figyelembe vett érték 10 °C és 15 m mélységben a 

figyelembe vett hőmérséklet 10 °C. 

A talajba lemenő vezetékre: 

8135,95148,1272,00114,0 2323  HHHFHEHIHGTtalaj , 

és a talajból feljövő vezetékre: 

       

.9923,9)15(4319,0

151603,0)15(0088,0151515
2323

1





H

HHFHEHIHGTtalaj

 Augusztus: a talaj hőmérséklet változását harmadfokú egyenlet írja le. A föld 

felszínén a talaj hőmérsékletére figyelembe vett érték 19 °C és 15 m mélységben 

a figyelembe vett hőmérséklet 10 °C. 

A talajba lemenő vezetékre: 

927,182281,33229,00098,0 2323  HHHFHEHIHGTtalaj , 

és a talajból feljövő vezetékre: 

       

.081,10)15(8067,0

15121,0)15(0018,0151515
2323

1





H

HHFHEHIHGTtalaj

 November: a talaj hőmérséklet változását harmadfokú egyenlet írja le. A föld 

felszínén a talaj hőmérsékletére figyelembe vett érték 10 °C és 15 m mélységben 

a figyelembe vett hőmérséklet 10 °C. 

A talajba lemenő vezetékre: 

288,103353,12432,00102,0 2323  HHHFHEHIHGTtalaj , 

és a talajból feljövő vezetékre: 
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.178,10)15(5675,0

151763,0)15(0093,0151515
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1





H

HHFHEHIHGTtalaj

 

A talaj hőmérsékletének változása 15 – 100 m mélység tartományban. A talaj hő-

mérséklete körülbelül 15 m-től lefelé haladva lineárisan változik. A földfelszín feletti 

meteorológiai körülmények hatása itt már nem érződik. 15 m mélységben 10 °C, 100 

m mélységben 16 °C állandó hőmérsékletet vehetünk figyelembe. A talaj hőmérsékle-

tét leíró függvények az első 15 m után, amikor a talaj hőmérsékletére a külső hőmér-

sékleti viszonyoknak már nincs ráhatása: FHETtalaj  és 
111 )100( FHETtalaj  . A 

javasolt és számításaimban  alkalmazott függvények a talaj hőmérsékletváltozásának 

leírására a következők: 

9412,80706,0  HFHETtalaj
, 

  161000706,0)100( 111  HFHETtalaj
. 

A talajhőmérséklet-függvények behelyettesítésével a (4.3) és (4.4) differenciál-

egyenletek az alábbiak: 

A talajba lemenő vezetékre 0 m-től 15 m-ig: 
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és a talajból feljövő vezetékre 15 m-től 0 m-ig: 
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A G, I, E, F, G1, I1, E1, F1 állandók a hónapok függvényében változnak, ahogy azt be-

mutattam. 

A talajba lemenő vezetékre 15 m-től 100 m-ig: 
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és a talajból feljövő vezetékre 100 m-től 15 m-ig: 
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A (4.6), (4.7) és a (4.8), (4.9) differenciálegyenlet-rendszert a sorozatos közelítés 

módszerével oldhatjuk meg a következők szerint. A 0 rendű közelítésben a szondák 

egymásra hatását elhanyagolom és a differenciálegyenleteket külön-külön, egymás-

tól függetlenül megoldom. Külön koordináta rendszerben vizsgálom az előremenő 

vezetékben és külön koordináta rendszerben a visszatérő vezetékben áramló közeg 

felmelegedését (9. ábra). A q elhanyagolásával nyert differenciál egyenletek elsőren-

dű lineáris inhomogén differenciálegyenletek, amelyek általános alakja: 

   xgyxfy                      (4.10) 

Esetünkben a konkrét alakok: 

A talajba lemenő vezetékre 0 m-től 15 m-ig:  

pvpvpvpvpvpv
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 ,                     (4.11) 

és a talajból feljövő vezetékre 15 m-től 0 m-ig: 
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 .                          (4.12) 

A talajba lemenő vezetékre 15 m-től 100 m-ig:  

pvpvpvpv

pv
aHaHTa

dH

HdT
210 )(

)(
 ,                         (4.13) 

és a talajból feljövő vezetékre 100 m-től 15 m-ig: 

pepepepe

pe
aHaHTa

dH

HdT
210 )(

)(
 .                             (4.14) 

A fenti differenciálegyenletek általános megoldását a homogén egyenlet álta-

lános megoldása és az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldásának összege 

adja. A partikuláris megoldás az állandó variálásának módszerével állítható elő. A 
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(4.10) elsőrendű lineáris inhomogén differenciálegyenlet általános alakjának a meg-

oldása: 
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ahol a dxexg
dxxf




)(

)( integrált a parciális integrálás módszerével lehet megoldani. A 

parciális integrálás módszerét példaképpen lépésről lépésre bemutatom a (4.8) diffe-

renciálegyenlet megoldásával e fejezet végén.  

A levezetéseket mellőzve a megoldások, mint 0 rendű közelítések az alábbiak: 

A talajba lemenő vezetékre 0 m-től 15 m-ig a (4.6) egyenlet megoldása a q   figyelmen 

kívül hagyása mellett: 
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(4.16) 

és a talajból feljövő vezetékre 15 m-től 0 m-ig a (4.7) egyenlet megoldása a q   figyel-

men kívül hagyása mellett: 
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   (4.17) 

A talajba lemenő vezetékre 15 m-től 100 m-ig a (4.8) egyenlet megoldása a q   figyel-

men kívül hagyása mellett: 

,)(0 CeHERcmEFRsHT pperedő cmR

H

eredőpperedőpv 





                          (4.18) 

és a talajból feljövő vezetékre 100 m-től 15 m-ig a (4.9) egyenlet megoldása a q   fi-

gyelmen kívül hagyása mellett: 
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.)100()( 11110 CeHERcmEFRsHT pperedő cmR

H

eredőpperedőpe 





                  (4.19) 

A C és C1 integrálási állandók a kezdeti feltételekből határozhatók meg, ame-

lyek:  

 A (4.16) egyenlet számára az elpárologtatóból lejövő ismert víz hőmérséklet a 

talaj felszínén.  

 A (4.17) egyenlet számára pedig a 15 m mélyen előálló vízhőmérséklet, ame-

lyet a (4.19) egyenlettel állítottam elő.  

 A (4.18) egyenletben szereplő állandó meghatározása 15 m mélyen előálló 

vízhőmérséklet értékéből lehetséges, amelyet a (4.16) egyenlettel állítottam elő.   

 A (4.19)-ben a C1 a 100 m mélyen lévő folyadék hőmérséklete, amelyet a (4.18) 

egyenlettel állítottam elő. 

A következő fázisban a Tpe(H) és Tpv(H) –ra kapott függvényeket javítom oly 

módon, hogy figyelembe veszem a csövek egymásra hatását a (4.5) egyenlet szerint. 

A (4.6), (4.7) továbbá a (4.8) és (4.9) differenciálegyenletekbe a q helyébe be kell ír-

nunk a (4.5) kifejezést. 

Az új differenciálegyenletek, amelyekkel a 0 rendű közelítésekből az 1 rendű kö-

zelítéseket előállítom az alábbiak: 

A talajba lemenő vezetékre 0 m-től 15 m-ig: 

 

 ))()(

2

4
cosh

21

)(
1)(

00222
1

23

HTHT

dD

dDlcm

HTFHEHIHG
cmRcm

s

dH

HdT

pvpe

pp

pv

pperedőpp

pv




































                                (4.20) 

és a talajból feljövő vezetékre 15 m-től 0 m-ig: 



37 

 

      

 ))()(

2

4
cosh

21

)(151515
1)(

00222
1

11

2

1

3

1

HTHT

dD

dDlcm

HTFHEHIHG
cmRcm

s

dH

HdT

pvpe

pp

pe

pperedőpp

pe




































                       (4.21) 

A talajba lemenő vezetékre 15 m-től 100 m-ig: 
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és a talajból feljövő vezetékre 100 m-től 15 m-ig: 
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,                               (4.23) 

A differenciálegyenletekbe a Tpe(H) és Tpv(H) helyébe a 0 rendű közelítésben 

kiszámolt értékeket helyettesítem és a differenciálegyenleteket ismét megoldom, a 

megoldást numerikusan végzem H lépésenként haladva 0 m-től 100 m-ig és fordít-

va, 100 m-től vissza 0 m-ig. A módszert és a függvények javítását rekurzív eljárással 

folytatom.  

A parciális integrálás módszere a (4.8) differenciálegyenlet példáján 
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A lineáris inhomogén differenciál egyenlet általános megoldása: 
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A dxexg
dxxf




)(

)(  integrál megoldása a parciális integrálás módszerével történik, amelynek 

sémája a következő: 

,   dxvuvudxvu  
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amelyet a differenciálegyenlet általános megoldásába behelyettesítve megkapjuk az egyenlet 

megoldását. Ez a következő: 
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4.1.1.1 Az eredő hőátviteli ellenállás meghatározása 

 A modellezésben a (4.3) és (4.4) differenciálegyenletekben a fő problémát az 

Reredő eredő hőátviteli ellenállás meghatározása jelenti. Az eredő hőátviteli ellenállás 

meghatározását a következő képlettel alapján végeztem el (11. ábra): 

folyadékcsőtömedéktalajeredő RRRRR  .                  (4.24) 

A szonda üzemeltetése során a talajból elvont hő hatására a szonda környezete 

hűl, a talaj hőmérséklete csökken, és a kivehető hő mennyisége is fokozatosan csök-

ken. Ez a jelenség modellezhető a Carslaw-Jaeger könyvében [13] bemutatott mód-

szer szerint. 
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11. ábra: Az eredő hőátviteli ellenállás számítási ábrája 

Az általam átnézett szakirodalomban a kutatók az eredő hőátviteli ellenállást 

a (3.3) egyenlettel határozták meg, de nem vették figyelembe a talajban történő hőve-

zetést, amelynek modelljét Carslaw-Jaeger [13] ismerteti a végtelen távoli háborítat-

lan tér és a szonda furata között. A tömedék hőátviteli ellenállásának meghatározá-

sával több kutató is foglalkozott. Ezek munkásságát az irodalmi áttekintésem tartal-

mazza. Számításaimat a 11. ábrán szemléltetett hőellenállások meghatározásával 

kezdem, amelyek a következőek: szonda és a folyadék, a szonda anyagának, a töme-

déknek és a végtelen talajnak a hőátviteli ellenállása.  

A (4.24) egyenlet számításához a feladat a talaj hőátviteli ellenállásának meg-

határozása, amelyhez Carslaw – Jaeger [13] munkásságából indulok ki. 

 

12. ábra: Hőmérséklet eloszlás a furatban és a furat körül 
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Feltételezem, hogy a kezdeti hőmérséklet eloszlás a térben a fúrólyuk körül a 

talaj zavartalan hőmérséklete Ttalaj. A fúrólyuk peremén az r = r0 helyen a τ > 0 időpil-

lanatban a hőmérséklet T < Ttalaj értékű, megérkezik a föld hőmérsékleténél kisebb 

hőmérsékletű közeg, amely elkezd melegedni, a szonda környezete pedig hűlni, 

amely elindítja a hővezetési folyamatot (12. ábra).  A hővezetési egyenlet Laplace – 

transzformált alakja körszimmetrikus hővezetésben a következőképpen alakul: 
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ahol 
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Ha r és 
10 sT , r = r0, akkor a megoldás: 
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Az inverziós tétel alkalmazásával, Carslaw és Jaeger szerint [13]: 
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ahol   , és K0 a módosított nullad-rendű másodfajú Bessel – függvény. 
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 Ezeket az összefüggéseket 

kombinálva megkapjuk: 
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                 (4.29) 

Kis időegységekre vonatkoztatva felhasználjuk a Bessel-függvények aszimptotikus 

kifejtését a (4.26) megoldás Laplace – transzformált alakjában: 
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Ennek a visszatranszformált alakja: 
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A felületi hőáramsűrűség: 
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ha, 2

0rFo   , akkor a hőáram kis Fo szám értékekre: 
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                  (4.33) 

nagy Fo szám értékekre: 
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A (4.34) képletben szereplő Euler konstans értéke γ = 0,57722. Numerikus értékei a 

(4.32) integrálnak táblázatból olvashatók ki, amelyet Jaeger és Clarke állított össze 

[13]. 

A (4.33) és (4.34) képletekben a To túl-hőmérsékletnek (a tömedék és a talaj tá-

voli hőmérséklete közötti különbség) tekinthető. Definiálható a (4.33) és (4.34)-ből az 

úgynevezett „instacionárius” hőátviteli ellenállás, amelynek értéke Fourier (Fo) szám 

kis értékeire vonatkozóan: 
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és a Fourier (Fo) szám nagy értékeire vonatkozóan: 
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Bizonyítható, hogy Fo nagy értékeire Rtalaj csak nagyon lassan változik, jó kö-

zelítéssel egy meghatározott időtartamon belül állandónak tekinthető. A Fo szám kis 

értékeire vonatkozó képletet a τ = 10 s időtartamra alkalmaztam. Ennél nagyobb idő-

tartam esetében a nagy Fo számokra vonatkoztatott képlettel számoltam tovább. τ = 1 

óra időtartamnál a (4.37) képlet értelmetlen, túlzottan nagy eredményt produkált, és 

τ = 1 nap időtartam után szinte állandó eredő hőellenállási értékeket kapunk a képlet 

alkalmazásával. A fenti egyenletekkel ki tudjuk számolni, hogy különböző mélysé-

gekben mekkora a talaj és a fúrólyuk fala közötti hőátviteli ellenállás, és mekkora a 

fúrólyuk falához érkező hőáram az idő függvényében.  

 Bizonyítható, hogy a talaj hűlésének folyamata igen lassú. Az üzem indítását 

követően 1 év múlva a hőátvitel stacionáriusnak tekinthető. A Fourier szám változá-

sát az idő függvényében az 1. táblázatban mutatjuk be. 

1. táblázat: A Fourier szám változása az idő függvényében 

 10 s 1 óra 1 nap 

τ [s] 10 3600 86400 

Fo 0,040192 14,46907 347,2577 

 1 hónap 1 év 10 év 

τ [s]: 2592000 946080000 9460800000 

Fo 10417,73 3802471 38024713 

Átlagos, 41,2talaj  W/mK hővezetési tényezővel a (4.35) és (4.36) képlettel szá-

molt Rtalaj instacionárius hővezetési ellenállás értékei a 2. táblázatban láthatók, ha a 

furatátmérő 140 mm. 

2. táblázat: Az Rtalaj instacionárius hővezetési ellenállás értékei 

 10 s 1 óra 1 nap 

Rtalaj [mK/W] 0.001008 0.012 0.022 

 1 hónap 1 év 10 év 

Rtalaj [mK/W] 0.034 0.042 0.049 



43 

 

A talaj „képzetes”, instacionárius hőellenállásának változása az első évtől a 

tízedik évig 9 év alatt hozzávetőlegesen 16 %, 1 év alatt átlagosan 1,6 %, ami a 

hőáram nagyfokú stabilitását mutatja, a szonda számára gyakorlatilag állandó 

erősségű hőforrást biztosít. 

A tömedék instacionárius hővezetési ellenállását a (4.37) képlet szerint számo-

lom [18], [70]. 
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ahol D és d a szondacső külső átmérői, l1 a szondacső és a fúrólyuk középpontja közti 

távolság, 13,2tömedék  W/mK a tömedék hővezetési ellenállása. A (4.37) képlet alkalma-

zásához a csövek geometriáját a 13. ábra mutatja. Esetünkben a D = d. A tömedék 

instacionárius hővezetési ellenállásának értéke Rtömedék = 0,072 mK/W, ha tipikus 

szonda adatokat és tömedék jellemzőket veszek figyelembe, amelyek l1 = 42,5 mm, d 

= D = 32 mm, Dfűrőlyuk = 140 mm, 41,2talaj W/mK, 13,2tömedék  W/mK. 

 

13. ábra: A tömedék hőátviteli ellenállásának számítása  

A szonda hővezetési ellenállását a következő egyszerű képlet alapján számol-

hatom: 

ecső

cső
cső
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R






,                    (4.38) 
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ahol Rcső = 0,0997 mK/W, ha 

1

2

12

ln
A

A

AA
Ae


 , a szonda külső és belső palástjának egye-

nértékű felülete, λcső pedig 0,42 W/mK és d = D = 32 mm. 

 A szonda és a folyadék közti hőellenállás értékeit a következő képlet alapján 

tudom számolni:  

 


1

1

D
R

folyadék

csőfolyadék
,                     (4.39) 

ahol
folyadék  az áramló folyadék és a szonda fala közötti hőátadási tényező, amely 

függ az áramlási sebességtől, a Reynolds szám függvénye. 

A fenti adatokkal a (4.24) képlettel számolva az Reredő hővezetési ellenállás ér-

tékeit 3. táblázat mutatja: 

3. táblázat: Reredő instacionárius hővezetési ellenállás értékei, ha l = 85 mm, 41,2talaj  W/mK, 

13,2tömedék  W/mK, d = D = 32 mm, Dfúrólyuk = 140 mm  

 10 s 1 óra 1 nap 

Reredő [mK/W] 0,174 0,185 0,196 

 1 hónap 1 év 10 év 

Reredő [mK/W] 0,207 0,215 0,223 

4.1.2 Számítási eredmények a szokásosan alkalmazott szondapárokra 

A következőkben bemutatom a szabványos talajszonda méretekre a kinyerhe-

tő hőteljesítmény alakulását, illetve a talajból feljövő folyadék hőmérsékletét a 4.1.1 

pontban említett számolási metódus alapján.  

A figyelembe vett alapadatok a következők: 

- a szondapár csövei φ32x3 mm és φ40x3,7 mm külső átmérővel rendelkeznek. 

Ezek a járatos vertikális KPE cső átmérők, amelyekből a talajszondák készül-

nek. Ø20x3 mm átmérőjű csőből készült talajszondát a szondagyártók nem 

használják telepítési nehézségek miatt, továbbá ennél az átmérőnél a talaj-

szondában létrejövő nyomásesés megengedhetetlenül nagy. Az φ32x3 mm 
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szondában létrejövő nyomásesés 5 – 365 kPa és a φ40x3,7 mm átmérőnél pedig 

2 - 113 kPa, ha a primer köri folyadék tömegárama 0,1 – 0,95 kg/s között válto-

zik.  

- a szondacső belső falának abszolút érdessége: 0,00015 m; 

- a fúrt szonda lyuk külső átmérője 140 mm φ32x3 mm és 152 mm φ40x3,7 mm 

átmérőjű szondáknál; 

- a szonda a lyukba fűzés után bentonitos tömedékeléssel tömítve van a porozi-

tás megszüntetése érdekében; 

- a szonda párban áramló folyadék áramlása turbulens, a Reynolds számok 

10 675, ha 1,0mp   kg/s és 101 412, ha 95,0mp   kg/s; 

- a talaj hővezetési tényezője 41,2talaj  W/mK, a tömedék hővezetési tényezője 

13,2tömedék  W/mK; 

A (4.3), (4.4) differenciálegyenletekből származtatott differenciálegyenletek 

(4.6), (4.7), (4.8), (4.9) segítségével a sorozatos közelítés módszerével kiszámítottam a 

szonda párban keringtetett folyadék felmelegedését és a földből kivett hő teljesítmé-

nyét  = 1 nap, 1 év és 10 év eltelte utáni időpontokra. Az eredő hőátviteli ellenállások 

értékeit a bemutatott módszer alkalmazásával számoltam mindkét használatos szon-

daátmérőre. A 1. melléklet táblázataiban az iterációt és az eredmények javulását lé-

pésről lépésre bemutattam, a 0 rendű közelítéstől a 2. rendű közelítésig mindkét 

szondaátmérőre. Az iterációt a 2. rendű közelítéssel fejeztem be. A táblázatokban 

szereplő adatok 0 m-től 100 m-ig a lemenő ágban és 100 m-től 0 m-ig pedig a feljövő 

ágban történő felmelegedést mutatják. A 
atalajszondQ  a szondapárból kinyerhető maxi-

mális hőteljesítményt mutatja az adott feltételek mellett a különböző hónapokra. A 

talaj hőmérséklet változásának matematikai függvényeit ahogy azt már az előzőek-

ben bemutattam az MSZ EN 15450 [54] szabvány illetve a 14. ábra alapján határoz-

tam meg, amely a talaj hőmérsékletének változását mutatja az egyes hónapokban. A 

kapott eredményekből az alábbi következtetések vonhatók le. A folyadék kilépő hő-

mérsékletének seT (H=0 m) minden időpontban a tömegáram függvényében van ma-
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ximuma, amely 0,4 – 0,6 kg/s intervallumban helyezkedik el. Ugyanakkor a kinyerhe-

tő hőteljesítmény nem rendelkezik maximummal.  

 

1 – Február, 2 – Május, 3 – Augusztus, 4 – November 

14. ábra: A talaj hőmérsékletének változása 0 – 15 m mélységig [54]  

A számítási eredményekből megfigyelhető, hogy a feljövő ágban a folyadék 

felmelegedése mindegyik tömegáramnál 50 m környékén megáll, ezután a föld fel-

színe felé haladva a folyadék hőmérséklete csökken. A számítási eredményekből ki-

tűnik, hogy a tömegáram növelésével növekszik a kinyerhető hőmennyiség nagysá-

ga. Természetesen a számítás pontosságát itt is befolyásolja a talajszonda környezeté-

re vonatkozó, a talajban végbemenő hővezetést befolyásoló termodinamikai adatok 

pontossága. A 15. – 18. ábrákon a talajból kinyerhető hőteljesítményt és a kilépő víz-

hőmérsékletet a tömegáram függvényében szemléltetem 1 éves üzemidő után φ32 

mm átmérőjű szondacső esetére. A φ40 mm átmérőjű szondacső esetére az eredmé-

nyeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A számításnál az előzőekben felsorolt pe-

remfeltételeket vettem alapul. A talajba belépő vízhőmérséklet a felszínen a tipikus-

nak tekinthető 5 °C. A 2. számú mellékletben bemutatom még diagramokban a fenti 

értékek alakulását 3 illetve 7 °C lemenő vízhőmérsékletek esetében, illetve még 10 

éves üzemidő után. A 15. – 18. ábrákból kitűnik, hogy az előzőekben említett hőmér-

séklet maximum a kollektor szárak távolításával eltűnik. Ez a jelenség mindegyik 

hónapnál megfigyelhető.  
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15. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömegáram (

pm ) függvényében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

16. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömegáram (

pm ) függvényében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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17. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömegáram (

pm ) függvényében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében  

 

18. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömegáram (

pm ) függvényében november hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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A 19. – 22. ábrákon szemléltetem a hőszivattyú körfolyamatából számolható 

COP értékének változását 1 éves ciklusra a tipikusnak tekinthető Tpv = 5 °C lemenő 

vízhőmérséklet alapulvételével, a tömegáram, a hónapok és a szondaszárak egymás-

tól való távolságának függvényében φ32 mm szondaátmérő esetére. φ40 mm szon-

daátmérő esetére az eredményeket a 3. számú melléklet tartalmazza. A COP érték 

számításánál nem vettem figyelembe a primer és a szekunder szivattyúk elektromos 

teljesítmény felvételét. A számítások során scroll típusú kompresszort vettem figye-

lembe, amelynek hidraulikai hatásfoka 0,71. Ezeket a feltételeket például a gyakor-

latban a Copeland Scroll kompresszorai teljesítik. A kompresszor a hűtőközeget 50 

°C-os kondenzációs hőmérsékletre komprimálja. A körfolyamat elpárologtatási hő-

mérsékletét a talajszondákból feljövő folyadék hőmérséklete határozza meg (3. szá-

mú melléklet). Az elpárolgási hőmérsékletet a primer keringetett folyadék tömeg-

áramából, a feljövő talajszonda folyadék hőmérsékletből és az elpárologtató teljesít-

ményéből határoztam meg, amelynek egyenlőnek kell lennie a talajszonda 

hőteljesítményével. Az alkalmazott hűtőközeg R407c. A hőszivattyú hőcserélői (elpá-

rologtató, kondenzátor) lemezes kivitelűek. Az elpárologtató hőleadó felülete 0,5 m2 

és hőátbocsájtási tényezője pedig 1,1 kW/m2K.  

A kapott ábrákból kitűnik (19. – 22. ábra), hogy COP értéknek akkor van ma-

ximuma, ha a szonda szártávolsága minimális, tehát akkor, amikor a szonda szárai 

egymás mellett helyezkednek el. Ez azzal magyarázható, hogy ha a szonda szárak a 

furat falához érnek teljesen, akkor ezzel a talajból sokkal nagyobb hőteljesítményt 

tudunk kinyerni, mint ha a szondaszárak egymás mellett helyezkednek el. Viszont, 

ha a szonda szártávolságai közelebb esnek egymáshoz és a keringetés tömegárama 

csökken, akkor a elpQ  értékei csökkennek. A későbbiekben bemutatott To (4.50) 

egyenletből következik, hogy az elpárolgási hőmérséklet értékek növekednek. Ez a 

jelenség megfigyelhető ugyan úgy a 40 mm átmérőjű szondák alkalmazása esetén is, 

amelyből ezt a következtetést általánosítani lehet. 
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A számításokat 10 éves futási ciklusra is elvégeztem. Az eredményeket a 3. 

melléklet tartalmazza. Elmondható, hogy az 1 éves ciklus után kapott eredmények a 

10 éves ciklus eredményeitől nagyban nem térnek el, mintegy 4%-os javulás látható. 

Ez az eredő hőátviteli hőellenállás értékével magyarázható, mivel 1 illetve 10 év cik-

lusnál a hőátvitel ellenállás értékének növekedése 4%-on belüli (3. táblázat). 

 

19. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvényé-

ben február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, a T0 

értékeit a 3. számú melléklet M3.1 táblázata tartalmazza 
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20. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvényé-

ben május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, a T0 

értékeit a 3. számú melléklet M3.2 táblázata tartalmazza 

 

21. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvényé-

ben augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, a 

T0 értékeit a 3. számú melléklet M3.3 táblázata tartalmazza 
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22. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvényé-

ben november hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, a 

T0 értékeit a 3. számú melléklet M3.4 táblázata tartalmazza 

4.1.3 A kinyerhető hőteljesítmény változása a szonda mélysége függvényében  

A primer oldalon keringtetett tömegáram az egyik fő befolyásoló tényezője az 

egy db furatból kinyerhető maximális hőteljesítmény meghatározásánál. Ennek meg-

határozására a 4.1.1 fejezetben bemutattam egy számítási metódust. Vizsgálatokat 

végeztem a mélység függvényében a kinyerhető hőmérséklet és a kinyerhető 

hőteljesítmény nagyságának változására. A vizsgálatokat Ø32 mm (23. – 26. ábra) és 

Ø40 mm (4. számú melléklet) átmérőjű szimpla talajszondákra végeztem el a tömeg-

áram és a hónapok függvényében. A szonda csövek távolságát a legjobb változatra 

választottam, amikor a szonda szárai a furat falánál találhatóak, a vizsgált üzemelési 

ciklus pedig 1 év. A figyelembe vett talajszondába lemenő (elpárologtatót elhagyó) 

folyadék hőmérséklete a tipikusnak tekinthető 5 °C. 
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23. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében február hónapban 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

24. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében május hónapban Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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25. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében augusztus hónapban 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

26. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében november hónapban 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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Az ábrákból kitűnik, hogy Ø40 mm átmérőjű szondák alkalmazása esetében 

növekszik a kinyerhető teljesítmény nagysága a Ø32 mm átmérőjű szondákhoz ké-

pest mindegy 16 – 18%-kal, viszont a fúrás következtében keletkező fúróiszap meny-

nyisége - ha csak az 1 darab furat térfogatát veszem figyelembe - 18% -kal nő a Ø40 

mm átmérőjű szondák esetében. Véleményem szerint a Ø40 mm átmérőjű szondák 

használata nem nyújt annyival nagyobb teljesítményt, hogy megérje a magasabb ki-

vitelezési költséget. A fúrási méterár magyarországi átlagos költsége 4 200,- Ft/fm, 

amely magába foglalja a fúrás, a szondatelepítés és a szonda lehelyezése után a furat 

tömedékelésének költségét is. A fúrás költsége lineárisan növekszik, azaz minél mé-

lyebbre fúrunk, annál drágább a furat kivitelezésének, a talajszonda elhelyezésének 

és a kitermelt fúrási iszap elszállításának költsége.  

4.1.4 A szondákban keringtetett folyadék hőmérsékletének alakulása a mélység 

függvényében 

E rövid fejezetben példákon keresztül és diagramokban szemléltetem az elő-

remenő és visszatérő vízhőmérséklet alakulását 0 m és 100 m tartományban. A szá-

mításokat a 4.1.2 fejezetben bemutatott differenciálegyenletek ismertetett megoldá-

sával nyertem. A bemutatott példák február, május, augusztus és november hóna-

pokra, 32 mm átmérőjű talajszondánál, 0,6 kg/s primer oldali folyadék tömegáram-

nál, 142 mm átmérőjű furatnál és l = 0,1 mm szonda szártávolságnál (szondák a furat 

falánál helyezkednek el) lettek kidolgozva 1 éves üzemeltetési ciklus után. 
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27. ábra: A szondákban áramló folyadék hőmérsékletének alakulása február hónap-

ban 

 

28. ábra: A szondákban áramló folyadék hőmérsékletének alakulása május hónap-

ban 
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29. ábra: A szondákban áramló folyadék hőmérsékletének alakulása augusztus hó-

napban 

 

30. ábra: A szondákban áramló folyadék hőmérsékletének alakulása november hó-

napban 
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4.1.5 Energiahozam üzemelő hőszivattyús fűtési rendszereknél 

 Magyarország szabványai között megtalálhatjuk az MSZ EN 15450 [54] számú 

szabványt, amelynek címe: Épületek fűtési rendszerei. Hőszivattyús fűtőrendszerek 

tervezése. Ez a szabvány tartalmazza a hőszivattyús fűtési rendszerek telepítésének 

alapfeltételeit, illetve bemutatja a hőszivattyús fűtési kapcsolási vázlatokat. A 

szabvány külön kitér a talajszondás telepítésekre is, amelynél megemlíti, hogy kisebb 

rendszereknél (30 kW fűtési teljesítményig) a méterenként kinyerhető hőteljesítmény 

a talajból 50 W/m, illetve 60 W/m. Ez akkor érvényes, ha a talaj hővezetési tényezője 

1,5 és 3 W/mK érték között található. A szabvány megemlíti a rendszer SPF értékét, 

amelynél a szabvány által előirányzott érték új építések esetén 3.5, felújított 

épületeknél 3.3 és használati melegvíz előállító hőszivattyús rendszereknél pedig 3.0. 

Az 5. mellékletben bemutatok néhány üzemelő hőszivattyús rendszert, ame-

lyeknél egyenként feltüntetem a rendszer típusát, a telepítés jellemzőit, illetve a 100 

m mély talajszondás rendszer beüzemelési állapotánál mért állandókat. Ezekből az 

állandókból kiszámolom az 1 db furatból kinyerhető hőteljesítményt.  Ezek után az 

általam felállított elméleti modell segítségével meghatározott értékeket összehasonlí-

tom a valóságban mért értékekkel. Mérési adatok 2 hetes üzemidő után álltak ren-

delkezésre. Az összehasonlításban problémát jelentett az, hogy a számító modell 

megbízhatósága csak az 1 hónapnál régebben üzemelő rendszerek esetében áll fenn, 

tekintve a Carslaw-Jaeger modell alkalmazhatóságára és a talaj hővezetési ellenállás-

ára tett megkötéseket. 

A számított és mért eredmények egybevetésével megállapítható, hogy a 

számított adatok jól közelítik a mérési eredményeket, illetve ezekből verifikálha-

tók a számító modell paraméterei, elsősorban az eredő hőátviteli ellenállás értéke 

a szonda és a talaj között. 
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4.2 A hőszivattyú bemenet - kimenet fehér doboz modellje és 

energetikai analízise 

A talajszonda bemenet – kimenet fehér doboz modellje után tekintsük át a hő-

szivattyú három egységének – az elpárologtatónak, kompresszornak és a kondenzá-

tornak – bemenet – kimenet fehér doboz modelljeit, a mérlegegyenleteket, a transz-

formációs összefüggéseket és az állapotjelzők összefüggéseit. Külön - külön vizsgá-

lom a tervezés és létesítés feladataira valamint a már meglévő hőszivattyús rendszer 

üzemeltetésének feladataira felírható bemenet – kimenet fehér doboz modelleket. 

A tervezés és létesítés fázisának feladatát a következőképpen fogalmazha-

tom meg: mekkora kapacitással, teljesítőképességgel, milyen névleges technológi-

ai – technikai paraméterekkel létesítsük a hőszivattyús rendszert, illetve annak 

egyes elemeit, hogy a legnagyobb terhelésű időszakban, a legnagyobb fogyasztói 

igény jelentkezésekor is a legnagyobb üzemi biztonsággal és legkisebb üzemi 

költséggel elégítse ki az igényeket. 

A tervezés és létesítés fázisánál a rendszer döntési változói, a meghatáro-

zandó méretezési jellemzők, a kondenzátor és az elpárologtató hőleadó felülete, az 

elpárolgási hőmérséklet, a kompresszor teljesítménytényezője, a kompresszor tel-

jesítőképessége, a szekunder fűtési víz tömegárama és hőmérséklete. A méretezé-

si, mértékadó állapot a legnagyobb hőszükséglet jelentkezésének állapota.  

A meglévő rendszer modelljében a rendszerben keringő hűtőközeg tömeg-

árama, a primer hőhordozó közeg tömegárama és hőmérséklete, és az elpárolgási 

és kondenzációs hőmérséklet képezik a döntési változókat. Meglévő hőszivattyús 

rendszereknél a rendszerelemek technikai és technológiai jellemzői illetve teljesí-

tőképességei adott ismert értékek. Meglévő rendszerre értelmezhetjük az alapfe-

ladatot: bizonyos bemenetekkel és üzemi (többnyire szuboptimális) döntésekkel 

milyen munka alakul ki, vagy az inverz feladat: meghatározott végállapotot (fo-

gyasztói üzemi állapotot, hőigényt) a hőszivattyú milyen állapotával, milyen üze-
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mi (optimális vagy szuboptimális) döntésekkel, milyen munkaponttal, milyen ta-

lajszonda teljesítménnyel tudunk megvalósítani. 

 

31. ábra: A hőszivattyú bemenet – kimenet fehér doboz modellje 

A hőszivattyú három fő egységének – az elpárologtatónak, kompresszornak és 

kondenzátornak – az összekapcsolt bemenet – kimenet fehér doboz modelljét a 31. 

ábra mutatja. Ez a három egység képezi a hőszivattyú legfontosabb részeit. Minde-

gyik rendszer elemre külön – külön értelmezhető az alapfeladat, tehát az, hogy is-

mert bemenetek esetén milyen kimenetek állnak elő. A bemenetek és kimenetek kö-
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zötti kapcsolatokat transzformációs összefüggéseknek nevezzük, amelyeket a mér-

legegyenletek írnak le. 

E három egység összekapcsolásával már elemezhető az a kérdés, hogy alacso-

nyabb primer oldali vízhőmérséklet és nagyobb primer oldali tömegáram mellett, 

vagy magasabb primer oldali vízhőmérsékletnél és alacsonyabb primer oldali tö-

megáram mellett érdemes a hőszivattyút üzemeltetni, tehát hogyan tudjuk a hőszi-

vattyú teljesítménytényezőjét befolyásolni. 

4.2.1 Az elpárologtató energetikai bemenet - kimenet fehér doboz modellje és 

mérlegegyenletei 

Az elpárologtató energetikai bemenet - kimenet fehér doboz modelljét, mind a 

tervezés és létesítés fázisára, mind meglévő rendszer üzemeltetésére a 32. ábra szem-

lélteti. Az elpárologtatónak a bemenő paramétereit a talajszondákból kinyerhető 

hőteljesítmény, a feljövő folyadék hőmérséklete és tömegárama képezik. Kimenő pa-

raméterként a körfolyamatba bejuttatott hőteljesítmény szerepel, amely megegyezik 

a talajszondákból kinyert hőteljesítménnyel, és kimenő paraméter még a hűtőközeg 

tömegárama, a hűtőközeg elpárolgási hőmérséklete és a talajba lemenő folyadék hő-

mérséklete is. 

 

32. ábra: Az elpárologtató bemenet – kimenet fehér doboz modellje 
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 Az elpárologtató tervezési és létesítési modelljénél a legfontosabb döntési 

változó az elpárologtató hőleadó felülete és az elpárologtatási hőmérséklet, termé-

szetesen a méretezési, úgynevezett legnagyobb terhelési állapotra. 

 Az elpárologtató bemenet – kimenet változóinak mérlegegyenletei  

Az elpárologtatónak átadott hőteljesítmény: 

 ,pvpepppelpatalajszond TTcmQQQ                    (4.40) 

A hőszivattyú elpárologtatójának hőteljesítménye [43]: 

,elpelpelpelp TAkQ                      (4.41) 

ahol 
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a primer oldali folyadék és a hőszivattyúban használt hűtőkö-

zeg logaritmikus hőmérsékletkülönbsége, amelynél a hűtőközeg elpárologtatási hő-

mérsékletét a To jelöli. A kelp és az Aelp értékek az elpárologtató típusától függőek, 

amelyek értékeit az üzemelési modellben állandónak tekinthetjük. A (4.40), (4.41) 

képleteknek egyenlőknek kell lenniük, mivel a talajból csak annyi hőt tudunk ki-

nyerni, amelyet az elpárologtatóval továbbítani tudunk a körfolyamatnak. 
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 Aritmetikai közepes hőmérsékletkülönbséggel számolva a fenti levezetés az 

alábbiak szerint írható: 

A (4.41) egyenlet az aritmetikai közepes hőmérséklettel: 
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A (4.40) egyenletet még egyszer felírva: 
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A fenti két egyenlet összeadásával: 
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amelyből végül: 
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A (4.45) kifejezésnek a (4.40) képletbe behelyettesítésével kifejezhetjük az elpá-

rologtató hőteljesítményét, amelyet a 33. ábra mutat: 
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Az aritmetikai közepes hőmérsékletkülönbséggel: 
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A (4.50) és (4.51) kifejezéssekkel megállapíthatjuk az elpárologtató teljesítmé-

nyét a primer oldali előremenő folyadék hőmérséklete és az elpárologtatási hőmér-

séklet függvényében. Ehhez viszont ismernünk kell a keringtetett folyadék tömeg-

áramát, a keringtetett folyadék fajhőjét és az elpárologtató hőleadó felületét a 

hőátbocsájtási tényezőjével együtt. Az üzemelési modellben ezek ismert jellemzők. A 

létesítés és tervezés fázisában meghatározandó paraméterek. A legtöbb hőszivattyú-

gyártó számszerűen megadja az egyes hőszivattyú típusokhoz a szükséges primer 

oldali folyadék tömegáramát, amely a hőszivattyú működési tartományában nem 

változhat. Ilyenkor ezt az értéket is állandónak vehetjük. 

 Ha az üzemelő rendszereknél – ahol a talajszondás rendszer adott és az elpá-

rologtató paraméterei is ismertek, továbbá ismerjük a primer folyadék tömegáramát 

és hőmérsékletét, akkor a (4.45) kifejezésből megkaphatjuk az elpárologtatási hőmér-

sékletet, amely a következő: 
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illetve az elpárolgási hőmérséklet a közepes aritmetikai hőmérsékletkülönbséggel: 
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A méretezési – létesítési feladatnál szükségünk lehet az elpárologtató felületé-

nek meghatározása, amely a (4.50) vagy a (4.51)-ből  

a logaritmikus hőmérsékletkülönbséggel 
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az aritmetikai hőmérsékletkülönbséggel  
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Az elpárologtató mérlegegyenletei közé tartozik még az elpárologtatóból a hű-

tőközeg tömegárammal elszállított hőteljesítmény, amelyet a következő képlettel ír-

hatunk le [43]: 

 ,41 hhmqmQ hohelp                     (4.56) 

ahol oq az elpárologtató fajlagos hűtőteljesítménye, hm a keringtetett hűtőközeg tö-

megárama, amelynek értéke megegyezik a kompresszor által komprimált és a kon-

denzátorban kondenzálódott hűtőközeg tömegáramával. h1 a kompresszor által be-

szívott túlhevített hűtőközeg gőz entalpiája, h4 pedig az elpárologtatóba belépő (foj-

tószelepet elhagyó) hűtőközeg folyadék entalpiája. 

Az elpárologtató kvalitatív jelleggörbéjét a (4.50) képlet alapján a 33. ábra 

szemlélteti a Tpe és a To függvényében. 

 

33. ábra: Az elpárologtató jelleggörbéje [43] 

Az elpárologtatott hűtőközeg túlhevítésének mértéke általában 5K körüli. Az 

elpárologtatót úgy szükséges méretezni, hogy a túlhevítés mértékét minél alacso-

nyabbra kell csökkenteni, mivel magas értékei mellett megnövekszik a kompresszor 

munkaszükséglete. Teljesen nulla értékre csökkenteni viszont nem célszerű, mivel a 

túlhevítés biztosítja a kompresszort a folyadékütéssel szemben. 

Az elpárologtatóra tipikusan felírható alapfeladatokat a 4. táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat: Az elpárologtató tipikus alapfeladatai 

Adott bemenetek: Transzformációs összefüggések: Számolt kimenetek: 
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4.2.2 A kompresszor energetikai bemenet - kimenet fehér doboz modellje és 

mérlegegyenletei 

A kompresszor a hőszivattyúban az a részegység, amely az elpárologtatóban 

elpárolgott és túlhevült hűtőközeget egy nagyobb nyomásra komprimálja, miközben 
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a hűtőközeg hőmérséklete ugrásszerűen megnövekszik és ezt a komprimált és túlhe-

vített hűtőközeget a kondenzátorba elvezeti [43]. 

A kompresszor energetikai bemenet – kimenet fehér doboz modelljét a 34. áb-

ra szemlélteti, amelyen az elpárologtató kilépő paraméterei a kompresszor bemeneti 

paraméterei. A kompresszor kilépő paraméterei a kondenzációs hőteljesítmény, a 

kondenzációs hőmérséklet, a kompresszió véghőmérséklete, kilépő entalpiája és 

nyomása, és a hőszivattyú villamos teljesítmény felhasználása és COP értéke. A ter-

vezés és létesítés modellje mindazokat a kimeneteket, bemeneteket tartalmazza, 

amelyeket az üzemelési modell is. A tervezés és létesítés modelljében a döntéseket 

a legnagyobb terhelésű állapotra az úgynevezett méretezési állapotra kell meg-

hoznunk. Ezek a döntések alapvetően a berendezés technikai paramétereire és tel-

jesítőképesség adataira vonatkoznak. 

 

34. ábra: A kompresszor bemenet – kimenet fehér doboz modellje 

A kompresszor bemenet – kimenet változóinak mérlegegyenletei  

A kompresszor által az elpárologtatóból beszívott hűtőközeg tömegárama [43]: 
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                      (4.57) 
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ahol λ a kompresszor szállítási foka, geoV  a kompresszor geometrikus szállítóteljesít-

ménye, υ1 pedig a kompresszor által beszívott túlhevített hűtőközeg fajtérfogata. A 

kompresszor hőteljesítményének meg kell egyeznie az elpárologtató 

hőteljesítményével [43]: 
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                   (4.58) 

ahol 0q az elpárologtató fajlagos hűtőteljesítménye, λ a kompresszor szállítási foka, 

amely a kompresszor szívócsonkján beszívott hűtőközeg térfogatárama és a komp-

resszor geometriai szállítóteljesítményének hányadosa 
geo

valós

V

V



 . A szállítási fok 

függ a kompresszor konstrukciójától, méreteitől, a hűtőközeg fajtájától [43]. Adott 

kompresszor típusnál meghatározó a nyomó- és szívóoldali nyomások viszonya: 

pk2/pk1 [43], ahol pk1 a kompresszor szívóoldali nyomása és pk2 a kompresszor nyomó 

oldali nyomása. Az üzemelési feltételektől való függésüket a gyártók kísérleti úton 

határozzák meg [43]. A szállítási fok változását a nyomások viszonyának függvényé-

ben a 35. ábra szemlélteti: 

 

35. ábra: A szállítási fok változása a nyomásviszonyok függvényében [43] 

A kompresszor által a körfolyamatba a hűtőközeg komprimálásához befektetett el-

méleti fajlagos munkaszükséglet [43]: 

,12 hhW s                       (4.59) 
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ahol h2s a komprimált hűtőközeg entalpiája, amely azt feltételezi, hogy a kompresszió 

izentrópikus (s=állandó). 

A kompresszor elméleti teljesítményfelvétele [43]: 

,WmP h                        (4.60) 

A kompresszor izentrópikus teljesítményfelvétele [43]: 
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.                    (4.61) 

A kompresszor valóságos teljesítményfelvétele a következő [43]: 

,
11

mi

hvalóságos WmP

                     (4.62) 

ahol ηi a kompresszor izentropikus hatásfoka, amelyet a következőképpen számolha-

tunk 
12

12

hh

hh s
i




 és a valós és az izentrópikus kompresszió közti kapcsolatot fejezi ki, 

ηm a meghajtó motor motorhatásfokát fejezi ki, amelyet 0,95 – 0,98 értékre lehet fel-

venni. 

A kompresszor jelleggörbéinek kvalitatív alakulását (4.58) és (4.61) képletek fel-

használásával a 36. ábra szemlélteti. 

 

36. ábra: A kompresszor kvalitatív jelleggörbéje [43] 

A kompresszor és az elpárologtató együttműködését a 37. ábra mutatja, amely 

a 33. ábra és a 36. ábra összevonásából szerkeszthető meg. 
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37. ábra: A kompresszor és az elpárologtató együttműködése [43] 

A 37. ábrán az M1, M2, M3 az egyes elpárologtató – kompresszor együttműkö-

déséből (változó feltételek mellett) eredő munkapontokat mutatja. Ezeket a munka-

pontokat figyelembe véve megszerkeszthető a kompresszorból és elpárologtatóból 

álló részegység hőteljesítménye, amely már csak a kondenzációs hőmérséklettől 

függ. Ezt az 38. ábra szemlélteti. 

 

38. ábra: A kompresszorból és elpárologtatóból álló részegység hőteljesítménye [43] 

A kompresszorra tipikusan felírható alapfeladatokat az 5. táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat: A kompresszor tipikus alapfeladatai 

Adott bemenetek: Transzformációs összefüggések: Számolt kimenetek: 

hm , sm , oT , elpQ , 1h , i , m  
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A hőszivattyú kompresszor hidraulikus hatásfokának és a COP értéknek kap-

csolatát a 39. – 44. ábrák szemléltetik, mind R407C, mind R410A hűtőközegre, ahol 

látható, hogy a kompresszor hatásfoka minél jobban közeledik az elméleti körfolya-

matéhoz, amelynél s = állandó, vagyis η = 1annál nagyobb a hőszivattyú COP értéke. 

Az 45. és 48. ábrákon egy konkrét kompresszor COP értékének függését ábrázolom a 

kondenzációs és elpárolgási hőmérséklettől, feltüntetve az elméleti kompresszió gör-

béjét is. 
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39. ábra: A COP érték változása az elpárologtatási hőmérséklet és a kompresszor hatásfokának függ-

vényében, ha a kondenzációs hőmérséklet 35 °C és az alkalmazott hűtőközeg típusa R407C 

 

 
40. ábra: A COP érték változása az elpárologtatási hőmérséklet és a kompresszor hatásfokának függ-

vényében, ha a kondenzációs hőmérséklet 35 °C és az alkalmazott hűtőközeg típusa R410A 
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 41. ábra: A COP érték változása a kondenzációs hőmérséklet és a kompresszor hatásfokának függvé-

nyében, ha az elpárolgási hőmérséklet 0 °C és az alkalmazott hűtőközeg típusa R407C  

  

42. ábra: A COP érték változása a kondenzációs hőmérséklet és a kompresszor hatásfokának függvé-

nyében, ha az elpárolgási hőmérséklet 0 °C és az alkalmazott hűtőközeg típusa R410A 
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43. ábra: Copeland ZH21K4E-TFD kompresszor COP értékeinek változása az elpárolgási és kondenzá-

ciós hőmérséklet függvényében, R407C hűtőközeg alkalmazása esetében, ha η = 0.65 – 0.75 

 

44. ábra: Copeland ZH21K4E-TFD kompresszor COP értékeinek változása a kondenzációs és az elpá-

rolgási hőmérséklet függvényében, ha η = 0.65 – 0.75 



75 

 

 

45. ábra: A COP érték változása a ∆T = Tc – To érték és az elpárolgási hőmérséklet függvényében 

 

46. ábra: A COP érték változása az elpárolgási hőmérséklet és a ∆T = Tc – To érték függvényében 
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47. ábra: A COP érték változása a ∆T = Tc – To érték és az elpárolgási hőmérséklet függvényében 

 

48. ábra: A COP érték változása az elpárolgási hőmérséklet és a ∆T = Tc – To érték függvényében 
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4.2.3 A kondenzátor energetikai bemenet - kimenet fehér doboz modellje és 

mérlegegyenletei 

A kondenzátor bemenet – kimenet fehér doboz energetikai modelljét külön a 

tervezés és létesítés külön az üzemeltetés fázisára az 49. ábra mutatja. A kondenzá-

torba a hűtőközeg túlhevített gőzként érkezik és a hőcsere után telített folyadékként 

távozik. 

 

49. ábra: A kondenzátor bemenet - kimenet fehér doboz modellje 

A tervezés és létesítés fázisának modellje főképpen abban különbözik az 

üzemeltetési modelltől, hogy tartalmazza a kondenzátor hőátadó felületének 

nagyságát és a szekunder előremenő vízhőmérséklet értékét és a méretezési kon-

denzációs hőmérséklet értékét a névleges tervezési állapotra. 

A kondenzátor bemenet – kimenet változóinak mérlegegyenletei:  

A kondenzátorba jutó hőteljesítmény: 

,valóságoselpfogyasztókond PQQQ   ,                       (4.63) 

amely azt fejezi ki, hogy a kondenzátorba jutó hő az elpárologtatóból a hűtőközeggel 

elvont hő és a kompresszió során bevitt energia összege. 
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A kondenzátorból a keringtetett fűtővíz vezeti el a hőt, tehát a kondenzátor 

hőteljesítményének meg kell egyeznie a fűtési rendszer által elszállított hővel, amely 

a következő [43]: 

),( svsessfogyasztó TTcmQ  
                   (4.64) 

A kondenzátor hőteljesítménye [43]: 

,kondkondkondkond TAkQ 
                   (4.65) 

ahol 
kondQ  a kondenzátor hőteljesítménye, kkond a kondenzátor hőátviteli tényezője, 

Akond a hőátadó felülete és kondT  pedig a logaritmikus hőmérsékletkülönbség a sze-

kunder oldalon keringtetett folyadék és a használatos hűtőközeg között, amelyet a 

következőképpen lehet számolni:  
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A (4.64) és (4.65) képletek végeredményének meg kell egyezniük. Ebből levezethető: 
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A levezetéseket mellőzve az aritmetikai hőmérsékletkülönbségeket véve ala-

pul: 
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Ha adott a szükséges kondenzációs teljesítmény, akkor az ehhez szükséges 

kondenzátor felület 

a logaritmikus hőmérsékletkülönbséggel 
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az aritmetikai hőmérsékletkülönbséggel  
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.                 (4.75) 

A (4.70) és (4.73) képletek kifejezik a kondenzátor hőteljesítményét a konden-

zációs és az előremenő fűtési hőmérséklet függvényében. Meglévő rendszer esetében 

az Akond és kkond értékek adottak. Ha rögzítjük a szekunder oldali tömegáram mérté-

két, mivel sok esetben a hőszivattyúgyártók is állandó értékre veszik a kondenzátor 

teljes működési tartományában, akkor a kondenzátorban működése folyamán csak a 

hűtőközeg tömegárama és a hőmérsékletek változnak ugyanúgy, mint az elpárolog-

tatónál. 

 Ismert fogyasztó oldali feltételek mellett a körfolyamat kondenzációs hőmér-

séklete a (4.68) kifejezés alapján 

a logaritmikus hőmérsékletkülönbséggel 
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Az aritmetikai középértékkel számolva: 
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A kondenzátor kvalitatív jelleggörbéjét a (4.70) képlet alapján az 50. ábra 

szemlélteti a kondenzációs hőmérséklet függvényében rögzített külső paraméterek 

mellett, amelyeket az előző bekezdésben részleteztem. 

 

50. ábra: A kondenzátor jelleggörbéje [43] 

A kondenzátorra tipikusan felírható alapfeladatokat a 6. táblázat tartalmazza. 

6. táblázat: A kondenzátor tipikus alapfeladatai 

Adott bemenetek: Transzformációs összefüggések: Számolt kimenetek: 

sm , svT , cT   
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4.2.3 Az expanziós szelep energetikai bemenet – kimenet fehér doboz modellje és 

mérlegegyenletei 

Az expanziós szelep a hőszivattyúban az a részegység, amely a telített hűtőfo-

lyadék nyomását az elpárologtatási nyomásra csökkenti, illetve a megfelelő mértékű 

hűtőközeg mennyiséget juttatja az elpárologtatóba, amellyel biztosítja a körfolyamat 

zavartalan működését. 

A expanziós szelep hőteljesítményét a következő képlettel lehet meghatározni [43]: 

.0exp qmQ h
 

                     (4.78) 

ahol expQ  a fojtószelep hőteljesítménye, hm pedig a fojtószelep által átengedett hűtő-

közeg tömegárama. oq fajlagos elpárolgási teljesítmény. 
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4.2.4 Következtetések 

 Az egyes részegységek mérlegegyenleteit illetve jelleggörbéit figyelembe véve 

megszerkeszthető a hőszivattyú működési jelleggörbéje és munkapontja. Ezt az 51. 

ábra szemlélteti, ahol a hőszivattyú munkapontja (M) a kondenzátor jelleggörbéje 

mentén változik a szekunder fűtési víz hőmérsékletének függvényében.  Ez akkor 

igaz, ha a primer oldali folyadék hőmérséklete és tömegárama állandó, a primer ol-

dali előremenő folyadék hőmérséklet változásával az elpárologtató jelleggörbéje el-

mozdul, és ezáltal változik a kondenzátorba a kompresszor által eljuttatott 

hőteljesítmény.  

 

51. ábra: A hőszivattyú részegységeinek együttműködése [43] 

 A piacon kapható lakossági (~10 – 40 kW), illetve kisebb ipari létesítmények 

(~40 – 140 kW) üzemeltetésére alkalmas hőszivattyúk leggyakrabban úgynevezett 

scroll (spirál) kompresszorokkal kerülnek kialakításra, amelyeknél fordulatszám 

szabályozás nem lehetséges. A hőszivattyúkat az általuk termelt előremenő fűtővíz 

alapján szabályozzák, tehát addig működik a hőszivattyú, ameddig az épület vezér-

lése le nem állítja. A kompresszor mindvégig teljes fordulattal üzemel. A hőszivattyú 

folyamatosan emeli a szekunder fűtővíz hőmérsékletét, és ezáltal a hőszivattyú kon-

denzációs hőmérséklete is növekszik. A növekvő kondenzációs hőmérséklettel nö-
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vekszik az elpárologtató elpárolgási hőmérséklete is. Ezáltal a hőszivattyú kompresz-

szor hőteljesítménye csökken és növekszik a körfolyamat megvalósításához szüksé-

ges teljesítmény felvétel, miközben a hőszivattyú primer oldalán a peremfeltételek 

(Tpe, 
pm ) nem változnak. Ez azt eredményezi, hogy a hőszivattyú COP értéke csök-

ken. Csökkenő szondából feljövő primer oldali folyadék hőmérséklete esetében csök-

ken a hőszivattyú által nyújtott hőteljesítmény, tehát törekednünk kell a telepítések-

nél arra, hogy a talajszonda rendszerből a lehető legmagasabb vízhőmérsékletet érjük 

el. A primer oldali tömegáram csökkentését a talajszondáknál úgy tudjuk elérni, 

hogy a szükséges talajszondák számát megnöveljük, ezáltal csökken az egy talaj-

szondában keringtetett folyadék tömegárama, amely által talajból feljövő hőmérsék-

letnövekedést érhetünk el. Ez viszont beruházási költségnövekedéssel, illetve a pri-

mer keringtető szivattyú áramfelvétel növekedésével járhat. 

 A hőszivattyú COP értéke akkor kedvező, ha működés közben a lehető leg-

többször az a munkapont fordul elő, hogy az elpárolgási illetve kondenzációs hő-

mérséklet közti különbség a lehető legkisebb. Ezt a szekunder oldali fűtővíz hőmér-

sékletének csökkentésével, illetve a primer oldali folyadék hőmérsékletének növelé-

sével érhetjük el abban az esetben, ha a hőszivattyú primer illetve szekunder oldali 

tömegáramát állandó értékre vesszük.  

 Új rendszer tervezésekor és létesítésekor természetesen arra kell törekedni, 

hogy a rendszer teljesítménytényezője a lehető legnagyobb legyen. Ez a lehető leg-

magasabb elpárolgási hőmérséklettel és a lehető legalacsonyabb kondenzációs hő-

mérséklettel érhető el, amelyek viszont nagyobb elpárologtató illetve kondenzátor 

felület beépítését teszik szükségessé. Ez a törekvés eredményezi a hőszivattyú teljesí-

tőképességének, kompresszor teljesítményének csökkenését is. A helyes tervezési 

gyakorlat nyilván optimum számítást követ. 



84 

 

4.3 A fogyasztói fűtési rendszer bemenet – kimenet fehér doboz mo-

dellje és energetikai analízise 

 A fogyasztói fűtési rendszer bemenet – kimenet fehér doboz modelljét külön a 

tervezés - létesítés fázisára és külön az üzemeltetésre az 52. ábra mutatja. Meglévő 

rendszer esetében a bemenetek a fogyasztói hőigény, amely megegyezik a kon-

denzátor hőteljesítményével ( fogyasztókond QQ   ), az előremenő fűtési vízhőmérséklet 

(Tse), a szekunder fűtővíz tömegárama ( sm ) és kimenetek a kielégítendő fogyasztói 

hőigény ( fogyasztóQ ),  a visszatérő fűtési vízhőmérséklet (Tsv), a szekunder fűtővíz 

tömegárama ( sm ).  

A tervezés és létesítés fázisában a meghatározandó paraméterek a hőleadó 

felület, a mértékadó keringtetett tömegáram és szekunder előremenő hőmérséklet, 

továbbá a mértékadó, legnagyobb fogyasztói hőigény. A tervezés – létesítés fázisá-

ra a bemenetek és kimenetek a legnagyobb terhelési állapotra vannak figyelembe 

véve. 

 

52. ábra: A fogyasztó bemenet – kimenet fehér doboz modellje 

A hőszivattyú által termelt hőt a belső fűtési rendszer (beépített fűtőtestek) 

közvetítik a helyiségbe. Az előremenő ( seT ) és a visszatérő ( svT ) hőmérsékletek, illet-

ve a helyiség hőmérsékletének függvényében változik a belső fűtési rendszer által 

leadott hő [21].  
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A bemenet - kimenet fehér doboz modellek mérlegegyenletei: 

A belső fűtési rendszer által leadott hőteljesítmény: 












 b

svse
radradfogyasztó T

TT
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 ,                  (4.79) 

ahol Tb a tartandó belső hőmérséklet értéke. 

 A helyiség hőigénye a transzmissziós illetve filtrációs hőigényből tevődik ösz-

sze, ha eltekintünk a belső- és napsugárzásból nyert hőnyereségtől [21]: 

   kbplevegőlevegőlevegőkbTRTRfilttranszfogyasztó TTcVTTAkQQQ    ,         (4.80) 

ahol Tk a külső léghőmérséklet, levegőV a szellőző levegő térfogatárama, 
levegő  a belépő 

levegő sűrűsége és 
plevegőc  pedig a belépő levegő állandó nyomáson lévő fajhője. 

A szekunder hőelosztó rendszer által a fűtési rendszernek eljuttatott 

hőteljesítmény: 

 svsessfogyasztó TTcmQ   .                   (4.81) 

A (4.79), (4.80) és (4.81) képletekből adódik, hogy a hőteljesítményeknek 

egyezniük kell ahhoz, hogy a fogyasztói igényeket kielégítsük, tehát a szekunder 

hőleadó rendszerrel annyi hőt szükséges eljuttatnunk a belső fűtési rendszerbe, 

amely fedezni tudja az épület hőveszteségét előírt állandó légtérhőmérséklet mellett. 

 A visszatérő szekunder oldali fűtővíz hőmérsékletére pedig a (4.81), illetve 

(4.79) képletekből a következő kifejezés adódik: 
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A fogyasztóra tipikusan felírható alapfeladatokat a 7. táblázat tartalmazza. 
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7. táblázat: A fogyasztó tipikus alapfeladatai 

Adott bemenetek: Transzformációs összefüggések: Számolt kimenetek: 
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A tervezés – létesítés fázisában a feladatunk az, - és ezt foglaltuk bele a terve-

zési és létesítési fehér doboz modellbe -, hogy a mértékadó (legnagyobb) hőigény 

alapulvételével a hőleadó felület nagyságát és a csővezeték rendszer méreteit, első-

sorban a csővezeték átmérőket meghatározzuk. A hőteljesítmény fedezésére szüksé-

ges hőleadó felület nagyságát a (4.84) kifejezés alapján számíthatjuk: 
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,                  (4.84) 

ahol Tse és Tb a mértékadó állapotra felvett fűtővíz és légtér hőmérséklet. 

A csővezeték rendszer átmérőit a mértékadó hőigényre, illetve tömegáramra a 

kontinuitás alapul vételével vagy optimalizációval számoljuk. Az áramlási sebesség 

felvétele esetén: 

 svsess

fogyasztó

sh
TTw

Q
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4
.                  (4.85) 

4.3.1 A fogyasztói rendszer instacionárius mérlegegyenletei 

 Kisebb - < 100 kW – teljesítőképességű talajszondás hőszivattyús rendszerek 

esetében a hőszivattyúgyártók - indokkal vagy indokolatlanul - sok esetben előírják a 

hőszivattyú állandó munkaponton történő üzemeltetését.  
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 A hőszivattyú méretezési munkapontban méretezési hőteljesítménnyel üze-

mel. A méretezésitől eltérő fogyasztói hőigények esetén a hőszivattyú ki – be típusú 

szabályozással üzemel. Az alábbiakban bemutatom a fogyasztói rendszer úgyneve-

zett koncentrált paraméterű instacionárius, időbeli változások leírására alkalmas 

mérlegegyenleteit. Ezek differenciálegyenletek, amelyek megoldása numerikus mód-

szerekkel lehetséges. Ezekkel a differenciálegyenletek megoldásával lehet követni 

azt, hogy ki – be típusú hőszivattyú szabályozás esetén és puffer tároló alkalmazása-

kor hogyan változik a fűtési rendszerben keringetett vízhőmérséklete és hogyan ala-

kul a lakás légtér hőmérséklete. 

A belső fűtési rendszer hőegyensúlyi egyenlete [21]: 
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                 (4.86) 

A helyiség hőegyensúlya [21]: 
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            (4.87) 

A fűtési rendszer által leadott hőáram [21]: 
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A helyiség transzmissziós hővesztesége kvázistacionárius állapotban, ha a falakon 

keresztül történő hőátvitelnél eltekintünk a falakban tárolt hő változásától, akkor1: 

 .kbTRTRTR TTAkQ                     (4.89) 

Az (4.88), (4.89) egyenleteket behelyettesítve az (4.85) és (4.86) egyenletekbe a követ-

kező egyenleteket kapjuk [21]: 

                                                 
1
 Szigorúan véve, a helyiség instacionárius hőmérlegéhez a falakban történő instacionárius hővezetés leírására és 

a Fourier egyenlet alkalmazására lenne szükség, amely, mint ismeretes 
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Bevezetve a szekunder oldali fűtési víz közepes hőmérsékletének jelölését, amely a 

következő [21]: 
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Az (4.90) és (4.91) jelű egyenleteket a következő formában írhatjuk fel [21]: 
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Az (4.93) és (4.94) egyenleteket átrendezve a következőeket kapjuk [21]: 
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   (4.96) 

Az együtthatókat előjelhelyesen figyelembe véve az egyenleteket a következő alak-

ban is felírhatjuk [21]: 

,131211 aTaTaT
d

d
bSközSköz 


                  (4.97) 
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.232221 aTaTaT
d

d
bSközb 


                  (4.98) 

Kezdeti feltételek a τ = 0 pillanatban [21]: 
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 A megoldást a véges differenciák módszerével kaphatjuk meg oly módon, 

hogy a kiinduló értékeket behelyettesítjük az első egyenletbe, így kapunk egy új ér-

téket, amivel a második egyenletet számítjuk [21].  

 A puffertároló instacionárius hőmérleg egyenleteit nem írom fel. A kiegyenlítő 

tartály alkalmazását kis rendszereknél mellőzhetjük, nagyobb rendszereknél alkal-

mazásuk gyakori. A puffertartályba a hőszivattyú közel állandó, méretezési 

hőteljesítménnyel, közel állandó előremenő és visszatérő hőmérséklettel betárol, a 

fogyasztó ezektől eltérő hőmérsékleten kiveszi a hőt, illetve a lehűlt vizet visszatáp-

lálja. A puffer tároló kiegyenlítő szerepet tölt be, a ki-be kapcsolás gyakoriságát 

csökkenti, illetve növeli a rendszer hőtehetetlenségét. A tartály keverő típusú, a belső 

hőmérsékletviszonyok leírása csak például a „Fluent modell” segítségével lehetséges. 

Ily módon megállapítható lehetne, hogy a hőszivattyú által betáplált fűtővíz hőmér-

séklet és fogyasztói elvétel mellett, milyen visszatérő vízhőmérséklet alakulhat ki és 

ez az időben hogyan változik a fogyasztói hőigény, illetve légtérhőmérséklet alakulá-

sa mellett. 

4.4 A kondenzátor és a fogyasztó összekapcsolása 

Mint ismert, a kondenzátor teljesítménye az aritmetikai közepes hőmérséklet-

különbséggel 
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A fogyasztói hőleadó teljesítménye szintén aritmetikai közepes hőmérséklet-

különbséggel 
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Ha összeadjuk a két egyenletet, azzal a kondenzációs hőmérsékletre az alábbi 

kifejezés nyerhető 
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Ez az összefüggés azt mutatja, hogy az üzemeltetési feladatok elemzése és az 

optimalizációs feladat megoldása során az adott, ismert fogyasztói hőigény - meglé-

vő rendszerek esetében ismert kondenzátor és fogyasztói rendszer illetve hőleadó 

paraméterek mellett – a kondenzációs hőmérsékletet egyértelműen meghatározza. Ez 

a megállapítás egészen addig érvényes, amíg az aritmetikai közepes hőmérsékletkü-

lönbség nem tér el lényegesen a logaritmikus hőmérsékletkülönbségtől. Ez a megál-

lapítása körülbelül a névleges tömegáram 50 %-ig igaz. 

4.5 Összefoglaló megállapítások a rendszerelemek fehér doboz mo-

delljeivel kapcsolatban 

Az üzemeltetés alapfeladatának és inverz feladatának vizsgálatát elméletileg 

széleskörűen mutatom be. A gyakorlatban sok hőszivattyús rendszertípusnál bizo-

nyos üzemeltetési paraméterek invaribiálisak, nem változtathatóak. Vizsgálati mo-

delljeimben ezeket is variábilisnak tekintem, és úgy számolok velük, hogy az 

optimalizációs célfüggvényekben és döntési modellekben szabad változók. Ilyenek 

például a kompresszorok fordulatszáma, a primer és szekunder oldali tömegáram, a 

keringetett hűtőközeg tömegárama. Nagy hőszivattyús berendezések (60 kW felett) 

esetében a hőszivattyú működési tartományában a hűtőközeg mennyisége állandóan 

változik, hogy a felmerülő igényeket ki tudja elégíteni. Ehhez a változó rendszerű 

üzemmódhoz nem elég az a hűtőközeg mennyiség, amely a berendezés részegysége-

iben (kondenzátor, csővezetékek, stb.) tárolódik, hanem további hűtőközeg töltetre 

van szükség. Ezért nagy teljesítményű berendezéseknél folyadéktartályt szükséges 
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alkalmazni, amely tartalmazza a szélsőséges működési paraméterek mellett is a 

szükséges hűtőközeg mennyiséget. Az expanziós szelep a rendszerbe mindig annyi 

hűtőközeget enged át a tartályból, amely a körfolyamat megvalósításához szükséges. 

Kis teljesítményű hőszivattyúk esetében (20 kW körül) a gyártók folyadéktartályt 

nem építenek be, mivel a hűtőközeg mennyiséget a rendszer részegységeiben tárol-

ják. 

4.6 A fehér doboz modellek alkalmazása a talajszondás hőszivattyú 

üzemvitelének leírására és az úgynevezett alap és inverz feladat    

megoldására 

 Ahogy a korábbi fejezetekben bemutattam, az alapfeladatban megfogalmazott 

üzemtani, üzemeltetési feladat az alábbi: Ha adottak a talajszondának bemenő para-

méterei, a primer lemenő vízhőmérséklet, a szondában keringetett víz tömegárama, 

akkor milyen munkapont alakul ki illetve milyen munkapontok alakulhatnak ki a 

hőszivattyús rendszerben és mekkora fogyasztói hőigény kielégítése történhet meg. 

Egy lehetséges munkapont kialakítása az előzőekben bemutatott bemenet – kimenet 

fehér doboz modellek és a mérlegegyenletek rendszerével a következők szerint tör-

ténhet: 

 Ismert Tpv és sm ismeretében a (4.3) és (4.4) differenciálegyenletek segítségével 

illetve a 15. – 18. ábrából és a 2. mellékletből meghatározom a atalajszondQ  érté-

két. 

 A atalajszondQ  ismeretében, - ami egyenlő az elpárologtatóban átadott 

hőteljesítménnyel - meghatározom az elpárologtatási hőmérsékletet. A hőszi-

vattyú (kompresszor) egy munkapontjának előállításával meghatározom a 

kondenzációs hőmérsékletet. A kondenzációs hőmérséklet ismeretében, fel-

véve egy keringtetett szekunder oldali tömegáramot, kiszámítható a szekun-

der fűtési víz előremenő hőmérséklete és a fogyasztói rendszerben a leadott 

hőteljesítmény. 
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 Az inverz feladat megoldásakor a fogyasztói hőigény ismert, a szekunder ke-

ringtetett tömegáram felvételével meghatározhatjuk a kondenzátor hőmér-

sékletet. Egy hőszivattyú munkapont felvétellel kiadódik az elpárolgási hő-

mérséklet és a talajszondával felhozandó hőteljesítmény. A talajszondával 

felhozandó hőteljesítmény a primer keringetett folyadékáram és a lemenő 

hőmérséklet függvénye. Ezek beállítása iterációt követel meg, hogy az elpáro-

logtatón leadott és a kompresszor által felvett hőteljesítmények egyensúlyban 

legyenek. 

 Mind az alapfeladatban, mind az inverz feladatban megvizsgálandó körül-

mény az, hogy a hőszivattyú munkapontja a méretezési munkaponthoz ké-

pest mennyire változtatható. 
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5. A TALAJSZONDÁS KOMPRESSZOROS 

HŐSZIVATTYÚK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS ÜZEMÉNEK         

OPTIMÁLÁSA 

Az előző fejezetekben bemutattam a talajszondás elektromos hajtású komp-

resszoros hőszivattyúk bemenet – kimenet fehér doboz modelljeit. E modellek segít-

ségével le tudom írni a hőszivattyús rendszer működésének folyamatát. A rendszer 

üzemében végig tudom kísérni a bemenetek „sorsát” a rendszerelemekre felírt 

transzformációs összefüggések (többnyire mérlegegyenletek) segítségével minden 

rendszerelemre, az ismert bemenetből (energia, tömeg, állapotjelzők) ki tudom szá-

molni a kimeneteket és természetesen a rendszerből kijött tömeg- és energiaáramot, a 

fogyasztónak átadott hőt, és a rendszer működtetéséhez felhasznált villamos energiát 

és földhőt.  

Ezt a feladatot neveztem alapfeladatnak. Az inverz feladatban adott a fogyasz-

tói hőigény és azt kell meghatároznom, hogy ezt milyen üzemmenettel, a rendszer-

elemeken milyen bemenetekkel, milyen döntésekkel tudom megvalósítani. Az inverz 

feladathoz optimalitási kritériumot és optimalizációs algoritmust dolgoztam ki. Az 

optimalizációhoz az optimalitási kritériumot a meglévő rendszerek esetében az üze-

meltetési költség minimuma adja. A tervezés és létesítés optimalitási kritériuma a 

beruházási költségből a leírási kulccsal képezett évi költség és az évi úgynevezett 

változó költség összegének minimuma képezi. A tervezés és létesítés optimalizálása 

inverz feladat. Az úgynevezett névleges, legnagyobb terhelési állapotra a legnagyobb 

fogyasztói hőigények alapulvételével meg kell határozni a rendszerelemek típusait, a 

kompatibilis elemeket és a rendszerelemek technológiai, technikai paramétereit a 

kapacitás jellemzőket, amelyeket a korábbi fejezetekben bemutattam. 

Az optimalizációs algoritmust a matematikai rendszerelmélet és az úgyneve-

zett döntéselmélet modellezési filozófiájának és formalizmusának felhasználásával 
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fejlesztettem ki. Ennek fogalomkörébe illeszkednek a bemenet – kimenet típusú fehér 

doboz modellek, amelyeket célfüggvénnyel és döntési változókkal kell kiegészíte-

nem.  

Az optimalizációs módszerek bemutatása előtt áttekintést adok a matematikai 

rendszer- és döntéselmélet néhány speciális fajtájáról, amelyekre alapoztam az 

optimalizációs módszert. 

5.1 A rendszerelmélet alapjai 

A rendszeren egymással kapcsolatban álló elemek összességét értjük, amely 

egységes egészet alkot, egészként viselkedik, és valamely feladat önálló elvégzésére 

alkalmas. Jól szabályozható és/vagy önszabályozó stabil munkapontokkal rendelke-

zik. A rendszer lehet nyílt vagy zárt. A zárt rendszerek magukra hagyva minden-

képpen egyensúlyi állapotba mennek át, míg a nyílt rendszerek csak meghatározott 

feltételek teljesülése esetén mennek át dinamikus egyensúlyi állapotba [77]. 

 A rendszer elemekből áll, amelyeket tömeg és energia valamint jel és informá-

ció áramok kötnek össze és működtetnek. Az elemeket az állapotuk, állapot függvé-

nyük, a bemeneti és kimeneti változók, a döntési változók, a döntési eredmények 

valamint az ezek között fennálló transzformációs összefüggések, függvénykapcsola-

tok jellemeznek. 

Elem: a rendszernek legkisebb, önálló műveletét végző összetevője, amelynek csak a 

bemeneteit, kimeneteit, és az ezek között értelmezett függvényeket vesszük figye-

lembe. 

X – az elem bemeneteinek halmaza, 

Y – az elem kimeneteinek halmaza, 

T – kimeneti függvényeinek halmaza, 

A kimenetek és bemenetek közötti függvénykapcsolat: 

ti (xj) = yK,           (5.1) 
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ahol Y. y és X x ,Tt kji   

Struktúra: egy adott rendszer adott pillanatbeli állapota, illetve annak megadása, 

hogy mely elemek tartoznak a vizsgált rendszerbe, s hogy ezek között milyen kap-

csolatok állnak fenn. 

Folyamat: egy rendszerben végbemenő állapotváltozások sorozatát folyamatnak ne-

vezzük. 

Rendszer működése: a rendszer elemei a működés során különböző kapcsolatba ke-

rülhetnek egymással. Azt, hogy egy adott rendszer elemei egy adott pillanatban ép-

pen milyen kapcsolatban vannak egymással, a rendszer pillanatnyi állapota fejezi ki. 

Azokat az elemeket, amelyek nem tartoznak ugyan a rendszerbe, de a rend-

szer működését befolyásolják, a rendszer környezetének nevezzük. A rendszer mű-

ködése abból áll, hogy a bemenő jeleket átalakítja kimenő jelekké. Azt az összefüg-

gést, amely megadja, hogy az adott rendszer egy adott bemenő jelet hogyan alakít át 

kimenő jellé, a rendszer leképezési függvényének nevezzük. Azt a függvényt pedig, 

amely megadja, hogy egy adott bemenő jel hatására hogyan változik meg a rendszer 

állapota, a rendszer átmeneti függvényének nevezzük [77]. 

A rendszerek matematikai leírása során, a rendszerelemeken kimenet – bemenet ana-

lízist szükséges végezni. 

A bemenetek lehetnek: 

- bemenő változók, 

- döntési változók. 

A kimenetek lehetnek: 

- kimenő változók, 

- döntési eredmények. 

Nemhauser [56] szerint a rendszerek lehetnek sorosak és hurkoltak. A soros 

rendszerek között megkülönböztetünk egyszerű soros, elágazó és csatlakozó ágú 

rendszereket, míg a hurkolt rendszerek előrecsatoltak vagy visszacsatoltak. 
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5.1.1 Soros rendszerek 

A soros rendszer sémáját az 53. ábra mutatja. 

 

53. ábra: Soros rendszer [56] 

Ahogy említettük, az elemek között a kimenetek és bemenetek kapcsolatát 

transzformációs összefüggések írják le. Az n-edik és az n-1-edik fokozat példáján a 

kimenetek és bemenetek matematikai kapcsolatát a 54. ábra mutatja. 

 

54. ábra: Soros rendszer döntési fokozatán a transzformációs összefüggések [56] 

A fokozatok közötti relációk soros rendszer esetén a fokozati kimenetek vala-

mint a fokozati bemenetek és döntések közötti kapcsolatot írják le. Általánosságban a 

kimenet, a bemenet és a döntés közötti matematikai kapcsolat [56]: 

),(1 nnnn UXtX  , n = 1, …, N.                           (5.2) 

A fokozatonkénti eredmények a bemenetek és a döntések függvényei, azaz: 

),( nnnn UXrr  , n = 1, …, N,                                (5.3) 

ahol:    Xn – a bemeneti függvények halmaza, 

            Xn-1 – a kimeneti függvények halmaza, 

            Un – a döntési függvények halmaza, 
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            rn – fokozatonkénti eredmények, 

            Rn – teljes eredmény az első fokozattól egészen az n-dik fokoza-

tig, amely egyben a rendszer működésének célfüggvénye. 

),,(...),(),( 1101111 UXXrUXrUXrR nnnnnnn   ,       (5.4) 

Az „ ” művelet általános értelmezésénél két hasznos interpretációt találtunk, 

az aritmetikai összeadást és szorzást, ha teljesül: 0),( nnn UXr minden Xn és Un ese-

tében. Az 1,2,…,n fokozatokból álló részrendszerre az eredmény felírható pusztán az 

n-edik fokozat bemenő állapota és az egyes fokozatok döntéseinek függvényeként 

[56]: 

),...,,,( 10 UUXXRR nnnn  ,                          (5.5) 

Ennek segítségével meghatározható a rendszer optimális működése [56]: 

),...,,({min)( 1
,..., 1

UUXrXO nnn
UU

nn
n

 ,          (5.6) 

A rendszer optimalizációja a dinamikus programozás Bellmann [9] féle 

optimalitási elvének felhasználásával történik. A dinamikus programozás alapvető 

rekurzív dinamikus szkémája az alábbiakban szemléltethető.  

Definiáljuk a részrendszerek optimalizált célfüggvényét [56]: 

Az első fokozatra: 

),,,(   min)( 101111
1

UXXrXO
U

                                 (5.7) 

ha az X0 előírt. 

Egy közbülső fokozatra: 

 

 )),((),(min)(

,)(),(min)(

1

11

nnnnnnn
U

nn

nnnnn
U

nn

UXtOUXrXO

XOUXrXO

n

n













  

n = 2, …, N             (5.8) 

Az utolsó fokozatra: 
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        (5.9) 

feltéve, hogy: ).,(1 NNNN UXtX   Az N – fokozatú rendszer optimális megoldását 

fokozatonként állapíthatjuk meg. A rendszer optimális működését, a (5.6) célfügg-

vény optimumát tehát az alábbiak szerint határozhatjuk meg: az 1-es fokozattól elin-

dulva visszafelé haladva rekurzív optimalizációt valósítunk meg. Rögzítjük az előírt 

X0 kimenetet, az X1 bemenetet paraméternek tekintjük és mindegyik lehetséges X1 

értékhez, meghatározzuk azt az U1 döntést, amely biztosítja X0 előírt értékét és az r1 

eredmény optimumát. Ezt a függvényt O1 függvénynek nevezzük. Ezt követően át-

lépünk a 2-es fokozatba az X1 bemenetet, kiküszöböljük a t1 transzformációs össze-

függéssel, felírjuk az együttes 1-es és 2-es fokozatból álló részrendszerre az O2 cél-

függvényt, amely az O1 és a 2-es fokozat r2 eredményének a kompozíciója. Az O2 

ilyen módon az U2 döntésnek és az X2 bemenetnek a függvénye. Az O2-t optimalizál-

juk az U2 döntési változó szerint az X2 bemenet, mint paraméter függvényében. Ezu-

tán rekurzívé lépésről lépésre haladunk a rendszer első, számozás szerint N-edik 

fokozatáig. Az általános közbülső optimalizációs lépést a (5.8) egyenlet mutatja. 

5.1.2 Elemi nem soros rendszerek 

A nem soros rendszerek általában az ipar technológiai folyamataiban fordul-

nak elő és az automatikus kontrol alapterületéül szolgálnak. Ahogy említettük négy 

alapvető nem soros rendszer létezik [56]. 

5.1.2.1 Elágazó ágú rendszer 

Az elágazó ágú rendszerekben fokozatonként két vagy több kimenet létezik, 

amelyek mindegyike egy-egy soros rendszer bemenete (55. ábra). 
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55. ábra: Elágazó ágú rendszer [56] 

Rekurzív egyenletek [56]: 

1. az elágazó ágak, az 11–től az M1-ig: 
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2. az elágazó ágak, az 1-től a k-1-ig: 
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3. a k-adik elágazó fokozatra: 
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                            (5.12) 

4. az N-edik fokozatra: 

  .),(),(min)( 1 NNNNNNN
U

NN UXtOUXrXO
N

                   (5.13) 



100 

 

5.1.2.2 Csatlakozó ágú rendszer 

A csatlakozó ágú rendszerekben két vagy több különböző soros rendszer al-

kotja egy soros rendszer bemenetét (56. ábra). 

 

56. ábra: Csatlakozó ágú rendszer [56] 

A csatlakozó ágú rendszereknél az egyes rendszerelméleti elemek rekurzív 

egyenleteit hasonló törvényszerűség szerint írjuk fel, mint az elágazó ágú rendsze-

reknél. 

A j-edik fokozatra [56]: 
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                            (5.14) 

5.1.2.3 Előrecsatolt rendszer 

Az előrecsatolt rendszerekben egy soros rendszer valamely fokozatából elága-

zik egy ág, amely az eredeti soros rendszer egy későbbi fokozatába csatlakozik vissza 

(69. ábra). 

 

57. ábra: Előrecsatolt rendszer [56] 
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Az előrecsatolt ágú rendszereknél az egyes rendszerelméleti elemek rekurzív 

egyenleteit hasonló törvényszerűség szerint írjuk fel, mint az elágazó és a csatlakozó 

ágú rendszereknél. 

5.1.2.4 Visszacsatolt rendszer 

A visszacsatolt rendszerekben a soros rendszer valamely fokozatából elágazik 

egy ág, amely az eredeti soros rendszer egy korábbi fokozatába csatlakozik vissza 

(58. ábra). 

 

58. ábra: Visszacsatolt rendszer [56] 

A visszacsatolt ágú rendszereknél az egyes rendszerelméleti elemek rekurzív 

egyenleteit hasonló törvényszerűség szerint írjuk fel, mint az elágazó és a csatlakozó 

ágú rendszereknél. 

Összetettebb, nem soros rendszereket is létrehozhatunk, ha az elemi nem so-

ros rendszerek különféle összetételeit képezzük. Minden egyes elemi nem soros 

rendszerre rekurzív séma dolgozható ki. 

5.2 Az energetikai rendszerek analízise a rendszerelmélet 

felhasználásával 

 Az energetikai rendszerek rendszerelméleti modellezését az előzőekben be-

mutatott rendszerelméleti alapösszefüggések és modellek alapján lehet megszerkesz-

teni. Az alap modelleket egymással kombinálni lehet úgy, hogy az általunk kívánt 

energetikai rendszer modelljét alkossa. 
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Egy konkrét energetikai-gépészeti rendszer analízise alatt a következőket értjük: 

 A rendszer felbontása elemekre. 

 A rendszerelemek gráfjának megszerkesztése. 

 A rendszer típusának megállapítása. 

 A bemeneti és kimeneti változók valamint a döntési változók megállapítása. 

 A döntési eredményváltozók megállapítása. 

 A transzformációs összefüggések a bemenetek kimenetek, döntések és az 

eredményváltozók között. 

 A rendszer célfüggvényének felírása. 

 A célfüggvény szélső értékének meghatározása a dinamikus programozás se-

gítségével. 

Tiszta soros gépészeti rendszer optimálásának döntési modellje az 5.1.1 feje-

zetben foglaltakat követve az alábbiak szerint szemléltethető (59. ábra). Továbbiak-

ban a konkrét gépészeti rendszerek modellezésében a bemeneti és kimeneti változó-

kat Z-vel, a transzformációs egyenleteket g-vel és az eredmény változókat (költségek) 

f-el jelölöm. 

A rendszer célfüggvénye [41]: 

  111 ,UZfh   222 U,Zf  MMM U,Zf

   1M1M1M U,Zf  
 

 

      1N1N1N U,Zf      U,Zf NNN    Extrémum.              

(5.15) 

A rendszer rekurzív optimálásának függvényegyenlete [41]: 

      1MMMM
U

M ZO U,ZfminZO
m

 ,    (5.16) 

Figyelembe vesszük a ZM+1 és ZM állapotváltozók (bemenet és kimenet) közötti 

transzformációs összefüggést, amely 

 MMMM UZgZ ,1  .                    (5.17) 
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59. ábra: Soros döntési rendszer fehér doboz modellje [41] alapján 
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Ha ezt behelyettesítjük az (5.16) függvényegyenletbe, az már csak a fokozat ZM be-

menetének, mint paraméternek és az UM döntési változónak a függvénye (5.18). 

       MMMMMM
U

M  U,ZgO U,ZfminZO
m

 .               (5.18) 

Az UM döntési változó alkalmas megválasztásával a ZM állapotváltozó függ-

vényében rendelkezésünkre áll a teljes M, M+1,…, N-1 fokozatokat tartalmazó rész-

rendszer optimuma, vagyis az UM,opt, UM+1,opt, …UN-1,opt optimális döntések és a vizs-

gált fokozatok együttes optimális költsége. Ezt az optimálást dinamikus, visszafelé 

haladó rekurzív optimálásnak nevezzük. 

Az optimálás első fázisában az ON-1((UN-1, ZN-1), ZN) függvényt állítjuk elő, 

amelynek sémája 

  11111 ,,min)(
1




 NNNN
U

NN UZZfZO
N

.                  (5.19) 

A második lépcsőben 

  )(,min)( 1122222
2

 


NNNNN
U

NN ZOUZfZO
N

,               (5.20) 

de látható, hogy 

),( 1211   NNNN ZUgZ ,                   (5.21) 

ezért 

  )),((,min)( 121122222
2

 


NNNNNNN
U

NN ZUgOUZfZO
N

.              (5.22) 

Ezzel az ON-2(ZN-2) az UN-2 döntési változóra történő optimálással előállítható UN-2 op-

timális értékét visszahelyettesítjük ON-2(ZM-2, UN-2) függvénybe. Ezzel ismerjük a 

megvizsgált fokozatok optimális (maximális vagy minimális) költségének nagyságát 

a ZN-2 bemenet függvényében. 

A döntési változó optimális értékének keresése leggyakrabban numerikusan 

történhet, tekintve a költségfüggvények és változók többnyire diszkrét jellegét. 

Az aktuális állapotváltozó – pl. ZM – lehetséges értékhalmazát diszkretizáljuk 

és mindegyik konkrét értékhez megkeressük az optimális minimális O(ZM) értéket 

eredményező UM(ZM) döntési változó értéket és ezt tároljuk. 



105 

 

6. ELEKTROMOS KOMPRESSZORHAJTÁSÚ                     

TALAJSZONDÁS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER                

OPTIMALIZÁLÁSÁNAK RENDSZERELMÉLETI DÖNTÉSI 

SÉMÁJA  

E fejezetben összeállítottam a hőszivattyús fűtési rendszerek méretezésének és 

üzemeltetésének általános rendszerelméleti döntési modelljeit. A döntési modellek 

optimalizációs modellek, amelyek a rendszerelemek bemeneteinek és kimeneteinek, 

valamint döntési változóinak matematikai kapcsolatát, és a döntéseket irányító cél-

függvényt írják le. A célfüggvény arra utasít bennünket, hogy olyan döntéseket hoz-

zunk, amelyekkel a rendszer létesítési és/vagy üzemeltetési költsége minimális. A 

döntési modellek optimalizációját a diszkrét dinamikus programozás módszerével 

végeztem el. A bemutatott dinamikus programozás alapjait G. L. Nemhauser foglalta 

össze [56] munkájában. A sémák megalkotásához a 4. fejezetben ismertetett talaj-

szondás hőszivattyús fűtési rendszer kapcsolási vázlatát (4. ábra) alkalmaztam, 

amely tartalmazza a főbb rendszerelemeket, továbbá az 5. fejezetben ismertetett álta-

lános rendszerelméleti és döntéselméleti módszert.  

Az összeállított modell döntési fokozatokat tartalmaz. Ezek a fokozatok szem-

léltetik a fűtési rendszer egyes alkotó elemeit, amelyek a következők:  

 fogyasztó, 

 szekunder hálózat, 

 kondenzátor, 

 kompresszor, 

 elpárologtató, 

 primer hálózat, 

 talajszonda.  

Az egyes fokozatok közti kapcsolatot a bemeneti, kimeneti és a döntési változók és a 

transzformációs egyenletek biztosítják, továbbá szemléltetik fokozatonként a várható 
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gazdasági eredményt. Minden fokozathoz kapcsolható gazdasági eredmény, amely a 

fokozatonkénti döntés eredménye. A teljes rendszer gazdasági eredményét úgy kap-

hatom meg, hogy összeadom az egyes döntési fokozatokhoz kapcsolódó gazdasági 

eredményeket.  

6.1 Meglévő talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer üzemének op-

timálása 

Hazánkban a meglévő talajszondás hőszivattyús rendszerek részaránya egyre 

nagyobb mértékben növekszik. Ezek között vannak kisebb, 2-3 db talajszondával 

működő rendszerek, de a több tíz illetve 100 szondával működő rendszerek sem rit-

kák. A hőszivattyúk különböző gyártmányúak, más-más jósági fokkal (COP). Ebből 

kiindulva fontosnak tartom, hogy bemutassam azt a módszert, amellyel megállapít-

hatjuk az üzemeltetési optimumot, amellyel biztosítani lehet az üzemeltetési költsé-

gek csökkentését. 

6.1.1 A hőszivattyús rendszerek jelenleg alkalmazott szabályozása 

 A jelenleg Magyarországon működő talajszondás hőszivattyús rendszerek 

szakaszos üzemmódban működnek. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb 

kialakított rendszer tartalmaz egy puffer tárolót, amelynek feladata a szakaszos 

üzem biztosítása, a hőszivattyú teljesítményének és a pillanatnyi fogyasztói 

hőszükséglet kiegyenlítése. A puffer tároló méretét úgy célszerű megválasztani, hogy 

óránként a maximális kapcsolások száma 6-tól több ne legyen több. A fűtési rendszer 

ehhez a puffer tárolóhoz kapcsolódik, és innét nyeri a hőt. A fűtési rendszer hőfok-

lépcsője közelítőleg megegyezik a hőszivattyú szekunder oldalán alkalmazott hőfok-

lépcsővel. A kereskedelmi forgalomban megvásárolható hőszivattyúk többsége tar-

talmaz beépített szabályozó egységet. Ez a szabályozó egység figyeli a puffer tároló-

ban uralkodó hőmérsékletet. Amikor a tartály hőmérséklete eléri a beállított értéket, 

akkor a hőszivattyú leáll. A szabályozó tartalmaz több fűtési görbét, amelynél külön-

böző külső hőmérsékletekhez különböző tartályhőmérsékletek tartoznak. Bonyolul-
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tabb szabályozók esetében a szabályozás hasonló, de ott a szabályozó – tanuló mó-

don - saját maga választja ki és dönti el, hogy melyik fűtési görbét használja a hőszi-

vattyú. Ehhez a rendszer a szoba termosztát által érzékelt belső hőmérsékleti értéket 

is figyelembe veszi. 

 A kereskedelmi forgalomban kapható kis teljesítményű (pár kW teljesítmény-

től – 40 kW-ig) talajszondás alkalmazásra való hőszivattyúk spirál kompresszorral 

(scroll) kerülnek kialakításra. Ezeknél a típusú hőszivattyúknál teljesítményszabá-

lyozás nem lehetséges. Az újonnan fejlesztett kompresszoroknál (digital scroll), a 

spirálok egymástól való eltávolításával a kompresszor szállítását le tudják állítani a 

motor lekapcsolása nélkül. A hőszivattyúgyártók továbbá még előírják a hőszivattyú 

elpárologtató és kondenzátor oldalán a keringtetett folyadék tömegáramát a beren-

dezés teljes működési tartományában.  Tehát az áramló folyadék tömegáramának 

változtatásával nem lehetséges a hőszivattyú szabályozása. Ez azt jelenti, hogy a ta-

lajszondás hőszivattyús rendszerek elpárolgási hőmérsékletet szinte azonos a be-

üzemelés után, csak a kondenzációs hőmérséklet értéke változhat megengedett hatá-

rokon belül a fogyasztói szabályozás típusának megfelelően. 

 Ebben a fejezetben egy új szabályozási lehetőséget mutatok be működő rend-

szerek esetében, ahol keresem a rendszer üzemeltetésének optimumát. Az optimum 

meghatározása során a bemutatott módszerrel vizsgálom az egyes primer és szekun-

der oldali tömegáramokhoz tartozó COP érték változást, ha a kívánt fogyasztói igény 

kisebb a méretezésinél. Az optimálás célfüggvényébe bevonom a primer és szekun-

der rendszer keringetési villamos energia költségét is. A módszer kidolgozásával 

lehetőség nyílik arra, hogy összehasonlítsuk a meglévő szabályozás és a bemutatott 

módszer alapján történő szabályozást. 

6.1.2 Optimális üzemeltetés bemutatása 

A meglévő rendszer üzemének optimalizációja alatt azt értjük, hogy a már te-

lepített és működő rendszernek megkeressük azokat a működési paramétereit – a 
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fogyasztói igények függvényében – amelyekkel a rendszer működési költsége mini-

mális. Ennek megállapítására ismernünk kell az egyes rendszerelemek típusát, mére-

teit és teljesítményeit és a fogyasztói igényeket. 

Egy meglévő rendszer rendszerelméleti sémáját a 60. ábra alapján szemléltet-

hetjük.  

 

60. ábra: Működő hőszivattyús rendszer döntési rendszerelméleti sémája 

Meglévő rendszerek üzemének optimálása során az üzemet irányító döntési válto-

zók: 

 Talajszondás hőforrásnál: primer folyadék tömegárama (
pm ), talajszondákból 

feljövő (előremenő) primer folyadék hőmérséklete (Tpe); 

 Elpárologtatónál: a körfolyamat megvalósításához alkalmazott hűtőközeg tö-

megárama ( hm ); 

 Kompresszornál: a kondenzációs hőmérséklet (Tc) és az elpárolgási hőmérsék-

let (To); 

 Fogyasztónál: a fűtővíz tömegárama ( sm ), az előremenő fűtési víz hőmérsék-

lete (Tse); 

A 60. ábrán felrajzolt hőszivattyús döntési rendszer célfüggvénye a következő: 

)min(min)( log aütalajszondtatóüelpárorükompresszorükondenzátofogyasztóüüfogyasztó KKKKKKQK  .   (6.1) 

A (6.1) egyenlettel felírt célfüggvény a tervezés és létesítés fázisa alatt álló rendszer-

től abban különbözik, hogy meglévő rendszereknél csak üzemeltetési költségekkel 

számolunk. Ebben az esetben beruházásról nem beszélünk, mivel a rendszerelemek 

adottak. 
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A bemeneteket és a döntési változókat, valamint a kimeneteket összekapcsoló 

transzformációs egyenleteket a 4. fejezetekben mutattam be. 

Az optimálás rekurzív függvényegyenletei: 

A rendszer optimumát eredményező döntéseket visszafelé haladó analízissel 

határozom meg. 

 Az optimális függvény a fogyasztói fokozatnál: 

Adott a fogyasztói hőigény, amely a döntési fokozat ismert kimenete. A foko-

zat bemenete a keringetett fűtési tömegáram, amelyet paraméternek tekintünk. E pa-

raméterhez rendeljük hozzá a fokozat optimális függvényét, amely a fűtési víz kerin-

getésének villamos energia költsége. A keringetett fűtési víz tömegárama sm paramé-

ter és egyben döntési változó. 

 
mes

s

ses
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RkmO
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 ,                    (6.2) 

ahol Rs az ismert és adott geometriai jellemzőkkel rendelkező csővezeték hálózat hid-

raulikai ellenállás tényezője, ke a villamos energia egységköltsége, e a szivattyú ha-

tásfoka és m a motor hatásfoka.  

 A függvény kifejezi a szekunder oldali keringtetett fűtővíz tömegárama, mint 

paraméter függvényeként a fogyasztói igények kielégítéséhez felhasznált villamos 

teljesítményt az adott paraméterű szivattyúval. Amennyiben beállítottuk az sm pa-

raméter egy-egy konkrét értékét, akkor ezekhez tartozóan a szekunder előremenő és 

visszatérő vízhőmérséklet a (4.82) és (4.83) képletekkel számolható. 

 Az optimális függvény a kondenzátorral kiegészített részrendszerre: 

Az üzemeltetés során a kondenzátor döntési fokozatánál új üzemeltetési költ-

ségelem nem merül fel. Ezért 

   sc mOTO 
121  .                      (6.3) 
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 Meglévő rendszer esetében a szekunder oldalon keringtetett folyadék tömeg-

árama a kondenzátor fokozatnál megmarad, mint paraméter. A fokozat optimuma 

megegyezik az előző fokozat optimumával. Optimalizációt nem végzek. A konden-

zációs hőmérséklete determinált. Az előzőekből ismert, hogy 
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,                   (6.4) 

ezzel 

    sfogyasztóc mOQTO 
121  .                     (6.5) 

Az  smO 
1  előállításához megkeressük a megengedett legkisebb (a névlegesnél ki-

sebb) sm  keringethető fűtési tömegáramot. 

 Az optimális függvény a kompresszor fokozattal kiegészített részrendszer-

re: 

Új költségelem lép be, nevezetesen a kompresszor villamos energia felhaszná-

lása. Az optimalizációs függvényben a korábbi döntési fokozatból hozott  smO 
21  

mellett szerepeltetjük a kompresszor villamos energiafelhasználását is. Az új fokozat-

tal kiegészített 321 rendszer optimális függvényébe bevonjuk paraméternek az elpá-

rolgási hőmérsékletet, tekintve, hogy a kompresszor villamos energia felhasználását 

és teljesítménytényezőjét a kondenzációs hőmérséklet és az elpárolgási hőmérséklet 

határozza meg. 

      fogyasztócfogyasztócoo QTOQTTETO  ()(, 21321  .                             (6.6) 

Itt   fogyasztóc QTTE ,0 a kompresszor villamos energia felhasználása, illetve annak költ-

sége. A Tc( fogyasztóQ ) és To páros meghatározza a COP értékét és a elpQ értékét is, ahol 

valóságos

valóságoselp

P

PQ
COP





. A

elpQ  értékeit a (4.50) és (4.51) képletekkel a gosvalśP §
 pedig a 

(4.62) képlettel határozhatók meg. A elpQ megegyezik a talajszondával felszínre ho-

zandó hőmennyiséggel.  
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 Az optimális függvény az elpárologtató fokozattal kiegészített részrend-

szerre: 

Új költségelem nem jelenik meg. 

   )(, 3214321 oelpo TOQTO  ,                                (6.7) 

ahol 
elpQ  a T0-hoz rendelt ismert érték. 

Az elpárologtatóval átadott hőmennyiség  

 1 COPPPPCOPPQQ valóságosvalóságosvalóságosvalóságosfogyasztóelp
 .               (6.8) 

A fokozat optimumát ),( 04321 elpQTO   függvény fejezi ki az elpárolgási hőmérséklet és 

az elpárologtató hőteljesítményének függvényében. 

 Az optimális függvény a talajszonda fokozattal kiegészített részrendszerre: 

Új költségelem a talajszonda hidraulikai rendszerében keringetett folyadék 

villamos energia felhasználása. 
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,                           (6.9) 

ahol Rp a talajszonda hidraulikai rendszerének hidraulikai ellenállás tényezője, ke a 

villamos energia egységköltsége, e a szivattyú hatásfoka és m a motor hatásfoka. A 

(6.9) függvény egyenletet numerikusan oldom meg. Felveszem 
pm -t és legyen T0 is-

mert, egy rögzített paraméter érték. T0-hoz rögzítetten ismert atalajszondelp QQ   is. Ezzel 

ki tudom számítani a Tpv értékét, amely  

pp

atalajszond

elpelp

atalajszond

pv
cm

Q

Ak

Q
TT











2
0 .                  (6.10) 

A 4. fejezetben bemutatott differenciál egyenletek alapján számolt ábrákat felhasz-

nálva megállapítom a (6.10) egyenlettel számolt Tpv értékhez tartozó kinyerhető talaj-

szonda hőteljesítményt az egyes primer folyadék tömegáramokhoz. Ezt a 

hőteljesítményt összehasonlítom az optimalizáció során számolt, a (6.10) egyenletben 
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használt 
atalajszondelp QQ    hőteljesítmény értékével. Ha az egyes, paraméterként felvett 

pm tömegáramokhoz tartozó a (6.10) egyenletben használt hőteljesítmény értékekkel 

a 4. fejezetben bemutatott metódus alapján számolható talajszonda hőteljesítmény 

értéke megegyezik vagy kisebb, akkor az adott 
pm használható, ha viszont a számolt 

hőteljesítmény nagyobb, akkor az adott 
pm -hez tartozó értékek kiesnek az 

optimalizációból. 

Az eljárás alkalmazására a 6. mellékletben mutatok be példát. 

6.2 A tervezés és létesítés fázisa alatt álló talajszondás hőszivattyús 

fűtési rendszer döntési rendszerelméleti sémája 

A tervezés és létesítés rendszerelméleti, döntési fehér doboz modelljét a 61. 

ábra mutatja. 

 

61. ábra: A tervezés és létesítés rendszerelméleti, döntési fehér doboz modellje  

A rendszer döntési változói:  

 Talajszondás hőforrásnál: furat mélysége (H), szondaszárak közti távolság (l), 

talajszonda átmérője (Dcső), furat átmérője (Dfurat), primer folyadék tömegára-

ma (
pm ), talajszondákból feljövő (előremenő) primer folyadék hőmérséklete 

(Tpe); 

 Primer hálózatnál: a primer hálózat átmérője, átmérői (dpcső); 

 Elpárologtatónál: az elpárologtató hőátadó felülete (Aelp), a méretezési elpá-

rolgási hőmérséklet (To,méretezési), talajszondákból feljövő (előremenő) primer fo-

lyadék hőmérséklete (Tpe); 
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 Kompresszornál: a hőszivattyú teljesítménytényezője (COP), a kompresszor 

teljesítőképessége, a méretezési kondenzációs hőmérséklet (Tc,méretezési), a mére-

tezési elpárolgási hőmérséklet (To,méretezési), a méretezési kondenzációs 

hőteljesítmény (
méretezésikondQ ,

 ); 

 Kondenzátornál: a kondenzátor hőátadó felülete (Akond), az előremenő fűtési 

víz hőmérséklete (Tse), a keringtetett fűtési víz tömegárama méretezési állapot-

ra (
méretezésism ,

 ), a méretezési kondenzációs hőmérséklet (Tc,méretezési); 

 Szekunder hálózatnál: a szekunder fűtési rendszer átmérője, átmérői (dscső); 

 Fogyasztónál: a belső fűtési rendszer hőátadó felülete (Arad), az előremenő fű-

tési víz hőmérséklete (Tse); 

A rendszer soros típusú, anyag és energiaáram visszavezetésekkel. 

A rendszer létesítési és üzemeltetési költségének minimumát kifejező célfügg-

vény: 

 

 
  


















batalajszondhálózatprimertatóelpárorkompresszorkondenzátohálózatszekunderfogyasztó

üatalajszondhálózatprimertatóelpárorkompresszorkondenzátohálózatszekunderfogyasztó

Büfogyasztó

KKKKKKK

KKKKKKK

KKQK

)

)(
min

min)(

 log 

 log 



 ,(6.11) 

amely kifejezi, hogy a méretezési fogyasztói igényt alapul véve minimalizáljuk a 

rendszert alkotó összes fokozatnál felmerülő beruházási és üzemeltetési költségek 

összegét. 

A bemeneteket, a döntési változókat és a kimeneteket összekapcsoló transz-

formációs egyenleteket a 4. fejezetekben mutattam be. 

Az optimálás rekurzív függvényegyenletei: 

A rendszer optimumát eredményező döntéseket visszafelé haladó analízissel 

határozom meg. 

 A fogyasztói fokozat optimumának keresésénél használt optimalizációs 

egyenlet: 
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sbseradfogyasztósse mTTAKmTO  ,,min,1  .                (6.12) 

Felhasználva a (4.84) egyenletet az Arad nagyságára és behelyettesítve a (6.12) egyen-

letbe megkapjuk a fogyasztói fokozat optimumát kifejező O1 optimális függvényt. 
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,                                                         (6.13) 

ahol 
fogyasztóQ  a méretezési állapotra vonatkozó legnagyobb fogyasztói igény, Kfogyasztó 

pedig a hőleadó felület beruházási és üzemeltetési egységköltsége. 

Az egyenlet kifejezi a szekunder előremenő fűtési vízhőmérséklet és a sze-

kunder fűtési fűtővíz tömegáramának, mint paraméternek a függvényében a szüksé-

ges hőleadő felület nagyságát és költségét. Tehát minden szekunder fűtővíz tömeg-

áramhoz és fűtési vízhőmérséklet pároshoz meghatározható a szükséges hőleadó 

felület nagysága és ennek a költsége. Az optimális ),(1 sse mTO  függvény két paraméte-

res, és nincsen szabad döntési változónk, közbülső optimálás nem hajtható végre. 

 A szekunder hálózattal kiegészített részrendszer optimalizációs egyenlete: 

A költségfüggvényben megjelenik egy új elem, amely a szekunder hálózat be-

ruházási és üzemeltetési költségét fejezi ki. A két – a fogyasztó és a szekunder háló-

zat - fokozat együttes költségének minimumát az alábbi rekurzív függvényegyenlet 

adja: 
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(6.14) 

 Az optimalizációs egyenlet azt fejezi ki, hogy minden Tse és sm  értékhez - ame-

lyek paraméter értékek – meg kell határoznunk az optimális, minimális beruházási és 
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üzemeltetési költségű csőátmérő(ke)t, ezáltal az kiküszöbölhető a további 

optimalizációból. Az egyenletben a Kszekhálózat a szekunder hálózat beruházási és üze-

meltetési költség függvénye. 

 A kondenzátorral kiegészített részrendszer optimalizációs egyenlete: 

Új költségelem jelenik meg, amely a kondenzátor beruházási költsége. A kon-

denzátor felületének nagysága a (4.73) egyenletből kifejezve 
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a Tc, az sm , Tse függvénye.  

 
Új paramétert is beviszünk a célfüggvénybe, amely a Tc kondenzációs hőmérséklet. Az 

együttes célfüggvény: 

      .,,,)(min,, 21.321 ssesesckondkond
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sesc mTOTmTAKTmTO
se

 

               

(6.16) 

      .,,,)(min 21.
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(6.17) 

Az Akond kondenzátor felület a (6.15) képlet szerint helyettesíthető be. Az Akond behe-

lyettesítésével 
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(6.18) 

  Miután sm  és Tse-re nézve nincs transzformációs kapcsolat a Tc-vel, minden Tc 

értékhez meghatározható az optimális Tse és  sm páros, ezzel a Tse és sm már nem jele-

nik meg a további rekurzív optimalizációban a további döntési fokozatokban. Kkond 

pedig a kondenzátor beruházási és üzemeltetési egységköltsége. 
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 A kompresszorral kiegészített részrendszer optimalizációs egyenlete: 

Új költségelem a kompresszor beruházási költsége, amely a T0 és Tc függvé-

nye. Az optimalizációs egyenletben, mint paraméter megjelenik a T0. Minden T0 és Tc 

pároshoz meg kell keresnünk a legjobb gazdasági paraméterekkel rendelkező komp-

resszort. A kompresszor leadott hőteljesítménye ismert, ez a méretezési fogyasztói 

hőigény. Minden T0, Tc pároshoz számítható az elpárologtató szükséges 

hőteljesítménye, amely a talajszonda hőteljesítményével kell, hogy egyenlő legyen. 

      cckomp
T

TOTTKTO
c

3210.04321 ,min                                         (6.19) 

Minden T0 értékhez maghatározható az a Tc – érték, amellyel a (6.19) költség minimá-

lis, és ezt az értéket T0-hoz rögzítve tároljuk. Kkomp pedig a kompresszor beruházási és 

üzemeltetési egységköltsége. 

 Az elpárologtatóval kiegészített részrendszer optimalizációs egyenlete: 

Új költségelemként megjelenik az elpárologtató beruházási költsége. Be kell 

hoznunk további két paramétert, a Tpe és 
pm primer oldali változókat. Ezzel az 

optimalizációs egyenlet
 

      .,,min,, 043210.54321 TOTmTAKTmTO ppeelpelpoppe                             (6.20) 

Behelyettesíthetjük a (4.56) vagy a (4.57) kifejezéseket az Aelp-ra. 

 Ennél a fokozatnál az optimalizációs egyenlet kifejezi a primer oldali tömeg-

áram és a primer oldali előremenő hőmérséklet valamint az elpárolgási hőmérséklet 

paramétereként a szükséges elpárologtató hőleadó felületének nagyságát. 

 A T0 nem hozható transzformációs kapcsolatba az pm  és Tpe paraméterekkel, 

ezért minden 
pm  és Tpe értékpárhoz optimalizálható a T0, és ezzel az a további 

optimalizációból kiküszöbölhető. Így az O54321 függvény csak az 
pm  és Tpe függvénye 

marad. Kelp az elpárologtató beruházási és üzemeltetési egységköltsége. 
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 A primer hálózattal kiegészített részrendszer optimalizációs egyenlete: 

Új költségelemként megjelenik a talajszondát és az elpárologtatót összekötő úgyne-

vezett primer hálózat beruházásának és üzemeltetésének költsége. 

      .,,min, 54321654321 ppepkptprimhálóza
d

ppe mTOdmKmTO
pk

                 (6.21) 

 Az egyenlet megoldásával a primer előremenő folyadék hőmérséklet és a fo-

lyadék tömegáram, mint paraméterek függvényeként meghatározzuk az optimális 

csővezeték átmérőket. Minden 
pm  paraméter értékhez egy közbülső, belső 

optimalizációval meghatározható(k) a minimális hálózati költséget eredményező 

csőátmérő(k). Kprimhálózat a primer hálózat beruházásának és üzemeltetésének költsége. 

 A talajszondával kiegészített részrendszer (teljes rendszer) optimalizációs 

egyenlete: 

Új költségelem a talajszonda beruházási költsége. 

    .,,,min 654321
,,

7654321 ppepepatalajszond
TmH

mTOHTmKO
pep




                           (6.22) 

 Minden Tpe és 
pm  értékpároshoz tartozik egy – egy konkrét elpárologtató tel-

jesítmény, amely megegyezik a talajszonda(ák) szükséges hőteljesítményével. A 

szükséges talajszonda hőteljesítmény értékből 
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pvpe
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Q
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 ,                   (6.23) 

amelyet behelyettesítünk a (6.22) függvényegyenletbe. 

Így 

.,,,min 654321
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7654321
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       (6.24) 
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Ismert, hogy minden 
pm , Tpv értékhez és ehhez tartozó 

atalajszondQ  értékhez meghatá-

rozható az a H mélységű talajszonda (adott szártávolsággal), amely képes biztosítani 

a kívánt talajszonda teljesítményt, tehát 

 atalajszondpvp QTmHH  ,, .                   (6.25) 

Ezzel 
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,,,,,min 654321

,
7654321 .(6.26) 

Az optimalizáció végső fázisában az 
pm , Tpv értékpáros megengedett kombi-

nációinak gazdasági kiértékelését végezzük el. Ktalajszonda a H hosszúságú talajszonda 

beruházásának évi költségét fejezi ki. 

A talajszonda optimalizációs egyenlete keresi a visszatérő primer oldali folya-

dék hőmérsékletének és tömegáramának függvényében, azt a talajszonda hosszat, 

amely a szondalyuk átmérője, szonda szártávolság illetve szondaátmérő függvényé-

ben az optimális hőteljesítményt kinyeri a talajból az igények kielégítéséhez.  

Az eljárás alkalmazását az üzemelő rendszer példája alapján lehet elvégezni.  
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7. ÖSSZEGZÉS 

Munkám során célul tűztem ki a talajszondás hőszivattyús rendszerek beme-

net - kimenet analízise módszerének kidolgozását és erre alapozva a rendszerek léte-

sítésének és üzemeltetésének célfüggvénnyel irányított optimalizációját. A célfügg-

vénybe a létesítés beruházási költségelemeit valamint az üzemeltetés évi költségeit, 

elsősorban a villamos energiafelhasználás költségét foglaltam bele. Az általam átte-

kintett kapcsolódó szakirodalomból megállapítottam, hogy a szakirodalom ezeken a 

területeken hiányos, érdemleges felhasználható eredmény igen kevés.  

Munkám során megalkottam a hőszivattyús rendszer egyes elemeinek beme-

net – kimenet modelljeit, ennek során a bemeneteket és kimeneteket valamint a dön-

tési változókat összekapcsoló mérlegegyenleteket, az úgynevezett transzformációs 

összefüggéseket. 

Lényeges problémát jelentett a talajszondában keringetett közvetítőfolyadék 

hőmérsékletváltozásának leírása és a kinyerhető hőteljesítmény számítása a talaj-

szonda paraméterek függvényében. E feladat megoldásához fel kellett írnom a talaj-

szonda és a környezete között kialakuló hőáramot és e hőáram segítségével a talaj-

szondában áramoltatott folyadék felmelegedésének hőmérlegét, illetve az e folyama-

tot leíró kapcsolt differenciálegyenlet rendszert.  

A szonda és környezete között létrejövő hővezetés leírásához felhasználtam 

Carslaw – Jaeger [13] elméletét, amely a talajszonda tetszőleges szelvényében egy 

körgyűrű és a határolatlan, végtelen környezete közötti instacionárius hengerszim-

metrikus hővezetést írja le. Megállapítottam, hogy ez a hővezetés kvázistacionárius 

és definiáltam az elméletből származtatható kvázistacionárius hőellenállás fogalmát. 

A továbbiakban erre támaszkodva le tudtam írni a talajszonda üzemállapotait 

és munkapontjait. Értekezésemben feldolgoztam a körfolyamat COP értékének ala-

kulását a tipikus hűtőközegekre különböző elpárolgási és kondenzációs hőmérsékle-

tek és keringetett tömegáramok mellett. 
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Munkám során Aris [3], Nemhauser [56] és Garbai [41] munkássága nyomán 

áttekintettem a matematikai alapokon nyugvó rendszerelméleti és döntéselméleti 

módszertant, amely a hőszivattyús rendszerek optimalizálásához felhasználható. 

Definiáltam a felírt bemenet – kimenet fehér doboz modellek optimalizációs döntés-

elméleti sémáit és az úgynevezett alap, illetve inverz feladatokat. Eredményeimet a 

gyakorlat számára is felhasználhatóan diagramokban és táblázatokban foglaltam 

össze és a módszertan illetve eljárások alkalmazását a mellékletekben mutattam be. 

7.1 További megoldásra váró feladatok 

 A hasznos eredmények ellenére kutatómunkám nem nevezhető befejezettnek. 

További számításokat lehet elvégezni, ha a talajszondás hőszivattyús rendszer nem 

csak az épület fűtését, hanem a hűtést is ellátja, illetve a használati melegvíz előállí-

tást is a hőszivattyú végzi. Ezekhez a számításokhoz jó alapul szolgálhatnak az érte-

kezésemben bemutatott fehér doboz modellek az üzemelő és a tervezés és létesítés 

fázisa alatt álló rendszerekre. Értekezésemben az időbeli és terjedelmi korlátok miatt 

ezekkel a területekkel nem tudtam foglalkozni. 

 További kutatási terület lehet a talajszondás elektromos kompresszor hajtású 

hőszivattyúk fehér doboz modelljei alapján más típusú, illetve más primer oldali kö-

zeggel (pl.: levegő – víz) működő hőszivattyúk bemenet – kimenet analízise és az 

optimalizációs módszerek kidolgozása. Ezekben az esetekben is indokolt lehet elké-

szíteni a fehér doboz modelleket, definiálni a bemeneti, kimeneti és döntési változó-

kat, illetve a kimeneti és bemeneti változók közti kapcsolat leírására felírni az egyes 

transzformációs egyenleteket. E kutatások jelentőségét – belső tudományos és ok-

tatási értékük mellett – az adja, hogy a különböző hőszivattyúk alkalmazása az Új 

Magyar Energiastratégia (Energiapolitika 2010 – 2030) egyik kiemelt fontosságú terü-

lete.   
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8. TÉZISEK 

1. Számítási modellt állítottam fel a vertikális talajszondákban áramló folyadék 

hőmérsékletének modellezésére. Felállítottam azt a kapcsolt differenciálegyen-

let rendszert (4.3), (4.4), amelynek segítségével a keringetett víz felmelegedése 

és a teljes kinyert hőteljesítmény számítható. A (4.3) és (4.4) kapcsolt differen-

ciálegyenlet rendszerre egzakt megoldást adok. 

Bevezettem a differenciálegyenlet rendszerben meghatározó szereppel ren-

delkező kvázistacionárius eredő hőellenállási tényező fogalmát és annak meg-

határozására számító képletet mutattam be.  

Kapcsolódó publikációk: [27], [28], [29], [32], [33], [36], [38]. 

 

2. Kiszámítottam és diagramokban bemutattam a szabványosan alkalmazott 

Ø32 mm és Ø40 mm átmérőjű szonda csövekre vonatkozóan, tipikus talaj jel-

lemzőkre a kinyerhető hőteljesítményt, illetve a földből kilépő folyadék hő-

mérsékletének nagyságát a mélység, az idő (hónapok), a tömegáram és a 

szondák egymástól való távolságának függvényében. 

Kapcsolódó publikációk: [28], [29], [32], [36]. 

 

3. 1 év üzemelési idő utáni időpontra, valamint ezt követően 10 éves ciklusra ki-

terjedően feldolgoztam a R407c hűtőközegre vonatkozóan a körfolyamat COP 

értékének változását a tipikus 50 °C kondenzációs hőmérséklet rögzítésével az 

elpárolgási hőmérséklet függvényében, amely a keringetett primer tömegáram 

és a feljövő vízhőmérséklet, illetve kinyert hőteljesítmény függvénye. Ez utób-

biak a szonda mélység és a szonda szárak távolságának függvényei, amely 

függést a számítások és a diagramok tükrözik.  

Kapcsolódó publikációk: [27], [28], [29], [32], [33], [36], [38]. 
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3.1 A talajszondás hőszivattyúknál alkalmazott szabványosan alkalmazott R407c 

és R410A hűtőközegekre a tipikusnak tekinthető 0,7 hidraulikai hatásfok ala-

pulvételével előállítottam a COP érték függvényeket különböző ΔT=Tc – To ér-

tékekre különböző To paraméter értékek mellett. 

 

4. Elvégeztem a talajszondás elektromos kompresszor hajtású hőszivattyú rend-

szertani vizsgálatát. Felállítottam a rendszerelemek és az összekapcsolt rend-

szer bemenet – kimenet fehér doboz modelljeit, a bemenet – kimenet változó-

kat összekapcsoló transzformációs egyenleteket, mérlegegyenleteket. Definiál-

tam az úgynevezett alap és inverz feladatot, amelyekkel a hőszivattyús rend-

szer üzemtani vizsgálatai elvégezhetők és munkapontjai megállapíthatók. 

Kapcsolódó publikációk: [30], [31], [34], [35], [37]. 

 

5. Felállítottam a meglévő talajszondás elektromos kompresszor hajtású hőszi-

vattyús fűtési rendszerek üzemének optimalizációját célzó rendszerelméleti 

döntési sémát. A célfüggvény a teljes rendszer üzemeltetési költsége, amely-

nek három fő eleme a szondákban áramoltatott közeg keringtetésének költsé-

ge, a hőszivattyú kompresszorának elektromos energia költsége és a fűtési 

rendszerben a fűtővíz keringetéséhez felhasznált villamos energia költsége. 

Összeállítottam a döntési modell bemeneti és kimeneti illetve döntési változó-

it. Az optimalizációhoz a dinamikus programozás módszertanát alkalmaztam. 

Ehhez felállítottam az egyes döntési fokozatok optimalitását kifejező úgyne-

vezett rekurzív függvényegyenleteket.  

Kapcsolódó publikációk: [30], [31], [34], [35], [37]. 

 

6. Felállítottam az új talajszondás elektromos kompresszor hajtású hőszivattyús 

fűtési rendszerek tervezésének és létesítésének optimalizációját célzó rend-

szerelméleti döntési sémát. A célfüggvény a teljes rendszer létesítési és üze-

meltetési együttes költségének minimumát tartalmazza tervezési és létesítési 
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követelményként. A létesítési költség évi leírását foglalom egybe az évi üze-

meltetési költséggel. Felállítottam a döntési modell bemeneti és kimeneti illet-

ve döntési változóit. Az optimalizációhoz a dinamikus programozás módszer-

tanát alkalmaztam. Ehhez felállítottam az egyes döntési fokozatok 

optimalitását kifejező úgynevezett rekurzív függvényegyenleteket. Fontos 

megjegyezni, hogy ezek a rekurzív függvényegyenletek szerkezetükben és tar-

talmukban és a transzformációs összefüggéseket tekintve is lényegesen eltér-

nek az üzemeltetés optimumát célzó döntési modelltől. 

Kapcsolódó publikációk: [30], [31], [34], [35], [37]. 
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MELLÉKLETEK 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet 

 



a 

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK A TALAJBÓL KINYERHETŐ 

HŐTELJESÍTMÉNYRE ÉS A TALAJBÓL FELJÖVŐ FOLYADÉK HŐ-

MÉRSÉKLETÉRE 

Disszertációm 4.1 fejezetében a (4.3), (4.4) differenciálegyenletek segítségével a 

sorozatos közelítés módszerével kiszámítottam a szonda párban keringtetett folya-

dék felmelegedését és a földből kivett hőteljesítményt  = 1 nap, 1 év és 10 éves üze-

meltetési ciklusokra, február, május, augusztus és november hónapokra. A melléklet 

táblázataiban az iterációt és az eredmények javulását lépésről lépésre bemutattam, a 

0 rendű közelítéstől egészen a 2. rendű közelítésig 32 mm és 40 mm szondaátmérőre 

abban az esetben, ha a talajszonda szárai a furat falánál helyezkednek el. Az iterációt 

a 2. rendű közelítéssel fejeztem be, mivel ekkor az eredmények az 1 rendű közelítés-

től mért eltérése 1%-nál kisebb. A táblázatokban szereplő adatok 0 m-től 100 m-ig a 

lemenő ágban és 100 m-től 0 m-ig pedig a feljövő ágban történő felmelegedést mutat-

ják. A talaj hőmérsékletének alakulását az egyes hónapokban disszertációm 14. ábrája 

szemlélteti. A kapott értékeket, tehát a felmelegedést és a talajszondából kinyerhető 

hőteljesítményt a primer oldali folyadék keringtetésének három különböző értékére 

adtam meg, amelyek a következők: 0,95 kg/s, 0,53 kg/s és 0,34 kg/s. A gyakorlati ta-

pasztalatok alapján kijelenthető, hogy a talajszondákban általában a 0,53 kg/s körüli 

tömegáram alakul ki. A számításoknál figyelembe vett talajszondába lemenő vízhő-

mérséklet a tipikusnak tekinthető 5 °C. 



 

b 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, február 

0. rendű közelítés  

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                     
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.5 5.87 6.3 

100 6.36 7.29 8.31 

50 7.13 8.46 9.79 

10 7.46 8.84 10.09 

0 7.41 8.71 9.81 

atalajszondQ  [kW] 8.15 7 5.83 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.44 5.77 6.16 

100 6.21 7.05 7.99 

50 6.9 8.13 9.39 

10 7.21 8.51 9.73 

0 7.17 8.4 9.5 

atalajszondQ [kW] 7.35 6.43 5.46 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.42 5.74 6.12 

100 6.16 6.97 7.88 

50 6.83 8.02 9.25 

10 7.13 8.4 9.61 

0 7.09 8.29 9.39 

atalajszondQ  [kW] 7.08 6.22 5.32 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

c 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, február 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.58 6.08 6.73 

100 6.42 7.45 8.61 

50 7.11 8.4 9.62 

10 7.33 8.48 9.34 

0 7.25 8.29 8.98 

atalajszondQ  [kW] 7.64 6.21 4.82 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.51 5.97 6.56 

100 6.26 7.2 8.27 

50 6.89 8.08 9.24 

10 7.1 8.18 9.04 

0 7.04 8.02 8.72 

atalajszondQ [kW] 6.89 5.7 4.51 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.49 5.93 6.5 

100 6.21 7.11 8.16 

50 6.82 7.97 9.1 

10 7.02 8.08 8.93 

0 6.96 7.92 8.63 

atalajszondQ  [kW] 6.64 5.52 4.4 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

d 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, február 

2. rendű közelítés 

 a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                       
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.58 6.08 6.71 

100 6.42 7.47 8.67 

50 7.12 8.43 9.71 

10 7.33 8.49 9.37 

0 7.26 8.3 9 

atalajszondQ  [kW] 7.65 6.24 4.85 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.51 5.96 6.55 

100 6.27 7.22 8.33 

50 6.9 8.11 9.32 

10 7.1 8.19 9.06 

0 7.04 8.03 8.75 

atalajszondQ [kW] 6.91 5.73 4.54 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.49 5.92 6.49 

100 6.22 7.13 8.21 

50 6.83 8 9.19 

10 7.02 8.09 8.95 

0 6.96 7.94 8.65 

atalajszondQ  [kW] 6.65 5.55 4.43 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

e 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, május 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.11 5.17 

50 5.55 5.96 6.44 

100 6.41 7.37 8.41 

50 7.17 8.52 9.86 

10 7.5 8.9 10.15 

0 7.5 8.9 10.15 

atalajszondQ  [kW] 8.46 7.37 6.24 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.05 5.1 5.15 

50 5.49 5.85 6.28 

100 6.25 7.12 8.09 

50 6.95 8.19 9.46 

10 7.25 8.57 9.79 

0 7.25 8.57 9.79 

atalajszondQ [kW] 7.62 6.74 5.81 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.05 5.09 5.14 

50 5.47 5.82 6.23 

100 6.2 7.04 7.98 

50 6.87 8.08 9.32 

10 7.16 8.45 9.66 

0 7.16 8.45 9.66 

atalajszondQ  [kW] 7.33 6.52 5.65 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

f 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, május 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.11 5.17 

50 5.63 6.17 6.85 

100 6.47 7.52 8.7 

50 7.16 8.46 9.69 

10 7.37 8.54 9.42 

0 7.36 8.45 9.21 

atalajszondQ  [kW] 7.99 6.53 5.11 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.05 5.1 5.15 

50 5.56 6.05 6.68 

100 6.31 7.27 8.36 

50 6.94 8.14 9.31 

10 7.14 8.24 9.11 

0 7.13 8.17 8.94 

atalajszondQ [kW] 7.21 5.99 4.77 

 
τ = 1 év 

 

                        
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.05 5.09 5.14 

50 5.54 6.01 6.61 

100 6.26 7.18 8.25 

50 6.86 8.03 9.18 

10 7.06 8.13 9 

0 7.05 8.07 8.84 

atalajszondQ  [kW] 6.94 5.8 4.65 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

g 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, május 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                        
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.11 5.17 

50 5.63 6.17 6.84 

100 6.47 7.55 8.76 

50 7.17 8.5 9.78 

10 7.37 8.55 9.44 

0 7.36 8.47 9.24 

atalajszondQ  [kW] 8 6.55 5.14 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.05 5.1 5.15 

50 5.56 6.04 6.66 

100 6.31 7.29 8.42 

50 6.94 8.17 9.4 

10 7.14 8.25 9.14 

0 7.13 8.18 8.96 

atalajszondQ [kW] 7.22 6.01 4.8 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.05 5.09 5.14 

50 5.54 6 6.6 

100 6.26 7.2 8.3 

50 6.87 8.06 9.26 

10 7.06 8.15 9.03 

0 7.05 8.08 8.86 

atalajszondQ  [kW] 6.95 5.82 4.68 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

h 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, augusztus 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.42 

50 5.56 5.97 6.44 

100 6.25 7.11 8.06 

50 6.89 8.09 9.31 

10 7.17 8.45 9.64 

0 7.29 8.62 9.85 

atalajszondQ  [kW] 7.75 6.83 5.87 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.42 

50 5.56 5.97 6.44 

100 6.25 7.11 8.06 

50 6.89 8.09 9.31 

10 7.17 8.45 9.64 

0 7.29 8.62 9.85 

atalajszondQ [kW] 7.75 6.83 5.87 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.42 

50 5.56 5.97 6.44 

100 6.25 7.11 8.06 

50 6.89 8.09 9.31 

10 7.17 8.45 9.64 

0 7.29 8.62 9.85 

atalajszondQ  [kW] 7.75 6.83 5.87 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

i 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, augusztus 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                        
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.43 

50 5.62 6.14 6.8 

100 6.3 7.25 8.31 

50 6.88 8.04 9.18 

10 7.07 8.15 9.02 

0 7.16 8.26 9.13 

atalajszondQ  [kW] 7.33 6.17 5.01 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.43 

50 5.62 6.14 6.8 

100 6.3 7.25 8.31 

50 6.88 8.04 9.18 

10 7.07 8.15 9.02 

0 7.16 8.26 9.13 

atalajszondQ [kW] 7.33 6.17 5.01 

 
τ = 1 év 

 

                        
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.43 

50 5.62 6.14 6.8 

100 6.3 7.25 8.31 

50 6.88 8.04 9.18 

10 7.07 8.15 9.02 

0 7.16 8.26 9.13 

atalajszondQ  [kW] 7.33 6.17 5.01 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

j 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, augusztus 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.18 5.32 5.5 

50 5.65 6.19 6.86 

100 6.36 7.36 8.49 

50 6.92 8.12 9.31 

10 7.08 8.16 9.02 

0 7.2 8.31 9.18 

atalajszondQ  [kW] 7.44 6.25 5.06 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.16 5.29 5.44 

50 5.63 6.16 6.82 

100 6.35 7.33 8.46 

50 6.91 8.11 9.3 

10 7.07 8.14 9.01 

0 7.17 8.27 9.13 

atalajszondQ [kW] 7.35 6.18 5.01 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.43 

50 5.63 6.15 6.81 

100 6.34 7.33 8.45 

50 6.9 8.1 9.29 

10 7.06 8.14 9 

0 7.16 8.26 9.12 

atalajszondQ  [kW] 7.31 6.15 4.99 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

k 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, november 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.13 5.24 5.36 

50 5.62 6.07 6.59 

100 6.47 7.46 8.53 

50 7.23 8.6 9.95 

10 7.55 8.97 10.22 

0 7.55 8.97 10.22 

atalajszondQ  [kW] 8.63 7.5 6.33 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.12 5.21 5.32 

50 5.55 5.95 6.43 

100 6.31 7.21 8.2 

50 7 8.26 9.55 

10 7.3 8.63 9.86 

0 7.3 8.63 9.86 

atalajszondQ [kW] 7.77 6.86 5.9 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.11 5.2 5.31 

50 5.53 5.91 6.37 

100 6.25 7.12 8.08 

50 6.92 8.15 9.4 

10 7.21 8.51 9.74 

0 7.21 8.51 9.74 

atalajszondQ  [kW] 7.48 6.64 5.74 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

l 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, november 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.13 5.24 5.37 

50 5.7 6.28 7 

100 6.53 7.62 8.82 

50 7.21 8.54 9.79 

10 7.42 8.61 9.51 

0 7.48 8.65 9.49 

atalajszondQ  [kW] 8.4 6.9 5.44 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.12 5.21 5.33 

50 5.62 6.15 6.81 

100 6.36 7.35 8.47 

50 6.99 8.21 9.4 

10 7.18 8.31 9.2 

0 7.24 8.35 9.19 

atalajszondQ [kW] 7.58 6.32 5.08 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.11 5.2 5.31 

50 5.59 6.1 6.75 

100 6.31 7.26 8.35 

50 6.91 8.1 9.27 

10 7.1 8.2 9.08 

0 7.15 8.24 9.08 

atalajszondQ  [kW] 7.3 6.12 4.95 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

m 

 

φ32 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, november 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.13 5.24 5.37 

50 5.7 6.28 6.99 

100 6.53 7.64 8.87 

50 7.22 8.58 9.87 

10 7.43 8.63 9.53 

0 7.48 8.66 9.51 

atalajszondQ  [kW] 8.41 6.92 5.47 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.12 5.21 5.33 

50 5.62 6.14 6.8 

100 6.37 7.37 8.52 

50 6.99 8.24 9.49 

10 7.19 8.32 9.22 

0 7.24 8.36 9.21 

atalajszondQ [kW] 7.59 6.35 5.11 

 
τ = 1 év 

 

                       
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.11 5.2 5.31 

50 5.59 6.1 6.73 

100 6.31 7.28 8.4 

50 6.92 8.13 9.35 

10 7.1 8.21 9.11 

0 7.16 8.25 9.1 

atalajszondQ  [kW] 7.31 6.15 4.98 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

n 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, február 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.57 5.99 6.48 

100 6.55 7.59 7.78 

50 7.41 8.86 10.26 

10 7.76 9.24 10.5 

0 7.7 9.07 10.14 

atalajszondQ  [kW] 9.14 7.68 6.24 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.48 5.84 6.27 

100 6.32 7.23 8.23 

50 7.07 8.37 9.68 

10 7.39 8.76 10 

0 7.34 8.63 9.73 

atalajszondQ [kW] 7.94 6.85 5.73 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.45 5.79 6.2 

100 6.24 7.11 8.07 

50 6.96 8.21 9.49 

10 7.27 8.6 9.82 

0 7.23 8.48 9.58 

atalajszondQ  [kW] 7.55 6.57 5.55 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

o 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, február 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.67 6.24 6.98 

100 6.62 7.78 9.05 

50 7.39 8.79 10.05 

10 7.61 8.8 9.63 

0 7.51 8.57 9.19 

atalajszondQ  [kW] 8.51 6.74 5.08 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.56 6.07 6.72 

100 6.38 7.39 8.54 

50 7.05 8.31 9.5 

10 7.26 8.37 9.21 

0 7.19 8.19 8.85 

atalajszondQ [kW] 7.4 6.02 4.67 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.53 6.01 6.63 

100 6.31 7.27 8.38 

50 6.95 8.15 9.32 

10 7.14 8.23 9.06 

0 7.08 8.05 8.73 

atalajszondQ  [kW] 7.04 5.77 4.52 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

p 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, február 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.67 6.24 6.95 

100 6.63 7.8 9.11 

50 7.41 8.83 10.15 

10 7.61 8.82 9.66 

0 7.52 8.58 9.21 

atalajszondQ  [kW] 8.53 6.77 5.11 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.56 6.06 6.7 

100 6.39 7.42 8.61 

50 7.06 8.35 9.6 

10 7.26 8.39 9.24 

0 7.19 8.2 8.88 

atalajszondQ [kW] 7.42 6.05 4.7 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5 5 5 

50 5.53 6 6.61 

100 6.31 7.29 8.44 

50 6.96 8.19 9.42 

10 7.15 8.24 9.09 

0 7.08 8.07 8.75 

atalajszondQ  [kW] 7.05 5.8 4.55 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

q 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, május 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.07 5.13 5.19 

50 5.64 6.1 6.63 

100 6.61 7.68 8.82 

50 7.46 8.93 10.34 

10 7.81 9.3 10.56 

0 7.81 9.3 10.56 

atalajszondQ  [kW] 9.51 8.13 6.73 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.11 5.16 

50 5.54 5.93 6.39 

100 6.37 7.3 8.33 

50 7.11 8.43 9.76 

10 7.43 8.81 10.06 

0 7.43 8.81 10.06 

atalajszondQ [kW] 8.24 7.21 6.13 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.1 5.15 

50 5.51 5.88 6.32 

100 6.29 7.18 8.17 

50 7 8.27 9.56 

10 7.31 8.65 9.88 

0 7.31 8.65 9.88 

atalajszondQ  [kW] 7.82 6.9 5.92 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

r 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, május 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.07 5.13 5.2 

50 5.73 6.35 7.11 

100 6.68 7.86 7.11 

50 7.44 8.86 10.13 

10 7.65 8.87 9.71 

0 7.63 8.76 9.45 

atalajszondQ  [kW] 8.91 7.1 5.4 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.11 5.17 

50 5.62 6.15 6.84 

100 6.43 7.47 8.63 

50 7.1 8.37 9.58 

10 7.3 8.43 9.28 

0 7.29 8.35 9.08 

atalajszondQ [kW] 7.74 6.33 4.95 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.1 5.16 

50 5.58 6.09 6.75 

100 6.35 7.34 8.47 

50 6.99 8.21 9.39 

10 7.18 8.29 9.13 

0 7.17 8.21 8.95 

atalajszondQ  [kW] 7.36 6.06 4.78 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

s 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, május 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység 

függvényében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényé-

ben 
 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.07 5.13 5.2 

50 5.73 6.34 7.09 

100 6.69 7.89 9.21 

50 7.46 8.9 10.23 

10 7.66 8.88 9.73 

0 7.64 8.77 9.48 

atalajszondQ  [kW] 8.92 7.12 5.43 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.11 5.17 

50 5.62 6.15 6.82 

100 6.44 7.49 8.7 

50 7.11 8.41 9.68 

10 7.3 8.45 9.31 

0 7.29 8.36 9.11 

atalajszondQ [kW] 7.75 6.35 4.98 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.06 5.1 5.16 

50 5.58 6.09 6.73 

100 6.36 7.37 8.53 

50 7 8.25 9.49 

10 7.19 8.3 9.16 

0 7.18 8.22 8.97 

atalajszondQ  [kW] 7.37 6.09 4.82 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

t 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, augusztus 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.21 5.37 5.57 

50 5.75 6.29 6.89 

100 6.67 7.76 6.89 

50 7.48 8.93 10.3 

10 7.81 9.28 10.5 

0 7.96 9.48 10.73 

atalajszondQ  [kW] 10.02 8.46 6.94 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.18 5.31 5.48 

50 5.64 6.1 6.63 

100 6.42 7.38 8.41 

50 7.13 8.44 9.74 

10 7.44 8.81 10.02 

0 7.57 8.99 10.24 

atalajszondQ [kW] 8.7 7.53 6.35 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.17 5.29 5.45 

50 5.6 6.04 6.54 

100 6.34 7.26 8.25 

50 7.02 8.28 9.55 

10 7.32 8.64 9.85 

0 7.44 8.82 10.06 

atalajszondQ  [kW] 8.27 7.22 6.14 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

u 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, augusztus 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.21 5.37 5.58 

50 5.84 6.52 7.34 

100 6.74 7.93 9.21 

50 7.46 8.86 10.11 

10 7.67 8.88 9.72 

0 7.78 9.01 9.85 

atalajszondQ  [kW] 9.42 7.58 5.87 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.18 5.31 5.49 

50 5.71 6.31 7.04 

100 6.48 7.54 8.7 

50 7.12 8.39 9.57 

10 7.31 8.45 9.3 

0 7.42 8.57 9.42 

atalajszondQ [kW] 8.18 6.74 5.36 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.17 5.3 5.46 

50 5.67 6.24 6.94 

100 6.4 7.41 8.53 

50 7.01 8.23 9.39 

10 7.2 8.3 9.16 

0 7.3 8.42 9.27 

atalajszondQ  [kW] 7.78 6.46 5.17 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

v 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, augusztus 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.21 5.37 5.58 

50 5.85 6.53 7.34 

100 6.79 8.04 9.38 

50 7.5 8.93 10.23 

10 7.66 8.86 9.68 

0 7.77 8.99 9.81 

atalajszondQ  [kW] 9.39 7.55 5.83 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.18 5.31 5.49 

50 5.72 6.32 7.04 

100 6.53 7.63 8.86 

50 7.15 8.45 9.7 

10 7.31 8.44 9.28 

0 7.41 8.56 9.4 

atalajszondQ [kW] 8.16 6.72 5.33 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.17 5.3 5.46 

50 5.68 6.25 6.95 

100 6.45 7.5 8.68 

50 7.04 8.29 9.51 

10 7.19 8.29 9.14 

0 7.29 8.41 9.25 

atalajszondQ  [kW] 7.76 6.44 5.15 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

w 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, november 

0. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.42 

50 5.71 6.22 6.8 

100 6.67 7.78 8.94 

50 7.52 9.01 10.43 

10 7.86 9.37 10.63 

0 7.86 9.37 10.63 

atalajszondQ  [kW] 9.69 8.26 6.82 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.13 5.23 5.35 

50 5.6 6.04 6.55 

100 6.42 7.39 8.44 

50 7.17 8.51 9.84 

10 7.48 8.88 10.13 

0 7.48 8.88 10.13 

atalajszondQ [kW] 8.4 7.33 6.22 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.12 5.22 5.33 

50 5.57 5.98 6.47 

100 6.35 7.27 8.28 

50 7.05 8.34 9.65 

10 7.36 8.71 9.95 

0 7.36 8.71 9.95 

atalajszondQ  [kW] 7.98 7.02 6 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

x 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, november 

1. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.43 

50 5.8 6.47 7.28 

100 6.75 7.96 9.26 

50 7.5 8.94 10.22 

10 7.71 8.95 9.8 

0 7.77 8.97 9.76 

atalajszondQ  [kW] 9.37 7.51 5.77 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.13 5.23 5.36 

50 5.68 6.26 6.98 

100 6.49 7.56 8.75 

50 7.15 8.45 9.67 

10 7.35 8.5 9.37 

0 7.4 8.54 9.35 

atalajszondQ [kW] 8.14 6.69 5.27 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.12 5.22 5.34 

50 5.64 6.19 6.89 

100 6.41 7.43 8.57 

50 7.04 8.29 9.48 

10 7.23 8.35 9.29 

0 7.29 8.39 9.21 

atalajszondQ  [kW] 7.74 6.41 5.1 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 

 



 

y 

 

φ40 mm átmérőjű szondacső, a szondacsövek a furat falával érintkeznek, november 

2. rendű közelítés 

a közvetítő közeg hőmérsékletének [°C] alakulására a tömegáram és a mélység függvé-

nyében továbbá a kinyert hőteljesítményre [kW] a tömegáram függvényében 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.15 5.27 5.43 

50 5.8 6.46 7.25 

100 6.75 7.99 9.33 

50 7.52 8.98 10.32 

10 7.71 8.96 9.83 

0 7.77 8.99 9.79 

atalajszondQ  [kW] 9.39 7.54 5.8 

 
τ = 1 nap 

 

pm  [kg/s] 

 H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.13 5.23 5.36 

50 5.68 6.25 6.96 

100 6.49 7.58 8.81 

50 7.16 8.49 9.77 

10 7.35 8.52 9.4 

0 7.41 8.55 9.38 

atalajszondQ [kW] 8.15 6.71 5.31 

 
τ = 1 év 

 

                      
pm  [kg/s] 

               H [m] 
0.95 0.53 0.34 

10 5.12 5.22 5.34 

50 5.64 6.19 6.87 

100 6.41 7.45 8.64 

50 7.05 8.33 9.58 

10 7.24 8.37 9.25 

0 7.29 8.4 9.23 

atalajszondQ  [kW] 7.75 6.43 5.13 

 

τ = 10 év 

A számítás során figyelembe vett állandók: 

 talaj  = 2,41 W/mK, 

 tömedék  = 2,13 W/mK. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet 

 



z 

 

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK A TALAJBÓL KINYERHETŐ 

HŐTELJESÍTMÉNYRE ÉS A TALAJBÓL FELJÖVŐ FOLYADÉK HŐ-

MÉRSÉKLETÉRE 3 °C ÉS 7 °C LEMENŐ (ELPÁROLOGTATÓBÓL 

KILÉPŐ) FOLYADÉK HŐMÉRSÉKLET ESETÉBEN 

Disszertációm 4.1.2 fejezetében φ32 mm szondacső esetében a 15. – 18. ábrákon ábrá-

zoltam - a (4.3) és (4.4) differenciálegyenletek megoldásával számolva - a talajból feljövő fo-

lyadék hőmérsékletének értékeit és a kinyerhető hőteljesítményt a primer oldali folyadék 

tömegáramának, a szondák szártávolságának, függvényében különböző üzemelési időpont-

okra és különböző hónapokra. A fejezetben bemutatott ábrák a tipikusnak nevezhető lemenő 

(elpárologtatóból kilépő) primer oldali folyadék hőmérsékletre vonatkoznak, amely 5 °C. A 

figyelembe vett üzemelési ciklus 1 év.  

Ebben a mellékletben bemutatom a talajból feljövő folyadék hőmérsékletének és a ki-

nyerhető hőteljesítménynek változását a szokásosan alkalmazott szondapárokra 1 és 10 éves 

üzemidőre a primer oldali folyadék tömegáramának és a szondák szártávolságának függvé-

nyében különböző üzemelési időpontokra és különböző hónapokra, amikor a talajba lemenő 

primer oldali folyadék hőmérséklet 3 °C és 7 °C, illetve a tipikusnak mondható 5 °C hőmér-

séklet esetére 10 és 1 éves üzemidő mellett.  

 A kapott eredmények alapján elmondható 1 és 10 éves üzemidőre is, hogy a tipikus-

nak tekintett 5 °C lemenő primer oldali folyadék hőmérséklethez képest 3 °C lemenő primer 

oldali hőmérséklet esetében a kinyerhető hőteljesítmény értéke általában mintegy 25 %-kal 

növekszik, amiatt, hogy a felmelegedés mértéke, vagyis a feljövő illetve a lemenő hőmérsék-

let közti különbség megnő. 7 °C primer oldali lemenő folyadék hőmérséklet esetében a feljö-

vő és lemenő folyadék hőmérsékletek közötti különbség csökken, emiatt a kinyerhető 

hőteljesítmény értéke általában mintegy 34 %-kal csökken. Az eredményekből elmondható, 

hogy a tipikusnak tekintett 5 °C-os lemenő folyadék hőmérséklettel való számolás megala-

pozott és kellő eredményeket biztosít. 
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Számítási eredmények 3 °C-os lemenő primer oldali folyadék esetében 1 éves 

üzemidő után 

 

M2.1. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.2. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.3. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.4. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.5. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.6. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.7. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.8. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 
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Számítási eredmények 3 °C-os lemenő primer oldali folyadék esetében 10 éves 

üzemidő után 

 

M2.9. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.10. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.11. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.12. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.13. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében

 
 

M2.14. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.15. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.16. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 
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Számítási eredmények 5 °C-os lemenő primer oldali folyadék esetében 1 éves 

üzemidő után 

 
 

M2.17. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömeg-

áram (
pm ) függvényében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső ese-

tében 

 
M2.18. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömeg-

áram ( pm ) függvényében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső eseté-

ben 
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M2.1962. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömeg-

áram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső 

esetében 

 
 

M2.20. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) változása a tömeg-

áram ( pm ) függvényében november hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső 

esetében  
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Számítási eredmények 5 °C-os lemenő primer oldali folyadék esetében 10 éves 

üzemidő után 

 

M2.21. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.22. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.23. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.24. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.25. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.26. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.27. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.28. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 
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Számítási eredmények 7°C-os lemenő primer oldali folyadék esetében 1 éves 

üzemidő után 

 

M2.29. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.30. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.31. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.32. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.33. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.34. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.35. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.36. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 1 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 
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Számítási eredmények 7°C-os lemenő primer oldali folyadék esetében 10 éves 

üzemidő esetében 

 

M2.37. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.38. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.39. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.40. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.41. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.42. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M2.43. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram (
pm ) függvényében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M2.44. ábra: A kivehető hőteljesítmény ( atalajszondQ ) és a kilépő hőmérséklet (Tpe) válto-

zása a tömegáram ( pm ) függvényében november hónapban 10 éves üzemidő után, 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet 
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SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK A HŐSZIVATTYÚ COP ÉRTÉKÉNEK 

VÁLTOZÁSÁRA R407C HŰTŐKÖZEG ESETÉBEN 1 ÉS 10 ÉVES 

ÜZEMELTETÉSI CIKLUSRA  

Értekezésem 19. – 22. ábráin szemléltetem a hőszivattyú körfolyamatából 

számolható COP érték változását φ32 mm szondaátmérő esetében 1 éves üzemelési 

ciklus utáni időpontokra a tipikusnak tekinthető Tpv = 5 °C lemenő vízhőmérséklet 

alapulvételével, a tömegáram, a hónapok és a szondaszárak egymástól való távolsá-

gának függvényében. Ebben a mellékletben ábrákon szemléltetem a körfolyamatból 

számolható COP értékének változását 10 éves üzemelési ciklus utáni állapotra a szo-

kásos szondaátmérőkre. A COP érték számításánál természetesen itt sem vettem fi-

gyelembe a primer és a szekunder szivattyúk elektromos teljesítmény felvételét. A 

számítások során scroll típusú kompresszort vettem figyelembe, amelynek hidrauli-

kai hatásfoka 0,71. A kompresszor a hűtőközeget 50 °C-os kondenzációs hőmérsék-

letre (19,88 bar) komprimálja. Az elpárolgási hőmérsékletet a primer keringetett fo-

lyadék tömegáramából, a feljövő talajszonda folyadék hőmérsékletből és az elpáro-

logtató teljesítményéből határoztam meg, amelynek egyenlőnek kell lennie a talaj-

szonda hőteljesítményével. A hőszivattyú hőcserélői (elpárologtató, kondenzátor) 

lemezes kivitelűek. Az elpárologtató hőleadó felülete 0,5 m2 és hőátbocsájtási ténye-

zője pedig 1,1 kW/m2K.  

A kapott eredmények szinte teljes mértékben azonosak a 10 éves üzemeltetési 

ciklussal meghatározott COP értékekkel. Eltérés abban mutatkozik, hogy 1 éves 

üzemelési ciklus esetében mintegy 4%-kal nagyobb COP értéket tudunk elérni az 

adott peremfeltételekkel meghatározott hőszivattyús körfolyamatból. Ez elmondható 

az összes szondaátmérő esetében. 
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M3.1. táblázat: A 19. és a M3.1. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hőmérsék-

letek  

Február 

 D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,38 -2,05 -2,39 -4,1 -5,32 

0,79 0,34 -1,48 -1,85 -3,59 -4,71 

0,68 0,95 -0,97 -1,37 -3,12 -4,16 

0,6 1,46 -0,52 -0,94 -2,69 -3,67 

0,53 1,95 -0,05 -0,49 -2,24 -3,14 

0,48 2,33 0,34 -0,12 -1,86 -2,7 

0,43 2,73 0,77 0,31 -1,42 -2,19 

0,4 2,98 1,06 0,6 -1,12 -1,84 

0,37 3,22 1,38 0,91 -0,79 -1,46 

0,34 3,47 1,71 1,25 -0,42 -1,04 

0,29 3,87 2,32 1,88 0,28 -0,23 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,58 -2,37 -3,71 -5,01 -7,42 

0,79 0,25 -1,67 -3,13 -4,4 -6,58 

0,68 0,93 -1,06 -2,61 -3,84 -5,84 

0,6 1,49 -0,53 -2,14 -3,34 -5,17 

0,53 2,02 0,02 -1,65 -2,81 -4,47 

0,48 2,42 0,46 -1,24 -2,37 -3,89 

0,43 2,83 0,96 -0,77 -1,85 -3,22 

0,4 3,08 1,28 -0,45 -1,51 -2,77 

0,37 3,33 1,62 -0,1 -1,13 -2,28 

0,34 3,58 1,97 0,28 -0,71 -1,75 

0,29 3,96 2,61 1,0 0,09 -0,75 
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M3.2. táblázat: A 20. és a M3.2. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hőmérsék-

letek  

Május 

 
 

D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,74 -2,42 -2,75 -4,51 -5,79 

0,79 -0,01 -1,83 -2,21 -3,98 -5,16 

0,68 0,61 -1,31 -1,71 -3,5 -4,59 

0,6 1,13 -0,85 -1,27 -3,06 -4,08 

0,53 1,63 -0,37 -0,81 -2,6 -3,54 

0,48 2,02 0,02 -0,43 -2,21 -3,08 

0,43 2,43 0,47 0,01 -1,75 -2,56 

0,4 2,68 0,77 0,3 -1,45 -2,2 

0,37 2,94 1,09 0,62 -1,1 -1,81 

0,34 3,19 1,43 0,97 -0,73 -1,37 

0,29 3,61 2,06 1,61 0,0 -0,55 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,98 -2,77 -4,12 -5,47 -7,99 

0,79 -0,14 -2,06 -3,53 -4,84 -7,13 

0,68 0,56 -1,44 -3,0 -4,27 -6,36 

0,6 1,12 -0,89 -2,52 -3,75 -5,67 

0,53 1,67 -0,34 -2,01 -3,21 -4,95 

0,48 2,08 0,12 -1,59 -2,75 -4,35 

0,43 2,5 0,62 -1,1 -2,22 -3,66 

0,4 2,76 0,95 -0,78 -1,86 -3,2 

0,37 3,01 1,3 -0,42 -1,47 -2,7 

0,34 3,27 1,66 -0,03 -1,04 -2,15 

0,29 3,68 2,31 0,71 -0,22 -1,12 
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M3.3. táblázat: A 21. és a M3.3. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hőmérsék-

letek  

Augusztus 

 

D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,12 -2,72 -3,04 -4,76 -6,03 

0,79 -0,4 -2,14 -2,5 -4,24 -5,41 

0,68 0,21 -1,63 -2,01 -3,76 -4,85 

0,6 0,71 -1,17 -1,58 -3,32 -4,34 

0,53 1,21 -0,7 -1,12 -2,86 -3,81 

0,48 1,59 -0,31 -0,74 -2,47 -3,35 

0,43 2,0 0,13 -0,31 -2,02 -2,83 

0,4 2,25 0,43 -0,01 -1,71 -2,48 

0,37 2,51 0,75 0,3 -1,37 -2,09 

0,34 2,76 1,09 0,65 -1,0 -1,66 

0,29 3,17 1,68 1,26 -0,32 -0,88 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,36 -3,05 -4,33 -5,65 -8,09 

0,79 -0,55 -2,36 -3,75 -5,03 -7,26 

0,68 0,13 -1,76 -3,23 -4,47 -6,52 

0,6 0,68 -1,23 -2,76 -3,96 -5,86 

0,53 1,21 -0,68 -2,27 -3,43 -5,16 

0,48 1,61 -0,24 -1,85 -2,98 -4,58 

0,43 2,03 0,25 -1,38 -2,47 -3,92 

0,4 2,29 0,57 -1,05 -2,12 -3,47 

0,37 2,54 0,92 -0,7 -1,73 -2,99 

0,34 2,8 1,28 -0,32 -1,31 -2,45 

0,29 3,2 1,89 0,37 -0,55 -1,5 
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M3.4. táblázat: A 22. és a M3.4. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hőmérsék-

letek  

November 

 

D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,02 -2,66 -2,98 -4,73 -5,99 

0,79 -0,29 -2,08 -2,44 -4,2 -5,37 

0,68 0,32 -1,56 -1,95 -3,72 -4,81 

0,6 0,84 -1,1 -1,51 -3,29 -4,3 

0,53 1,34 -0,62 -1,06 -2,83 -3,77 

0,48 1,73 -0,23 -0,67 -2,44 -3,32 

0,43 2,14 0,22 -0,24 -1,98 -2,79 

0,4 2,39 0,51 0,06 -1,67 -2,44 

0,37 2,65 0,83 0,38 -1,33 -2,05 

0,34 2,91 1,18 0,73 -0,96 -1,62 

0,29 3,34 1,81 1,37 -0,23 -0,79 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,24 -2,97 -4,28 -5,6 -8,04 

0,79 -0,41 -2,28 -3,7 -4,98 -7,21 

0,68 0,27 -1,67 -3,18 -4,42 -6,47 

0,6 0,83 -1,13 -2,71 -3,92 -5,81 

0,53 1,36 -0,58 -2,21 -3,38 -5,11 

0,48 1,77 -0,13 -1,79 -2,94 -4,53 

0,43 2,19 0,36 -1,31 -2,42 -3,86 

0,4 2,45 0,69 -0,99 -2,07 -3,42 

0,37 2,71 1,03 -0,64 -1,68 -2,93 

0,34 2,97 1,4 -0,25 -1,26 -2,39 

0,29 3,38 2,05 0,48 -0,45 -1,38 
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M3.5. táblázat: Az M3.5. és az M3.9. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hő-

mérsékletek  

Február 

 D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,7112 -2,487 -2,8426 -4,7389 -6,1384 

0,79 0,066 -1,8694 -2,2632 -4,1679 -5,4531 

0,68 0,717 -1,3201 -1,7439 -3,6507 -4,8349 

0,6 1,2602 -0,8324 -1,2791 -3,1824 -4,2776 

0,53 1,7861 -0,327 -0,7933 -2,6866 -3,6901 

0,48 2,1892 0,0886 -0,39 -2,2694 -3,1976 

0,43 2,6112 0,5574 0,0698 -1,7862 -2,6298 

0,4 2,8708 0,8672 0,3767 -1,4584 -2,2462 

0,37 3,1324 1,2 0,7097 -1,0976 -1,8254 

0,34 3,3932 1,5565 1,0707 -0,6992 -1,3626 

0,29 3,8153 2,2031 1,7384 0,0616 -0,4845 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,3807 -2,1022 -3,3884 -4,6080 -6,8088 

0,79 0,4131 -1,4407 -2,8416 -4,0305 -6,0411 

0,68 1,0678 -0,8582 -2,3481 -3,5078 -5,3513 

0,6 1,6055 -0,3465 -1,9033 -3,0352 -4,7319 

0,53 2,1178 0,1775 -1,4346 -2,5356 -4,0815 

0,48 2,5041 0,6029 -1,0421 -2,1155 -3,5386 

0,43 2,9021 1,0762 -0,5904 -1,6299 -2,9154 

0,4 3,1433 1,3847 -0,2858 -1,3009 -2,4961 

0,37 3,3835 1,7118 0,0476 -0,9393 -2,0378 

0,34 3,6197 2,0572 0,4131 -0,5406 -1,536 

0,29 3,9946 2,6683 1,1021 0,2185 -0,5907 
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M3.6. táblázat: Az M3.6 és az M3.10. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hő-

mérsékletek  

Május 

 
 

D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,0957 -2,8748 -3,2321 -5,1809 -6,6425 

0,79 -0,3059 -2,2438 -2,6388 -4,5926 -5,9359 

0,68 0,3562 -1,6825 -2,1072 -4,0597 -5,2988 

0,6 0,9093 -1,1841 -1,6315 -3,5775 -4,7246 

0,53 1,4455 -0,6676 -1,1342 -3,067 -4,1195 

0,48 1,8572 -0,2428 -0,7214 -2,6375 -3,6125 

0,43 2,2894 0,2367 -0,2506 -2,1402 -3,028 

0,4 2,5561 0,5537 0,0638 -1,8029 -2,6332 

0,37 2,8257 0,8943 0,4050 -1,4316 -2,2001 

0,34 3,0956 1,2597 0,7750 -1,0217 -1,7239 

0,29 3,5361 1,9236 1,4604 -0,2386 -0,8202 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -0,765 -2,4899 -3,787 -5,048 -7,348 

0,79 0,0413 -1,8152 -3,2256 -4,4533 -6,5567 

0,68 0,707 -1,2210 -2,7191 -3,9153 -5,8462 

0,6 1,2546 -0,6989 -2,2626 -3,4289 -5,2084 

0,53 1,7772 -0,1641 -1,7817 -2,9148 -4,539 

0,48 2,1723 0,2703 -1,379 -2,4827 -3,9804 

0,43 2,5808 0,754 -0,9154 -1,9831 -3,3393 

0,4 2,8292 1,0695 -0,6028 -1,6448 -2,908 

0,37 3,0775 1,4044 -0,2607 -1,2728 -2,4367 

0,34 3,323 1,7585 0,1145 -0,8628 -1,9206 

0,29 3,717 2,3867 0,8224 -0,0818 -0,9483 
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M3.7. táblázat: Az M3.7. és az M3.11. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hő-

mérsékletek  

Augusztus 

 

D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,6144 -3,3603 -3,7141 -5,7141 -7,2473 

0,79 -0,8226 -2,7176 -3,1072 -5,1045 -6,5144 

0,68 -0,1591 -2,1467 -2,5642 -4,5531 -5,8546 

0,6 0,3952 -1,6405 -2,0789 -4,0547 -5,2609 

0,53 0,9334 -1,1163 -1,5721 -3,5278 -4,636 

0,48 1,3476 -0,6855 -1,1517 -3,0849 -4,113 

0,43 1,7838 -0,1995 -0,6726 -2,5726 -3,5109 

0,4 2,0541 0,1219 -0,3528 -2,2255 -3,1045 

0,37 2,3287 0,4673 -0,0058 -1,8436 -2,6591 

0,34 2,6053 0,838 0,3706 -1,4223 -2,1698 

0,29 3,0431 1,4804 1,0335 -0,6614 -1,2912 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,2922 -2,9823 -4,2744 -5,5799 -7,9944 

0,79 -0,4853 -2,2981 -3,6969 -4,9645 -7,1746 

0,68 0,1809 -1,6964 -3,1765 -4,4085 -6,4396 

0,6 0,7294 -1,1683 -2,7081 -3,9065 -5,7809 

0,53 1,254 -0,6278 -2,2151 -3,3765 -5,0906 

0,48 1,6518 -0,1888 -1,8028 -2,9315 -4,5153 

0,43 2,0649 0,2999 -1,3285 -2,4176 -3,8558 

0,4 2,3176 0,6189 -1,0089 -2,0699 -3,4126 

0,37 2,5718 0,9578 -0,6592 -1,6878 -2,9287 

0,34 2,8253 1,3167 -0,2759 -1,267 -2,3993 

0,29 3,2212 1,9258 0,4097 -0,5086 -1,4545 
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M3.8. táblázat: Az M3.8. és az M3.12. ábra elkészítéséhez felhasznált elpárolgási hő-

mérsékletek  

November 

 

D = 32 mm l = 0,033 mm l = 0,037 mm l = 0,04 mm l = 0,084 mm l = 0,1 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,5487 -3,33 -3,6924 -5,7034 -7,2379 

0,79 -0,7436 -2,6857 -3,0826 -5,0943 -6,506 

0,68 -0,068 -2,11 -2,5362 -4,5428 -5,8462 

0,6 0,4971 -1,5988 -2,0473 -4,0439 -5,2519 

0,53 1,0459 -1,0689 -1,5362 -3,5159 -4,6258 

0,48 1,4682 -0,6329 -1,1118 -3,0717 -4,1014 

0,43 1,9129 -0,1406 -0,6278 -2,5575 -3,4969 

0,4 2,1882 0,1851 -0,3043 -2,2088 -3,0887 

0,37 2,4675 0,5354 0,0467 -1,825 -2,6409 

0,34 2,7484 0,9114 0,4278 -1,4011 -2,1485 

0,29 3,2114 1,5962 1,1345 -0,5913 -1,214 

D = 40 mm l = 0,041 mm l = 0,044 mm l = 0,06 mm l = 0,09 mm l = 0,11 mm 

pm  [kg/s] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] T0 [°C] 

0,95 -1,2169 -2,9467 -4,257 -5,5669 -7,9834 

0,79 -0,3953 -2,2561 -3,6783 -4,9517 -7,1642 

0,68 0,2838 -1,6478 -3,1562 -4,3954 -6,429 

0,6 0,8433 -1,1132 -2,6858 -3,8926 -5,7693 

0,53 1,3786 -0,5654 -2,1902 -3,3612 -5,0772 

0,48 1,7844 -0,1201 -1,7753 -2,9147 -4,4998 

0,43 2,2054 0,376 -1,2976 -2,3986 -3,8372 

0,4 2,4627 0,7 -0,9755 -2,0491 -3,3916 

0,37 2,7209 1,0443 -0,6228 -1,6648 -2,9046 

0,34 2,9778 1,4088 -0,236 -1,2412 -2,3715 

0,29 3,3949 2,0577 0,4944 -0,434 -1,3666 
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M3.1. ábra: A COP érték változása a tömegáram (
pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében február hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, 

a T0 értékeit M3.1 táblázata tartalmazza 

 
 

M3.2. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében május hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, a 

T0 értékeit M3.2 táblázata tartalmazza 
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M3.3. ábra: A COP érték változása a tömegáram (
pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében augusztus hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.3 táblázata tartalmazza 

 
M3.4. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében november hónapban 1 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.4 táblázata tartalmazza 
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M3.5. ábra: A COP érték változása a tömegáram (
pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.5 táblázata tartalmazza 

 

M3.6. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, 

a T0 értékeit M3.6 táblázata tartalmazza 
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M3.7. ábra: A COP érték változása a tömegáram (
pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.7 táblázata tartalmazza 

 

M3.8. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében november hónapban 10 éves üzemidő után, Ø32 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.8 táblázata tartalmazza 
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M3.9. ábra: A COP érték változása a tömegáram (
pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében február hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.5 táblázata tartalmazza 

 
 

M3.10. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében május hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 °C, 

a T0 értékeit M3.6 táblázata tartalmazza 
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M3.11. ábra: A COP érték változása a tömegáram (
pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében augusztus hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.7 táblázata tartalmazza. 

 
M3.12. ábra: A COP érték változása a tömegáram ( pm ) és a kollektor szárak (l) távolságának függvé-

nyében november hónapban 10 éves üzemidő után, Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében, ha Tc = 50 

°C, a T0 értékeit M3.8 táblázata tartalmazza



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet 
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A KINYERHETŐ HŐTELJESÍTMÉNY VÁLTOZÁSA Φ40 MM 

SZONDAÁTMÉRŐ ESETÉBEN A SZONDA MÉLYSÉGE FÜGGVÉ-

NYÉBEN 

A primer oldali keringtetett folyadék tömegáram az egyik fő befolyásoló té-

nyező a furatból kinyerhető maximális hőteljesítmény meghatározásánál. Ebben a 

mellékletben vizsgálatokat végeztem a mélység függvényében a kinyerhető hőmér-

séklet és a kinyerhető hőteljesítmény nagyságának változására Ø40 mm átmérőjű 

szimpla talajszondákra a tömegáram és a hónapok függvényében. A szonda csövek 

távolságát a legjobb változatra választottam, amikor a szonda szárai a furat falánál 

találhatóak, a vizsgált üzemelési ciklus pedig 1 év. A figyelembe vett talajszondába 

lemenő (Tpv) (elpárologtatót elhagyó) folyadék hőmérséklete a tipikusnak tekinthető 

5 °C. 
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M4.1. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében február hónapban 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 
M4.2. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében május hónapban Ø40 

mm átmérőjű szondacső esetében 
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M4.3. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében augusztus hónapban 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében 

 

M4.4. ábra: A földből feljövő vízhőmérséklet (Tpe) (elpárologtatóba bemenő) és a kinyerhető 

hőteljesítmény ( atalajszondQ ) nagyságának változása a mélység (H) függvényében november hónapban 

Ø40 mm átmérőjű szondacső esetében



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. melléklet 
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MŰKÖDŐ TALAJSZONDÁS HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK BE-

MUTATÁSA 

A következő példákon bemutatok néhány hőszivattyús telepítést, amelyeknél a primer oldali 

hőforrás talajszonda. Feltüntetem az egyes telepítéseknél használt hőszivattyú típusokat, a 

fúrt talajszondák darabszámát és a beüzemelés paramétereit, majd összehasonlítom az álta-

lam kidolgozott, disszertációm 4. fejezeteiben ismertetett számítási metódus eredményeivel. 

Porsche autószalon és szerviz 

Telepítés helyszíne:    Budapest, Szerémi út 63-65. 

Hőszivattyúk típusa és darabszáma:  2 db Nordic Wec-400-HACW.  

A rendszer rövid ismertetése: 

A hőszivattyús rendszer két hőszivattyúból áll, amelyek együttesen az autószalont és a már-

kaszervizt látják el fűtési és hűtési energiával. A hőszivattyúk külön szondarendszerről mű-

ködnek. Egy darab hőszivattyút 15 darab 100 m mély talajszonda lát el hőenergiával. Össze-

sen a hőszivattyús rendszerhez 30 darab talajszonda tartozik. Az egyes furatok közti távol-

ság 6 m. A furatokba szimpla talajszonda van telepítve, a furatátmérő 142 mm és a szonda-

szárak közti távolság 74 mm. A furat a szonda lehelyezés után bentonitos öntettel lett feltölt-

ve. 1 db hőszivattyú mértezési kondenzációs hőteljesítménye 96,3 kW, amelyhez 3,99-es mé-

retezési COP érték tartozik. 

Mérések alapján a következő értékeket állapították meg: 

 100 m mélyen a talaj hőmérséklete:   15,8 °C. 

 Talaj átlagos hővezető képessége:    1,94 W/mK. 

A hőszivattyús rendszernél a primer oldali keringtetett fagyállósított folyadék tömegárama 

391 l/perc, a feljövő vízoldali hőmérséklete 8 °C, a lemenő vízoldali hőmérséklet pedig 5,2 °C 

(ΔT = 2,8 K) mindkét hőszivattyú esetében. A hőmérséklet adatok 2 hetes üzemelés után ta-

pintó hőmérővel lettek megállapítva. A fagyállósítás mértéke -7 °C, a fagyálló típusa propi-

lén glikol. 1 darab szondán áramló folyadék tömegárama 0,442 kg/s. Ezeket figyelembe véve 

1 darab szondából kinyert hőteljesítmény 4,78 kW. 



 

ppp 

 

Kreatív Dental Fogklinika 

Telepítés helyszíne:    Budapest, Vezér út 100. 

Hőszivattyúk típusa és darabszáma:  2 db Nordic Wec-300-HACW.  

A rendszer rövid ismertetése: 

A két hőszivattyúból álló hőszivattyús rendszer a magán fogászati rendelőt látja el fűtési és 

hűtési energiával. A hőszivattyúk külön szondarendszerről működnek. Egy darab hőszivaty-

tyút 10 darab 100 m mély talajszonda lát el hővel. A hőszivattyús rendszerhez összesen 20 

darab talajszonda tartozik. Az egyes furatok közti távolság 6 m. A furatokba szimpla talaj-

szondák vannak telepítve, a furatátmérő 142 mm és a szondaszárak közti távolság 74 mm. A 

furat a szonda lehelyezés után bentonitos öntettel lett feltöltve. 1 db hőszivattyú mértezési 

kondenzációs hőteljesítménye 71,5 kW, amelyhez 3,94-es méretezési COP érték tartozik. 

Mérések alapján a következő értékeket állapították meg: 

 100 m mélyen a talaj hőmérséklete:   15,48 °C. 

 Talaj átlagos hővezető képessége:    2,78 W/mK. 

A hőszivattyús rendszernél, a primer oldali keringtetett fagyállósított folyadék tömegárama 

260 l/perc, a feljövő vízoldali hőmérséklete 8,5 °C, a lemenő vízoldali hőmérséklete pedig 6 

°C (ΔT = 2,5 K). A fagyállósítás mértéke -7 °C, a fagyálló típusa propilénglikol. 1 szondán 

áramló folyadék tömegárama 0,44 kg/s. Ezeket figyelembe véve 1 szondából kinyert 

hőteljesítmény 4,25 kW. 

Marcali Városi Fürdő 

Telepítés helyszíne:    Marcali, Rózsa utca 2/a. 

 Hőszivattyúk típusa és darabszáma:  1 db Nordic Wec-600-H, 1 db Nordic-Wec-100-H 

és  2 db Nordic Wec-300-H. 

A rendszer rövid ismertetése:  

A hőszivattyús rendszer a Marcali Városi Fürdő beltéri medencéit hőntartja, előállítja a hasz-

nálati melegvizet, fűtést biztosít az épületnek és hőenergiát a szellőzési rendszernek min-

dösszesen 69 db furattal. Az egyes furatok közti távolság 6 m. A furatokba szimpla talaj-

szonda lett telepítve, furatátmérő 142 mm és a szondaszárak közti távolság 74 mm. A furat a 
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szonda lehelyezés után bentonitos öntettel lett feltöltve. A fagyállósítás mértéke -7 °C, a 

fagyálló típusa propilénglikol. A Nordic Wec-600-H hőszivattyú mértezési kondenzációs 

teljesítménye 145,2 kW, amelyhez 4,11-es méretezési COP érték tartozik, a Nordic-Wec-100-

H hőszivattyú mértezési kondenzációs hőteljesítménye 27,6 kW, amelyhez 3,98-as méretezési 

COP érték tartozik és 1 db Nordic Wec-300-H hőszivattyú mértezési kondenzációs teljesít-

ménye 71,5 kW, amelyhez 3,94-es méretezési COP érték tartozik. 

Mérések alapján a következő értékeket állapították meg: 

 100 m mélyen a talaj hőmérséklete:   16,1 °C. 

Talaj hővezető képesség mérés a beruházáshoz nem készült, ezért a következő átlagos érté-

ket vették alapul a tervezők a szondarendszer megtervezéséhez: 

 Talaj átlagos hővezető képessége:    2,41 W/mK. 

A medencék hőntartását a Nordic-Wec-600-H típusú hőszivattyú látja el, mindösszesen 36 

db, egyenként 100 m mély talajszondával. 

A hőszivattyús rendszernél a primer oldali keringtetett fagyállósított folyadék tömegárama 

604 l/perc, a feljövő vízoldali hőmérséklete 10,3 °C, a lemenő vízoldali hőmérséklet pedig 7,4 

°C (ΔT = 2,9 K). 1 darab szondán áramló folyadék tömegárama 0,2844 kg/s. Ezeket figyelem-

be véve 1 darab szondából kinyert hőteljesítmény 3,35 kW. 
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A mért és a számított adatok összehasonlítása 

Az adatok összehasonlításához a telepítés paramétereinek megfelelően kiszámítottam 

a talajszondákból kinyerhető hőteljesítményt és feljövő vízhőmérséklet.  

A számított eredmények – a közvetítő közeg felmelegedése és a kinyerhető 

hőteljesítmény – a Porsche Autószalon és Szerviz mért adatai felhasználásával: 

M4.1. táblázat: Porsche Autószalon és Szerviz számított adatai, ha az üzemidő τ = 2 hét, fu-

ratátmérő 142 mm, szonda szártávolsága 74 mm, 
pm  = 0,442 kg/s 

Mélység Számított  

érték 

Mért 

érték 

H [m] 
T [°C] 

T [°C] 

0 5,2 5,2 

10 5,2 -- 

50 6,08 - 

100 7,16 - 

50 7,9 - 

10 7,91 - 

0 7,75 8 

atalajszondQ [kW] 
4,36 4,78

 

Az eredő hőátviteli hőellenállás számításánál 2 hetes üzemeltetés utáni állapotot vettem fi-

gyelembe azonos talaj tulajdonságokkal, mint amelyek a tervekben szerepeltek. A keringte-

tett primer oldali folyadék fizikai tulajdonságai a következők: fajhő 3,865 kJ/kgK, sűrűség 

1068 kg/m3. A számítások során február hónapot vettem figyelembe, mivel a rendszeren a 

mérés ekkor valósult meg. 

A mért és a számított adatok elég jó közelítéssel hasonlítanak egymásra. A talajszondákból 

feljövő folyadék hőmérséklete esetében, az eltérés csak 3,2 %.  A kinyerhető hőteljesítmény 

esetében is az eltérés minimális, kevesebb, mint 9 %.. Ez azért adódik, mivel azonos bemene-

teknél (talajszondába lemenő hőmérséklet, Tpv = 5,2 °C) a számolt hőmérsékletkülönbség (

pvpe TTT  ) kisebb, mint a tervezett. 
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A számított eredmények – a közvetítő közeg felmelegedése és a kinyerhető 

hőteljesítmény – a Kreatív Dental fogklinika mért adatai felhasználásával: 

M4.2. táblázat: Kreatív Dental fogklinika számított adatai, ha az üzemidő τ = 2 hét, furatát-

mérő 142 mm, szonda szártávolsága 74 mm, 
pm  = 0,44 kg/s 

Mélység Számított  

érték 

Mért 

érték 

H [m] 
T [°C] 

T [°C] 

0 6 6 

10 5,97 -- 

50 6,76 - 

100 7,75 - 

50 8,42 - 

10 8,41 - 

0 8,25 8,5 

atalajszondQ [kW] 
3,82 4,25

 

A Kreatív Dental fogklinika számított értékei is hasonlóképpen változnak, mint az előző táb-

lázatban feltüntetett Porsche Autószalon és Szerviz számított értékei. A mért és a számított 

adatok jól közelítenek egymáshoz. A talajszondákból feljövő folyadék hőmérséklete esetében 

az eltérés csak 3 %.  A kinyerhető hőteljesítmény esetében az eltérés mintegy 10 %. Ez azért 

adódik, mivel azonos bemeneteknél (talajszondába lemenő hőmérséklet, Tpv = 6 °C) a számolt 

hőmérsékletkülönbség (
pvpe TTT  ) kisebb, mint a tervezett. 
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A számított eredmények – a közvetítő közeg felmelegedése és a kinyerhető 

hőteljesítmény – a Marcali Városi Fürdő mért adatai felhasználásával: 

M4.3. táblázat: Marcali Városi Fürdő számított adatai, ha az üzemidő τ = 2 hét, furatátmérő 

142 mm, szonda szártávolsága 74 mm, 
pm  = 0,2844 kg/s 

Mélység Számított  

érték 

Mért 

érték 

H [m] 
T [°C] 

T [°C] 

0 7,4 7,4 

10 7,69 -- 

50 8,54 - 

100 9,62 - 

50 10,07 - 

10 9,63 - 

0 9,72 10,3 

atalajszondQ [kW] 
2,42 3,35

 

A Marcali Városi Fürdő számított értékei is ugyan úgy változnak, mint az előző táblázatban 

feltüntetett 2 példában. Itt is a mért és a számított adatok jó közelítéssel hasonlítanak egy-

másra. A talajszondákból feljövő folyadék hőmérséklete esetében az eltérés csak 5,6 %.  A 

kinyerhető hőteljesítmény esetében az eltérés mintegy 27 %.  

Mindegyik bemutatott példánál az adatok másságát a mérési pontatlanságokkal lehet ma-

gyarázni. A mérés során a hőmérsékletek tapintó hőmérővel lettek meghatározva a 

hőközpontban a gerincvezeték csőfalán. Tapintó hőmérővel történő mérés esetében a mért 

értéket befolyásolja a mérés körüli hőmérséklet, illetve a mérés során tapintó hőmérővel csak 

a vezeték falának hőmérsékletét lehet meghatározni, nem pedig a valóságos áramló közeg 

hőmérsékletét. Az áramlási tömegáram meghatározásánál ultrahangos áramlásmérő volt 

használva, amelynél teljes mértékben nem lehetett az ideális mérési feltételeket betartani, 

mivel a hőközpontokban nem állt rendelkezésre kellő hosszúságú egyenes csőszakasz. 

Elmondható, hogy pontos mérések esetében a számítások megismétlésével feltételezhetően 

pontosabb eredményeket kapunk, amelyeknél a mért és számított értékek közti eltérés mi-

nimális lesz. A kapott eredményekből megállapítható, hogy az általam kidolgozott számítási 

metódus megállja a helyét a gyakorlati számítások során és alkalmas a hőszivattyús rendsze-

rek tervezésénél. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. melléklet 
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GYAKORLATI PÉLDA A MEGLÉVŐ TALAJSZONDÁS HŐSZIVATTYÚS FŰ-

TÉSI RENDSZER ÜZEMÉNEK OPTIMALIZÁCIÓJÁRA 

A meglévő rendszer üzemének optimalizációja alatt azt értjük, hogy a már telepített és mű-

ködő rendszernek megkeressük azokat a működési paramétereit – a fogyasztói igények 

függvényében – amelyekkel a rendszer üzemeltetési költségét minimalizálni tudjuk. Ehhez 

az értekezés 6.2.1 fejezetében feltüntetett célfüggvényt és optimalizációs egyenleteket veszem 

alapul. A számítások során felhasznált transzformációs egyenleteket és a döntési fehér doboz 

modellt disszertációm 4. fejezete tartalmazza. 

Egy megadott paraméterekkel működő talajszondás hőszivattyús fűtési rendszer talajszon-

dáiból rendelkezésünkre áll bizonyos mennyiségű hőteljesítmény, amelynek nagysága a te-

lepített talajszondákba lemenő folyadék hőmérsékletének és tömegáramának függvénye. A 

hőszivattyú ezt a hőt az elpárologtatóban hasznosítja és a kompresszor által hőteljesítményt 

közvetít a fűtési rendszernek, amelynek fedeznie kell a fogyasztói igényeket.  A talajszonda 

és a hőszivattyú valamint a hőszivattyú és a fogyasztó közti hőtranszportot a primer és a 

szekunder hálózat biztosítja, amelynek elektromos energia felhasználása a keringtetett fo-

lyadék mennyisége és a rendszer hidraulikai ellenállásának függvénye. Mivel a rendszer 

kiépítésén már változtatni nem tudunk, ezért ezeknek a részeknek az energia felhasználását 

a keringtetett közegek tömegáramának csökkentésével érhetjük el.  

A fogyasztói igényeket akkor tekinthetjük állandónak, ha a külső hőmérséklet nem változik. 

A külső hőmérséklet változás esetében változnak a fogyasztói igények (csökken a kívánt 

hőteljesítmény), amelyet a méretezési hőteljesítményre tervezett hőleadó felülettel rendelke-

ző fűtési rendszer változó fűtővíz hőmérséklettel (alacsonyabb, mint a tervezés fázisában) és 

csökkentett mértékű tömegárammal elégíthet ki. Ezeknek az értékeknek a beállítása az 

optimalizáció feladata. Csökkenő igények mellett és adott hőleadó felülettel ellátott rend-

szernél a kondenzációs hőmérsékletet egyre közelebb hozhatjuk az elpárolgási hőmérsékle-

téhez, amely COP érték növekedést okozhat.  

Az optimalizáció menetét példán mutatom be. A feltüntetett példában az aktuális fogyasz-

tói hőigény 8 kW. A tartandó belső hőmérséklet 22 °C, amely megegyezik a méretezési 

belső hőmérséklettel. 
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A feltüntetett példa méretezési paraméterei: 

 méretezési fűtési hőigény: 14 kW (amely 188 m2 fűtési alapterülethez tartozik), mére-

tezési belső hőmérséklet 22 °C, méretezési külső hőmérséklet – 15 °C; 

 hőleadó rendszer típusa: mennyezetfűtés (88,2 m2) és padlófűtés (99,3 m2); 

 méretezési szekunder oldali tömegáram: 0,65 kg/s 42 °C/37 °C méretezési fűtési hő-

foklépcső mellett; 

 méretezési kondenzációs hőmérséklet: 50 °C, méretezési kondenzációs hőteljesítmény 

14 kW; 

 kondenzátor paraméterei: Akond = 2 m2, kkond = 1,25 kW/m2K; 

 méretezési elpárolgási hőmérséklet: 1 °C; 

 elpárologtató paraméterei: Aelp = 2 m2, kelp = 2,9 kW/m2K;  

 a talajszondák együttes méretezési hőteljesítménye: atalajszondelp QQ   = 10,8 kW; 

 a hőszivattyú méretezési COP értéke: 4,03; 

 talajszonda átmérője: φ32 mm, furat átmérője: φ140 mm, szondaszárak távolsága 

0,084 m (a szondaszárak a furat falához képest átlagosan helyezkednek el), λtalaj = 2,41 

W/m2K, λtömedék = 2,13 W/m2K; 

 talajszonda darabszám: 3 db, amelyek hőteljesítménye egyenként 3,6 kW, a talajszon-

dákba lemenő, elpárologtatót elhagyó folyadék hőmérséklete (Tpv) 0,7 °C, és a talajból 

feljövő folyadék hőmérséklet (Tpe) 5 °C, 1 db talajszondában áramló folyadék tömeg-

árama 0,22 kg/s; 

 méretezési primer oldali tömegáram: 0,65 kg/s; 

 a primer és szekunder keringtető szivattyú hidraulikai hatásfoka és a villanymotor 

hatásfoka együttesen 37 %, a mennyezetfűtési szivattyú típusa Grundfos MAGNA 

25-80, a padlófűtési szivattyú típusa Grundfos Magna 32-100; 

 a primer folyadék fajhője 3 865 J/kgK. 
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A fogyasztó mint döntési fokozat 

Az optimalizációt a 6.1.2 pontban leírt módszertan szerint a döntési fokozatokra felírt rekur-

zív függvényegyenletek numerikus megoldásával döntési fokozatról döntési fokozatra lépve 

visszafelé haladó analízissel hajtom végre. Az első döntési fokozat a fogyasztó, ahol a sze-

kunder keringtetés villamos energia felhasználását és költségét vizsgálom a keringtetett tö-

megáram függvényében. Egyben áttekintem azt a kérdést, hogy az adott, aktuális 8 kW fo-

gyasztói hőigény értékéhez milyen kondenzációs hőmérséklet tartozik, amelynek állandósá-

ga – mindaddig, amíg a hőleadó felületek esetében az aritmetikai közepes hőmérsékletkü-

lönbség alkalmazhatósága fennáll – jó közelítéssel fenntartható. 

A 4.3 fejezetben a fogyasztóra felírt rekurzív optimalizációs függvény vizsgálata során meg-

állapítottam, hogy a keringtetett tömegáramra nézve egy belső, független optimalizáció hajt-

ható végre, amelynek értéke nem befolyásolja a kondenzációs hőmérsékletet. Ezért a követ-

kezőkben röviden áttekintjük, hogy a keringetett tömegáram függvényében hogyan alakul a 

keringetési villamos energia szükséglet. 

 A keringtetett szekunder oldali tömegáram paraméter ( sm - paraméter). Ismert fogyasztói 

hőigényből adódik az előremenő (Tse) és visszatérő (Tsv) fűtési vízhőmérséklet a szekunder 

oldali tömegáram paramétereként. Az optimális függvény a fogyasztó fokozatnál a keringe-

tés munkája a szekunder oldali tömegáram paramétereként. 
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 .                  (M5.1) 

Az M5.1. táblázatból kitűnik, hogy az adott hőleadó felülettel rendelkező fűtési rendszerhez 

a szekunder fűtővíz sm  paraméter értékeihez, milyen előremenő és visszatérő fűtővíz hő-

mérsékletek tartoznak. 

Ezután minden keringetett szekunder fűtővíz sm  tömegáramhoz megállapítható a keringe-

tés teljesítmény igénye és annak 1 órai üzemeltetési költsége, amelyet a M5.2. táblázat tar-

talmaz. A keringetés üzemeltetési költségét az ELMŰ 2011. július 1.-től érvénybe lévő A1 

normál díjszabás alapján állapítottam meg, amely bruttó 48,62 Ft/kWh. A kapott értékek az 

(M5.1) függvény numerikus értékei. 
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M5.1. táblázat: Az előremenő és visszatérő fűtővíz hőmérsékletének alakulása a szekunder fűtési tö-

megáram, mint paraméter függvényében a vizsgált fogyasztóQ = 8 kW esetében 

sm [kg/s] 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Tse [°C] 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 

Tsv [°C] 33,2 33,1 33,0 32,9 32,8 32,7 32,6 

sm [kg/s] 0,55 0,50 0,40 0,30 0,25 0,20 0,10 

Tse [°C] 36,0 36,1 36,6 37,4 38,1 39,0 43,9 

Tsv [°C] 32,4 32,3 31,8 31,0 30,3 29,3 24,5 

 

M5.2.. táblázat: A keringetés teljesítményigénye és ennek 1 órai üzemeltetési költsége a szekunder 

fűtési tömegáram, mint paraméter függvényében 

sm [kg/s] 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

sV  [m3/s] 0,001008 0,000907 0,000806 0,000756 0,000705 0,000655 0,000604 

Mennyezetfűtés nyomás-

vesztesége [Pa] 176 425 142 904 112 912 99 239 86 448 74 540 63 513 

Padlófűtés nyomásveszte-

sége [Pa] 282 206 228 587 180 612 158 741 138 281 119 232 101 594 

Mennyezetfűtési szivattyú 

teljesítmény igénye [W] 273,2 199,2 139,9 115,3 93,7 75,0 59,0 

Padlófűtési szivattyú tel-

jesítmény igénye [W] 437,0 318,6 223,7 184,4 149,9 120,0 94,4 

Mennyezetfűtés 1 órai 

villamos energia költsége 

[Ft/h] 23,4 17 12 9,9 8 6,4 5 

Padlófűtés 1 órai villamos 

energia költsége [Ft/h] 37,4 27,3 19,1 15,8 12,8 10,3 8,1 

Fűtővíz keringetésének 1 

órai villamos energia költ-

sége [Ft/h] ( )(1 smO  ) 60,8 44,3 31,1 25,6 20,8 16,7 13,1 
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sm [kg/s] 0,55 0,50 0,40 0,30 0,25 0,20 0,10 

sV  [m3/s] 0,000554 0,000504 0,000402 0,000302 0,000252 0,000201 0,000100 

Mennyezetfűtés nyomás-

vesztesége [Pa] 53 369 44 106 28 228 15 878 11 027 7 057 1 764 

Padlófűtés nyomásveszte-

sége [Pa] 85 367 70 551 45 153 25 399 17 638 11 288 2 822 

Mennyezetfűtési szivattyú 

teljesítmény igénye [W] 45,5 34,1 17,5 7,4 4,3 2,2 0,3 

Padlófűtési szivattyú tel-

jesítmény igénye [W] 72,7 54,6 28,0 11,8 6,8 3,5 0,4 

Mennyezetfűtés 1 órai 

villamos energia költsége 

[Ft/h] 3,9 2,9 1,5 0,6 0,4 0,187 0,0234 

Padlófűtés 1 órai villamos 

energia költsége [Ft/h] 6,2 4,7 2,4 1 0,6 0,2991 0,0374 

Fűtővíz keringetésének 1 

órai villamos energia költ-

sége [Ft/h] ( )(1 smO  ) 10,1 7,6 3,9 1,6 0,9 0,486 0,0608 

A kondenzátor mint döntési fokozat 

A kondenzátor üzemeltetése új költségelemet nem visz be a rendszerbe. A kondenzátorral 

kiegészített részrendszer optimális függvénye: 

   sc mOTO 
121  .                    (M5.2) 

Ahogy a 4.4 fejezetben bemutattam, adott fogyasztói hőigény - mind a fogyasztói hőleadó 

felületre, mind a kondenzátorra aritmetikai közepes hőmérsékletkülönbséggel számolva - 

igen nagy pontossággal meghatározza az igényelt kondenzációs hőmérséklet értékét. Az 

M5.3. táblázat tartalmazza a szekunder oldali tömegáram, mint paraméter függvényében  a 

kondenzációs hőmérsékleteket külön-külön logaritmikus és aritmetikai hőmérsékletkülönb-

séggel számolva. A figyelembe vett kondenzátor felület nagysága 2 m2, hőátbocsájtási ténye-

zője 1,25 kW/m2K, a fűtési víz fajhője pedig 4,127 kJ/kgK, a fogyasztói hőleadő felület átlagos 

hőátbocsájtási tényezője 3,5 W/m2K. 

A M5.3. táblázatból megállapítható, hogy a tömegáram paramétereként a kondenzációs hő-

mérséklet értéke 1 kg/s és 0,5 kg/s fűtési tömegáram tartományban alig változik, bizonyítva a 

4.4 fejezetben azt a megállapításomat, hogy adott fogyasztói hőigény a keringtetett fűtési 

víztömegáram széles tartományában jó közelítéssel a (4.102) képlet segítségével határozható 

meg. Vagyis  
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M5.3. táblázat: A kondenzációs hőmérséklet alakulása a szekunder fűtési tömegáram függvényében 

sm [kg/s] 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Tc [°C] - logaritmikus közép-

értékkel 37,5 37,5 37,5 37,6 37,6 37,6 37,7 

Tc [°C] - aritmetikai középér-

tékkel 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 

sm [kg/s] 0,55 0,50 0,40 0,30 0,25 0,20 0,10 

Tc [°C] - logaritmikus közép-

értékkel 37,7 37,8 38,0 38,4 38,8 39,5 43,9 

Tc [°C] - aritmetikai középér-

tékkel 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 

A kompresszor mint döntési fokozat 

A keringtetett tömegáram villamos energia szükségletének és üzemeltetési költségeinek 

elemzése után áttérek a hőszivattyú COP értékének és villamos energia szükségletének 

elemzésére. A (6.6) függvényegyenlet vizsgálatát végzem el, amely a fogyasztói rendszer és a 

hőszivattyú együttes rendszerének optimum számítását mutatja. Ismert kondenzációs hő-

mérséklet mellett azt vizsgálom, hogy a különböző elpárolgási hőmérséklet hogyan befolyá-

solja a hőszivattyú körfolyamatának COP értékét, villamos energia felhasználását és költsé-

gét. A (6.6) függvényegyenlet megismételve, a kompresszorral kiegészített részrendszer op-

timális függvénye:  

      fogyasztócfogyasztócoo QTOQTTETO  ()(, 21321  .                (M5.4) 

Ismert kondenzátor oldali feltételek mellett (fogyasztói hőigény, kondenzációs hőmérséklet) 

meghatározható a hőszivattyús körfolyamat COP értéke, illetve elektromos energia felhasz-

nálása az elpárolgási hőmérséklet, mint paraméter függvényében. Számításaim során a figye-

lembe vett kompresszor hidraulikai hatásfok 0,71. A körfolyamat COP értékeit az adott kon-

denzációs hőmérséklet és az elpárolgási hőmérséklet függvényében az M5.4. táblázat tartal-

mazza R407c hűtőközeg alkalmazása esetében. A vizsgált elpárolgási hőmérséklet tartomány 

– 10 °C-tól + 10 °C-ig terjed. Nyilvánvalóan az kell legyen a törekvésem, hogy minél maga-

sabb elpárolgási hőmérséklet mellett üzemeltessük a hőszivattyút, mert ez javítja a hőszi-

vattyú körfolyamatának COP értékét. 
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M5.4. táblázat: A körfolyamat adatai és COP értékei
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A hőszivattyú 1 órai üzemeltetési költségét szintén az M5.4. táblázat tartalmazza. Az üzemel-

tetés számításánál az ELMŰ 2011. július 1.-től érvénybe lévő A1 normál díjszabását vettem 

alapul, amely bruttó 48,62 Ft/kWh.  

A szekunder rendszer és a kompresszor együttes költségét, vagyis az  oTO321  értékeit is az 

M5.4. táblázat tartalmazza. 

Az elpárologtató mint döntési fokozat 

Ebben a részben az elpárologtatóval kiegészített részrendszer optimális függvényének vizs-

gálatát végzem el, amely 

   )(, 3214321 oelpo TOQTO  .                   (M5.5) 

Az elpárologtató üzemének fenntartása új költségelemet nem visz be a rendszer üzemeltetési 

költségeibe. Itt a feladatunk az, hogy a különböző elpárolgási hőmérséklet értékekhez, mint 

paraméter értékekhez hozzáillesztjük az elpárologtató és talajszonda munkapontjait, illetve 

meghatározzuk az együttes munkapontot. 

A körfolyamat fenntartásához a hőszivattyú elpárologtatójára a talajszondákból azt a 

hőteljesítményt szükséges rávezetnünk, amely a T0 értékekhez, mint paraméter értékekhez 

tartozik. Egy – egy T0 rögzített értékhez tartozó elpárologtató teljesítmény – ismert és rögzí-

tett Tc kondenzációs hőmérséklet mellett – a (6.8) képlettel számítható. Az egyes teljesítmé-

nyek kielégítéséhez szükséges lemenő (elpárologtatót elhagyó) primer oldali folyadék hő-

mérsékletét (Tpv) meghatározhatjuk a primer oldali folyadék tömegáramának függvényében, 

amelyet az M5.5. táblázat tartalmaz. A táblázat tartalmazza a primer gerincvezetékben ural-

kodó tömegáramot, illetve az 1 db talajszondában lévő primer folyadék tömegáramot. A táb-

lázat tartalmazza a szükséges elpárologtató teljesítményt, és az 1 db talajszonda által biztosí-

tandó teljesítményt az M5.4. táblázat alapján, illetve az összes talajszonda tömegáramhoz a 

talajszondákba lemenő és feljövő folyadék hőmérsékletét és az 1 db talajszondából kinyerhe-

tő hőteljesítmény értékét.  

M5.5.. táblázat: Az előremenő és visszatérő primer oldali folyadék hőmérsékletének alakulása a pri-

mer folyadék tömegáram paramétereként az M5.4. táblázatban meghatározott elpárologtató teljesít-

ményekhez 
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M5.5.1. táblázat 

elpQ  [kW] 6,01 

atalajszondQ  [kW] 2,003 

T0 [°C] - 10 

 elpo QTO ,4321

[Ft/h]
 

104,4 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
-9,7 -9,8 -9,9 -10,0 -10,1 -10,2 -10,3 -10,5 -10,9 -11,6 

Tpe [°C] 
1,8 2,2 2,7 2,9 3,2 3,3 3,5 3,9 3,8 3,3 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 14,69 13,96 13,12 12,50 11,83 11,49 10,70 9,38 5,58 5,76 

 

 

 

M5.5.2. táblázat 

elpQ  [kW] 6,23 

atalajszondQ  [kW] 2,076 

T0 [°C] - 5 

 elpo QTO ,4321

[Ft/h]
 

93,71 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
-4,7 -4,8 -4,9 -5,0 -5,1 -5,2 -5,3 -5,5 -5,9 -6,6 

Tpe [°C] 
4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,2 5,4 5,5 5,4 5,1 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 11,30 10,74 10,10 9,63 9,12 8,86 8,25 7,24 5,68 4,45 
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M5.5.3. táblázat 

elpQ  [kW] 6,45 

atalajszondQ  [kW] 2,15 

T0 [°C] 0 

 elpo QTO ,4321

[Ft/h]
 

83,11 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 -1,0 -1,7 

Tpe [°C] 
6,5 6,7 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,0 6,5 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 7,91 7,53 7,08 6,76 6,40 6,23 5,81 5,13 4,03 3,16 

 

 

 

 

M5.5.4. táblázat 

elpQ  [kW] 6,53 

atalajszondQ  [kW] 2,176 

T0 [°C] + 2 

 elpo QTO ,4321

[Ft/h]
 

78,9 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,4 1,0 0,3 

Tpe [°C] 
7,4 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 7,9 7,7 7,1 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 6,55 6,24 5,88 5,62 5,32 5,18 4,83 4,28 3,35 2,63 
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M5.5.5. táblázat 

elpQ  [kW] 6,62 

atalajszondQ  [kW] 2,206 

T0 [°C] + 4 

 elpo QTO ,4321  
[Ft/h]

 
74,69 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,4 3,0 2,3 

Tpe [°C] 
8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,6 8,3 7,8 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 5,19 4,96 4,67 4,47 4,24 4,13 3,85 3,42 2,67 2,11 

 

 

 

 

M5.5.6. táblázat 

elpQ  [kW] 6,66 

atalajszondQ  [kW] 2,22 

T0 [°C] + 5 

 elpo QTO ,4321  
[Ft/h]

 
72,61 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,4 4,0 3,3 

Tpe [°C] 
8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,0 9,1 9,0 8,7 8,2 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 4,51 4,31 4,07 3,89 3,69 3,61 3,36 2,99 2,33 1,84 
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M5.5.7. táblázat 

elpQ  [kW] 6,71 

atalajszondQ  [kW] 2,236 

T0 [°C] + 6 

 elpo QTO ,4321  
[Ft/h]

 
70,51 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,4 5,0 4,3 

Tpe [°C] 
9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,3 9,0 8,4 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 3,84 3,67 3,46 3,32 3,15 3,08 2,87 2,56 2,00 1,58 

 

 

 

 

M5.5.8. táblázat 

elpQ  [kW] 6,75 

atalajszondQ  [kW] 2,25 

T0 [°C] + 7 

 elpo QTO ,4321  
[Ft/h]

 
68,43 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,4 6,0 5,3 

Tpe [°C] 
9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,6 9,3 8,7 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 3,16 3,03 2,86 2,75 2,61 2,56 2,38 2,13 1,66 1,32 
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M5.5.9. táblázat 

elpQ  [kW] 6,79 

atalajszondQ  [kW] 2,263 

T0 [°C] + 8 

 elpo QTO ,4321  
[Ft/h]

 
66,34 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,4 7,0 6,2 

Tpe [°C] 
10,2 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 10,0 9,6 9,0 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 2,48 2,38 2,26 2,17 2,07 2,03 1,89 1,70 1,32 1,08 

 

 

 

 

M5.5.10. táblázat 

elpQ  [kW] 6,88 

atalajszondQ  [kW] 2,293 

T0 [°C] + 10 

 elpo QTO ,4321  
[Ft/h]

 
62,19 

pm  [kg/s] 
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

Tpv [°C] 
10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,4 9,0 8,2 

Tpe [°C] 
11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,7 10,3 9,6 

pm  [kg/s] – 1 

db talajszonda 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,17 0,13 0,10 

atalajszondQ  [kW] 1,12 1,10 1,05 1,02 0,98 0,98 0,92 0,84 0,64 0,55 
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Az M5.5. táblázat értékeiből a következők állapíthatók meg:  

Az M5.5.1. – M5.5.3. táblázatokban foglalt értékek nem adnak megvalósítható munkaponto-

kat, ugyanis miközben igen rossz COP értékek jelentkeznek, eközben a legkisebb keringetés-

sel is több hőt hozunk fel a talajszondából, mint amennyire a hőszivattyús rendszernek szük-

sége van. Értékelhető munkapontokat az M5.5.4 – M5.5.9 táblázatok adnak. Mindegyik táb-

lázatban bejelöltem azt a primer keringetést, amellyel a szükséges hőteljesítményt hozzuk fel 

a talajból.  

A talajszonda mint döntési fokozat, a teljes rendszer optimuma 

Ebben a döntési fokozatban új költségelemként megjelenik a szondákban és az elpárologta-

tóban keringetett primer hőhordozó közeg keringetési költsége. A teljes rendszer 

optimalizációs függvényét a (6.9) rekurzív függvényegyenlet mutatja, amely megismételve 
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Az optimalizáció utolsó fokozatát a talajszonda fokozat jelenti. Ennél a fokozatnál keresem a 

(6.9), illetve az (M5.6) függvényegyenlet minimumát numerikusan. Ehhez viszont meg kell 

állapítanom a talajszondákban és a primer gerincvezetékben a primer folyadék szállításának 

1 órai üzemeltetési költségeit. Ezt az M5.6. táblázat tartalmazza. A talajszondás rendszer hid-

raulikai ellenállása Rprimer rendszer = 2,57 * 1011 Pa*s2/m6. A számítások során szintén az ELMŰ 

2011. július 1.-től érvénybe lévő A1 normál díjszabását vettem alapul, amely bruttó 48,62 

Ft/kWh.  

 

M5.6. táblázat: A keringetés teljesítményigénye és ennek 1 órai üzemeltetési költsége a primer folya-

dék tömegáram, mint paraméter függvényében 

pm  [kg/s] 1 0,9 0,8 0,75 0,7 

pV  [m3/s] 0,000938967 0,00084507 0,000751174 0,000704225 0,000657277 

Rendszer nyomásvesztesége 

[Pa] 226 911 183 798 145 223 127 638 111 187 

Rendszer teljesítmény igénye 

[W] 320,4 233,6 164,0 135,2 109,9 

Működtetés 1 órai villamos 

energia költsége [Ft/h] 28 20,4 14,3 11,8 9,6 
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pm  [kg/s] 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 

pV  [m3/s] 0,000610329 0,00056338 0,000469484 0,000375587 0,00028169 

Rendszer nyomásvesztesége 

[Pa] 95 870 81 688 56 728 36 306 20 422 

Rendszer teljesítmény igénye 

[W] 88,0 69,2 40,0 20,5 8,7 

Működtetés 1 órai villamos 

energia költsége [Ft/h] 7,7 6 3,5 1,8 0,8 

A különböző keringetett tömegáramokhoz tartozó költségekhez hozzáadjuk az 

 elpo QTO ,4321  optimális függvény által mutatott üzemeltetési költségeket, akkor kiválasztha-

tó a teljes rendszer optimuma. A figyelembe vehető  elpo QTO ,4321  értékek az M5.5.4 – M5.5.9. 

táblázatokból vehetők ki +4 °C és + 8 °C elpárolgási hőmérsékletekhez tartozóan. Az (M5.6) 

numerikus kiértékelését az M5.7. táblázat mutatja. 

M5.7. táblázat: Költségösszesítő, a  op TmO ,54321
 optimális függvény numerikus kiértékelése 

Költségösszesítő 1 órai 

üzemeltetésre 

 op TmO ,54321
  

Szekunder 

hálózat 1 órai 

villamos ener-

gia költsége 

Hőszivattyú  1 

órai üzemelte-

tési villamos 

energia költ-

sége 

Primer hálózat 

1 órai villamos 

energia költ-

sége 

Mindösszesen 

1 óra villamos 

energia költ-

sége 

Méretezési állapot 16,7 Ft 173,6 Ft 7,7 Ft 198,0 Ft 

1. változat 7,6 Ft 65,0 Ft 3,5 Ft 76,1 Ft 

2. változat 7,6 Ft 60,8 Ft 6,0 Ft 74,5 Ft 

3. változat 7,6 Ft 58,7 Ft 7,7 Ft 74,0 Ft 

4. változat 7,6 Ft 62,9 Ft 3,5 Ft 74,0 Ft 

Az optimális munkapont jellemzői a következők: 

pm  = 0,6 kg/s, Tpe = 9,4 °C, Tpv = 5,7 °C, elpQ = 6,71 kW, T0 = 6 °C, Pkomp = 1,29 kW, COP = 6,18, 

kondQ = 8 kW, sm  = 0,5 kg/s, Tse = 36,1 °C, Tsv = 32,3 °C. 

A munkapontokat, illetve a bemenet – kimenet modelleket, amelyekből az optimális munka-

pontot kiválasztottam az M5.2. – M5.5. ábrák mutatják.  

Az elvégzett optimalizáció kiértékelése 

Az elvégzett optimalizációból megállapítható, hogy az előremenő fűtési vízhőmérséklet 

megválasztásánál törekednem kell a minél alacsonyabb érték beállítására. Ezt elérhetem a 

szekunder fűtési tömegáram módosításával. Az M5.3. táblázatból kitűnik, hogy egy bizonyos 

tömegáram érték után a kondenzációs hőmérséklet ugrásszerűen növekszik, tehát az alkal-
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mazható fűtési víz tömegárama 1 kg/s és 0,5 kg/s érték között található. Mivel a kondenzáci-

ós hőmérséklet jó közelítéssel a fogyasztói hőigény függvénye, ezért a szekunder oldali tö-

megáramot 0,5 kg/s értékre választom, ekkor az előremenő fűtési vízhőmérséklet 36,1 °C és a 

visszatérő fűtési vízhőmérséklet pedig 32,3 °C. A méretezési állapothoz képest a tömegára-

mot 0,65-ről 0,5 kg/s –ra csökkentettem, ezzel csökkentettem a szivattyú villamos energia 

felvételét és a keringetés költségét. 

Az adott fogyasztói igényhez tartozóan a körfolyamat kondenzációs hőmérséklete 37,4 °C. 

Az M5.4. táblázatból megállapítható, hogy a hőszivattyú COP értéke emelkedő elpárolgási 

hőmérsékletek esetén növekszik, ha a kondenzációs hőmérsékletet állandónak tekintem. Az 

M5.5. táblázatból és disszertációm 4. fejezetében bemutatott számítási metódusra alapozva 

megállapítottam az optimális elpárologtatási hőmérsékletet, amely + 6 °C. A méretezési 

munkaponthoz képest csökkenő hőigények esetében, folyamatos üzemben jóval kedvezőbb 

munkapont valósítható meg. Az optimális munkaponthoz tartozóan a COP értéke a mérete-

zési állapothoz képest 4,03 –ról 6,18 –ra nőtt.  

A méretezési munkapontban a rendszer üzemelési költsége 198 Ft/h, a 8 kW fogyasztói igény 

esetén pedig 74 Ft/h.  

 

Méretezési állapot: 

 

M5.1. ábra: A méretezési üzemállapot ábrázolása 
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1. változat: 

 

M5.2. ábra: Az 1. változatú üzemeltetési állapot ábrázolása 

2. változat: 

 

M5.3. ábra: A 2. változatú üzemeltetési állapot ábrázolása 

3. változat: 

 

M5.4. ábra: A 3. változatú üzemeltetési állapot ábrázolása 
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4. változat: 

 

M5.5. ábra: A 4. változatú üzemeltetési állapot ábrázolása 

 

 
 

 

 

 
 


