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Manapság az iskolák egyre kevesebb pénzzel gazdálkodhatnak, és 

emellett próbálnak egyre jobb minőségű oktatást nyújtani. A tankerületek inf-
rastrukturális kihívásokkal találják szemben magukat, beleértve a meglévő lé-
tesítmények feljavítását, új létesítmények gazdaságos építését, az épületekre 
és energiára vonatkozó előírások betartását és a létesítmények fokozódó ki-
használását. Ezeknek a témáknak mindegyike pénzügyi gondokhoz vezet. A 
geotermikus hőszivattyús rendszerek segíthetik a tankerületeket abban, hogy 
a kihívásoknak megfeleljenek. 

Az Omaha Public Power District (OPPD, omahai körzeti energiaszolgáltató) 
több mint 300 000 ügyfelével az egyik legnagyobb magántulajdonban lévő ener-
giaszolgáltató vállalat az Egyesült Államokban, évek óta ösztönzi a fogyasztóit 
elektromos hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerek használatára. Ehhez jön 
még a United States Department of Energy (Energiaügyi hivatal) és a United 
States Environmental Protection Agency (Környezetvédelmi ügynökség) támo-
gatása a termál (geotermikus) hőszivattyús HVAC (Heating, Ventillation, Air-
Conditioning, azaz fűtő, szellőztető, légkondicionáló) rendszerekhez, amelyek 
manapság a leghatékonyabbak az energiafelhasználás szempontjából, és a leg-
inkább környezetkímélők az épületfűtési és -hűtési rendszerek között. 

1995 óta az OPPD ösztönző programot folytat azon ügyfelei körében, 
akik elektromos hőszivattyút üzemeltetnek kereskedelmi létesítményekben. Az 
OPPD HVAC programért felelős osztálya együttműködött iskolakezelőkkel, 
építészekkel, mérnökökkel és alvállalkozókkal, hogy számos nagyvárosi tan-
kerületnek segítsen hatékony geotermikus fűtési és hűtési megoldások létre-
hozásában. 

Marketing és a HVAC rendszer kiválasztása 
Az OPPD nyári teljesítménycsúccsal üzemelő áramszolgáltató, amelynek 

az árai jóval az országos átlag alatt vannak. Mint ilyen, érdekelt az olyan tech-
nológiákban, amelyek két célt teljesítenek: növelik a csúcsidőszakon kívüli, 
vagyis téli fogyasztást, és csökkentik a csúcsidőszakban, vagyis nyáron, a ke-
reslet szintjét. A vízre kapcsolt hőszivattyús HVAC rendszerek teljesítik ezt a 

 



követelményt, és a termál alapú hőszivattyús HVAC rendszerek növelik ezt a 
hatást. Ez az egyik oka annak, amiért az OPPD aktívan ösztönzi a fogyasztóit 
elektromos hőszivattyús rendszerek használatára. 

Az 1990-es évek elején az Omaha Public School District (OPS, omahai 
nyilvános tankerület) egy helyi tanácsadó mérnök és egy helyi építész közre-
működésével kiválasztott és számos új elemi iskola számára HVAC rendszer-
ként szabványosított egy hagyományos vízre kapcsolt hőszivattyús rendszert. 
Az OPPD számára ez a választás kétségtelenül megkönnyítette a termál hő-
szivattyús rendszerek előnyeinek bemutatását. 

Az 1990-es évek közepén az OPPD módosított a kereskedelmi és ipari 
árain. Ennek az igazításnak a célja az volt, hogy az árak pontosabban tükröz-
zék az ügyfelek számára nyújtott elektromos szolgáltatás költségeit. Végül a 
kapacitáslekötés árát emelték és az energia árát a csökkentették. Azoknak az 
iskoláknak az esetében, amelyek vízre kapcsolt hőszivattyús HVAC rendszert 
telepítettek, az OPS-nek kissé alacsonyabb villamos berendezési költséget 
számolt fel. 

Az OPPD sok évvel ezelőtt megkezdte a legnagyobb hatásfokú és leggaz-
daságosabb HVAC rendszerek telepítését az OPS-nél, az OPS 1999-es közmű-
kötvény kibocsátását követően. Ez a 254 M USD-s kötvénykibocsátás azt céloz-
ta, hogy felújítsanak 14 elemi iskolát, három középiskolát és négy főiskolát, va-
lamint hogy építsenek három új elemi iskolát és egy új középiskolát. Ebből a 25 
iskolából csak 5 volt, amelyik nem használt vízre kapcsolt hőszivattyús HVAC 
rendszert. Az iskolák közül 15 termálvízre kapcsolt hőszivattyús rendszert hasz-
nált, függőleges, termál alapú, zárt rendszerű hőcserélővel. 

Tervezés 
Az OPPD 1997 óta aktívan együttműködik azokkal az ügyfeleivel, akik ér-

dekeltek a termál hőszivattyús HVAC rendszerekben, és szaktudást szerzett az 
üzleti épületek függőleges, termál alapú, zárt rendszerű hőcserélői területén.  

A 15 iskolai projekt mindegyikének, amelyikben az OPPD részt vett, meg-
volt a saját építészekből és gépészekből álló tervezőcsapata. Az OPPD 
számos projekten, amelyek között volt 13 felújítás és két új iskola, együtt dol-
gozott ezekkel a csapatokkal. 

A geotermikus fűtési és hűtési iparág fejlődése a piacon szerzett tapasz-
talatokon alapult. Kútfúró alvállalkozók tapasztalati szabályok alapján határoz-
ták meg a terheléshez szükséges kútmélységet. Célszerűnek látszik ennél 
jobb módszereket alkalmazni. 

A függőleges, termál alapú, zárt rendszerű hőszivattyús HVAC rendsze-
rek tervezésénél fontos tényezők: 

• a talaj hőtani tulajdonságai, 
• a vízre kapcsolt hőszivattyú-egységek által érzékelt fűtési és hűtési ter-

helés, 
• a vízre kapcsolt hőszivattyú-egységek hűtőenergia-fogyasztása, 

 



• a vízre kapcsolt hőszivattyú-egységek fűtőenergia-fogyasztása, 
• állami és helyi szabályozás. 
A talaj tulajdonságai fontosak a geotermikus hőcserélő méretének megha-

tározásához. A fontos adatok: a talaj hővezető képessége, a termikus talajdiffú-
zió és a mélységi földhőmérséklet. A paramétereket egy erre szolgáló vizsgálat-
tal határozzák meg. Ennek során a kritikus adatokon kívül a próbafúrás révén 
egyéb adatokat is nyernek, mint az aktuális telepítés elfogadható mélysége és a 
fúrás nehézsége. Ezektől közvetlenül függenek a költségek. 

A 15 iskola mindegyikénél végeztek próbafúrást, mivel Omahában válto-
zatosak a geológiai viszonyok. Mindegyik fúrólyukban találtak jelentős meny-
nyiségű agyagot, a nagyobb tengerszint feletti magasságban homokot és ka-
vicsot. A legtöbb projektben mészkőrétegek feküdtek az agyag alatt, ami to-
vábbi gazdasági és fizikai kihívást jelentett.  

A tervezett fűtési és hűtési terhelési értéknek nagy a jelentősége, mivel 
ezek a termál hőcserélők méretezésének a kiinduló adatai. A szellőztető rend-
szerek nagyban befolyásolják a termál rendszereket. Ezek tervezésénél a kö-
vetkező lehetőségeket vették figyelembe: 

• Önálló energia-visszanyerő szellőztetők. 
• Energia-visszanyerő szellőztetők kiegészítő fűtéssel, szárítással és új-

rafűtési lehetőséggel (mind lég-, mind vízhűtés). 
• Kültéri, vízre kapcsolt hőszivattyú-egységek előfűtő tekercsekkel. 
• A közvetlen külső levegő a visszavezetett levegővel (általában keve-

sebb, mint 20%) keverve. 
A szellőztetés az energiafogyasztásnak jelentős részét használja fel. A 

rendszer kiválasztása nagyban meghatározza a függőleges zárt rendszerű 
hőcserélők tervezésekor a hűtő- ill. fűtőenergia-fogyasztást.  

A szellőztetőrendszerek közül az OPPD az önálló, energia-visszanyerő 
szellőztetőket találta a legkiegyenlítettebbnek. A többi rendszerben többnyire 
magasabb hőleadási hőmérséklet adódott, amely nagyobb hűtési követelmé-
nyeket támaszt a hőszivattyúk belépő levegőkeverékének magasabb hőmérsék-
lete miatt. A tervezőnek egyensúlyt kell találnia a szellőztetőrendszer teljesítmé-
nye, a teljes energiafogyasztás és a termál hőcserélő költsége között. 

A hőterhelés és az energiamennyiségek meghatározása fontos, hi- 
szen egy hűtő üzemmódban dolgozó vízre kapcsolt hőszivattyú minden 
12 000 Btu/óra hűtőteljesítményhez kibocsát 15 000 Btu/óra hőt. (1000 Btu/óra = 
0,29 kW) Ugyanaz a vízre kapcsolt hőszivattyú körülbelül 9000 Btu/óra hőt fog 
elnyelni minden 12 000 Btu/óra fűtőteljesítményre. Emiatt még egy olyan rend-
szer is, amelyben nagyobb az éves fűtési órák a száma, mint a hűtési óráké, le-
het hűtésdominált a vízre kapcsolt hőszivattyúk működésének természete miatt. 
Hasonlóképpen egy lényegesen több hűtési órájú termál rendszernél nagyobb 
fúrólyukhossz szükséges a hosszú távú hatások kezelésére. 

A belépési vízhőmérséklet tervezési értéke kompromisszum a hőszivaty-
tyú működési hatékonysága és az építési költségek között. A kiterjesztett hő-

 



mérséklettartományú termál hőszivattyúk hatásfokgörbéje laposabb, mint a 
hagyományos vízre kapcsolt hőszivattyúké, és szélesebb működési tarto-
mányt tesz lehetővé a hatásfok feláldozása nélkül. Jellegzetes belépési víz-
hőmérsékletek voltak a projektekben 30–35 °C a hűtés, 2,8–4,4 °C a fűtés 
esetében, míg a hagyományos vízre kapcsolt hőszivattyúknál ez 15–30 °C 
tartományban szokott lenni.  

Fúrásmélység és távolság 
A lyukak függőleges hossza a belépő vízhőmérséklettől és az átfolyó 

mennyiségtől függ. A fűtővíz belépési hőmérsékletének csökkentése vagy a 
hűtővíz belépési hőmérsékletének emelése csökkenti a teljes lyukhosszat, és 
fordítva. A lyukak távolsága is fontos: hűtésdominált iskoláknál a nagyobb 
lyuktávolság csökkentette az összes hosszat. A működő lyukhossz 41–100 m, 
az átlagos távolságuk 3,7–6 m volt, a lyukak száma 84 és 312 közötti. 

Az OPPD mindegyik fúrólyukat teljesen elcementeztette – összhangban 
az állami előírásokkal – egy termikusan javított bentonit habarcsot használva. 
A javított habarcs ugyan drágább, de lehetővé teszi a kisebb lyukhosszat és 
az alacsonyabb projektköltségeket. 

Az állami és helyi szabályok célja a vízkészletek megóvása. Kitérhetnek a 
lyuk átmérőjére, maximális mélységére, cementező anyagokra és eljárásokra, 
visszatöltő anyagokra, hőátadó folyadékokra és az alvállalkozói szerződésekre. 

A helyszín kijelölésekor előnyben részesítették a vízszintes területeket. A 
hőcserélőket parkolók, játszóterek és labdarúgó pályák alá tették. Néhány he-
lyen két különböző helyre tették a hőcserélőt. A fúrólyukakat úgy helyezték el 
és csövezték össze, hogy az egy termál hőcserélőhöz tartozó lyukaknak leg-
feljebb 10%-a tartozzék egy-egy zónához. A cél a lehetőleg minél többféle zó-
na volt. A legtöbb projektben létesítettek egy központi szelepkamrát a zónán-
kénti áramlás szabályozására. 

Az épületek belsejében ezek a rendszerek nagyon hasonlóak a gázfűté-
sű bojlert, hűtőtornyot vagy folyadékos hűtőt használó, hagyományos vízre 
kapcsolt hőszivattyú-rendszerekhez. Kis különbséget jelent a tervezési belé-
pési vízhőmérséklet és a csőszigetelés szükségessége. Ez utóbbi nélkül az 
olyan középnyugati éghajlaton, mint Omaháé, ahol a hőmérséklet gyorsan 
megváltozhat, kondenzáció léphet fel az esetenként alacsony hőátadási hő-
mérsékleten. 

Ezen túl a rendszer fagyvédelemre is szorul. Sok esetben elegendő volt a 
vízbe kevert korróziógátló anyag, mert vagy a bojler volt képes szükség ese-
tén fűteni a vízkört, vagy a terhelés volt eléggé hűtésdominált ahhoz, hogy a 4 
°C alatti vízkörhőmérséklet ne okozzon gondot. Máshol fagyállót töltöttek a 
vízkörbe. Ez Nebraska államban élelmiszer tisztaságú propilén-glikolt vagy 
élelmiszer tisztaságú nátrium-acetátot jelent. Mivel ez utóbbi korróziót idéz elő, 
maradt a propilén-glikol vizes oldata, amellyel körülbelül –5 °C-ig biztonságos 
a rendszer.  

 



Kivitelezés 
Külön pályáztatták a lyukfúrást és a vízszintes köröket. Mindkettőt helyi 

(nebraskai) vállalkozók csinálták. A kútfúrók feladata volt a vizes körök feltöltése 
is. A gépészeti vállalkozók készítették a hőcserélőt az épülettel összekötő cső-
vezetéket, beleértve a szelepkamrákat és az egyes zónák fejrészét. Az ehhez 
szükséges gépészeti berendezést műhelyben legyárttatták.  

A gépészeti vállalkozók feleltek a nyomáspróbákért, a rendszerek átöblíté-
séért és átfúvatásáért. Minden egyes fejzónát nyomás alatt teszteltek, amint el-
készült, az egész rendszert pedig elkészülte után körülbelül egy napig tartó 
nyomáspróbának vetették alá. A kivitelezési költségek jelentősen szórtak. 

A rendszer beindítása 
Az üzembe helyezés nem különbözik bármelyik másfajta HVAC rendsze-

rétől. Nehézségek egyetlen rendszer esetében merültek fel a vízszintes csö-
vezésben lévő lyukak miatt, amit a szereléskor használt hibás hegesztési 
technológia okozott. Az épületek belsejében a végső kifúvatás, tisztítás tűnt a 
legkevésbé sikeresnek. Volt, amikor az áramlás teljesen leállt, mert a szűrőket 
eltömítette a szerelési hulladék. 

A projekt haladása 
Az OPS 2000-ben kezdte a Druid Hill Elementary School nevű iskolával. 

Az OPPD alvállalkozói 2001 tavaszán elkezdtek építeni 3 termál rendszerű 
elemi és 1 középiskolát. Ez a négy iskola ebben a tanévben elkezdett működ-
ni, pozitív tapasztalatokkal. 2002-ben elkészült négy további iskola, és elkezd-
tek egy ötödiket. 2003-ban az OPPD alvállalkozói hét további geotermikus 
rendszerrel felszerelt iskolát fognak befejezni. A 2002-ben befejezett iskolák-
nak 2003 augusztusában kell nyitniuk, a 2003-ban befejezetteknek pedig a 
2004–2005-ös tanévben. 

Haszon, energiamegtakarítás és megtérülés  
Az OPPD támogatást nyújtott az OPS-nek összesen közel 170 000 USD 

erejéig nyolc iskola esetében, hét további iskola rendszerei esetében 
135 000 USD várható, tehát összesen 305 000 USD. A támogatást a hőcseré-
lők árába számították be. 

Ezen kívül az iskolák megtakarítanak a termál hőszivattyús rendszerek 
üzemeltetésén és fenntartásán is. A Westside High School esetében elért meg-
takarítást részletezi az 1., 2. és 3. táblázat. Az OPS villamosenergia-
felhasználását mutatja négy felújított iskola esetében a 4. és 5. táblázat. 

 



1. és 2. táblázat 
A termálrendszer telepítésével elért energiafogyasztási 

és pénzügyi megtakarítások a Westside High School esetében 
 

Felújítás előtti energiastatisztika 

1996. július – 1998. június 
1 123 hűtési fok•nap Átlagos időjárási adatok a 

vizsgált időszakban 6 493 fűtési fok•nap 
Elektromos 174 805 USD 
Földgáz 79 266 USD 

254 071 USD 

Éves működési költség 

Összesen 
0,870 USD/ft2 
1 158 kW Teljesítményigény 
3,966 W/ft2 
3 493 743 kWh Energiafogyasztás 
11,96 kWh/ft2 

Éves villamosenergia-
felhasználás 

Közepes költség 0,0500 USD/kWh 
5963 MWh  Energiafogyasztás 
20,43 kWh/ft2 

Éves földgázfelhasználás 

Közepes költség 0,0133 USD/kWh 

292 000 ft2 (1 ft2= 0.09 m2) 

 
Felújítás utáni energiastatisztika 

2000. július – 2001. június 
1 268 hűtési fok•nap Átlagos időjárási adatok a 

vizsgált időszakban 6 012 fűtési fok•nap 
Elektromos 200 086 USD 
Földgáz 43 436 USD 

243 522 USD 

Éves működési költség 

Összesen 
0,658 USD/ft2 
1 332 kW Teljesítményigény 
3, 60 W/ft2 
3 908 546 kWh Energiafogyasztás 
10,56 kWh/ft2 

Éves villamosenergia-
felhasználás 

Közepes költség 0,0512 USD/kWh 
3396 MWh Energiafogyasztás 
9,173 kWh/ft2 

Éves földgázfelhasználás 

Közepes költség 0,0128 USD/kWh 

370 000 ft2 

 



3. táblázat 
Westside High School energiamegtakarítás 

 
Westside High School energiamegtakarítás 
Felújítás és termál HVAC projekt 

Fogyasztás (Btu/ft2) 43 147 (39%-kal kevesebb) Összes energia 
Költség (USD/ft2) 0,212 (24%-kal kevesebb) 
Fogyasztás (Btu/ft2) 1,4 (12%-kal kevesebb) Villamos energia 
Költség (USD/ft2) 0,046 (8%-kal kevesebb) 
Fogyasztás (Btu/ft2) 38 365 (55%-kal kevesebb) Földgázenergia 
Költség (USD/ft2) 0,154 (57%-kal kevesebb) 

 
4. táblázat 

Az Omaha Public School tankerület négy iskolájának energiafogyasztási 
szerkezete a felújítás előtt 

 
Felújítás előtti energiastatisztika 
Az 1999-es építési célú kötvénykibocsátási programban szereplő három elemi és egy kö-
zépiskolára 
Időszak 1998. január – 1999. november 

Villamos (USD/ft2) 0,288 – 0,343 
Földgáz (USD/ft2) 0,204 – 0,320 

Éves működési költség  

Összes (USD/ft2) 0,496 – 0,663 
Teljesítményigény (W/ft2) 1,99 – 2,55 
Fogyasztás (kWh/ft2) 4,50 – 5,86 

Villamosenergia-fogyasztás 

Költség (USD/kWh) 0,0586 – 0,0642 
Fogyasztás (kWh/ft2) 17,23 – 24,24 Földgázfogyasztás 
Költség (USD/kWh) 0,0117 – 0,0132 

 
5. táblázat 

Az Omaha Public School tankerület mostanáig felújított négy iskolájának 
energiafogyasztási szerkezete a felújítás után 

 
Felújítás utáni energiastatisztika 
Az 1999-es építési célú kötvénykibocsátási programban szereplő három elemi és egy kö-
zépiskolára 
Időszak 2001. január – 2003. november 

Villamos (USD/ft2) 0,509 – 0,701 
Földgáz (USD/ft2) 0,018 – 0,313 

Éves működési költség  

Összes (USD/ft2) 0,554 – 1,005 
Teljesítményigény (W/ft2) 3,44 – 3,61 
Fogyasztás (kWh/ft2)   8,69 – 14,87 

Villamosenergia-fogyasztás 

Költség (USD/kWh) 0,0465 – 0,0585 
Fogyasztás (kWh/ft2) 0,967 – 21,75 Földgázfogyasztás 
Költség (USD/kWh) 0,0144 – 0,0185 

 



Korábban mindegyik a négy felújított iskola közül korlátozott hűtési és szel-
lőztető rendszerrel és gázalapú fűtéssel működött. A felújítás során a cél a diá-
kok számára barátságosabb beltéri körülmények létrehozása volt. Az OPS tudta, 
hogy a felújított rendszerek működési költsége lényegesen magasabb lesz a ko-
rábbinál. Ez be is következett, amennyiben az igényelt csúcsteljesítmény körül-
belül megkettőződött, és a fogyasztás két-háromszorosa a felújítás előttinek. 
Sajnos a múlt augusztus óta az Omaha-i gázszolgáltató is megnövelte a keres-
kedelmi gáz árában az alapanyagdíjat majdnem 150%-kal. 

Míg a közvetlen építési költségekről volt szó korábban, a megtérülési 
idők és más megtakarítási jellemzők nehezen számíthatók, mert nehéz volna 
megegyezni az összehasonlító belső építési költségekben. Ilyenekhez tartoz-
nak a kicsi vagy teljesen kiküszöbölt gépészeti helyiségek, félemeletek, tolda-
léképületek és a hűtőtornyokat körülvevő biztonsági zónák. Sok esetben – kü-
lönösen új építményeknél – az effélék elhagyása az épület tervéből többet je-
lent, mint a termál hőcserélővel járó többletköltségek. 

(Gaul Géza) 
 

Geothermal heat for schools. = HPAC Engineering, 75. k. 4. sz. 2003. p. 25–35. 
 
Kaygusuz, K.; Kaygusuz, A.: Geothermal energy: power for a sustainable future. = Energy 
Sources, 24. k. 10. sz. 2002. p. 937–947. 
 
Und der Sieger heißt Wärmepumpe. = Strom Praxis, 2002. 11. sz. p. 30–31. 

 


