
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, 
-SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 

 
2.4 
2.6 Különböző rendszerű hőszivattyúk 

működési elve és alkalmazása 

Tárgyszavak: hőszivattyú; földhőszonda; geotermikus energia; 
talajkollektor. 

Hőtechnikai igények és szabályozás 

A fejlett országokban fokozódik az érdeklődés az ipari, a hivatali 
és a közhasználatú helyiségek, valamint a lakások klimatizálása iránt, 
mivel 

– szaporodnak a nagy nyári hőterheléssel járó üvegfalú épületek, 
– többlethőt adnak le hivatali helyiségekben az elektronikai beren-

dezések (számítógépek, másolók, mikroprocesszor-vezérlésű be-
rendezések), 

– szállodákban, éttermekben, üzletekben (versenyelőnyként is), to-
vábbá az orvosi, ügyvédi stb. praxis helyiségeiben már-már nélkü-
lözhetetlen ez a komfort, 

– az autókban is egyre többen értékelik a klimatizált utazást,  
– a prognosztizált éghajlatváltozás rendszeres, igen forró nyarakkal 

fenyeget. 
Svájcban a felhasznált energia 56%-át igényli a fűtés és hűtés, az 

ipar, a közszféra és a háztartások számára.  

Hűtő és fűtő gázmotoros hőszivattyú 

Az EU legfejlettebb országaiban 100 kW hűtőteljesítményig már 
rendelkezésre állnak a klimatizálás eszközei, de javarészt villamos haj-
tásúak vannak használatban. Ennél kevésbé költséges és primerenerge-
tikai szempontból is előnyösebb alternatíva az ún. gőzhőszivattyú (gas 
heat pump, GHP). A gázmotorhajtású hőszivattyús klímaberendezések-
nek ezt az új generációját Japánban fejlesztették ki, Németországban 
több mint egy éve van kereskedelmi forgalomban. A GHP fűtésre és hű-

 



tésre egyaránt használható, mégpedig gazdaságosabban, mint két külön 
rendeltetésű egység. A gazdaságilag és ökológiailag egyaránt előnyös 
GHP-rendszer az ún. hideggőzös eljárást alkalmazza. 

A hideggőzös hőszivattyúk működési elve 

Hőszivattyú segítségével a hőt alacsonyabbról magasabb hőmér-
sékleti szintre lehet emelni. Ehhez energiára van szükség egy kompresz-
szor hajtásához, amely a hőmérséklet-különbség leküzdésére alkalmas 
nyomáskülönbséget létesít. 

A hőszivattyú zárt ciklusában az ún. munkaközeg alacsony hőmér-
sékleten és kis nyomáson hőt vesz fel, ezáltal a párologtatóban gőz kép-
ződik, amelyet a sűrítőbe vezetnek. Itt a kompresszor összenyomja, ez-
által felmelegíti a gőzt, amely ezen a nagy nyomáson és hőfokon a 
cseppfolyósítóban kondenzál. A kört egy nyomáscsökkentő zárja, 
amelyben a folyékony munkaközeg visszaesik a párologtató hőmérsék-
leti és nyomásszintjére, majd újra indul a körfolyamat. 

A hideggőzös-eljárásban a cseppfolyósítóban leadott hőteljesít-
ményt, a párologtatóban felvett hőteljesítmény és a sűrítőbe bevitt hajtó-
teljesítmény együttesen határozza meg. A hajtáshoz gyakran használják 
ásványi fűtőanyaggal működő erőmű villamos energiáját, olykor 70%-ot 
is elérő szállítási és átalakítási veszteséggel. Ezek a veszteségek köz-
vetlen gőzmotoros hajtással kiküszöbölhetők. 

A gázmotoros hideggőzös eljárás ugyanazon folyamatban használ-
ható fűtésre és hűtésre: cseppfolyósító magas hőmérsékletének fűtésre 
való felhasználásakor a rendszer hőszivattyúként működik, amennyiben 
a hidegoldali párologtató hűtőfunkciójára van szükség, hűtő/fagyasztó 
berendezésként használható. 

Fűtés alkalmával a párologató a környezetből (föld, víz, levegő) 
származó hőt vagy ipari hulladék hőt használ fel. A sűrítőben magasabb 
hőmérsékleti és nyomásszintre emelt munkaközegnek a cseppfolyósító-
ban ismét leadott hője a sűrítő hajtóenergiájával és a gázmotor hulladék 
hőjével együtt rendelkezésre áll fűtés céljára. Hűtőfunkcióban a párolog-
tató a hűtendő épületből vonja el a párolgáshőt, amely a hűtőfolyadék 
gőzének cseppfolyósításakor visszakerül a környezetbe. 

A hideggőzös berendezések, ill. hőszivattyúk évtizedek óta alkalma-
zásban vannak, különösen beváltak magas hőmérsékletű ipari hulladék 
hő hasznosítására és egész évi hőszükséglet kielégítésére. 

Az iparban telepített egységeket azonban gyakran csak egyik funk-
ciójukban használják, mivel a hűtésről fűtésre vagy az ellenkező irány-

 



ban való átkapcsolásnak nincs szabályozott módszere. Ezt a problémát 
oldotta meg a japán GHP megjelenése a nyugati piacokon. Japánban a 
gázmotoros megoldás már kb. húsz éve gyakorlatilag felváltotta az elekt-
romos berendezéseket, mivel gazdaságosnak bizonyult az épületek fű-
tésére és hűtésére. A szigetországban ma több mint 400 000 GHP van 
üzemben. 

A gázmotoros hőszivattyúk 
működése 

A GHP-berendezések külső részében a gázmotor, a sűrítő, a csepp-
folyósító és a párologtató foglal helyet. Belső felszerelésük részei a ven-
tilátor, a párologtató és cseppfolyósító, továbbá a szükséges vezetékek 
(a vezérlés adatait, a ventilátorokat hajtó áramot és a kondenzátumot 
szállító vezeték). A belső szerelvényeket a fűtendő, ill. hűtendő helyisé-
gekben helyezik el. Maguk a hűtő-fűtő folyamatok – az európai értelme-
zésnek szokatlanul – mintegy a GHP mögött elrejtve, térben elkülönülve 
játszódnak le, fűtéskor több cseppfolyósítóval, hűtés esetén több páro-
logtatóval (belső, ill. külső klímaberendezésekkel!) 

A sűrítés külső hajtóerejét egy módosított személyautó-motor szol-
gáltatja, amely a felsorolt komponensekkel együtt megbízhatóan műkö-
dik, akár 10 000 üzemórás (azaz két-három éves) karbantartási interval-
lumokkal. 

A szükséges hűtő- vagy fűtőenergiát a külső berendezések közvet-
lenül a hűtőfolyadékkal bocsátják a belső részegység rendelkezésére. A 
GHP a „változtatható fagyasztóáram” (variable refrigerant flow, VRF) el-
vén dolgozik, vagyis az átfolyó hűtőközeg mennyiségét a belső berende-
zések teljesítményigényétől függően lehet változtatni. 

Németországban a VRF-rendszereknél elterjedtebbek a vizes klí-
maberendezések, amelyekben a GHP kondenzátorok együtt alkalmaz-
hatók egy tárolós és párologtatós szivattyúállomással (Speicher Konden-
sator Verdampfer Pumpenstation, SKVP).  

Hűtés és fűtés, 
a kettős funkció gazdaságossága 

A GHP hűtő- és fűtőfunkciója közötti váltás központi irányítását egy 
külső egységben levő négyutas szelep hajtja végre a hűtőközeg körára-
mának megfordításával. Fűtőüzemben a sűrítő a belső berendezések-
hez továbbítja a gáznemű hűtőközeget, ahol az kondenzálás közben hőt 

 



ad le a helyiségnek, fordított áramlású hűtőüzemben a folyékony hűtő-
közeg a belső berendezésekben elpárologva hőt von el a helyiségből, 
majd elvezeti onnan. 

A kettős rendeltetésű GHP gazdaságosság szempontjából fűtés ol-
daláról a ma használatos földgázkazánnal, hűtés vonatkozásában villa-
mos hajtású hideg vizes rendszerrel célszerű összehasonlítani. 

Példaként egy 33 kW hőszükségletű és 28 kW hűtőteljesítményt 
igénylő irodaépületet tekintve, annak a hagyományos fűtési és hűtési inf-
rastruktúrájához összesen kb. 65 000 eurót, a GHP teljes rendszeréhez 
csupán 52 000 eurót kell beruházni. 

Ennek a különbségnek az értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy 
az energiatechnikai ésszerűsítések rendszerint költségesebb beruházá-
sokhoz vannak kötve, amelyek energiamegtakarítás révén térülnek meg. 
A GHP esetében már a beruházás is olcsóbb, ehhez járul a hőszivattyú-
effektus általi megtakarítás. A GHP nagy gazdasági előnye természete-
sen az összköltségeknek a külön fűtő- és hűtőellátás hagyományos 
rendszerével való összehasonlításában is megmutatkozik: a kétévi 
összköltség különbsége 1200 euró (1. ábra). 
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1. ábra Irodaház évi költségeinek 
összehasonlítása 

 

A GHP környezeti előnye 

 



A GHP környezeti előnye a villamos hajtású hagyományoshoz ké-
pest a jobb energetikai viszonyaiból származik. Ezt az előnyt földgáz 
használata tovább növeli. 

Környezeti vonatkozásban, a forgalomban levő berendezésekből és 
a hivatali épület példájából kiindulva kell a GHP és a kettős megol- 
dás energetikai hatékonyságát összehasonlítani. A CO2-kibocsátáso- 
kat az energiafelhasználásokból és az emissziós faktorokból lehet ki-
számítani. 

Ennek alapján a CO2-kibocsátás csökkentése GHP használatával 
elérheti a 28%-ot, mégpedig elsősorban a fűtőfunkció által, amelyben a 
hőszivattyú és az energia/hő-kapcsolás elve együtt érvényesül. 

A föld hőjét felhasználó hőszivattyú 

A talaj viszonylag alacsony hőjének hasznosítása hőszivattyú segít-
ségével nemcsak a fosszilis készleteket kíméli, hanem e berendezések 
mai műszaki színvonalán a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás visszaszorí-
tását is, pl. az olajfűtéséhez képest több mint 50%-kal (2. ábra). 

Az elektromos gőzsűrítéssel működő hőszivattyúk teljesítőképes-
ségét fűtő- és villamos teljesítményük hányadosa (coefficient of per-
formance, COP) jellemzi, amely függ a Carnot-féle teljesítményszámtól, 
valamint a sűrítő, a hőcserélő, a nyomáscsökkentő és a csővezetékek 
alkotta hűtőkörben bekövetkező hőveszteségtől. A hőforrás kiválasztása 
azért kritikus, mert a teljesítményszám annál nagyobb, minél nagyobb a 
különbség a meleg és a hideg közeg között: 
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Ahol: 
ec = a To = 273 K-re (0 oC-ra) vonatkoztatott Carnot-féle teljesít-

ményszám, 
Tu = a hőt átadó környezet hőmérséklete, 
T = a hőt felvevő környezet hőmérséklete, 
∆T = a meleg és a hideg oldal hőmérsékletének különbsége. 
Ennek az összefüggésnek az alapján előnyös a felszínhez közeli hő 

hasznosítása. 
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2. ábra Különféle fűtőrendszerek fajlagos CO2-kibocsátása 

A geotermikus forrás hasznosítása a gyakorlatban 

A föld hőjének számos hasznosítási lehetősége közül leggyakrab-
ban a hőszivattyút alkalmazzák: 

– levegő/víz-, 
– víz/víz-,  
– sósvíz/víz-, 

ezen belül vízszintes vagy függőleges rendszerben. 
Vízszintes rendszerek: 
– az Ausztriában és Franciaországban elterjedt talajkollektor kb. 1,2 

m mélyen hurkolt formában földbe fektetett polietilén (PE) csö-
vekből áll, 

– az árokkollektor csak abban különbözik a talajkollektortól, hogy 
több cső fektetése árán kevesebb földet kell megmozgatni, 

– az angol nyelvterületen használatos spirál formájú csövek „slinky 
coils” szintén e célra mélyített árokba kerülnek. 

Valamennyi vízszintes rendszer helyigényes, kizárja a terep későbbi 
beépítését és kertet is csak nagy körültekintéssel lehet kialakítani rajta. 

 



Függőleges rendszerek: 
– a Svájcban preferált „földhőszonda” elnevezése annyiban megté-

vesztő, hogy segítségével nemcsak hőt, hanem hideget is ki lehet 
vonni a talajból, a cső hossza 70–350 m, átmérője 25–40 mm, 

– az építéskor rossz talajviszonyok miatt alapozásra alkalmazott be-
toncölöpök felhasználhatók „energiacölöpként” olyan módon, 
hogy a PE csövet még beépítés előtt felszerelik külső fegyverzet-
tel együtt, vagy vert cölöpök esetén már gyártáskor beöntik a csö-
veket a betonba. 

Speciális rendszerként Németországban különféle energiatárolókat 
alkalmaznak, köztük olyanokat, amelyekből a nyáron felhalmozott, talaj-
ban tárolt napenergiát télen fűtésre hasznosítják. 

Földhőszonda vagy geotermikus szonda 

A múltban beépített különböző földhőszonda-típusok közül a kettős 
U-alakúak váltak be, mert kibírják az építéssel és a termeléssel járó 
nyomóterhelést. A földhőszondák fajlagos teljesítményét és egyéb jel-
lemzőit a 4640 sz. VDI irányelv adja meg (1. táblázat). 

Svájcban a földhőszondákat rendszerint tisztán fűtésre használják, 
mivel többségük családi házakban működik. Hűtési célokra az iparban is 
használták, már a 90-es években létesítettek kísérleti földhőszondákat 
reakcióhő elvezetésére, majd éveken át monitorozták működésüket. Ipa-
ri méretben folyamathűtésre 2002-ben helyezték üzembe az első 
földhőszondát Németországban. 

A földhőszondák kettős – fűtő/hűtő funkciójukban különösen hasz-
nosak, és gazdasági előnyt jelentenek az irodagépek melegével és nap-
sugártöbblettel is terhelt üveghomlokzatú irodaházakban. A reverzibilis 
hőszivattyú ugyanis a lehető legalacsonyabb szinten tartja a primerener-
gia-fogyasztást. A geotermikus forrás gazdaságosságának legmeggyő-
zőbb bizonyítéka a földhőszondák növekedő száma (3. ábra).  

A geotermikus klimatizálás modern példái: 
– A Német Légibiztosítási Társaság épületéhez (a Frankfurt melletti 

Langenben) csatlakozik Közép-Európa legnagyobb földhő-
hasznosító telepe 157 db 70 m hosszú szondával, 340 kW hűtő- 
és 330 kW fűtőteljesítménnyel. 

– A Donaueschingenben épült új takarékpénztári központ mellett 56 
db 100 m hosszú földhőszondából álló klimatizáló egység műkö-
dik 275 kW hűtőteljesítménnyel.  

 

 



1. táblázat 
A hagyományos olajfűtés és a földhőszondával működő hőszivattyú 

költségeinek összehasonlítása* 
 

 Hőszivattyú, 104 m 
hosszú 

földhőszondával 

Hagyományos 
olajfűtés, 

2x2000 l-es tartály 
Üzemadatok   

– fűtőenergia (kWh/év) 13 000 13 600 
– hatásfok (%) 95 80 
– fűtőteljesítmény/villamos teljesítmény (COP-érték) 4 – 
– felhasznált energia (kWh/év) 3 580 17 000 
– olajfelhasználás (l/év) – 1 700 
– térigény (m3) 2,6 23 
– CO2-kibocsátás (t/év) – 3,8 

Felszerelési költség (CHF)   
– teljes rendszer, benne olajtárolás 12 730 16 300 
– földhőszonda, benne fúrás, beépítés 6 240 – 
– térfoglalás az épületben (400 CHF/m3)  1 040 9 200 
– különféle költségek (fektetés, kémény stb.) 1 620 1 600 

Összesen 21 630 27 100 
Energiaköltség/év (CHF)   

– villany, magas tarifa (0,2 CHF/kWh) 358 49 
– villany, alacsony tarifa (0,09 CHF/kWh) 161 22 
– csatlakozási díj 100 – 
– olajköltség (45 CHF/l) – 765 
– fenntartási költség 150 375 
– kéménytisztítás, füstgázellenőrzés – 180 

Összesen 769 1 386 

* Kiindulás: 6,5 kWh-s fűtőteljesítmény, 2400 üzemóra 
 
 
– A Svájci Nemzeti Bank Tanulmányi Központjában (Gerzensee) az 

eredeti levegő/víz hőszivattyút 2003-ban helyettesítették olyan 
módon, hogy 33 db 145 m-es szondát csatlakoztattak két hőszi-
vattyúhoz, egyenként 135 kW teljesítménnyel, amelyek összesen 
4900 m2 felületet elfoglaló épületeket fűtenek. 
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3. ábra Földhőszondák létesítése Németországban 
 
 A napsugárzás hőjét a földben tároló és egész évi használatra al-
kalmassá tevő létesítmények közül az első a németországi 
Neckarsulm-Amorbach új lakótelep ellátására épült, ahol 528 db 
30 m hosszú szonda segítségével hasznosítják a 630 000 m3 
földben tárolt napenergiát. 

–

– A zürichi légikikötő bővítéseként tervezett 500 m hosszú dokkot a 
törmelékes, laza altalajban kb. 30 m mélyre levert 350 cölöpre 
kellett építeni. Ezeket a köpenyre körben ráerősített tíz-tíz PE 
csővel energiacölöpnek alakították ki a nyáron föld alatt tárolt hul-
ladék hő téli fűtésre való felhasználása céljából. A rendszerben 
hőszivattyúk segítségével a talajból évi mintegy 1100 MWh ener-
giát lehet kivonni, ami az építmény hőszükségletének 65%-át, hű-
tési igényének 70%-át fedezi. A létesítmény várható élettartamát 
100 évre lehet becsülni. 

70%-át fedezi. A létesítmény várható élettartamát 
100 évre lehet becsülni. 
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Röviden… 

Napelem-telepítés 

2003 júniusában Texasban egy csapat nő megünnepelte egy új 
napelemrendszer összekötését a Texasi hálózattal. Az 5 napos műhely-
gyakorlaton 31 nő felállított egy 2,7 kW-os napelemrendszert az Austin 
szállóban. A munkát a Texasi Napenergia Társaság (Texas Solar Energy 
Society – TXSES) szervezte az Amerikai Napenergia Társaság 
(American Solar Energy Society – ASES) éves konferenciája részeként.  

Az USA 8 államából jelentkeztek nők a programra az élet több terü-
letéről. Volt közöttük mérnök, üzlettulajdonos, tanuló, nyugdíjas, oktató.  
A program 3 napos tanulással kezdődött különböző témákban: elektro-
mosság alapjai, napelemrendszerek összetevői, terhelésbecslés, bizton-
sági rendszerek. Utána a rendszertelepítés 2 napig tartott. Közösen szál-
lították a napelempaneleket a tetőre, felépítették az állványt, összesze-
relték a rendszert, kiegészítették az elektromos vezetékeket és összekö-
tötték a rendszert a hálózattal. Három szakértő hölgy vezette a csapatot.  

A szálló vezetősége mindig is fontosnak tartotta a környezetvédel-
met. 2002-ig a tetőt napelemek borították, amelyeket tetőfelújítás miatt 
távolítottak el. A szálló 1989-es fennállása óta megfelel a környezetvé-
delmi követelményeknek, a villamos energiát a texasi szélerőművektől 
kapja.  

A napelemeket a város adományozta a szállónak. A hotel vendége-
inek (40%-a külföldi) lehetősége van működő napelemeket látni. A nap-
elemek az utcáról is láthatók, ez növeli a környezetvédelmi tudatosságot 
az austiniakban. A város célja, hogy világelsők legyenek megújuló ener-
giaforrások telepítésében, felhasználásában. Céljuk 2005-re 5%-os, 
2002-re pedig 20%-os megújuló energiaforrás elérése.  

 
További információk elérhetők a következő internetes oldalakról: 
www.ases.org 
www.solarenergy.org, 
www.solarliving.org/index.cfm  
www.dsireusa.org 
 

(Solar Today, 18. k. 2. sz. 2004. márc./ápr. p. 24–27.) 
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