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A kapcsolt energiatermelésen alapuló 
távolsági energiarendszerek exergia-elemzése 

 

A cikk a kapcsolt energiatermelésen alapuló távfűtő/-hűtő rendszerek energia- és exergia-

elemzését vizsgálja. A hagyományos energetikai elemzések mellett az exergia alkalmazása jobban 

elősegíti az eredő és részhatásfokok értékelését, a termodinamikai veszteségek azonosítását és 

meghatározását. Az eredmények hozzájárulhatnak a kapcsolt energiatermelésen alapuló távolsági 

energiarendszerek és az épületeken belüli energiarendszerek tervezési és szimulációs technikáinak 

fejlesztéséhez. 

 

Tárgyszavak: exergia; kapcsolt energiatermelés; távolsági energiarendszer; hatásfok. 

 
Jelmagyarázat 
COP hűtési hatásfok 
E energia 
f minőségi mutató 
Q hő 
R energia-minőségfüggvény 
T hőmérséklet 
η energia-hatásfok 
τ exergia hőmérsékleti tényező 
ψ exergia-hatásfok 
 
Alsó indexek 
cH fagyasztó 
C hűtési 
DC távhűtés 
DH távfűtés 
elec elektromos 
f fűtőanyag 
gen abszorp. fagyasztó generátora 
 

H fűtés 
net nettó 
heat hő 
o környezeti állapot 
sys rendszer 
tot teljes 
UC végfelhasználási hűtés 
UH végfelhasználási fűtés 
 
Felső indexek 
CHP kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 
g nyereség 
l veszteség 
r szoba 
s helyiség 
u végfelhasználás 
w víz 
. időbeli sebesség (betű fölött) 
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Mi az a távolsági energiarendszer? 

A távolsági energiarendszerek egy vagy több 

energiaforrást hasznosítanak, és összetett fel-

használói igényeknek megfelelő energiaszol-

gáltatást nyújtanak: ez a megoldás helyettesíti 

az épületenkénti kazánokat, légkondicionáló-

kat, vízmelegítőket és vízhűtőket. A távolsági 

energiarendszerekben a központi szolgáltató-

nál létrehozott hőenergiát, pl.: forró vizet, 

gőzt, hűtött vizet juttatják el föld alatti vezeté-

keken keresztül az energiaforrástól az épülete-

kig. Az épületeknél kivonják az energiát, és a 

visszatérő vezetékeken a folyadék visszajut az 

energiaforráshoz, ahol azt ismét fűtik vagy 

hűtik. A távolsági energiarendszerek képesek 

fűteni, hűteni, sok közülük képes villamos 

energia kapcsolt termelésére is. A magyaror-

szági gyakorlatban elterjedt távfűtés mellett 

tehát a fejlettebb országokban a hűtést és lég-

kondicionálást is központosítják.   

 

A távfűtő/-hűtő rendszerek számos előnnyel 

járnak a közösség számára: 

 mentesítik az épületek tulajdonosait a saját 

fűtőmű fenntartásától, a fűtőanyag beszer-

zésétől és tárolásától; 

 rugalmas az üzemeltetésük, sokféle energia-

forrással működhetnek, bármilyen energia-

igényre tervezhetőek, függetlenül annak 

nagyságától; 

 pozitív hatással vannak a közösség gazda-

sági helyzetére és környezetére; 

 lehetőséget nyújtanak a növekvő energia-

igények kielégítésére anélkül, hogy további 

erőművet kellene építeni; 

 ezen rendszerek révén csökkenthető a helyi 

légszennyezés a városi negyedekben, mivel 

kisebb a füstöt kibocsátó kémények száma, 

és azokat a település külterületére, vagy ha-

tárain kívülre lehet helyezni; 

 általuk lehetőség van nagy hatásfokú hűtők 

használatára jég és fagyáspont körüli hő-

mérsékletű víz előállításához, hatékonyan 

használva az olcsó, csúcsidőn kívüli villa-

mos energiát – ezáltal csökkenthetők a költ-

ségek, a hűtő és fűtő rendszerek üzemelte-

tési és fenntartási problémái. 

 

Ezen és más előnyök következtében a távolsá-

gi energia sok országban, pl. az Egyesült Ál-

lamokban, Kanadában és Dániában jelentősen 

hozzájárult az energiamegtakarításhoz, a kör-

nyezetvédelemhez. Dániában pl. 1973-ban az 

első olajválság idején az importált olaj aránya 

az energiaigények 92%-t tette ki, a saját ener-

giaforrások aránya csak 2% volt. Ugyanekkor 

a távfűtés a dán fűtési igények 30%-át jelentet-

te, ennek egyharmadát kapcsolt hő- és villa-

mos energiatermeléssel állították elő. Azóta 

Dánia komoly eredményeket ért el tudatos és 

következetes az energiaprogramjával: 

 Az importolaj-függőség a teljes energiafel-

használás 92%-áról 2%-ra csökkent, míg a 

hazai energiaforrások alkalmazása a teljes 
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energiafelhasználás 2%-áról annak 65%-ára 

növekedett. 

 A távfűtés elterjedtsége 30%-ról 50%-ra 

növekedett, míg a kapcsolt erőműben ter-

melt távhő aránya 33%-ról 64%-ra nőtt a 

távfűtésen belül. A távhőnek csak 16%-át 

állítják elő fosszilis energiahordozókat ége-

tő, csak fűtést szolgáltató központokban, és 

megújuló energiaforrások látják el a távfű-

tés 20%-át (10% hulladékégetés, 9% bio-

massza, 1% ipari hulladékhő). A nagy váro-

si területek számára a hőt főleg szénégetésű 

kapcsolt erőművekben állítják elő, míg a ki-

sebb közösségek főként biomassza tüzelésű 

kapcsolt energia-előállítást alkalmaznak. 

 

 

Elemzés: 
energia és/vagy exergia alapján? 
 

Az energiaelemzések a termodinamika első 

főtételén alapulnak, amely közismert módon 

az energia megmaradását mondja ki. Az 

exergia-elemzések ezzel szemben elsősorban a 

termodinamika második főtételén alapulnak és 

a folyamatok rossz hatásfokú összetevőit job-

ban kihangsúlyozzák, mint az energia-

elemzések, ezáltal a hatékonyságot ésszerűb-

ben mérik. Sok kutató véleménye szerint egy 

folyamat termodinamikai teljesítménye jobban 

értékelhető az exergia-elemzések révén. Mint 

ismeretes, az exergia az a maximális munka, 

ami akkor jön létre, ha egy folyamat vagy egy 

rendszer egyensúlyba jut a környezetével. 

Másképpen fogalmazva az exergia az energia 

minőségének (vagy hasznosságának) is tekint-

hető. Egyszerűen fogalmazva az exergia gyak-

ran úgy is értelmezhető, mint az energia azon 

része, ami hasznos feladatok végzésére áll ren-

delkezésre. Az exergia elhasználódik a valós 

folyamatokban, megmarad viszont az ideális 

folyamatokban. A folyamatok során az exergia 

fogyása arányos az entrópiával, ami a folyama-

tok megfordíthatatlanságának eredményeképp 

jön létre. Az energia- és exergia-elemzések 

egyre inkább helyet kapnak a villamos energia 

előállításának, a kapcsolt energiatermelésnek a 

vizsgálatakor az utóbbi időben. Ezen elemzések 

alkalmazása jelentős eredményeket hozott a 

hagyományos energetikai technológiák terén. A 

modern technológiák területén ilyen elemzések 

használatával növelni lehet a teljesítményt, op-

timalizálni lehet a konstrukciókat. 

 

Ez az összeállítás a kapcsolt energiatermelésen 

alapuló távfűtést és -hűtést vizsgálja, mint az 

integrált energiarendszerek egyik fajtáját. Az 

integrált rendszerek a hagyományos rendsze-

rekhez képest bonyolultak, mivel villamos 

energiát, fűtési és hűtési szolgáltatást is nyúj-

tanak egyidejűleg. A téma illusztrálására, a 

módszer bemutatására esettanulmányként egy 

konkrét rendszer elemzése következik a to-

vábbiakban, mind az összetevők, mind az 
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egész rendszer hatásfokainak meghatározásá-

val, javaslatot téve azok javítására. Az összeál-

lítás elsődleges szándéka a tervezők tevékeny-

ségének segítése a rendszerek szimulálásában 

és optimalizálásában, ill. a megfelelő típusú 

rendszer kiválasztásában különböző célokra.  

 

További motivációs tényező a kapcsolt ener-

giatermelésen alapuló centralizált energiarend-

szerek elemzési eszközeinek bővítése az 

exergia alkalmazásával. A gyakorlatban jelen-

leg az energetikai technológiákat termodina-

mikailag az energiaelemzés eszközeinek fel-

használásával vizsgálják, pedig a folyamatokat 

jobban meg lehet érteni, ha termodinamikailag 

szélesebb körben vizsgáljuk azokat. Az 

exergia-elemzések további termodinamikai 

távlatokat nyitnak. Ez az összeállítás ezért 

következetesen mind az energián, mind az 

exergián alapuló megközelítést alkalmazza. 

 

 

Kanadai esettanulmány 
 

Az itt következő elemzések tárgya az a nagy-

méretű, kapcsolt energiatermelésű központi 

fűtő és hűtő beruházás, amelyet az Alberta-

tartománybeli edmontoni erőmű (Edmonton 

Power) javasolt az edmontoni városközpont 

ellátására. A tervezett kapcsolt energiatermelé-

sű központi fűtő- és hűtőmű jellemzői a követ-

kezők: 

a) A kezdeti kapacitás a fűtésre 230 MW, a 

hűtésre 100 MW, de lehetőséget kell terem-

teni a fűtési teljesítmény 400 MW-ra való 

emelésére 10 éven belül; 

b) 15 MW villamosenergia-kapacitás  kiváltása 

azáltal, hogy a jelenlegi helyi elektromos 

hűtőket és fagyasztókat központi szolgálta-

tással helyettesítik; 

c) Lehetőség a Rossdale Erőmű – amely a gőzt 

fogja adni a központi fűtés és hűtés számára 

– hatásfokának növelésére a kapcsolt 

üzemmód révén, 30%-ról 70%-ra. 
 
A konstrukciós megoldás legfontosabb újdon-

sága a központi hűtőmű és a hozzá csatlakozó 

körzeti hűtőhálózat. Kezdetben csavarkomp-

resszoros megoldást terveztek a központi hűtő-

műbe, a későbbiekben az abszorpciós működé-

sű hűtőmű kedvezőbbnek bizonyult. 
 
Az edmontoni erőmű 33 GWh/év szabad hűtési 
kapacitással rendelkezik, a hűtőmű éves ener-
giaigénye 169 GWh. A konstrukcióban szerep-
lő centrifugális hűtő hűtési hatásfoka (COP) 
4,5. ebből a hűtő éves villamosenergia-igénye: 

 = 169/4,5 = 38 GWh/év. A teljes hűtőmű-
re, beleértve a szabad hűtést és az elektromos 
hűtést, a COP = (169+33)/38 = 202/38 = 5,32. 
A kapcsolt energiatermelő/hűtő rendszer háló-
zatra kimenő villamos energiája  = 433 – 
38 = 395 GWh/év, mivel az erőmű villamos-
energia-termelése 433 GWh/év. Az abszorpciós 
változatokra, szintén beszámítva a szabad hű-

chW&

netW&
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tést is a hűtési hatásfok a következőképp alakul: 
egyciklusos abszorpciós hűtés esetén COP = 
202/252 = 0,80, kétciklusos abszorpciós hűtés 
esetén COP = 202/141 = 1,43; ahol egyciklusos 
abszorpciós hűtés esetén 252 GWh/év a hűtési 
munkabevitel, beleértve a szabad hűtést is, és 
141 GWh/év a megfelelő munkabevitel, a két-
ciklusos abszorpciós hűtés esetén. Megjegy-
zendő az abszorpciós hűtési esetekre, hogy mi-
vel a szivattyúk hajtási energiaigénye nagyon 
kicsi a hőbevitelhez képest (gyakran kisebb, 
mint 0,1%), ezt az energiát itt nem kell figye-
lembe venni.  
 
Az elemzések két szakaszra bonthatóak: az 
első szakasz az edmontoni erőmű által javasolt 

kapcsolt energiatermelésű központi fűtő és 
hűtő rendszerének kiinduló tervét modellezi és 
értékeli (1. ábra). Azután a rendszert módosít-
va, a villamos hajtású centrifugális hűtőket 
hővel hajtott abszorpciós hűtőkkel helyettesí-
tették (egy- és kétciklusos kivitelűekkel), és 
újraszámolták. A rendszer módosított része a 
2. ábrán látható. Az erőművet modellezési és 
elemzési célokból 6 fő részre osztották. Mind 
az egyes összetevők, mind a teljes kapcsolt 
energiatermelésű központi energiarendszer 
hatásfokait meghatározták. Az energiaveszte-
ségek helyeinek és okainak megtalálása céljá-
ból egyes összetevők kombinációiból álló több 
alrendszert is értékeltek a kutatók. Az energia- 
és exergia-elemzéseket egyaránt elvégezték.  

 

 

veszteség 

háztartási 
melegvíz fűtő alállomás forró víz előremenő (80 °C)kapcsolt energia-

termelés levegő helyiség fűt.meleg víz visszatérő (60 °C)

hideg víz előremenő (7 °C) helyiség hűtése 
központi hűtő 

(centrifugális hűtő) langyos víz visszatérő (15 °C)
hűtő alállomás 

veszteség 

hő és hűtés átvitele a távolsági 
energiarendszeren keresztül 

villamos energia, 
hő és hűtés előállítása 

végfelhasználói 
fűtés és hűtés 

 
1. ábra Az edmontoni erőmű által kiindulásként javasolt kapcsolt energiatermelésű 

távfűtő és -hűtő rendszer egyszerűsített ábrája 
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2. ábra Az 1. ábra A és B moduljainak 
módosított sémája, a villamos hűtők 

helyettesítése abszorpciós megoldással. 
A rendszer többi része változatlan 

 
Az egyszerűség kedvéért a gazdaságosság 

szempontjait, valamint a részterhelésű üzeme-

lést nem vették figyelembe a vizsgálatok so-

rán, az eredmények ennek megfelelően korlá-

tozottak. Számos egyszerűsítő feltételezést 

alkalmaztak a tömörség és egyszerűség kedvé-

ért, ezek azonban megengedhetőek az energia- 

és exergia-alapú eredmények különbségeinek 

kimutathatósága szempontjából. 

 

 

Az energiaátviteli adatok 
és a hatásfokok elemzése 
 

A vizsgált kapcsolt energiatermelésen alapuló 

távolsági energiarendszer éves energiaátviteli 

adatai az 1. táblázatban láthatók, elkülönítve a 

különféle hűtési változatokat. A rendszer ener-

gia- és exergia-hatékonysági számításaira az 1. 

táblázat adatait használták – az egész évre, 

illetve a téli (októbertől áprilisig) és nyári (má-

justól szeptemberig) időszakokra egyaránt.  

veszteség 

kapcsolt 
energiatermelés

 
központi hűtő 
(abszorpciós hűtő) A továbbiak az egyes alrendszerek, illetve a 

teljes rendszer hatásfokainak és egyéb minősí-
tő jellemzőinek számítását mutatják be. Az 
alrendszerek értelemszerűen az összetartozó és 
közös fizikai jellemzőkkel leírható összetevő-
ket fogják össze. 

veszteség 

 
Villamos energia és hő kapcsolt termelése 
 

A villamos hűtőt használó kapcsolt rendszer-

ben a  termelt villamos teljesítmény a ter-

melt hőáram, függvényében a következő 

képlettel fejezhető ki: 

W&

HQ&

 

HCHP
heat

CHP
elec QW &&

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

η
η

=  (1) 

 

Abszorpciós hűtőt használó kapcsolt rendszer-

ben ugyanez kifejezhető a termelt és bevitt 

hőáram,  és  függvényében: HQ& genQ&
 

( genHCHP
heat

CHP
elec QQW &&& +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

η
η

= )  (2) 

 

ahol  és  a kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés villamos és hőener-

gia-hatásfokát jelentik.  

CHP
elecη CHP

heatη
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1. táblázat 
A kapcsolt energiatermelésen alapuló távolsági energiarendszerek 

éves energiaátviteli adatai (GWh) * 
 
Az energia típusa Téli időszak, To = 0 °C Nyári időszak, To = 30 °C 

Távhő,  HQ& 0,8946 x 1040 = 930 0,1054 x 1040 = 110 

Vízmelegítés,  w,u
HQ& (22 GWh/hónap)  x 7 hónap = 154 0,1054 x 1040 = 110 

Helyiségfűtés,  s,u
HQ& 930 – 154 = 776 0 

Helyiség hűtés,  CQ& 0 1,00 x 202 = 202 

Villamos hűtő    

Teljes villamos fogyasztás,  W& 0,8946 x 433 = 388 0,1054 x 433 = 45,6 

Felvett energia,  fE& 0,8946 x 1733 = 1551 0,1054 x 1733 = 183 
Egyciklusú  abszorpciós hűtő 
Abszorpciós hűtő hajtásához szükséges hő,  genQ& 0 1,00 x 252 = 252 

Teljes villamos fogyasztás,  W& 0,8946 x 433 = 388 25/60 x (110+252) = 151 

Felvett energia,  fE& 0,8946 x 1733 = 1551 (110+252)/0,6 = 603 

Kétciklusú abszorpciós hűtő 

Abszorpciós hűtő hajtásához szükséges hő,  genQ& 0 1,00 x 141 = 141 

Teljes villamos fogyasztás,  W& 0,8946 x 433 = 388 21/64x(110+141) = 82 

Felvett energia,  fE& 0,8946 x 1733 = 1551 (110+141)/0,64 = 391 

* A téli időszakra az éves fűtési terhelés 89,46 %-át, az éves hűtési terhelés 0 %-át, nyári időszakra a maradék éves fűtési és hűtési terhelést szá-
molták el. 
 
Villamos hűtő használata esetén a kapcsolt 

rendszer teljes energia-hatásfoka következő-

képp számolható: 
 

f

HCHP
tot E

QW
&

&& +
=η  (3) 

 

abszorpciós hűtőt használó kapcsolt rendszer 

esetén pedig: 
 

f

genHCHP
tot E

QQW
&

&&& ++
=η  (4) 

 
ahol  a tüzelőanyag energiaáramát jelenti.  fE&
 
Az ennek megfelelő teljes exergia-hatásfok 

villamos hűtő használata esetén: 

f

HQCHP
tot )ER(

QW
H
&

&& τ+
=ψ  (5) 

 

abszorpciós hűtőt használó kapcsolt rendszer 

esetén pedig: 
 

f

genQHQCHP
tot )ER(

QQW
genH

&

&&& τ+τ+
=ψ  (6) 

 
ahol 

HQτ  és 
genQτ  az exergia hőmérsékleti 

tényezők    és  -re  vonatkozóan.  A T HQ& genQ&

hőmérsékleten lezajló hőátvitelre vonatkozóan 

τ ≡ 1–To/T, ahol To a környezeti hőmérsékletet 

jelenti. Az R az „energiaminőségi tényezőt” 

jelenti, amelynek értéke fosszilis energiahor-

dozók esetén 0,9 és 1 között változik. 
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Hűtés 

 

Az exergia-hatásfok hűtési üzemre, villamos 

hűtő használata esetén a következőképp írható: 
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abszorpciós hűtő esetén: 
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Hő és ’hideg’ szállítása 

 

A távfűtés forróvizes előremenő- és meleg-

vizes visszatérő vezetékeket, míg a távhű- 

tő rendszer hidegvizes előremenő- és lan-

gyosvizes visszatérő vezetékeket használ. Fel-

tételezzük, hogy a vezetékek tökéletesen szi-

geteltek, ezáltal a hőveszteség és a folya-

dékszivárgás figyelmen kívül hagyhatók. Emi-

att a távfűtés és távhűtés energia-hatásfoka 

100%. Az exergia-hatásfok a távfűtésre a kö-

vetkező: 
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a távhűtésre pedig: 
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A hő és a hűtés felhasználása 

 

A hőveszteség és a szivárgás a fűtő és hűtő 

végberendezésekben figyelmen kívül hagyha-

tók, ezáltal ezek energia-hatásfoka 100%. A 

fűtő végfelhasználók exergia-hatásfoka a kö-

vetkező: 
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a hűtő végfelhasználók exergia-hatásfoka pe-

dig: 
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A (11) egyenlet számlálójában levő első és 

második kifejezés a helyiségfűtés, illetve a 

vízmelegítés exergiaáramát jelenti. 

 

A teljes rendszer 

 

Mivel a vizsgált esetben három termék (villa-

mos energia, fűtés, hűtés) keletkezik, az ener-

gia-hatásfok kifejezés használata félrevezető 

lehet, részben ugyanezen szempontból az ener-

gia-hatásfok félrevezető lehet a hűtőre vonat-

kozóan is. Esetünkben jobb a teljes rendszerre 

az fsys ’minőségi mutatót’ használni, amit a 

következőképp lehet számolni: 
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figyelembevételével a távfűtés esetén a (9) és 

(10) képletek kiterjesztésével tehető meg: 
 
Az ennek megfelelő exergia-alapú hatékony-

sági mérőszám az exergia-hatásfok, amely a 

következőképpen számolható: 
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míg a távhűtés esetében: 
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A távfűtés és távhűtés 

újraszámolása 
 
A (15) és (16) egyenletek számlálójának má-

sodik tagja a csővezeték termikus exergia-

veszteségét, illetve -nyereségét jelenti. Az en-

nek megfelelő exergiaalapú hatékonysági mé-

rőszám, a teljes rendszer exergia-hatásfoka 

hasonlóan a (14) képlet kiterjesztésével szá-

molható: 

 

Mint már szerepelt korábban, a távfűtés 

forróvizes előremenő- és melegvizes visszaté-

rő vezetékeket használ, míg a távhűtő rendszer 

hidegvizes előremenő- és langyosvizes vissza-

térő vezetékeket. A vezetékek lehetnek a föld 

felszínén, vagy az alatt. Az elemzés valódisága 

érdekében a folyadékszállítás folyamán fellépő 

hőveszteséget vagy -nyereséget is figyelembe 

kell venni, még ha a vezetékek szigeteltek is. 

Ezáltal a távfűtés és távhűtés energia-

hatásfoka valójában kevesebb, mint 100%. A 

termikus kölcsönhatás a fűtő/hűtő vezetékek és 

a talaj között igen összetett lehet. A folyamat 

dinamikus modellje figyelembe veszi a talajra 

és a levegőre vonatkozó időjárási adatokat, a 

talaj hőtani és hidraulikai tulajdonságait, va-

lamint a nedvesség és a hő áramlását a talaj-

ban. 
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Az eredmények értékelése, 
következtetések 
 

A kapcsolt energiatermelésen alapuló távolsági 

energiarendszerek energia- és exergia-

hatásfokai – a háromféle hűtő esetére – a 2. 

táblázatban láthatók, beleértve a teljes rend-

szer fűtési és hűtési  oldalainak  hatásfokait is.  
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2. táblázat 
A kapcsolt energiatermelésen alapuló távolsági energiarendszerek teljes és részhatásfokai 

 
Energia-hatásfok, η (%) Exergia-hatásfok, ψ (%) Rendszer 

Centrifugális 
hűtő 

Egyciklusos 
abszorpciós hűtő 

Kétciklusos 
abszorpciós hűtő 

Centrifugális 
hűtő 

Egyciklusos 
abszorpciós hűtő 

Kétciklusos 
abszorpciós hűtő 

Fűtési oldal *   85  85   85 30 31 31 

Hűtési oldal + 532 # 80 # 143 # 14   9 12 

Teljes rendszer   94  83    88 28 29 29 

* A fűtési oldal magába foglalja a kapcsolt energiatermelést, a csővezetékes szállítást és a végfelhasználói fűtést 
+ A hűtési oldal magába foglalja a hűtést, a csővezetékes szállítást és a végfelhasználói hűtést 
# Ezek a hűtési hatásfokok (COP), 100-zal szorozva 
 
 
A teljes rendszer energia-hatásfokai a három 

alternatívát tekintve 83-tól 94%-ig változnak, 

az exergia-hatásfokok pedig 28-tól 29%-ig. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az energia-

hatásfokok az exergia-hatásfokokhoz képest 

nem adnak jelentős és összehasonlítható ered-

ményeket. Például a teljes rendszer energia-

hatásfoka villamos hűtők használata esetén 

94%, ami azt jelentheti, hogy a rendszer na-

gyon jó hatásfokú. A teljes rendszer exergia-

hatásfoka ugyanakkor ebben az esetben 28%, 

ami azt jelenti, hogy a folyamat termodinami-

kailag messze van az ideálistól. Az exergia-

hatásfok részben azért sokkal alacsonyabb az 

energia-hatásfoknál, mert a hőt magasabb hő-

mérsékleten (120 oC) állítják elő, mint ami a 

felhasználáshoz kell (22 oC a helyiségfűtéshez, 

40 oC a használati melegvíz előállításához).  

 

Lényegében a hűtők alacsony exergia-

hatásfoka felelős az egész folyamat alacsony 

exergia-hatásfokáért: a rendszer hűtési oldalá-

nak exergia-hatásfoka viszonylag kis értékű, 9-

től 14%-ig változik. Ezek a kis hatásfokértékek 

azzal magyarázhatók, hogy a helyiségek hűté-

séhez (22 oC) szükséges hideg víz hőmérséklete 

(11 oC) viszonylag közel van a környezet nyári 

hőmérsékletéhez. A hűtőközeg exergiatartalma 

kicsi a villamos centrifugális hűtők hajtásához 

szükséges energiához képest. Az ezzel a mun-

kával behozott exergiafelesleg az irreverzibili-

tások révén disszipálódva tűnik el. 

 

A 2. táblázatban látható exergia-alapú hatás-

fokok alapvetően különböznek az energia-

alapúaktól, mert az energia-hatásfokok külön-

böző formákban lévő energiákat használnak – 

az  exergia-hatásfokok viszont annak követ-

keztében szolgáltatnak kifejezőbb és haszno-

sabb eredményeket, hogy minden energiafor-

mát a megfelelő munkaegyenértékre átszámít-

va írják le a rendszer minőségét és viselkedé-

sét. Az exergia és az energia az elektromosság 

esetén megegyezik, míg az itt fontos szerepet 
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játszó hőenergiák exergiatartalma kisebb, mint 

a hozzájuk tartozó energia. Az abszorpciós 

hűtőt (akár egyciklusos, akár kétciklusos) és 

villamos hűtőt használó kapcsolt energiaterme-

lésen alapuló távolsági energiarendszerek 

eredményei, hatásfokai hasonlóak. Ebből kö-

vetkezően a választás közülük gazdasági és 

egyéb tényezőktől függ (környezeti hatás, ren-

delkezésre álló hely, zajkorlátozás). 

 

Végül, de nem utolsósorban az integrált távol-

sági energiarendszerek fontos pozitívuma az, 

hogy lehetőség van a hőenergia tárolására is. 

Például  földbe süllyesztett hőszivattyús rend-

szerrel hőt lehet kivonni alacsony hőmérsékle-

ten, így a központi hűtők hulladékhője nyáron 

tárolható a talajban, és télen kinyerve felhasz-

nálható a helyiségek fűtésére, valamint  háztar-

tási melegvíz előállítására, nyáron és télen 

egyaránt.  

 

Remélhetőleg ez az összeállítás elősegíti a 

kapcsolt energiatermelésen alapuló integrált 

távolsági energiarendszerek összetevőinek és 

azok hatásfokainak jobb megértését. Különö-

sen az exergia-elemzés nyújt fontos betekintést 

a teljesítmény és hatásfok alakulásába. Az 

eredmények azt tanúsítják, hogy a kapcsolt 

energiatermelésen alapuló távolsági energia-

rendszerekbe bevont energiaformákat nehéz 

értékelni, termodinamikailag összehasonlítani 

exergia-elemzések nélkül. Ez a nehézség első-

sorban a három energiatermék – villamos 

energia, hő, hűtés – különböző természetének 

és minőségének tulajdonítható. Jó esély van rá, 

hogy az eredmények hozzájárulnak azokhoz a 

szimulációs és elemző eszközökhöz, amelyek-

kel a fejlesztők és felhasználók az épületrend-

szereket tervezni, modellezni, optimalizálni és 

üzemeltetni tudják.  

 

Összeállította: Rusai László 
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