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A hőszivattyús rendszer elemei 
 A hőszivattyús rendszer elemei 
 Hőszivattyú 
 Hőnyerési rendszer 
 Hőközponti elemek 
 Belső hőleadók 
 Szabályzás 
A MÉGSZ geotermikus hőszivattyús szakosztálya ,segítve a 

hatékony hőszivattyús rendszerek szélesebb körű terjedését,- 
amely a jelentős CO2 kibocsájtás csökkentés lehetősége miatt 
mindannyiunk közös érdeke- 2013-tól kezdődően cikksorozatot 
indított. 

 A cikksorozatban elsődlegesen a gyakorló szakembereknek   
kívántunk egy rendszerezett ismeretet nyújtani arra 
vonatkozóan,hogy milyen szempontok figyelembe vételével lehet 
tervet készíteni egy projektre,amelyben egy hatékony,ár/érték 
arányban  kedvező hőszivattyús rendszert kívánnak alkalmazni. 
(Előadásom kiegészítéseként e cikkeket figyelembe ajánlom) 
 



A hőszivattyúk 
 Hőszivattyú kiválasztása a tervezett feladatra 

 Fő cél az SCOP és SEER értékek maximalizálása,a 
legkedvezőbb ár/érték arány biztosítása mellett. 

 Optimális hőszivattyú kapacitás meghatározása 

A monoenergetikus 
üzemmód 
Általános rendszer 
konfiguráció esetén a 
hőszivattyú fűtési 
teljesítményét az épület 
maximális hőszükségletének 
kb. 70 – 85%-ára (az EN 12831 
szabvány szerint) célszerű 
méretezni. 



A hőszivattyúk 
 A funkciókra történő kiválasztás a hatékonyság és a 

beruházási költségek optimalizálásával 
 A geotermikus hőszivattyús rendszerek esetében  

lehetséges hűtési megoldások: 
  1.Aktív hűtés 
  2.Passzív hűtés 
  3.Kombinált hűtés (aktív/passzív) 

 Az aktív hűtés  
 Azt jelenti, hogy a hűtőkörfolyamat reverzibilis 

(megfordítható). Ez egy bonyolultabb körfolyamattal 
,beépített fordító szeleppel, szabályozással, védelmi 
funkciók  számának növelésével oldható meg.  

 



  A hőszivattyúk 

1.ábra Reverzibilis EVI hőszivattyús körfolyamat 



A hőszivattyúk 
 Passzív hűtés 

 Passzív hűtés esetén a hőszivattyú hűtőkörének a hűtési 
körfolyamatban semmi szerepe nincs. Ebben az esetben 
a hőszivattyú elpárologtató folyadék (föld) oldalához  
egy hőcserélő, szivattyú, háromjáratú szelep és egy 
szabályzás  van illesztve, amellyel megkerülve a 
hőszivattyú hűtőkörét -a  talajhővel nyári viszonyok 
között az épületből közvetlenül tudunk hőt elszállítani.  

 Az épület passzív hűtését  bármelyik hőszivattyúnál 
utólag is meg lehet valósítani,hiszen a kompresszor 
működése nem szükséges! 

 Az 2.ábra erre mutat egy lehetséges megoldást. 
 

 



A hőszivattyú 



Desuperheater 
A körfolyamat ~15%-a tulhevített tartomány 

Egyfokozatú kompresszoros fojtásos szárat ciklus 



Kétkondenzátoros hőszivattyú 



Hőnyerési rendszerek 
 Levegő-víz 
 Nyitott rendszer 

 Víz-víz (kutas rendszerek) 
 zárt rendszer 

 Horizontális kollektor 
 Vertikális szonda 
 Tó szondás rendszerek 
 
Tervezés szempontjából a legnagyobb kihívás a zárt 

rendszerű hőnyerés tervezése jelenti. 



Hőnyerési rendszerek 
 Gyakorlati tapasztalat 
 A szonda rendszereknek nincs valódi tervezője 

 A jogszabály geológust ír elő,aki információk és 
ismeretek hiányában nem tudja megfelelően megoldani 
a feladatot. 

 A gépésztervezők a feladatot sok esetben áthárítják a 
szondatelepítőkre 

 Hőszivattyúk típusától paramétereitől, a rendszer 
várható SCOP/SEER értékétől függetlenül készül 
szondaterv,illetve hosszútávú termikus hatáselemzés 

Túltervezés hatása: Az élettartamra vonatkoztatott CO2 
kibocsájtás növekszik. 



A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének 
elmélete 

QH= Az épület számított hővesztesége /kW/ 

 COPH= a kiválasztott hőszivattyú Tmin hőmérsékletéhez 
tartozó érték (probléma,ha nincs minden hőfokszintre 
megadva COP érték!) 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS ZÁRT KOLLEKTOROS ÉS SZONDÁS RENDSZEREKMÉRETEZÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAA szondarendszer méretezésének alapja az adott körülmények közötti ,szükséges szondahosszúság meghatározása, amely lehetővé teszi egyéb, számunkra szükséges paraméter, –SPF(SCOP) várható értékének meghatározását,  s a Termikus Hatás” elemzés elvégzését is.HORIZONTÁLIS FÖLDH KOLLEKTOR HOSSZÁNAK MEGHATÁROZÁSA FTÉSI ÜZEMMÓDBAN:  A KÉPLETBEN SZEREPL ADATOK MEGHATÁROZÁSAAZ ÉPÜLET SZÁMÍTOTT HVESZTESÉGE /QH;KW/A szondatervezéshez elsként az épület lehetség szerint pontos hveszteség számítását kell elvégezni,az adott területre a szabványban meghatározott legalacsonyabb külsléghmérsékleti hfokszintre. A pontos számítás a rendszer ár/érték arányát tekintve nagyjelentség, hiszen a hszivattyús rendszereket túltervezni célszertlen, költséges, ami a rendszerek megítélését erősen rontja!A Hőszivattyús rendszereknél emiatt optimális megoldás a monoenergetikus üzemmódA hőszivattyúra számítandó kisebb beruházási költségek miatt, a monoenergetikus üzemmódra monovalens működés hőszivattyúval szemben jelent gazdaságossági előnyt.Általános rendszerkonfiguráció esetén a hszivattyú ftteljesítményét az épület maximális hőszükségletének kb. 70 – 85%-ára (az EN 12831 szabvány szerint) célszer méretezni.Ebben az esetben a hőszivattyú éves űftési fedezeti aránya kb. 95 – 98 %. A kiegészítő fűtést célszer egy puffertartályba épített elektromos fűtőbetéttel megoldani, amelyet automatikusan a hőszivattyú szabályzója indít szükség esetén.A Hszivattyús rendszereknél emiatt optimális megoldás a monoenergetikus üzemmódA hszivattyúra számítandó kisebb beruházási költségek miatt, a monoenergetikus üzemmóda monovalens mködés hszivattyúval szemben jelent gazdaságossági elnyt.Általános rendszerkonfiguráció esetén a hszivattyú ftteljesítményét az épület maximálishszükségletének kb. 70 – 85%-ára (az EN 12831 szabvány szerint) célszer méretezni.Ebben az esetben a hszivattyú éves ftési fedezeti aránya kb. 95 – 98 %. A kiegészít ftéstcélszer egy puffertartályba épített elektromos ftbetéttel megoldani, amelyet automatikusana hszivattyú szabályzója indít szükség esetén.



A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének 
elmélete 

 



A zárt rendszerű hőnyerési mód 
tervezésének elmélete 
 Tmin =ELT → A tervezett legalacsonyabb hőszivattyúba 

bemenő folyadék hőmérséklete [K]. 
 A Tmin hőmérsékletet a szondatervezést végző mérnök 

adja meg, az évi SPF érték, valamint a szükséges 
furatszámok figyelembe vételével. 

 A Tmin.hőm.tartozó fűtési előremenő 
hőm.függvényében a COPH meghatározható 

 Rp=szonda hővezetési ellenállása(mK/W) 
 Rs=kollektorokat,szondákat körülvevő talajmező 

hővezetési ellenállása (mK/W) 



A kollektorokat és szondákat körülvevő talajmező 
hővezetési ellenállása  

 
 Sb= konfigurációtól függő tényező. 
 amelyet manuális számítás esetén táblázatokból és 

diagramokból lehet meghatározni. 
Groutng for Vertical Geothermal Heat Pump Systems 
Engineering Design and Field Procedures Manual 
IGSHPA  Oklahoma State University 

 
 

 FH= A hőszivattyú futási százaléka 
 TL=az adott terület geotermikus gradienséből 

következő átlagos talaj hőmérséklet. 



A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének 
elmélete 



A hosszútávú termikus hatáselemzés 
 A hosszútávú (25év) termikus hatás elemzése azt 

hivatott megvizsgálni, hogy az adott éghajlati és 
geológiai viszonyok között telepített zárt szondás 
rendszer a tervezett hőtechnikai igényeket 
folyamatosan, akár 25 év folyamatos üzem után is 
ki tudja-e elégíteni,vagy a szondák környezetében 
olyan mértékű tartós hőfokcsökkenés áll be,amely 
a hőszivattyúk üzemét lehetetlenné teszi. Ebben 
az esetben ugyanis huzamosabb-akár több fűtési 
szezon pihentetés is szükséges lehet a szonda 
körüli talaj teljes regenerálódására.  
 



A hosszútávú termikus hatáselemzés 
 A P. Eskilson  képlete , amelyet az IGSHPA 

szoftvereiben alkalmaz. 
 

Q= Óránkénti nettó hőáram ,(W)- amelynek meghatározása 
: 

Előadó
Bemutató megjegyzései
SEER és SCOP értékek kellenek hozzá,ami csak a szondaterv alapján értelmezhető.



A zárt szondás és kollektoros  hőszivattyús 
rendszerek tervezésének gyakorlata 
 A hozzáértő tervezés egyik alapvető kritériuma az 
 elfogadható pontosságú méretezés 
 A tervezési feladatra alkalmas szoftverek ezen elméleti 

alapokra épülnek. Az alábbiakban egy ilyen szoftver  
(IGSHPA)alkalmazását mutatom be,egy projekt 
szondatervezését végigkövetve. 

 A bemutatott „GLD design” /az IGSHPA által ajánlott/ 
program alkalmas a horizontális kollektoros,a vertikális 
szondás és tószondás,zárt rendszerek méretezésére. 

 A tervezés I.lépése:„Zone Manager” adatbázisába 
kitöltése 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A zárt szondás és kollektoros rendszereket a lehető legpontosabban méretezzük,hiszen a zárt szondás hőszivattyús rendszerek beruházási költségeiben az 50%-ot a szondarendszer költsége képviseli. Ezért a rendszer igen érzékeny a  túltervezésekre.Az elmélet alapján egyértelmű, hogy a szondarendszer tervezését nem lehet különválasztani a hőszivattyúktól. A tervezést csak komplexen, a hőszivattyú paramétereinek ismeretében lehet megfelelő szinten elvégezni,s a szondarendszer paraméterei visszahatnak a hőszivattyúk kiválasztására.A tervezés első lépése természetesen az energia audit, amely alapján az évi fűtési óraszámok,s ebből a hőszivattyú várható futási ideje a külső átlag hőmérsékleti adatok alapján számítható.A program a szondák kWh terhelését,- az elméletnek megfelelően- részben a külső hőmérsékleti viszonyok alapján határozza meg. Emiatt igen lényeges,hogy az adott térségre jellemző hőmérsékleti adatokból számított értékek kerüljenek a „Zone Manager” adatbázisába. 



Paraméterezés 
Hőszivattyú típus  és a 
hűtési paraméterek 
felvitele 



 
Hőszivattyú fűtési 

paraméterek 

Paraméterezés 



Paraméter teszt 



„Zóna 
manager” 



Folyadékoldal 
tervezett  

paraméterei 



Talaj  paraméterei 



Segédletek 



A földhő szonda 
paraméterei 



A földhő szondák 
elrendezése 



A beépített cirk. 
szivattyú 

teljesítmények 



Számítás 



Eredmény 
dokumentálás 
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