r-A kettő, vagy több - önáIló energetikai rendszerrel

épület megújuló, hidrotermikus
energiael látásának megvaIósítás a hőszivattyú kka
rendelkez ő

-

rgía(k rh)/ az éves fe 1r .
elektromos enefgia (kWh)) r7 a tei' ,
bruttó villamosene rgia-termelés c :
villamosene rgia-termeléshez i.
hasznáIt elsódleges energia arán,"
és az Eurostat adatok alapján me S_
Iapított EIJ átlagként kell kiszáncl
amit a Projekt Terv Útmutató - és/vagy 7.3-as pontj aIban kérunk :,

A hőszivattyúzás terüIetén folyamatosan felmerü!ő kérdés,
hogyan lehetne a hőszivattyúkkal a sok helyen meglévó a
termálfürdőkböI elfolyó termálvizet az intézményekfűtési és
HMV rendszereiben hatékonyan a!kalmazni, és ezzel jelentösen
csökkenteni az energiaköltségeket, megszüntetni a helyi, és
töredékére csökkenteni az eróművi szintű károsanyagkibocsátást. A környezetbe elfolyó termálviz lehűtésévela
környezetünk hőterhelését is tudjuk mérsékelnivagy meg
tudjuk szüntetni.

ffi nnek a feladatnak a megoldása
W a TOP-3.2.2-75 páIyázati felhívás
fukeretében id szeríivéésmegva1ó síth a tová váIhat, hiszen mó d o sult a
Széchenyi 2020 keretében megj elent,
Ö nko r mány zatok áItatv ezér e\t, ahelyi adottságokhoz illeszked , megujuló energ iaforrások kiaknázásáta
irányuló energ iaellátás megvalós ításA, komplex fejhesztési pfogramok
keretében" címíjfelhívás ezt részletezi. A rend szef uzemeltetése a felhívás 3.2/12. pontja alapján kell, hogy
torténien, valamint a felhívás 3.2/25
p ontjában fo glaltak alapján gazdaságilag megtéruló beruházásnak kell
lennie.
A proj ekt míiszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat kiegés zítettéktobbek
kózott az alábbi ponttal: ,,26) 3.7.7/b
/ U) tevékenységesetén ah szívatytyuk áItaI hasznosított geotermikus
energ ia azEuróp aiP arlament és aTanács 2009 / 28 /EK ir ányelve 7 . sz. melléklete" szetint meg rjuló energiaforr ásb óI eloáIlított energ iának (ERE S)
minósul, amelyet az alábbi képlet segítségévelkell kiszámolni
ERES : Qhu, znos - (1 -L/SPF) ahol
: ah szivattyuból szármaQhurr.,os
zó teljes becsult hasznos hóenergia, amely megfele|az 5. cikk (4) bekezdésébenmegh atározott kovetelményeknek, a kovetkez k szerint megáIlapítva: cs ak az SPF > t,I5
* I/rt adottságuh szivattyuk vehetok figyelembe, melynek teljesulé,,

sét a Projekt Terv Útmutató

éves hóene

,

"

-

-

-

_

fejteni!"
7.2

és/vagy 7.3-as pontj aiban kérunk
bemutatni!
SPF : a.becsult átlag szezonáIis teljesítményfaktor az említett h szivatty knáI, amit aP rojekt Terv Útmu-

tató 7.2 és/vagy 7.3-as ponti aíban kérunk kifejteni!
(SPF: ah szivattyuval leadott

A lehetséges és hatékony mtiszli.,
megoldást egy olyan tetvezett p..dánmutatjákbe, amely afurdók e sctében a legtöbb esetben áItalánc;.nak ítéIheto.
A h sztvattyus hulladékhó-hasznosító rendsz er három f részbó1 tcvódik össze:
l, hulladékhót (hasznáIt termáIs-iz
tároIó puffe

r,

* {
l
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Abra. A hószivattyus rendszer kapcsolási sémája

*

l]asznált termál viz
359 m'/nap

fu#mmwffitr

Fiitési teljesítrrrény kW (47l8fi "C)

Vaparline

Vaporline

GWT3t)ü-H

GWT2üü-H

278,0

18ü,0

Vaporline
G\Á/Tl5ü_H

Vaporlirre
G1VT75_H

l39,0

Ftitési teijesítmény kW {35/5ü "C)

255,fi

tr66,6

127,5

65,1

Fritési teljesítrnényk\tr {35180 "C)

215,ü

140,6

1ü7,5

54,3

l6,9

Elektrornos teli"igény kW {35i8{} -C)

54,4

36,0

),7 )

CoP

4"1

4'1

4,1

ténik, ekkor az egész vizet leengedík, és a feltoltés ide je alatt (16h), a
puffer tárolóban összegyuitott termáIvízen kívul sem h ,sem további
elfolyó term áIvíz nem áII rendelkezésre ah szivatty kuzemeltetésé-

hez,

A céls zeríi optim áIis méret 150 m3.
Ezzel
a tároló mérettel a várható 35
CoP {35/5ü
6,8
6,9
6,8
7,
oC-os hófokszintb
I az alkalmazott
11
CoP (35/8 "C)
1?
11
1?
11
h
szivatty k elpárologtat ó oldali paElpárologtató oldali tomegárarn { llrnirr}
39ü,ü
26ü,ü
195,ü
96,ü
ramétereinek tigyelembevételével4
fokozatban lehet kinyerni a hót. Ezt
l. táblázaí, A h szivattyrik paraméterei
tgy céIszeríjmegvalósítani, hogy a
h szivatty któl vis szatéf víz egy rt2. hulladékhót száIlító csóve zeték rc áIIó termáIvizet és a h szivattyuk váIto szelepen keresztul vagy a tárorends zet,
csucsterhelésével számolunk (24 h Ióba, .vagy elfolyó csator nába kerul
3. hós zivattyus h kó zpontok.
űzemid ), akkor a rendelkezésre áI- vissza.
1ó töm egáramu vízbol 34S k r elpáAz utsráIto motoros szelepet e1y, a
A hw mda& wfu#e {fumww re & e
rologt ató oldali teljesítménytnyerhetároloba építetthomérónek, illetve
term& wffi &*&rm§& pwxffimm
tunk. Az elfolyó víz napi eloszl ása egy szintjelz nekkell árráItani. Amíg
azonban nem egyenletes. Emiatt az a tároló homérséklete nem sullyed
A tervezett gyógyfurdóben na- adott kap acitás kthasznáIásán ak fel- 20 "C-ta, addig (ekko r a csatornába
ponta rendszerese n nagy mennyisé- tétele egy megfelelóen méret ezett
elfolyó vízhómérsékle te 15' C) aviszgii, átlagban 35 "C-os hómérsékletií puffer tároló.
szatér víz a tároIóba kerul vissza,
hasznáIt ter máIv íz ke e tkéz ik, ame lyamennyiben a tároló szintje eztmegnek energetikai hasznosítása nem
engedí. A hómérséklet elérésekor
megoldott.
nyit a motofos uwáItó szelep, és az eI:]
A hulladékh két részb 1 tevódik
folyó vizet a csator nába enged
OsSZe:
(ribra).
. A medencékból elfolyó hasznáIt
A város a standfúrdón kívul
Ezzel a megoldáss aI a puffer táto"gy Ióban tárolt hasznáIt termáIvíz
35 " C-o s átlagos hómérs ékle tíJ v ízgyógyfúrdővel is ren delkezik, amely
4 foból és
kutj ának (8-65) f bb jellemz i a kökozatban tórtén lehiítésévelvalójáo a kinyeft 50 oC -os, a felhasznáIás- vetkezők:
ban 600 m3 35 ,C-20 "Ckózótti elóhozt Imagas h mérsékletíitermáI- . uzemi hozam: B00 I/p (l3,3 kg/s), remen h mérsékletíi tápvíz áII ren. uzemi kutfej hómérséklet: 50 "C.
víz 70'C-kal torténó lehíítéséból.
delkezésre a h szivattyuk uzemelteA medencékból elfolyó hasznáIt
A kinyert 50 "C h mérsékletii ter- téséhez.
35 "C-os átLagos hómérsékletii víz.
máIvízhómérséklete tul magas akózA beépítendo h szivattyuk terveA hulladékhót (hasznáIt termáI- vetlen felhas znáIáshoz, ezt 10 'C-kaI zett elpár ologtat ó oldali összes csucsvíz) tároló puffer méreteinek meghale kell h teni.
teljesítményigényel P.o: 4S9 k r.
tározása a rendelkezésre áIIó haszEnnek alapján B0 0 I/ mintömeg áraA nap i elpárologtató old alitermáInáLt tet máIvízmennyiségébólés id ffi , 50 "C-os h mérsékletíj termáIvíz víz hóenetgia igénye: a legnagyobb
beli rendelkezés re áIlásából adódik.
á[ rendelkezésre, amelyet 10 "C-ra terhelésri, -5 "C-os (-15'C-os) átlagktilA napi felfo gható vízmennyiség:
kell h teni. A levett hóvel hócse réI n só léghómérsékletrinapokon, amiVízcsere:
143,0 m3/nap
keresztul folyamatosan fut]uk a tárokor líh-ignincs h utánpótlás (0,7-es
Folyamatos gyógyv íz pótlás:
Ió tartáIyt.
egyidejiíséggel) B órás fiitési uzem46,0 m3/nap
P : l3,3 kg/s" 4,2KJ/ksK* 10K: idóvel számolva,a Qeo: 449 k r*Bh:
Gyógy ászati r ész meleg v íz:
55BkJ/s (k\)r)
3592k rh.
770,0 m3/nap
Az osszes rendelkezésre áIl elpáA puffe r tárolóban rendelkezésre
összeseí}:
rologt at oldali telje sítmény:
359,0 m3/nap
ánó hóene rgia:
po"lp: 31B k 7+558k\)r:906 k r
A rend elkezésfe áIIó tomeg átam:
Qoo: I50 000 kg*4,2L<J/keI<*20K:
mr:4,I5 kg/s
72 6b0 000kJ G500 k rh)
A kinyerhetó elpárologtató oldali
..i:i. i'i ;]i;j]i ;i.;ii :ii
.,, 'l,:ni.;l| ;.:;'1'f:i'g i.'
Ísy azon a heti két napon, amikor
teljesítmény:
16h-ig nem áIlrendelkezésre csak atáP": 4,15 kg/ s- 4,2KJ /kgK*2 0K:
rolt vízmennyiség, telje s kapacitásu 34gkJ/s(k r)
A puf fer tároló méret ezésénéIfi- 5 "C-os (-I5 'C-os) kulsó léghómérsékEz tehát aztjelenti, hogy amennyigyelembe kell venni, hogy hetente
let mellett közel B órásuzemet lehet a
ben 15 "C-ig hutjuk le a rendelkezés- 2 nap a medencékben vízcsefe törh szwattyukkal biztos itani.
{47/8ü "C)
,C)
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A csóvezetékrendszernek az a feladata, hogy a tároloban osszegyiílt
hasznáIt termáIsrizet a szukséges tomegáramban az egyes intézmények
hokózpontj aiban elhelyezett h szi-

vattyuk elé beépített, szerelhetó
hócserélókh óz juttassák. A vis szaté-

r

vezeték a puffe r tároló kózelében
elhelye zett hár omjár atu uwáItó szelepig, és onnét az elfolyó csatof náig
kerul kiépítésre.
Mivel a h mérsékletnem haladja
meg a 35'C-t ,akedvez ár PE cso-

vek alkalmazása lehets éges.

l.h kozpt>nt
ll.h

kCIzpont

lll.h

k<rzpont

Fiitési

tc l-ijgérry

17O
1
LZo-

lV.h központ
V.h k zpont
összese n,
2, táblázaí, A

90

52L

1T""Í^''
irllagös
fíítési.teli.
k\^/.

fliísziv_efur.t r{ sáv
e -T"rrin,
k-W.

e}prir:- tt*|i,
fi:lill<. k\&"

I(isziv"
I;ltiki-tzpclrli
típrrsa
kiiltségc tl:
".
k t,lr)Ol,ílIle
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1,45

?,2a

GWT3oo*H

5O

37

1-CI3

G\A/T75- H

1-36

a5

L46

(;WTZoo*H

:.1-0

72,5

3_10

(;WT150*H

1]-o

72,5

1_]"o

G\/1/T150*H

62

6a9

4a7

]

,,,:.
:

3-7 ]_s4. *7=

a7

a56

2

h szivattyús hóktizpontok teljesítményparaméterei

|év fiítésirends zef

h

szivattyukkerulnének beépítésre.
h szivattyilk sajátossága,
lációs szivattÉ és szabáIyzó rcndszer.
hogy a rcndelkezésre áIIó - 35 "C-os
A szukséges tömeg át amés nyomómaelfolyó tetmáIvizet B0 "C/72 "C fíltégasság bizto s ításár a inverteres (fordusi hófoklépcsóre COP:3,3 értéken
Iatszám-szabáIyozott) kut b vár szire áIIó magas entalpiáiu elfolyó ter- tudj a felfuteni. Az 50 "C/40,5 "C futéy attyíL alkalmazása to r té n Ik (áb r a)
máIvizet lényegesen kisebb uzem- si hófoklépcs re COP: 6,9 értéken.
A szerelhet hócseréI k eI tt egy idóben tudnánk hasznosítani, és a
Jelen es etb e n azonban a tár oIó hG
foka folyam atosan 20 "C-ig csokken,
tomegáram szabáIyzo és záró szercI- rendszef megujuló enefg iáravetített
vény kerul beépítésre."'Atom egáram beruh ázásíkóltsége j elentós mérték- emiatt az átlag-75 oC-os elfolyó terszabályz nyitását és zárását ah szi- ben növekedne.
máIvizet B0 "C/72 'C fritési hófoklépvattyít szabáIyz iavégzi. Amiko r ah Ennél is nagyobb probléma, hogy cs re COPátIag:3,I, az 50 "C/40,5 "C
szivattyt:,Ieá11, akko r zárja a cs veze-,
avíz-vízrendszeríjh szivattÉk 20 " C- fiítésihófokl pcsóre COP:6,6 &ténáI magasabb elfolyó vizet kózvetletéket. EzáItaI n a cs rendszerben a
ken tudj a produkálni. Ez azt jelenti,
nyomás, és az inverteres buvárszi- nul nem tudnak hasznosítani, ezért hogy a kuls o h fokszint alapján szayattyu kisebb fordulaton fog mrjkódeI tét hócse réI alkalmazásával a báIyozott fíitésiren dszer várható hani. Amennyiben minden h szivattyu
tékonysága: SCOP:5,4
35 "C-róI 20 "C-ra kellene konvertáIni
IeáLl,akkor ab vátszivattyu is megáll.
a termáIvíz hófokszintjét. Ennek kóMint az a fentiekból látható, a spevetkezménye azonban az, hogy a pilctáIisan hulladékh tartományra teryezett h szivatty val max. B0 oC-os
e fu#wm wm*W#m k*x$,mpwm*w q
Ianatnyi COP:3,4 értéketa6O 'C-os kimenó fiítésihómérsékleten nem le- fiítésielóremenóvel is SCOP:5,4 a
Ahókö zpontok lehetsége skialakí- het tulszárnyalni, ami így er tellesen
várható érték,míg a standard víz-víz
tásai:
csokkenti a h szivatty rs rends zet h szivattyuval max. 6Z oC-os frjtési
a) Az áItalánosan alkalmazott víz-víz meguj uló energ ia tafialmát, és a megelóremenónél is csak4,5. Emiatt minrends zer(i h szivattyilkkal
írjuló energ ia tartalomr a vetített fajla- denképp a ,,b" variáció megvalósítr
b) A speciálisan magas homérsékle- gos beruh ázási koltséget.
sa a céIszer(i megoldás.
tíj elfolyó termáIvízek kózvetlen
Egy ilyen rends zerrel a max.
felhas znáIásáta és magas fiítési 6z "C/56 ,C-fiítésihófoklép cs re az
ffi# fuwffiffiffi#ffimq&wm q e&m $m mrem# k
el remenó hófokszintre (B0 'C) átlag 30 oC-os tápvízb I COP:3,4, az
aIkalmas h ó s ziv attyukk al
A hull adékh hasznosító rends zer
50 "C/ 45 o'C-fiítési hófoklépcsóre
a)
COP: 5,I értékentudjafelfiíte ni. F,z azt legfóbb elem ei aspeciálisan a magas
Az átlagosan 35 'C-on elfolyó ter- jelenti,hogy a max.6Z oC-os ftítésih - e ntalp iái elfolyó termáIvízre és mamáIvíz h iének hasznosítása az in- foklépcsónéI az elérhetó SCOP <4,5
gas f itési hómérsékletre tefvezett
h szivatty k
tézményeknélaz áItalánosan alkalA magyar fejlesztésr-1 és gyártás
mazott víz-vízrcndszeríj h szivatyb)
Ebben a variációban az intézmé- Vaporlime@ G rT(7 5;I50;200;300)-H
tyukkaI er sen korlátozott lehetóségeket biztosít.
h szivatty kf bbjellemz i:
nyek magash mérséklet radiátoros
Egyré szr I korlátozó tényez ,
f tési és HMV rend szereinek h eIIá- . Kétfoko zatu kivitel ezése és teljehogy a legm agasabb ftitési elóremesítményszabáIyozása lehetóvé tetására speciálisan magas hómérsékn h mérséklet 60 'C , ami a jelenle- letii elfolyó ter máIvizek kózvetlen
szi a részterhelésíjuzemet.
. Nagyobb ren dszerek esetén max.
gi magas hómérsékletiíB0 "C/60 oC felhas znáIásáraés mag asfiitési elórefrítésihófoklépcs,óre tervezett megmenó hófokszintre (B0 "C) alkalmas
b db h szivattyu vezérgépes,
A csóve zeték r endszer

r

észe a cirku-

teljeskóríí, monovalens kis zolgáIásához nem elégséges. Ebben az esetben bivalens fiitési rendszef megvalós ítására lenne
szuksé g, amellyel így a rendelkezés-
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kaszkád kapcs olása is lehetséges
(4,5 M f-os rendszer).
A mikfoprocesszoros hritókó f szabáIyozás a magas COP értékek
mellett - biztosítj a a stabil kim en
teljesítményt,így a legmagasabb

'

h

utánpótlás. Ezen az5 napon a35'Cos termáIvíz leh tése egy lépcsóben
.
torténik.
Az 50-80 oC fiítésielóremen h mérsékletek kózótta kulsó h mérséklet fuggvényében szabáIyozott h szivattyus rends zer átIagos értéke
SPF értékeket.
. Az idojátás fuggvényébe nvezérelt SCOP:5,6. A hét 2 napján avízcserék
digitális szabáIyz beren dezése ideje alatt h utánpótlás nem áII renbiztosítja a leghatékonyabb uze- delkezésre. Ekkor a I5Q m3-es tárolomet, valamint a monitoring és vé- bantároltvizeth tiuk le egés zen20 " Cdelmi funkc iókat. b{agy egységtel- is. G lépcsós lehíítés).Az 50-80 'C fííjesítmény, kis fajlagos kóltség.
tési elóremenó h mérsékletek kózótt
o Alkalmas magas hófok igény fiité- a kulsó hómérséklet fuggvényében
si rcndszerek, meglévó intézmé- szabáIyozotth szivattyus rcndszer átnyek, kórházak, moso dák, étter- lagos értékeSCOP:i,O.
mek fiitési, légtechnikai és HMV elA fentiek alapján a h szivattyúk
Iátására.
várható értéke:SCOP: 5,4. Amennyio Az elérhetó maxim áIisfiitési eI re- ben a primer oldali cirkuláctós szimenó hófok 82 "C.
vatty rontó hatását is beszámítjuk,
o Alkalmas 20 "C-46 "C hófok kózotakkor a komplett h szivattyus rendti hulladékhó (termáIvíz) kózvet- szet várható értéke:SCOP:5,2.
len hasznosításához magas COP
Az SPF > 7,15 * l/rl adotts águh sziv attyukrité riumn ak a tery ezetth sztértéken.
A m szakt adatokat az 1_. triblrizat vattyuk megfelelnek, így az ERES :
?k
taftalmazza.
Qhasznos (1-1ISPF) képlet alkalmazásával a rends zerek megujuló
A twreffiKffi&&. e #k{effiffiffiffi*wk ##
e ne rg ia tar talma számítható
Az épuletbe a h szivattyus rendFareffi q&*mpm
szeffel bevitt hóene rgi;a megujuló
Jelen esetbe n a vizsgáIat tárgya 5 energta tattalma:
ERES : 7 84 742kwh-(1-1 / 5,21:633
db onkormá nyzati intézménygázkr
zános fíítésirendszerének kiváItása
345k rh Qz\OcJ).Arendszet számíaz elfolyó termáIvízte alapozott hótott évi energiamegtakarítása 12 547
szivattyu s r endsze rrel.
720 forint.
Az osszesített fíitésiteljesítmény
A megujuló energ iár avetítet t fajla.
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f

beépítetth szivatty

tési teljesítménye:

k

52Ikr

átlagos

6z6k r

A beruházás számított összkölts

ége:I

l27,9 mIIIiárd Ft

A terve zett évi frjtési és HMV ene rgia
bevitel a h szivattyus rends zercel:

7s4 l42 k rh.
részletezett teljesítmény adatai a 2. táblázatban láthatók.

Az egyes hokózpontok

gos beruh ázás kóltsége:
202,0 forintlk rh

Megállapítható, hogy az elfolyó
j elenlegi h szivaty-

ter máIvizeinket a

tyukk aI hatéko nyan fel lehet hasznáIni azé puletek h ó e ner gia ellátásáho z,
akfu magasfiitési hófokszinten is. Ez-

zel jelentós mennyiségiímeg rjuló

energ iáttermelunk, kedve z fajlagos
beruh ázási koltséggel. Emellett jelentós mértékbencsökkentjuk akórnyezetunk hóterhelését is. Napelemes kiegés zítéssel a me gtakarítás és
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A hós zivattyus rend szer puffer tartáIyában a hét 5 napján folyamatos a

a megujuló energia tartalom tovább

bóvíthet

.

FODOR ZOLTÁN

lA

feltételezett városkózpontban fektetendó termáIvíz vezetékpár, a h kózpontok és a tervezés kóltsége.

fejleszt mérntjk, Geowatt Kft.
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