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hôszivattyúkról

Tisztított szennyvíz energiatartalmának hasznosítása
hõszivattyúkkal

A hulladékhõ energetikai hasznosítása II.

Az előző részben megállapítot-
tuk, hogy mind a GWT, mind
pedig a GWS típusjelű hőszi-

vattyú alkalmazása lehetséges a hő-
fokszintek tekintetében, így az lesz a
döntő, hogy ár/érték arányban me-
lyik rendszer a megfelelőbb. Első-
ként a GWS típusú hőszivattyú alkal-
mazásának várható beruházási költ-
ségét és az elérhető SCOP értékét
vizsgáltuk meg.

A legnagyobb egységteljesítmé-
nyű GWS260 típusú víz-víz rendsze-
rű hőszivattyú tömegáram igénye
720 l/min.(12kg/s)

A 22 °C/60 °C víz-víz hőfokszinten
a fűtési teljesítménye 327 kW
(COP=3,8 ).

Az 1370 kW teljesítmény elérésé-
hez így 4 db hőszivattyú alkalmazá-
sa szükséges. Ehhez azonban
4*12kg/s=48 kg/s tömegáramú 22 °C-
os tisztított szennyvíz szükséges a
rendelkezésre álló 34,7kg/s tömeg-
árammal szemben.

A megoldás két-két hőszivattyú el-
párologtató oldali sorbakapcsolása,
kétfokozatú hűtés megvalósítása.

Az elpárologtató oldalra a hőszi-
vattyúk elé egy előtét hőcserélő be-
építése célszerű a hőszivattyú elpá-
rologtatójának védelme érdekében.
A hatékonyság és költségek figyelem-
be vételével ilyen esetekben a lehető
legkisebb hőfokkülönbség megvaló-
sítására kell törekedni a hőcserélő
méretezésénél.

Sorbakapcsolt hőszivattyú 1. foko-
zata: 22 °C/60 °C-nál a fűtési teljesít-
mény 327 kW. COP=3,8.

Sorbakapcsolt hőszivattyú 2. foko-
zata: 18 °C/60 °C-nál a fűtési teljesít-
mény 290 kW COP=3,4.

A sorbakacsolt 2 hőszivattyús egy-
ség fűtési teljesítménye 617 kW
COPátl=3,6 (Ábra).

A hõszivattyús rendszer
várható megtérülése

A hőszivattyús hőközpont beruhá-
zási költsége a tápvíz oldal kiépítésé-
nek költségével együtt (nettó): ∼ 115
millió forint.

A fajlagos költség: 80 195,25 fo-
rint/kW.

A tervezett üzemnapok száma
240d.

A rendszer SCOP=3,6 értéken vár-
ható.

A napi 600 m3 13 °C-os víz felme-
legítéséhez Q= 32 902,6kWh/d ener-
gia szükséges.

Ennek megfelelően az évi energia-
szükséglet: 240d*32902,6= 7 896 624
kWh

A gázkazánhoz viszonyított
évi energiamegtakarítás
(1. táblázat)

Gázkazán évi átlaghatásfok:
ηátl= 75%
SCOP=3,6.

A Vaporline GWT300-H (R134A)
speciális, kimondottan magas hő-
mérsékletű hulladékhő magas hő-
fokszintű hasznosítására kifejlesztett
hőszivattyús rendszer.

A legnagyobb egységteljesítmé-
nyű GWT300 típusú víz-víz rendsze-
rű hőszivattyú tömegáram igénye
390 l/min.(6,5 kg/s)

A 22 °C/60 °C víz-víz hőfokszinten
a fűtési teljesítménye 182 kW
(COP=4,2 ).

A szennyvíz, mint energiaforrás olcsó, mivel folyamatosan
keletkezik a nagy gazdálkodó szervezeteknél, ipari üzemeknél,
nagyvárosokban és szennyvíztisztító telepeken. Hõje, ami eddig
hulladékként távozott a csatornából, megfelelõ technológiával
hasznosítható. A cikk elsõ részében elkezdtük vizsgálni ezt a
hasznosítási lehetõséget egy konkrét példán keresztül. Egy
baromfi vágóhíd esetében az volt a feladat, hogy a kibocsátott
szennyvíz hõtartalmának egy részét hõszivattyúzással a
legkedvezõbb gazdasági feltételekkel hasznosítsuk a melegvíz
elõállítására.

1. táblázat

2. táblázat



Az 1370 kW teljesítmény elérésé-
hez így 8 db hőszivattyú alkalmazásá-
ra van szükség. Ehhez azonban
8*6,5kg/s=52 kg/s tömegáramú, 22 °C-
os tisztított szennyvízre lenne szükség
a rendelkezésre álló 34,7 kg/s tömeg-
árammal szemben.

A megoldás ez esetben is a két-két
hőszivattyú elpárologtató oldali
sorbakapcsolása, kétfokozatú hűtés
megvalósítása.

Sorbakapcsolt hőszivattyú 1. foko-
zata: 22 °C/60 °C-nál a fűtési teljesít-
mény 182 kW. COP=4,2.

Sorbakapcsolt hőszivattyú 2. foko-
zata: 17 °C/60 °C-nál a fűtési teljesít-
mény 160 kW COP=3,7.

A sorbakacsolt 2 hőszivattyús egy-
ség fűtési teljesítménye 342 kW
COPátl=3,95.

A GWT típusú hõszivattyúkkal
szerelt hõszivattyús rendszer
várható megtérülése

A hőszivattyús hőközpont beruhá-
zási költsége a tápvíz oldal kiépítésé-
nek költségével együtt (nettó): ∼ 175
millió forint.

A fajlagos költség: 127 924 fo-
rint/kW.

A tervezett üzemnapok száma
240d.

A rendszer SCOP=4,0 értéken vár-
ható.

A napi 600 m3 13 °C-os víz felme-
legítéséhez Q= 32 902,6 kWh/d ener-
gia szükséges.

Ennek megfelelően az évi energia-
szükséglet: 240d*32902,6= 7 896 624
kWh

A gázkazánhoz viszonyított
évi energiamegtakarítás
(2. táblázat)

Gázkazán évi átlaghatásfok:
ηátl= 75%.
SCOP=3,6.

Összegzés

A fenti projekt alapján látható,
hogy a speciálisan hulladékhő hasz-
nosításra szánt GWT típusú hőszi-
vattyúk alkalmazásával 5,8 millió fo-
rinttal nagyobb évi üzemköltség
megtakarítás érhető el, de ez 60 mil-
lió forinttal nagyobb beruházást igé-
nyel. A számított megtérülési idő
még ez esetben is nagyon kedvező:
2,5 év.

Emiatt ár/érték arányban minden-
képp a speciálisan hulladékhő hasz-
nosításra tervezett hőszivattyúk al-
kalmazása a célszerű megoldás,
amennyiben a beruházási költségke-
ret ezt lehetővé teszi.

Megállapítható, hogy a magas hő-
mérsékletű, tisztított ipari szennyvi-
zek magas hőmérsékletű hasznosítá-
sában – a speciálisan e feladatra ter-
vezett és fejlesztett hőszivattyúkkal –
nagy lehetőségek rejlenek, hiszen
nagy évi kihasználtság és kedvező
SCOP értékek mellett a hőszivattyús
rendszerek megtérülése igen gyors.

Ábra. Az elpárologtató oldalon sorbakapcsolt hõszivattyúk
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