hôszivattyúkról

A bivalencia pont, valamint az ár-érték
összefüggései a hõszivattyús rendszereknél II.
A cikk elsõ részében bemutattam, hogy mi az a
bivalens és monoenergetikus rendszer, illetve
meghatároztuk a hõszivattyús rendszerek
bivalencia pontját a külsõ hõmérséklet
függvényében, illetve egy tervezett rendszer
átalakítási ajánlatát is ismertettem. Most nézzünk
meg egy megvalósult alternatív rendszert!
Fûtés
Az ajánlatunk az volt, hogy ezt az alacsony (max.40 °C),
és magas hőmérsékletű (max. 55 °C) fűtő és 7/12° hűtési
hőfokszintű aktív hűtő rendszert nagyon egyszerűen 2 db
„Vaporline” GBI24- HACW hőszivattyúval oldjuk meg, a
rendszert aktív hűtési üzemmódra tervezve. Az alacsony
hőfokszintre tervezett hőszivattyú kimenő fűtési teljesítménye a legalacsonyabb 4 °C tervezett talajhő és a tervezett 40 °C fűtési víz hőmérséklet szintjén 25 kW (1. ábra).
A másik magas hőfokszintre tervezett „Vaporline”
GBI24- HACW hőszivattyú fűtési kimenő teljesítménye a
legalacsonyabb 4 °C tervezett talajhő és a tervezett max.
55 °C fűtési víz hőmérséklet szintjén 25,2 kW. Így a rendelkezésre álló fűtési teljesítmény: 50,2 kW. A fűtésre így
közel dupla teljesítmény áll rendelkezésre, amely esetleges üzemzavar esetén is teljes hőellátást biztosít.1
A két hőszivattyút a hőfokszintek különbözősége miatt célszerűen külön 1-1db 300 lit. puffer tartállyal láttuk
el. A rendszer külső hőmérsékletfüggő szabályozása és a
hőszivattyúk monitoring rendszere, amely az SPF növelése és a komfort biztosítása miatt mindenképp szükséges, be van szerelve.

Hûtés
Az alternatív rendszer készülékei reverzibilis hőszivattyúk, amelyek aktív hűtő üzemmódban 7/12 °C hőfoklépcsővel, 7/25 °C hőfokszinten COP(EER)= 5,5-6,6 értékkel, és 22,7 kW hűtési teljesítménnyel rendelkeznek,
szemben az eredetileg betervezett folyadékhűtő
COP(EER)= 2,0-2,5 értékével. (A beépített leválasztó hőcserélő miatt erőteljesen rontott érték.)
A hőszivattyúkat azonban a hűtési üzemmódban is célszerű a két külön puffer tartályra dolgoztatni, hiszen a sugárzó fűtésekhez elég a 15/20 °C-os hőfoklépcső. A beépített hőszivattyú 15/20°C hőfoklépcsővel 15/25 °C hőfokszinten, COP(EER)= 7,0-7,7 értékkel és 28,9 kW hűté1

A rendszer valójában hőtechnikai szempontból erősen alultervezett
volt, ezért beépített hőszivattyús fűtési kapacitásra van szükség.
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1. ábra

si teljesítménnyel rendelkezik és minden hőterhelési körülmény között tudja biztosítani a szükséges hőelvonást,
minimális elektromos energia felhasználással.
Így egy roppant egyszerű, költségkímélő, az eredetileg tervezett szondaszámmal megvalósult, szabályzás
szempontjából átlátható, a készülékbe épített szabályzóval szabályozott és igen gazdaságos fűtő-hűtő rendszer
valósult meg, amely ellátja az eredetileg hőtechnikai
szempontból erősen alulméretezett intézmény fűtő, aktív hűtő, és HMV-igényét.
Egy ilyen, a példában szereplő, eredeti tervnek megfelelő megoldás annyira megemeli a rendszerek beruházási költségét, hogy a kihasználtság csökkenésével együtt
értékelhetetlenné teszi a hőszivattyús rendszer megtérülési idejét, amelyet épp fordítva, a kihasználtság növelésével lehet csökkenteni. Épp ezért célszerű a multifunkciós készülékek használata is, amely már egy másik átgondolandó, és véleményünk szerint szintén szabályozandó költségcsökkentési lehetőség.

A negatív hatás kompenzálása az SPFprim értékével
Valószínűsíthetően a bivalencia pont minden forgalmazó által kedvező – külső hőfokszintre történő – meghatározását, és annak negatív hatását az SPFprim érték meghatározásával igyekeztek kompenzálni a pályázatot kiírók.
Megvizsgálva a -2 °C-ban meghatározott bivalencia
pont által fentebb leírt problémát, valamint azt, hogy a
bivalens rendszerek kialakítását az SPFprim érték valóban
korlátozza-e, az alábbi megállapítás tehető: A -2 °C hőfokszint a max. fűtési teljesítmény igényre vetítve ≈55%-os
bivalenciát jelent. Ekkor, mint látható, a hőszivattyús fűtő rendszer fedezeti aránya a mi külső léghőmérsékleti
hőfokszintjeinken 90% (2. ábra). Az alábbi számításban

hôszivattyúkról
azt nézzük meg, hogy milyen SPF-értéknél teljesül az
SPFprim =1,3 megkövetelt értéke. A számítást végezzük el
QFteljes= 100 000 kWh/év hőigényre.
A hőszivattyúval beviendő hőmennyiség (90%): 90 000
kWh. Gázkazánnal beviendő hőmennyiség: 10 000 kWh.
Gázenergia fogyasztás h=80%esetén = 10 000 kWh/0,8
=12500 kWh. SPF=3,5 esetén: 90 000kWh/3,5=25 714,3
kWh elektromos energia igény.

Mint látható, egy bivalens rendszer esetén, amikor a
gázkazános rendszer az évi energia szükséglet 10%-át látja el – ennek ellenére a teljes kapacitást építik ki – a hőszivattyús rendszernek SPF=3,5-t kell teljesítenie. Ez kicsit több, mint egy monovalens rendszer esetén a
SPFprim= 1,3*2,5=3,25-ös érték. A fenti esetben, ha egy hőszivattyús rendszernek maximum -2 °C-os külső hőmérsékletig kell működnie, akkor – egy max. 50 °C-re méretezett fűtési rendszer – fűtési előremenő hőmérséklete
35-37 °C!
A fenti követelményt a maximális fűtési hőfokszinten
(4 °C/37 °C a legalacsonyabb tervezett talajhőfokszint, fűtési előremenő hőfok) SPF=3,5 értéken kell teljesítenie
(kondenzációs kazán betervezése esetén SPF=3,4). Ez a
követelmény a mai legrosszabb kompresszorral, gyenge
minőségű hőszivattyúval is megvalósítható, de ehhez kell
egy teljes kapacitásra kiépített alternatív fűtési rendszer,
amelynek kialakítását a hőfokszintre megadott bivalencia pont nem akadályozza meg, sőt sugallja azt a tervezőnek! Megjegyzem, hogy egy mai, hőszivattyús alkalmazásra szánt jó minőségű kompresszorral ellátott hőszivattyú hatékonysága 40/35°C folyadék-víz hőfokszinten
COP=5,0-5,2 között mozog.

2. ábra

3. ábra

A 3. ábrán egy fűtésre optimalizált R410A hűtőközeggel működő, kompresszorral felszerelt hőszivattyú
várható paramétereit prognosztizáltam, a legalacsonyabb tervezett talaj/fűtési előremenő -40 °C/37 °C hőfokszinteken. Ehhez a vízhőfokhoz optimális méretezés esetén 2 °C elpárolgási és 36,5 °C kondenzációs hőfokszint tartozhat. Ilyen esetben az elméletileg elérhető pillanatnyi COP=5,0. Természetesen a hőszivattyú

méretezése jelentősen ronthatja ezt az értéket. A fenti
esetben megközelítőleg ennyinek kellene lennie az évi
SPF-értéknek is a mi külső léghőmérsékleti hőfokszintjeinken. Így tehát egyértelmű, hogy a jelenlegi követelmények alapján nem kell a rendszer tervezésébe komoly mérnöki munkát fektetni, nyugodtan lehet vállalni a min SPFprim követelményt, és saját maga ellen dolgozik az a tervező, aki nem valós (magas költségű), bivalens rendszert tervez. A bivalens rendszer a példában
jelzett hiányosságokkal együtt beruházási értékben
igen sokba kerül, és a valós hozadéka (energiamegtakarítás és CO2-kibocsátás csökkenése) is kisebb, ráadásul más megújuló beruházásoktól veszi el a támogatási pénzt.
Összegezve megállapítható, hogy a hőfokszintre meghatározott bivalens kritérium, az SPFprim követelménnyel
egyetemben, egyáltalán nem akadálya annak, hogy pályázati pénzeken költségpazarló, megtérülési szempontból értékelhetetlen hőszivattyús rendszerek jöjjenek létre ahelyett, hogy a pályázatokkal a költséghatékonyság
növelését, a költségek csökkentését preferálnák.

Utószó
A bivalencia pontot a maximális teljesítményigény
(kW) és a hőszivattyús teljesítmény viszonylatában célszerű meghatározni. A min. 70%-os bivalencia így azt
jelenti, hogy egy 100 kW max. teljesítményigényű fűtési rendszerhez maximum 30 kW teljesítményű gázkazán építhető be, és ekkor a hőszivattyú az évi fűtési óraszám 95%-ában biztosítja az évi fűtési energiaszükségletet. Ennek megfelelően a hőszivattyúnak minden külső hőfokszinten és a maximális fűtési előremenő hőfokszinten is működnie kell (monoenergetikus rendszer), és így kell teljesítenie a minimálisan meghatározott SPFprim értékeket. Ez a monoenergetikus hőszivattyús rendszer így költséghatékony megoldás, a gyakorlatban is hatékony hőszivattyúk és az ehhez kapcsolódó optimálisan tervezett hőközponti és hőleadó
rendszerek alkalmazását preferálja, és mindenképp a
precíz hozzáértő mérnöki tervezést követeli meg. Ezzel a módszerrel ugyanazon a pályázati pénzen közel
kétszer annyi, valóban hatékony hőszivattyús projekt
valósulhatna meg. A monoenergetikus rendszer hátránya, hogy magas szintű mérnöki hozzáértést kíván
meg, amely a tömeges, tényleges hozzáértést nem kívánó, hőszivattyú értékesítés ellen hat. Ennek ellenére
a hőszivattyús rendszerek kiépítésének a hatékonyságnövelés és költségcsökkentés irányába kell elmozdulnia, amit a világ energia és környezeti helyzete mindinkább megkíván.
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