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Hatékonyság megrendelői és műszaki
szempontjai I.
 Ellátandó funkciók: fűtés, hűtés, hmv, medence, szimultán








fűtés-hűtés igény, stb.
Földtani és vízföldtani adottságok
Területi adottságok (domborzat, beépítettség, területi besorolás)
Gazdaságosság, költséghatékonyság, optimalizálás
Talajszondás rendszer: sekély mélységben várhatóan nincs
elegendő vízmennyiség, könnyen fúrható kőzetek, stb.
Talajkollektoros rendszer: fűtendő alapterület 2-2,5-szerese
Vízkútpáros rendszer: 20 m feletti jó vízadó, megfelelő
vízkémia, stb.

Hatékonyság megrendelői és műszaki
szempontjai II.
 Hőszükséglet számítás, „hőigény” éves, havi értékeivel







(különösen nagy rendszereknél)
Geológiai helyi információk
Geológiai és hidrogeológiai adat gyűjtés és elemzés (családi
ház)
Próbafúrás, geofizikai vizsgálat, szondateszt (nagy rendszer)
Szondarendszer, vagy kútpár modellezés (megfelelő
szoftverekkel)
Hőszivattyú kiválasztás
Hőfoklépcsőre méretezés

Hatékonyság primer gépészet
Primer (különösen nagy teljesítményű rendszereknél):
 Geológiai felmérés, adattári referencia mérések eredményei
 Próbafúrásban geofizikai vizsgálat, vízadó rétegek kijelölése
 Szondateszt (hővezetőképesség és fúrólyuk ellenállás mérés)
 Szondamező modellezés (szondaszám, szondahossz,
elrendezés, raszter távolság)
 Optimális hálózat kialakítása
 Hidraulikai számítás, beszabályozás
 Primer keringető szivattyú választás

Hatékonyság szekunder gépészet
Szekunder (különösen nagy teljesítményű rendszereknél):
 Elsősorban új épületeknél felület fűtés-hűtési hőleadókkal
 Optimális hőleadó választás: padló, mennyezet, szerkezeti
 Hidraulika rendszer illesztése a hőszivattyúhoz
 Automatika illesztése az adott hőszivattyú és az adott
felületfűtési rendszer vezérléshez
 Hatékonysági eredmény: optimális hőszivattyú kapcsolási
szám, vezérlés. Ezen keresztül optimális energia fogyasztás.

Földhős/Vízkutas tervezési séma
betartása, kockázatok
I.
Döntéselőkészítő
tanulmány
1.Megrendelői igények
felmérése, elemzése
2. Előzetes földtani,
vízföldtani elemzés

II. Tervezés,
engedélyezés

1.Tervezett szondák, kutak
darabszámának, területi
elhelyezésének
meghatározása

III. Kivitelezés,
engedélyezés

1. Próbaszonda/kútpár
létestése

2. Kútvizsgálatok a
próbakútpárban

2. Kúttervek elkésztése

3.Területi adottságok
4. Engedélyezési szempontok
(védett terület stb.)

3. Előzetes hatásvizsgálatok,
modellezések

3. Vizsgálati eredmények
elemzése,tervezett kutak
végleges kialakítása

5. Gazdaságosság,
megtérülés,
költséghatékonyság
elemzése

4. Létesítési engedély
dokumentáció elkészítése

4.
Használatbavételi/vízjogi
üzemeltetési engedély
dokumentáció elkészítése

Output: a rendszer
kialakítása javasolt vagy nem

Output: jogerős létesítési
engedély

Output: jogerős
hasznélatbavételi/vízjogi
üzemeltetési engedély

IV. Monitoring

1. Engedélyezési
dokumentációban javasolt
monitoring rendszer
(monitoring szonda és figyelő
kút) kialakítása

2. Mérési eredmények
gyűjtése, elemzése,
kiértékelése

Output: optimalizált
üzemeltetési feltételek

A hatékonyságot befolyásoló hibalehetőségek
Tervezési hibák:
 Primer oldal alulméretezése (szondahiány – primer hőmérséklet csökkenés)
 Nem megfelelő hidraulikai méretezés (szondák, idomok, szivattyú választás)
 Szondák egymásra hatásának figyelmen kívül hagyása (5 m a minimum) –
Hatástávolság kb. 3 m!
 Hőszükséglet számítási hiba (szekunder oldalon)
 Rosszul megválasztott hőszivattyú (kisebb teljesítmény, passzív hűtéses, stb.)
Kivitelezési hibák:
 Hiányos tömedékelés
 Nem jó minőségű tömedékelőanyag (bizonyos esetekben szükséges hővez.kép.
fokozó anyag)
 Nem előírt fagyálló keverék arány alkalmazása
 Lágy víz helyett hálózati víz (kockázat: vízminőség, keménység)
 Építési hőszigetelési hiba
 Tömegáram, beszabályozási hibák

Elméleti modellezési példa
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A szondamező alul- vagy
felülméretezésének hatása
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A rendszer SPF érték változása (a
szondaszám változás szerint) azonos
szondamező hőmérsékleti viszonyok
megvalósulása mellett értelmezendő
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Bekerülési költség számítás
Fűtési SPF
(seasonal
perfomance
factor)

APR

Beruházási
költség
növekmény, az
alapesethez (50
szonda)
viszonyítva, Ft

0
5 900 000
11 800 000

Üzemeltetési költség számítás
Fűtési
üzemeltetési
költség, Ft/év
(geotarifa: 25
Ft/kWh)

3 220 000
2 616 250
1 974 528

Fűtési
üzemeltetési
költség 25 év
alatt, Ft/év

80 500 000
65 406 250
49 363 208

Összköltség változás

Üzemeltetési
Az alapesethez
költség változás, viszonyított összköltség
az alapesethez változás 25 év alatt, Ft
(50 szonda)
viszonyítva , Ft

0
-15 093 750
-31 136 792

0
-9 193 750
-19 336 792

Hatékonysági differenciák bemutatása Projektpéldák
 Termelő/nyelőkút







darabszám aránya
Termelő/nyelőkút méret
differenciák
Termelő/nyelőkút
elrendezés jelentősége
Termelő/nyelőkút szűrő
kiképzések jelentősége
Vízhozam/vízminőség
kockázatok
Kútrendszer karbantartási
gyakoriság

Hatékonysági differenciák bemutatása Projektpéldák
Energiatakarékos társasház Zuglóban
 11 lakás (9 lakott, 2 üres) ~1100 m2 fűtött-hűtött alapterület
 11kW fűtési igény
 22kW (2x11kW) használati melegvíz
 30m2 napkollektor központi HMV termelésre

 Talajszondás hőszivattyús rendszer: szimpla Ø40 mm-es
szonda, 440 m

 Próbaszonda és Thermal Response Test
 Klasszikus (bentonit-cement) és termikusan javított

tömedékelő-anyag összehasonlítása a tesztek során: 10%
eltérés
 Napelemes kiegészítés tervezve 2013 a várható kb. 6 000
kWh a lift, a világítás és az útfűtés ellátására
 Vezérlés: külső perifériáról is, internet, okostelefon
 Monitoring rendszer: a napenergia-hasznosítás és a
hőszivattyú (fűtés-hűtés) lakásonkénti mérésére

Monitoring eredmények I.
Novemberi hőszivattyús fűtés
 Hőszivattyú + szivattyú fogyasztás:
610kWh x 32 Ft/kW = 19 520 Ft (2 169 Ft/lakás)
 Fűtési hőmennyiség: 2 684 kWh
 SPF: 4,4
 Várható éves hőszivattyús villamos energia-fogyasztás: 6 000 kWh
Tájolás

DK-DNY
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ÉK-ÉNY

Terület (m2)

105

75

42

Hőfok (°C)

25
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Lakók száma (fő)

5

2

0

Fogyasztás (kW)

110

6

0

3 520

192

0

Költség (Ft)

Monitoring eredmények II.
Napenergia-felhasználás bemutatása
 Napkollektor: 30 m2, HMV tárolókapacitás: 3000 l,
összhőmennyiség-termelés: 7000W/h (ápr.20-okt. 15/100%),
2 db ker. sziv.: 125 W/h
Hatékonyság

2012. júl.

2012. szept.

2012. nov.
Szolár

Szivattyú

Teljesítmény

SPF

Hősziv.

26kWh/162,5Ft/h 22kWh/122Ft/hó/ 11,4kWh/63,3Ft 240kWh/853
Ft/hó/lakás
ó/ lakás
lakás
/hó/lakás
1 100 kWh

1 500 kWh

600 kWh

1 000 kWh

42

68

52

4,2

Fűtött intézmények
Újszilváson

Újszilvási képek




Vízkutas hőszivattyús rendszer működési tapasztalatai
Coca-Cola, Zalaszentgrót
Vízhőmérséklet: 33 °C

CO2 elnyeletés hőmérséklete: 18 °C
 A törvényi előírásoknak megfelelően a kitermelt víz hőjének felhasználása után a vizet vissza kell sajtolni
2002
 A palackozó üzem indulásakor az ásványvízkútnál elhelyezett hőszivattyút használtuk, a következő
paraméterekkel:
 Primer oldali hőmérséklet: 33 °C
 Szekunder oldali hőmérséklet: 18 °C
 Tömegáram: 30 m3/h
 A kinyert hőenergiát átadtuk a szomszédos termálfürdőnek.
2009
 Tömegáram: 50 m3/h-ra nő
 Szükségesek nagyobb teljesítményű hőszivattyúk
 Cél: termékvíz és technológiai berendezések hűtése
2010
 Cél: További teljesítménynövelés az üzem fűtő és a hűtő energia hasznosítására. A nyári időszakban a
fölösleges hőenergiát továbbra is át lehet adni a termálfürdőnek.
 A telepített hőszivattyú főbb paraméterei:
 Tömegáram: 100 m3/h
 3 db, a telepített 2 új, és a meglévő hőszivattyú összes teljesítménye
 Összteljesítmény: 1,2 MW/h.

Javaslatok
 2021 január 1.-tő új építések esetén 25 % megújuló energia hányad

biztosításához a hőszivattyús technológia támogatása az országos H-tarifa
módosításával (fűtés, és hűtésre is!)
 Új építéseknél, amennyiben nincs megújuló energia, a fosszilis energia
használat miatt CO2 adó kivetése.
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Köszönöm a figyelmet!

