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Természeti állandó energiaforrások hasznosítása hıszivattyús rendszerrel*
Energiafüggıségünket csökkenthetjük, ha idejében széleskörően megismerjük a hıszivattyús
technológiát. E korszerő főtéstechnika alkalmazása a magyar gazdaság versenyképességét,
exportképességét, munkahelyteremtı és –megırzı képességét hosszú távon elısegíti.
A villamos főtés (tiszta, környezetkímélı főtés) mindenki számára ismert, de költségessége
miatt hazánkban ma még nem tekinthetı energiahatékony módszernek. A fejlett országokban
széleskörően elterjedt hıszivattyús főtéstechnika ezzel szemben a tisztán villamos főtéshez
használandó villamos energia töredékét használja fel arra, hogy a hıt a külsı környezetbıl
(levegıbıl, vízbıl vagy földbıl) „beemelje”, „szivattyúzza” a hasznosítható hımérsékletre.
A hıszivattyú jellemzıje: az üzemeltetésére, illetve a mőködésére bevezetett villamos
energiát – természeti állandó energiaforrások (Reményi Károly akadémikus nyomán) illetve
megújuló energiaforrások felhasználásával – megtöbbszörözi, napjainkban általában
3–6-szorosára.
A hıszivattyús rendszerek (1. ábra) hatékonyságára, összehasonlítására illetve értékelésére
szolgáló mutatószám az SPF.

1. ábra. A hıszivattyús rendszer elvi vázlata
Forrás: [1]

Angol nyelvő rövidítésbıl származik (seasonal performance factor), magyar fordítása:
szezonálisteljesítmény-tényezı. Büki Gergely professzor nyomán átlagos főtési tényezınek is
nevezzük. Az egy főtési szezonban a hıszivattyú által a főtési rendszerbe bevitt
energiamennyiség [kWh] osztva a hıszivattyú és az ún. primeroldali szivattyú (vagy
ventilátor) által felvett villamosáram-fogyasztás összegével [kWh]. Az SPF valós értékét
mérések alapján lehet meghatározni: a hıszivattyú által felvett villamosáram-fogyasztás
[kWh] és a hıszivattyú által leadott hımennyiség mérésével [kWh]. Egy teljes évben
(idıszakban) mérni kell a hıszivattyú által felvett villamosáram-fogyasztást [kWh] és a
hıszivattyú által leadott hımennyiséget [kWh].
Az SPF várható értéke számítással is meghatározható. Az SPF várható értéke számos
adottságtól és körülménytıl függ. Pl. az adott épület funkciójától, használatától, a hıforrás és
a hıleadás mindenkori hımérsékletszintjétıl, a hılépcsıktıl, a főtési idıszaktól, a külsı és a
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helyiségek belsı hımérsékletétıl, a vezérléstıl, a szabályozástól, a hıszivattyús rendszer
tervezésének, kivitelezésének, üzememeltetésének (pl. szellızés, helyiség túlfőtés) és
karbantartásának szakszerőségétıl, a társadalmi szokásoktól, a fogyasztói magatartástól.
A tervezett hıszivattyú mőködési üzemóraszámának az ellenırzése a rendszerbe vagy a
hıszivattyúba beépített üzemóra-számlálóval, a szekunderoldali energia mérése hımennyiségmérıvel történhet. Ezekkel az eszközökkel ellenırizhetıvé válik a hıszivattyús rendszerek
(berendezések) minıségét jellemzı SPF érték (2. ábra).

2. ábra. Hıszivattyús rendszerek SPF tényezıinek fejlıdése különféle hıszivattyú
típusokra
Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association. Version 1.1-2008, p.5.

Villamos hıszivattyúk szerepe (példa)
Vegyük például amikor a mőködtetı energia nem 100%-ban természeti állandó
energiaforrásból illetve „tiszta”, megújuló energiaforrásból származik:
– ha a villamosenergia-termelés 7%-ban (kerekítve ennyi volt Magyarországon 2010-ben)
természeti állandó energiaforrásból illetve „tiszta”, megújuló energiaforrásból származik, és
– a példabeli villamos hıszivattyú átlagos főtési tényezıje (SPF) = 4,0 (illetve 25%-ban
villamos energiát és 75%-ban környezeti energiát használ), akkor az említett hıszivattyú
25 × 0,07 + 75 = 1,75 + 75 ≈ 77%-ban természeti közvetlen energiaforrást illetve „tiszta”,
megújuló energiaforrást hasznosít.
Még két feltételezett számadattal javasolható a fenti számítást elvégezni és az eredményt
értékelni:
– ha a villamosenergia-termelés 20%-a megújuló energiaforrásból származik,
– és ha a villamos hıszivattyú átlagos főtési tényezıje (SPF) = 5,0
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„A hıszivattyú a jövıbe tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetıvé teszi az épületek
hatékony főtését, bármilyen forrásból származzék is a villamos energia.” [2]
Új termék a hazai piacon, magyar hıszivattyúcsalád
Az elmúlt évben (2011-ben) megjelent kb. 40 darab ún. növelt hımérséklető, meglévı,
hagyományos radiátoros főtési rendszerekhez és hulladékhı (pl. csurgalékhéviz,
távozólevegı) hasznosítására is felhasználható, magyar fejlesztéső és gyártású, kitőnı
minıségő, használati mintaoltalommal védett Vaporline® fantázianevő hıszivattyú. A
hıszivattyú körfolyamatába épített váltószeleppel rendelkezik így nemcsak főtéskor, hanem
hőtéskor is hatékonyan üzemeltethetı. Ezek a villamos hıszivattyúk a legújabb fejlesztéső,
magas hıfokszintre optimalizált kompresszorok alkalmazásával, geotermikus és hulladékhı
hıforrással maximum 63 °C-os elıremenı főtıvíz-hımérsékleten, 63/57 °C-os hılépcsıvel is
gazdaságosan mőködnek. 2011-ben például Pitvaros községben radiátoros főtéssel rendelkezı
intézmények voltak korszerősítve ezekkel a hıszivattyúkkal [3]. Szintén 2011-ben új
Egészségközpont létesült Szentlırincen és új Bölcsıde épült Sátoraljaújhelyen, amelyek
főtése-hőtése ezekkel a hıszivattyúkkal kifogástalanul mőködik (forrás: Geowatt Kft.).
Ajánlás
Fontos célunk, hogy energiahatékonyságunkat mielıbb jelentısen növeljük, és ezáltal
minıségi hıszivattyús rendszerek épüljenek a magyarországi energiafogyasztók érdekében.
Ezért az átlagos főtési tényezı minimumértékét a jogszabályba foglalt „H” tarifánál emeljük
fel a jelenlegirıl 0,5-tel, így SPFminimum = 3,5 lesz, és terjesszük ki hőtésre is, vagyis ne csak a
főtési idıszakban legyen érvényes. Az SPF értéke alapján utólagos évenkénti elszámolással,
három tarifa bevezetése lenne kívánatos (hőtésre is kiterjesztve): pl. 3,5–4,5 (jelenleginél
nagyobb); 4,5 felett–5,5 (jelenlegi tarifa) és 5,5 felett (jelenleginél kisebb).
Dennis Meadows szerint van három fontos tudnivalónk (angolból fordította: ifj. dr. Zlinszky
János):
„— nem a technológián, hanem a társadalmon fog múlni, hogy elkerüljük-e az összeomlást;
— olyan gyors fordulatra van szükség, hogy egyszerően nincs idı új tudás feltalálására várni;
— a meglévı tudást hosszú távon, tervezetten folyamatosan kell alkalmazni.”
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* Jelen írás megjelent a „Zöld Áram” címő internetes folyóirat havonta megjelenı ingyenes
tájékoztató kiadvány önkormányzatoknak 9. szám 2012. (11–12. oldal.)
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