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2020 -AS, 2030 -AS ÉS 2050 -ES CÉLKITŰZÉS
EU 2030 

- csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását 
legalább 40%-kal, 

-a megújuló energiaforrások használatát legalább 27%-
kal növelni,

- az energiahatékonyságot növelni legalább 27% -kal

EU 2030 

-az üvegházhatást 80–95% -os csökkentése 2050-re az 
1990-es szinthez képest.





KÖZPONTOSÍTOTT HŐSZIVATTYÚ ELHELYEZÉS

 1. A hőszivattyú elhelyezése a meglévő hálózatba 
nagyobb változtatások nélkül

 2. Hőszivattyú elhelyezése kibővített hálózatban,

 3. A meglévő távfűtés alapos felújítása,

 4. Hőszivattyú által kiszolgált új távfűtési rendszer 
tervezése.



HŐFORRÁSOK

 • Geotermikus

 • Tengervíz

 • Folyóvíz

 • Tóvíz

• Levegő
• Szennyvízhő
• Hulladékhő
• Több forrás

A vízhőmérsékletet min. 6,0 °C-on kellene tartani a rendszerbe épített hőcserélőn keresztül bevitt hulladékhővel, 
esetleg termálvizzel, vagy közvetlenül, parti szűrésű kutak melegebb vizének felhasználásával.

5,0 ha felületű, 2,5 m mélységű tó 5,0 MW teljesítményű fűtő-hűtő rendszerét képes kiszolgálni, amely közel 
1000 lakás 



 Feltételezzük, hogy a 
használati melegvíz iránti 
kereslet körülbelül egész 
évben stabil, a helyiségfűtési 
igény csak a fűtési szezonban 
jelentkezik, és ez a külső 
hőmérséklettől függően 
változik.

TÁVHŐHÁLÓZAT ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT 
LAKÓÉPÜLET FŰTÉSI IGÉNYPROFILJA. 



LERÖVIDÜLT FŰTÉSI IGÉNYPROFIL

 a csökkentett és lerövidült fűtési 
igényprofil a távhőhálózat 
energiahatékony, felújított vagy 
korszerűsített épületei miatt



MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS (PL. NAGYMÉRETŰ 
NAPELEMES ERŐMŰVEK)
 A napelemes távfűtés 
nagyméretű napkollektorokat 
vagy elosztott az épületek 
tetejére telepített 
napkollektorokat használhat.



HŐTÁROLÓ



HŐTÁROLÓ



VÁLTOZÓ HŐFORRÁSSAL



EGYÉNI HŐSZIVATTYÚK TÁVFŰTÉSBEN

 A ) egyes hőszivattyúk a hőcserélők helyett bizonyos épületekben,

 B) egyedi hőszivattyúk, amelyek hőforrásként használják a távhő visszatérő vezetékét,

 C) az egyes hőszivattyús egységek, amelyek közvetve kapcsolódnak a távhőszolgáltató hálózathoz, és 
amelyeket kombinált hőerőmű táplál,

 D) egyedi abszorpciós hőszivattyúk, mint egyedi hőforrások az épületekben,

 E) az épületek hőcserélőivel párhuzamosan csatlakoztatott egyedi abszorpciós hőszivattyúk.

 F) gáz üzemeltetésű hőszivattyúk



 High temperature heat pumps: market overview, state of the art, research status, 
refrigerants, and application potentials Cordin Arpagaus1*, Frédéric Bless1 , Michael 
Uhlmann1 , Jürg Schiffmann2 , Stefan S. Bertsch1







HEAT PUMPS WITH INTERNAL COMBUSTION 
ENGINES

 Heat pumps with internal combustion engines using natural gas as an alternative to electric heat pumps 
*Martina Janovcová





POLO 100

 Belső égésű motorok hatásfoka 20 %

 Elektromotor hatásfoka 80-90 %

 Hőerőmű hatásfok 40-50 %



INJEKTOROS KOPRESSZZOROK



TRANSZRITIKUS HŐSZIVATTYÚK

 Míg a hagyományos gőz-kompressziós 
ciklus hatékonyabb alacsony fűtési 
hőmérsékleten, a transzkritikus CO2-ciklus 
teljesítmény-együtthatója (COP) lassabban 
csökken a hőmérséklet növekedésével.

 Optimal discharge pressure in transcritical 
CO2 heat pump water heater with internal 
heat exchanger based on pinch point 
analysis Zuliang Ye, Yikai Wang, Yulong 
Song, Xiang Yin, Feng Cao





ORGANIKUS RANKINE CIKLUS
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