HI-SMART: HIGHER EDUCATION PACKAGE FOR NEARLY ZERO ENERGY
AND SMART BUILDING DESIGN

3. MODUL
5. FEJEZET: TÁVFŰTÉSI RENDSZEREK ÉS HULLADÉKHŐ
HASZNOSÍTÁSA

1

1.1

A TÁVFŰTÉS ALAPGONDOLATA

A távfűtés egy modern közszolgáltatás, amelyet a lakossági, intézményi és ipari fogyasztók
hőigényének kielégítésére használnak. A távfűtési rendszer egy központi hőtermelőhöz
csatlakoztatott berendezéseken keresztül nagyobb épületcsoportokat és városrészeket lát el
hőenergiával. Így az épületek fűtéséhez és a használati melegvíz-ellátáshoz szükséges
hőenergiát a távhőrendszer központi hőtermelő létesítménye fedezi, és a szükséges fűtési
teljesítményt a távhőhálózaton keresztül juttatja el a fogyasztókhoz. [1]
A távhőszolgáltatás időjárásfüggő hőszolgáltatást jelent. Az ipari távhőszolgáltatásban a
hőelvonás az ipari termelési folyamattól függ. A középületek, közintézmények és ipari
épületek fűtése hőközpontokon keresztül csatlakozik a távhőhálózathoz. [1]

1.

ábra: Az ellátási területen kívül elhelyezkedő távfűtőmű [2]

A távfűtés a következő gazdaságossági, kényelmi és komfortelőnyökkel bír.
1.
Több egyedi tüzelőberendezést vált ki, a központi hőtermelés állandó, szakszerű
felügyelet alatt áll, a hőtermelés gondosabb üzemeltetésben szabályozott.
2.

Az egyéni felhasználáshoz képest csökken a tüzelőanyag-fogyasztás.

3.
A központi tüzelésből származó füstgázok kevésbé károsítják a környezetet a
szakszerű, nagyléptékű szűrésnek köszönhetően.
4.

Az épületenkénti karbantartási igény alacsony vagy minimális.
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5.
Az épületekben helytakarékosság érhető el. Az ellátott épületekben megszűnik a
tűzveszély.
6.
Kedvező lehetőség van a termelőüzemek összekapcsolására (hő és villamos energia
kapcsolt előállítása) a fogyasztói terület struktúrájában és a különböző termelőüzemek
között.
7.

Kedvező szolgáltatási ütemterv alakítható ki.

8.
A beépítendő összkapacitás csökkenthető (hőtároló alkalmazása, nagy hálózati
vízmennyiség hőtároló kapacitása, épületszerkezetek hőtárolóként való alkalmazása, az
egyidejűség csökkentésének hatásából tudatosan adódó tervezési megoldások
eredményeként).
A távfűtéshez használt hőátadó közeg hőmérsékletét általában a környezeti hőmérséklettel
párhuzamosan, a meteorológiai előrejelzés és a kültéri hőmérsékletmérés alapján határozzák
meg. Így a primer hőmérsékletet a fűtőműben vagy fűtőerőműben előszabályozzák, majd
minden fogyasztónál egyéni helyi utószabályozás történik.
A távhőszolgáltatói hálózatba hőt szállító létesítmények a jogviszonytól és a
tulajdonviszonytól függetlenül távhőtermelőnek minősülnek. A távhőtermelők olyan
társaságok, üzemek, művek, amelyek ilyen létesítményeket kezelnek, irányítanak vagy
üzemeltetnek, függetlenül attól, hogy ezt a hőszolgáltatást fő- vagy melléktevékenységként
nyújtják-e, illetve hogy ez a tevékenység szerepel-e a társaság nevében vagy leírásában. A
távfűtőmű egy vagy több hőtermelő erőműből, hőellátó hálózatból és hőfogyasztókból álló
zárt hőenergiarendszer, amelyben az egyes hőtermelők hatása kiterjed a többi tagra és a
rendszer egészére is.
A távfűtési rendszerek a hőtermelő üzemek megfelelő telepítésével jelentősen javítják a
városok levegőminőségét. A fűtőművek helyének kiválasztásakor a meteorológiai
viszonyokat (pl. széljárás) is figyelembe veszik. Így az hőtermelő a füstgázokat nagy
magasságban bocsátja ki, és így a káros gázok jól felhígulnak, amíg el nem érik a lakott
területeket. A sűrűn lakott területeken még a korszerű gáztüzelésű egyedi és központi fűtési
rendszerek is növelik a légszennyezést, mivel kibocsátási stratégiájuk nincs összhangban a
meteorológiai viszonyokkal, és a füstgázok a lakott városrészekben ülepednek le,
hozzájárulva a légszennyezéshez. [3]

1.2

A TÁVFŰTÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

Az 1800-as években a fiatal és egyre dinamikusabban fejlődő Amerikai Egyesült Államok
mentes volt azoktól a hagyományoktól és konzervativizmustól, amelyek a technikai fejlődés
útjában álltak volna. Talán ezért nem véletlen, hogy először az Egyesült Államokban, New
Yorkban kezdődtek meg a kísérletek olyan, korábban csak elméleti szinten létező
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elképzelések gyakorlati megvalósításával, mint a közüzemi villamosenergia-ellátás és a
központi forrásból származó távfűtés. Az új találmányok és felfedezések gyakorlati
megvalósításához olyan emberekre volt szükség, akik fanatikusan hittek abban, hogy valami
újat lehet létrehozni, ami addig nem létezett a világon. Ilyen úttörő volt az amerikai Birdsill
Holly, akinek úgy gondolta, hogy New Yorkban a távfűtés közszolgáltatássá válhat, akárcsak
a víz-, gáz- vagy áramellátás. A távfűtésbe vetett hite egyáltalán nem volt utópisztikus. A New
York-Lockport-i birtokán lévő saját házának felrobbanásának kockázatával felállított egy
fűtőmű prototípust, amelyből a szomszédos ingatlant is ellátta az általa termelt gőzzel. Holly
1878/79-es sikeres kísérletei után megkezdődhettek az ipari távfűtés előkészületei. 1881-ben
megalakult a New York Steam Company. Fűtőművet építettek, és megkezdték a gőz- és
kondenzvízvezeték-hálózat lefektetését. [4]

2. ábra: A gőz kondenzálódik a fogyasztók alállomásain, és kondenzátumként tér vissza az erőműbe [5].

1882 nevezetes év volt a New York-i közművek történetében. Ebben az évben indította el
Edison a New York-i elektromos közvilágítást, a közüzemi áramellátást és az első kapcsolt
energiatermelő üzemet az USA-ban. A közüzemi áramellátást azonban némileg megelőzte
egy másik közszolgáltatás: a távfűtés. Az első fogyasztók, a United Bank, a Szent Péter
katolikus templom, a távírda és a posta a vadonatúj távfűtési rendszerre csatlakoztak. A New
York-i Gőzszolgáltató Társaság, Edison és cége közötti kapcsolat később sem ért véget: Edison
hulladékhőjét megvásárolta és hasznosította a távhőszolgáltató. [4]
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3. ábra: Az 1. generációs távfűtési rendszerek elsődleges hálózatát képező gőz előremenő és kondenzátum
visszatérő vezetékek [5]

Az 1888. márciusi rendkívüli hóvihar miatt New Yorkban a távfűtés kivételével szinte mindent
leállítottak. Ez a fűtőmű fő szénszállítójának köszönhető, aki a szállítás leállását látva saját
költségvetéséből utakat vágatott a hókupacok közé, és szekereken szállította a szenet a
fűtőműhöz, mert nem akarta elveszíteni a legfontosabb ügyfelét. Az első világháborús
szénárválság miatt a vállalat majdnem csődbe ment, és 1921-ben New York Steam
Corporation néven új életet kezdett. Ez a vállalat a nagyszabású felhőkarcoló-építés boomja
idején a világ legnagyobb gőzzel működő távfűtő vállalatává vált. A világ akkori legnagyobb
épületét, az 1930-ban épült Empire State Buildinget is távfűtéssel fűtötték. [4]
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4. ábra: A gőzhálózatok veszélyesek lehetnek, mivel a magas hőmérséklet és nyomás robbanáshoz vezethet [6].

2020-ban a gőzalapú távfűtési rendszerek nagymértékben elavultnak tekinthetők. A
gőzvezeték-hálózat sok esetben veszélyesnek bizonyult. Robbanások történhetnek, amelyek
a gyalogosok sérüléséhez vagy akár halálához vezethetnek. Egy gőzvezeték még mindig
használatban van Manhattanben. Salzburgban, Hamburgban, Münchenben és
Koppenhágában a gőz alapú rendszereket melegvíz alapú távfűtésre alakították át.
Németországban 1878 óta működik távfűtés. Kezdetben higiéniai szempontok alapján a
kórházakat látták el távhővel.
1883-ban Kielben az ipari hulladékhő újrafelhasználása lakóépületek fűtésére. 1893-ban
Hamburgban indult el az első német fűtőmű.
1900-ban az akkor 400000 lakosú Drezdában kifejezetten a városközpont hőellátására hoztak
létre távfűtési rendszert. Hőtermelőként egy 16 MW hő- és 8 MW elektromos teljesítményű
kapcsolt hőerőmű működött. A rendszer 14 épületet látott el hővel és 23 épületet villamos
energiával. A fűtőművet úgy tervezték, hogy illeszkedjék a barokk környezetbe, amint az az
5. ábrán látható. A drezdai távhőhálózat fejlesztését korának innovatív technológiájaként
jellemezték, amely a hagyományos megoldásokhoz képest 2/3-os fűtési költséget
eredményezett. A távfűtés iránti igény megnőtt, ami egy új fűtőmű építését tette
szükségessé. Az első feleslegessé vált, és barokk stílusú kéményét lebontották, mivel nem
illett bele a növekvő város modern arculatába. [4]
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5. ábra: Drezdai hőerőmű [7]

Drezda példáját több német város is követte, így 1945-ig 33 városban, köztük Münchenben
1901-ben, Berlinben és Lipcsében 1912-ben már távfűtési rendszer működött.
Hollandiában 1923-ban indult el az első távfűtési rendszer.
1924-ben a Szovjetunióban, Leningrádban (ma Szentpétervár) épült ki az első távfűtési
hálózat. 1975-re 800 szovjet városban működik távfűtési rendszer, és a távfűtés aránya
meghaladja az 50 %-ot. 1981-re a távfűtés aránya az összes moszkvai lakás között eléri a
99 %-ot, ami világrekordot jelent.
1932-ben Zürichben, Svájcban épült az első fűtőmű, amely a Műszaki Egyetem épületeit látta
el távfűtéssel. Később további épületeket, kórházakat, egyetemeket és lakóépületeket
csatlakoztattak a hálózathoz.
1948-ban Svédországot katasztrofális aszály sújtotta, és a vízerőművek nem tudták ellátni az
ország villamosenergia-igényét. Ekkor az ország úgy döntött, hogy fejleszti a kapcsolt
energiatermelési kapacitását és egyidejűleg távfűtési rendszereket is fejleszt. 1999-re a
távfűtés aránya az ország összes fűtési rendszerén belül 42 % volt, és főként megújuló
forrásokra támaszkodott: faaprítékra, kommunális hulladékra, ipari hulladékhőre és
különböző környezeti forrásokra, amelyeket a hőszivattyús technológia hasznosít. 1977-ben
Nyugat-Európában először Svédországban törvényt hoznak a távfűtésre összpontosítva. Ez
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azt tükrözi, hogy a távfűtés a vízellátással és a csatornázással egyenrangú közüzemi
szolgáltatás.
1952-ben a finnországi Helsinkiben megkezdődik a távfűtés.
1961-ben beindul az első bécsi fűtőmű. Azóta az osztrák fővárost gyakran a világ egyik
legkörnyezetbarátabb városaként emlegetik, amely a legmagasabb életszínvonalat biztosítja
lakói számára. A távfűtési rendszer jelentősen hozzájárul ezekhez az eredményekhez. 1971ben épült meg a Spittelau hulladékégető üzem, amely később a város távhőszolgáltató
vállalatának tulajdonába kerül. 1978-ra a távfűtési hálózat eléri a Ringet, a város körútját, és
ellátja a belváros történelmi negyedeit. A Spittelau hulladékégető leégésével 1987 tragikus
év volt a bécsi távhőszolgáltató vállalat számára. Az ellátás biztonsága nagy veszélybe került,
mivel a füstgáztisztító rendszer súlyosan megsérült a tűzben, ami a hulladékégetés két évre
történő felfüggesztéséhez vezetett. Ugyanezen a telephelyen új hulladékégető művet
építettek a kor legmodernebb technológiájával. Az épületet Friedensreich Hundertwasser
építész tervezte, aki a természettel való összhangot képviselte épületei koncepciójában.
1970-ben Franciaország megnyitja első távfűtési rendszerét Melunban.
1974-ben az izlandi Reykjavíkban a távfűtéses lakások aránya eléri a 98 %-ot. Reykjavíkot a
kémények nélküli városnak nevezik, mivel távfűtési rendszere természetes hőforrásokon
alapul. [4]
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6. ábra: Távfűtési rendszerek Európában, az ellátott város/község lakosságának feltüntetésével [8].

Dánia mint távfűtési nagyhatalom
Az első és a második olajválság világossá tette a dánok számára, hogy többé nem lehet
pazarolni az energiát, ahogy az az alacsony energiaárak idején szokás volt. Ráadásul az ország
szinte 100 %-ban importált energiahordozóktól függött, és ezt a függőséget is jelentősen
csökkenteni kellett. Az ország energiaellátásában bekövetkező drámai változásokhoz meg
kellett teremteni a jogi és intézményi hátteret. Az 1979-ben kiadott hőellátási kódex többek
között elrendelte, hogy:
•
•
•

Az önkormányzatoknak hőellátási terveket kellett kidolgozniuk, amelyeket be kellett
nyújtaniuk a Környezetvédelmi Minisztériumnak és el kellett fogadniuk.
A hőellátási területeket földgáztüzelési és távfűtési övezetekre kellett kategorizálni.
A távfűtési rendszerek hőtermelésében minimálisra csökkentették a fosszilis
tüzelőanyagok használatát, míg a kapcsolt energiatermelést, a hulladékhő
felhasználását és további megújuló forrásokat előnyben részesítették. 1972 és 2002
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között a távfűtés részaránya 30 %-ról 60 %-ra nőtt. A távfűtési rendszerek száma
meghaladta a négyszázat.
Dánia kiválóságát a távfűtési technológiában tovább erősítik a következő tények:
•
•
•

dán vállalatok gyártanak csúcskategóriás készülékeket a távfűtési technológiákhoz,
az előszigetelt távfűtési csövet 1960-ban fejlesztették ki Dániában. 1990-re az
európai távfűtési ipar számára a csőgyártást dán vállalatok szállították,
a világ legnagyobb hőmennyiségmérő gyártója egy dán vállalat.

7. ábra: A távfűtés generációk közötti fejlődése [9]

1.3

HŐTERMELŐK

A távhőrendszer forrásoldala (a hőtermelő létesítmény) a hő előállítását, esetleges
átalakítását és a hőhálózat ellátását, a primer hőátadó közeg minőségének folyamatos
fenntartását biztosító berendezések összessége. A fűtőmű a távhőellátásban forrásoldali
szerepet betöltő központi létesítmény, függetlenül attól, hogy párhuzamosan más
tevékenységet is végezhet, vagy más feladatok ellátására is alkalmas. [1] A tüzelőanyag
elégetésével vagy más hőforrás felhasználásával a primer hőátadó közeget felmelegítik. A
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leggyakoribb tüzelőanyag a földgáz, de hőforrásként hasznosítják a biomasszát, a
kommunális hulladékot vagy különböző megújuló forrásokat is. A fűtőművek hatásfoka a
különböző hőveszteségektől (pl. kazánveszteségek, füstgázveszteségek) függ. A lehető
legnagyobb hatásfok elérése érdekében törekedni kell a lehető legalacsonyabb
füstgázhőmérséklet elérésére és arra, hogy a gőz a füstgázban kondenzálódjon. Mivel a
kondenzáció után a füstgázrendszerben erősen korrozív anyagok vannak jelen, a
kondenzációs kazánok üzemeltetése során elengedhetetlen annak megfelelő kialakítása. A
minimális levegőfelesleg, a tökéletes égés további összetevők a magas hatásfok eléréséhez.
[10]

8. ábra: Kémény és kazán egy budapesti fűtőerőműben [11][12]

A fűtőerőműben a hőszolgáltatással egyidejűleg villamos energiát is termelnek, de a
fűtőerőmű fő tevékenysége továbbra is a hőszolgáltatás marad. A kapcsolt energiatermelés
során a párhuzamosan előállított villamos energia az együttműködő erőművek villamos
hálózatába kerül betáplálásra. A sorbakapcsolt vételezéshez hőenergiát szolgáltatnak, a
villamos energiát pedig párhuzamos menetrend szerint szállítják. A villamos energiát termelő
erőművek építését és üzemeltetését a villamosenergia-igények határozzák meg, a
hőerőművek üzemeltetése pedig elsősorban a hőenergia-igények követése érdekében
történik. A fő tevékenység szempontjai szerint kell meghatározni az elérhető legjobb
gazdasági színvonalat és a maximális üzembiztonság feltételeit. [1]
A fűtőműben pontosabb teljesítményszabályozás valósítható meg, mint a fogyasztókhoz
telepített hőtermelők esetében. A sűrűn lakott területek levegőminősége tehermentesíthető
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az égéstermékektől. Az Észak-Budai Fűtőerőmű kéménye 203 méterével Budapest
legmagasabb épülete.

9. ábra: Biomassza tüzelés a távfűtésben Miskolcon, Északkelet-Magyarországon [13]

Hulladékból energia
A fogyasztói társadalom arra ösztönzi a polgárokat, hogy többet fogyasszanak, ez pedig a
környezetet károsító hulladék felhalmozódásához vezet. Ugyanakkor a hulladék környezetre
gyakorolt negatív hatása jelentősen csökkenthető, ha megfelelően kezelik. Az egyik
leghatékonyabb kezelési módszer a hulladékégetés a hulladékok energetikai célú
hasznosítása során.
A hulladék olyan anyag vagy tárgy, amelytől tulajdonosa meg akar szabadulni, vagy meg kell
szabadulnia. A hulladék kezelése, ártalmatlanítása vagy hasznosítása igen összetett feladat,
mivel a különböző eredetű hulladékok nem kezelhetők egységesen. A hulladékkezelési
hierarchia öt szintje bemutatja a különböző eredetű hulladékok kezelésére alkalmas
technológiákat. [14]
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10. ábra: A hulladékkezelés hierarchiája

A hierarchia legfontosabb eleme a hulladéktermelés megelőzése. Minden egyénnek
minimalizálnia kell a hulladéktermelését. A cél az, hogy olyan termékeket vásároljunk,
amelyek csomagolóanyagai minimálisak, vagy ezeket minél többször használjuk újra.
A második szint a termékek újrafelhasználása, hogy meghosszabbítsuk aktív időszakukat. A
javítás és a tisztítás több tárgyat is használhatóvá tehet, illetve mások is felhasználhatják
azokat. Ezáltal késleltethető a felesleges új termékek vásárlása, és a hulladéktermelés is
később, kisebb mértékben történik meg.
A hierarchia harmadik szintje az újrahasznosítás, amikor a termékek anyagát nyersanyagként
használják fel új termékek előállításához. Tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy
azújrahasznosítható anyagok többségének esetében az újrahasznosítási folyamat valójában
downcycling, tehát a másodlagos termék alacsonyabb minőségű lesz, és az anyag az
újrahasznosítási folyamat során lebomlik.
Az anyaguk vagy szennyezettségük miatt újrahasznosításra nem alkalmas hulladékot
hulladékégető műben égetik el. Az égetési folyamat során keletkező energiát (hulladékból
energiát) távfűtési és villamosenergia-rendszerekben hasznosítják.
A hulladékkezelés legkedvezőtlenebb módja az ártalmatlanítás, amely a hierarchia ötödik
szintjét képviseli. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a hulladékot egy erre a célra
kijelölt telepen ártalmatlanítják. Ügyelni kell arra, hogy a kommunális hulladéknak csak azt a
részét ártalmatlanítsák, amely nem hasznosítható az előzőekben említett módok egyikén
sem. A hulladék ellenőrzött ártalmatlanítása során a telephelyen keletkező depóniagáz
villamosenergia-termelésre hasznosítható. [14]
A hulladék energetikai hasznosításának folyamatát az alábbiakban a Budapesti Hulladékégető
Mű technológiája alapján ismertetjük.
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11. ábra: A hulladékégetés folyamata Budapesten [15]

Az érkező szemétszállító teherautót a rakomány bejáratánál lévő mérleghíddal mérik. A
rendszer rögzíti a szállítójárművek saját súlyát, így gyorsan és pontosan meg tudják állapítani,
hogy hány tonna hulladék érkezett az egyes rakományokban. A leszállított hulladék
mennyiségének meghatározása után a járművek felhajtanak a rámpán, majd a hulladékot egy
10 000 m3-es zárt hulladékbunkerbe ürítik. Itt két 10 tonnás markolóval ellátott híddaru
adagolja a hulladékot a kazánok hulladéktároló tartályába (1). Miután a hulladék a
hulladéktartályba került, a hulladék lecsúszik az adagolóasztalra (2), ahonnan egy
hidraulikusan működtetett adagoló dugattyú tolja be a tűztérbe. A hulladékot egy speciális,
30 hengeres, 30°-os lejtésű rostélyos rendszeren (6) égetik el. Az egyes rostélyhengerek
sebessége egyedileg állítható. A 140 °C-ra előmelegített primer levegőt egy ventilátor (3)
préseli a tűztérbe a rostélyhengeren keresztül. Az egyes rostélyhengerekhez tartozó
levegőelosztó kamrák (4) segítségével az égéstechnológiához szükséges levegő mennyisége
önállóan szabályozható. A hulladékégetés megkezdése előtt a kazánokat a megadott
hőmérsékletre kell felfűteni. Ehhez földgáz elégetésére van szükség. A környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően az égés során keletkező füstgázoknak legalább két másodpercig
850 °C-os hőmérsékletet kell elérniük. Egy-egy kazán felfűtése átlagosan 12 órát vesz igénybe.
Alacsonyabb fűtőértékű hulladék esetén az előírt minimális füstgázhőmérséklet a tűztérben
két, egyenként 2,6 MW teljesítményű stabilizáló földgázégő és két, 16 MW teljesítményű
teljesítménynövelő földgázégő működtetésével biztosítható. A füstgáztisztítás első lépése
már a kazánban megtörténik egy vizes karbamidoldat befecskendezésével a tűztérbe (10). Ezt
az oldatot SNCR (szelektív nem katalitikus redukció) denox-eljárásnak nevezik, amelynek
lényege a nitrogén-oxidok csökkentése. A karbamidot granulátum formájában a
hulladékégető üzembe szállítják, ahol 40 százalékos oldatot állítanak elő vízzel. A füstgázban
lévő szilárd szennyezőanyagok előszűrése a kettős ciklonokban történik (11). A folyamat
során a nehezebb szennyeződések a berendezésben a gravitáció és a centrifugális erő
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hatására eltávolításra kerülnek. Ezt az anyagot egy zárt rendszeren keresztül egy konténerbe
szállítják átmeneti tárolásra. Az elválasztás hatékonysága 80-90 százalék. A füstgáz a meszes
víz befecskendező abszorberbe (14) áramlik. Az abszorberben elhelyezett mészvízadagoló
8000 fordulat/perc sebességgel permetezi a mészvizet, amelyben a savas gázok elnyelődnek.
Az abszorpció optimális hőmérsékleti tartománya 140 °C körül van a befecskendezett víz
mennyiségének szabályozásával. A folyamat félszáraz jellege miatt a rendszerből nem távozik
szennyvíz. A dioxinok, furánok és a gőzfázisú higany adszorbeálásához aktív lignitkokszot
adnak a füstgázáramhoz (15). A nagy fajlagos felületű anyag jó hatékonysággal választja el a
füstgázban lévő szerves szennyezőanyagokat és nehézfémeket. A folyamat során 405 °C-on
és 40 bar nyomáson túlhevített gőz (29) keletkezik, amelyet a turbinába (22) vezetnek és
energiatermelésre használnak fel. A füstgázok 200-220 °C-on hagyják el a kazánrendszert, és
a füstgáztisztító rendszerbe kerülnek. A nagyobb turbina szívócsatornáján távfűtésre
alkalmas gőz távozik. A fennmaradó mennyiség a turbina alacsony nyomású házán áthaladva
szintén a generátort forgatja, és azon keresztül áramtermelésre használják fel. A turbinagenerátor egység (23) névleges teljesítménye 24 MW. A kisebb turbinából kilépő gőz a
maradék hőenergiáját közvetlenül egy távfűtési hőcserélőn adja le, miután a forgó
generátorral 3 MW villamos energiát termelt. [15]

12. ábra: Spittelau hulladékégető központ Bécsben, Ausztria [16]

A bécsi Spittelau hulladékégető mű éves teljesítménye [16]
•
•
•
•

60 000 háztartás hőellátása
50 000 háztartás villamosenergia-ellátása
250 000 tonna hulladék
120 000 MWh villamos energia
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•
•
•

500 000 MWh hő
6000 tonna újrahasznosítható fém
60 000 tonna hamu, korom és szűrőtöltet keletkezik.

13. ábra: Hulladékégetési folyamat a bécsi Spittelau üzemben [17].

Geotermikus távfűtési rendszerek [18]
A felszínre hozott talajvízzel egyrészt termálvizet, másrészt hőenergiát nyerünk. A víz
hasznosítási lehetőségei a víz minőségétől és hozamától függnek, lehetnek:
- gyógyvízként való felhasználás a bevált gyógymódok alapján az ásványi só- és gáztartalomtól
függően,
- a termikus energia hasznosítása,
- villamosenergia-termelés.
A geotermikus források energetikai hasznosítása két szinten lehetséges:
- villamosenergia-termelésre nagy entalpiájú folyadékot termelő kutak segítségével,
- alacsony entalpiájú hévízkutakból hőellátás céljából.
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A szilárd földkéreg alatt elsősorban radioaktív folyamatok révén keletkezik hő, amely
folyamatosan áramlik a földfelszín felé. A hő konvekció, vezetés és sugárzás útján jut a
felszínre, ahol a földi hőáram mérhető. A Kárpát-medencében 100 m2-es területen átlagosan
kb. 1 kW hőteljesítmény mérhető.
A geotermikus gradiens
A hőmérsékletnek a Föld középpontja felé függőlegesen a Föld sugarának egységnyi hosszára
eső emelkedését geotermikus gradiensnek nevezzük. Minél vékonyabb egy adott terület alatt
a szilárd kéreg, annál nagyobb a geotermikus gradiens. Magyarország területe alatt a
földkéreg vastagsága viszonylag kicsi, ezért a geotermikus gradiens értéke nagy. A felszíntől
néhány ezer méteres mélységig a hőmérséklet szinte lineárisan emelkedik. A geotermikus
gradiens értéke közel állandó, 0,05 K/m.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000 végén Magyarországon 1100 termálvízkút
volt. Ezek közül 286 kút kilépő hőmérséklete 30-40 °C volt, 179 kúté 41-60 °C, 121 kúté 61-90
°C. A 15 K végső lehűlési hőmérséklettel számolva az egy év alatt kitermelt hőmennyiség 30,4
PJ, ami 740 000 tonna kőolaj fűtőértékének felel meg.
A termikus talajvíz hasznosításának gyakorlata
A mélyrétegek hőjét a geotermikus folyadék hozza a felszínre. A folyadék fő összetevői a vízen
kívül az oldott sók, gázok és esetleg lebegő szilárd anyagok. A kiválasztott helyen meg kell
vizsgálni, hogy geológiailag lehetséges-e a szükséges és hasznosítható mennyiségű termálvíz
felszínre hozatala. A víztartó réteg mélységében a csövet megnyitják, és egy hálós
szűrőszerkezetet helyeznek el. A termálvízkút próbatermelését el kell végezni a termelési
jellemzők meghatározása érdekében. Tisztító szivattyúzással 40, 60, majd 80%-os vízhozamot
termelnek ki a kútból legalább összesen 72 órán keresztül. Ez idő alatt a kútban a nyugalmi
vízszint eléréséig mérik a vízoszlop magasságát. Ezt követően látható, hogy a kút pozitív vagy
negatív üzemmódban működik-e. Pozitív kút esetén a kút önmagától működik, azaz szabadon
áramlik. A negatív kút mesterségesen működtethető pl. szivattyúkkal, mert a nyugalmi és
üzemi vízszint nem éri el a terepszintet.
A vízáramlás növelése
Nagyobb áramlási igény esetén a következő módszerek valamelyikét alkalmazzák.
- Savasítás: a vízhozam növelhető a kút legfeljebb 8 órán át tartó savas kezelésével.
- Robbanás: a kútban nagy mélységben oldhatatlan robbanótöltetet robbantanak.
- Réteges repesztés: nagynyomású folyadékot nyomnak a kútba, és a homokszennyeződést
kiöblítik.
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A hozamnövekedés után próbakitermelést kell végezni. Az elkészült, működő termálvízkúton
hidrodinamikai vizsgálatokat végeznek: kapacitásvizsgálat, amely a teljes vízellátó üzemre
kiterjedő pontos nyomás-térfogat-hőmérséklet vizsgálat. Mindezek a vizsgálatok képezik a
termálvízellátás kiszámításának alapját.
Mesterséges termelés
A pozitív kút képes a megfelelő mennyiségű termálvizet szolgáltatni segédberendezések
nélkül is. A negatív kutaknál a kívánt vízmennyiséget minden esetben segédberendezés
segítségével emelik a felszínre, mert a nyugalmi vízszint egyedül a talajszint alatt marad. A
termálvíztermelés szabályozása érdekében ezekben a kutakban szivattyút helyeznek el. A
korábban jól működő, pozitív termálvízkutak egy része hosszú termelés után negatívvá válik,
így a kívánt vízmennyiséget csak mesterséges termeléssel lehet a felszínre hozni. A
mesterséges termelés két fajtája a kompresszoros és a szivattyús üzemeltetés.
A kompresszor működése. A kompresszor úgy tudja a termálvizet a felszínre hozni, hogy a
kútba egy levegőbevezető csövet helyeznek, és a sűrített levegőt a kút felső szakaszába
nyomják, ami légbuborékkal csökkenti a felső vízoszlop sűrűségét. A művelet hatásfoka a
kompresszorba bevitt energia tekintetében kb. 10-15%. Ha az üzemi vízszint csökken, a
merülőlevegő-csövet mélyebbre kell helyezni, és nem a levegőmennyiséget kell növelni. A
módszer hátránya, hogy a kivont termálvízben több lesz az oldott oxigén. Ott alkalmazzák,
ahol szivattyúzás nem végezhető, mert a víz például sok homokot hoz magával.
Szivattyú működése. A termálvízkútba többfokozatú centrifugálszivattyút lehet beépíteni,
újabban búvárszivattyút, amelynek járókereke radiális vagy féltengelyes és a villanymotorral
egybeépített. A csapágyakat vízzel kenik. A készülék burkolata rozsdamentes acélból készül,
a benne lévő villanymotor háromfázisú aszinkronmotor. A szivattyút a gázfejlődés kiindulási
pontja alatti kútba kell beépíteni. A búvárszivattyú kiválasztásának kritériumai:
- Vízhőmérséklet és vízminőség,
- a kút méretei és szerkezete,
- a buborékpont mélysége
- a kútfejnél szükséges nyomás nagysága és
- a geotermikus energia hasznosításához szükséges vízigény.
A korszerű termelés mindig szabályozott termálvíz-kitermelést jelent, azaz a búvárszivattyú
teljesítményét fordulatszám-szabályozással a kívánt értéken tartják. Ez elektromos
frekvenciaszabályozással érhető el. A frekvenciacsökkentés alsó határát a gyártó határozza
meg. A még alacsonyabb frekvencián történő üzemelés komoly károkat okozhat a szivattyú
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szerkezetében. Napjainkban a búvárszivattyús termálvíz-kitermelés nagyon elterjedt, mert a
kút teljesítményszabályozásának ez a módja pontos, automatikus és gazdaságos.
A termálvíz hőtartalmát a lehető legalacsonyabb hőmérsékleti szintig kell felhasználni. A
hőhasznosítás a víz felszíni hőmérsékletétől és a termálvízkút tömegáramától függ. A
termálvíz visszasajtolása miatt csak annak hőenergiáját hasznosítják, és a vízmennyiséget
visszavezetik a víztartó rétegbe.
A hőenergia hasznosításának két feltételnek kell megfelelnie:
- a hőhasznosító rendszernek alkalmazkodnia kell az adott termálvíz hőmérsékletéhez,
- a felszínre emelt termálvíz mennyiségének, azaz a termelésnek összhangban kell lennie a
fogyasztással.
A termálvízfogyasztás jellege lehet:
- időben állandó (állandó folyadékáramlás, pl. használati melegvíz),
- harmonikusan változó (pl. külső időjárásfüggő szezonális fogyasztás).
- rendszertelenül változó (pl. háztartási fogyasztás, ipari fogyasztás).
A termálvíztermelés jellege:
- időben állandó tömegáramot biztosít (pl. pozitív kút esetén).
- időben változó tömegáramot biztosít (modern mesterséges termeléssel).
Alapvetően kétféle rendszer létezik:
- nyílt rendszer és
- zárt rendszer.
A nyitott rendszer. A felszínre hozott termálvíz egy ponton eléri a légköri nyomást, a kútfejnél
elveszíti a túlnyomást, és elkezd kicsapódni a gáz és a szilárd anyagok (sókiválás). Felhasználás
után a lehűlt, ún. csurgalékvíz egy felszíni befogadóba kerül, ill. lehetőség van a víz
visszasajtolására is egy gyűjtőtartályból. Ez utóbbi megoldás jelentős vízkezelést igényel.
A nyitott rendszer előnyei:
- Egyszerűbb rendszer, mint a zárt rendszer, akár egyetlen termálvíztermelő kút esetén is.
- lehet közvetett, hőcserélős megoldás
A nyílt rendszer hátrányai:
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- a felszíni befogadóba való elhelyezéssel a szennyezés elkerülhetetlen, legfeljebb
mérsékelhető,
- Gázmentesítés, vízkezelés szükséges,
- Víz visszasajtolása esetén külön vízkezelés szükséges.
Két fő változat létezik:
- a közvetlen rendszer: csak a legjobb hidrokémiai összetételű, nem agresszív termálvíz
esetén kerülhet közvetlenül a hőkibocsátókba. A vízkezelés a felhasználás előtt fontos;
- a közvetett rendszer: a hőátadás hőcserélőn keresztül történik. Hőátadás van, anyagátadás
nincs. Kiegészítő hőtermelő is rendelhető, hőcserélővel elválasztva.
A zárt rendszer. A zárt rendszer a jövő geotermikus létesítményeinek modern megvalósítása.
A felszínre emelt termálvíz túlnyomásának fenntartása mellett a hőelvonás után visszatér a
víztartó rétegbe. A rendszer hidraulikailag zárt. A hőcserélőben csak hő kerül átadásra, a
felszínen nincs anyagátadás.
A zárt rendszer előnyei:
- Lehetőség van a gáz- és sókicsapódás elkerülésére, illetve kis mértékben való megtartására,
- környezetbarát megoldás
- a rétegnyomás fenntartható
- a geotermikus folyadék útja körforgássá válik.
A zárt rendszer hátrányai:
- A víz újbóli befecskendezése további költségeket jelent,
- többletenergiát kell felhasználni.
A zárt rendszernek két fő változata van:
- a közvetett zárt rendszer, amely esetben minden esetben hőcserélőt használnak,
- a közvetlen zárt rendszer, amelyben a termálvíz a hőleadókba kerül, és a teljes felszíni
hálózatban jelen van. Fontos a megfelelő túlnyomás fenntartása. A közvetlen rendszer csak
nem agresszív termálvizek esetén valósítható meg.
A hőcserélőkkel ellátott közvetett rendszerek előnyben részesülnek, mivel a csúcshőcserélők,
azaz a külső energiabevitel is lehetséges. Nagy rendszerek, például lakossági távfűtés esetén
csak hőcserélővel ellátott közvetett megoldás képzelhető el.
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A hagyományos energia megtakarítása érdekében a fűtési rendszerben geotermikus és
hagyományos energián alapuló hőtermelők együtt is üzemeltethetők. Bizonyos esetekben,
például nyáron, a használati melegvíz előállítása kizárólag geotermikus energiával
biztosítható.
Az épület hőterhelés-számítását az érvényes szabvány szerint kell elvégezni, úgy, hogy a
névleges fűtési teljesítmény a csúcsigényt is fedezze. A méretezési csúcs közelében a hőigény
ritkán jelentkezik. A méretezés alapja a meteorológiai statisztika, azaz a hőmérsékletfrekvencia görbe. A hőteljesítmények időtartamdiagramja azt mutatja, hogy a csúcskazán az
év 365 napján hány napig üzemel, míg a termálvíz hőteljesítményére egész évben (változó
mértékben) van szükség. A névleges hőigény tisztán geotermikus ellátását két okból nem
szabad tervezni:
- A hőellátó rendszer nem rendelkezik elegendő tartalékkal,
- a rövid kihasználtsági időszak miatt nem lenne gazdaságos a túlzott geotermikus beruházás
megvalósítása, és az év többi részében többlet geotermikus hőkapacitás állna rendelkezésre.
A kút termelésének változása
Mind a kút termelése, mind a geotermikus vízhozamigény időben változhat, ezért optimális
esetben ezeket megfelelő szabályozással szabályozzák.
1. A fojtószelep-szabályozás a pozitív kút esetében gyakori megoldás. A kút sűrítése két
tényezőnek köszönhető:
- nyomás a kút alján és
- a hőmérsékletkülönbségből eredő gravitációs felhajtóerő.
A fojtószelep-szabályozás akkor alkalmazható, ha a vízáramlás a formációnyomásból ered,
mert a dinamikus nyomás csökkentésével növeli a statikus nyomást. Ezzel szemben a
folyadékáramlás csökkenésével (a folyadék nagyobb mértékű lehűlése miatt) megnő a
sűrűség, ami tovább csökkenti az áramlást, és akár le is állíthatja a kút termelését.
2. A szivattyú fojtásával történő szabályozás jelentős veszteségeket eredményez.
3. A több fordulatszámú szivattyúval történő vezérlés a folyadékáramlás szintjének
váltakozását eredményezi.
4. Folyamatos szivattyúvezérléssel pontosan követi az áramlási követelményeket. Ez a ma
ajánlott legkorszerűbb megoldás.
5. Szabályozás a többlet felszabadításával, ami sajnos a legegyszerűbb módszer. Az eljárás
egyszerűsége nem indokolja az okozott kárt. A felesleg a felesleges, fel nem használt víz
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mennyiségének növekedése és a víz hőmérsékletének emelkedése miatt alakulhat ki. Új
berendezések telepítésekor a többlet felszabadításával történő teljesítményszabályozás nem
megengedett; a túlfolyás csak pillanatnyi és gyors változások kompenzálására használható.
Termálvízfogyasztás. A hőfogyasztók a fogyasztás jellege szerint osztályozhatók:
- állandó fogyasztás egy nap alatt, például uszodák és fürdők vízellátása.
- állandó fogyasztás egy heti időszak alatt, mint például a használati melegvíz-előállítás, amely
a hét minden napján különböző mennyiségű hőt igényel.
- az éves időszaknak megfelelően változó fogyasztás, mint például az épületek fűtése.
A különböző típusú fogyasztók összehangolása. A fogyasztók által igényelt vízmennyiség a
legtöbb esetben időben változik. A 24 órán belüli fogyasztásingadozás egy tárolótartály
segítségével kompenzálható. A teljesítményigényt a maximális fogyasztásra méretezett
geotermikus fűtési rendszerrel lehet kielégíteni, vagy olyan rendszerrel, amelyben a
csúcsokat külső hőtermelővel fedezik.
Ha a geotermikus hőforrás hőmérséklete nem éri el a fűtési rendszer célhőmérsékletét, a föld
alatti víz hőforrásként használható hőszivattyúhoz.
A modern, indirekt geotermikus fűtési rendszerek esetében a szekunder oldalon egy külön
hőátadó közeg kering egy zárt rendszerben. Ez egy hőcserélőn keresztül kapcsolódik a primer
oldalhoz, így nincs hidraulikai, csak termikus interferencia. A közepes és alacsony
hőmérsékletű fűtési megoldásoknak nagy jelentősége van, mivel a termálvíz háztartási
körülmények között általában nem képes magas névleges előfolyási hőmérsékletet
biztosítani.

1.4

HŐELOSZTÁS

A hőelosztást külső csőhálózat valósítja meg, amely külső hálózati szakaszokból,
elosztópontokból, azok szerelvényeiből, hálózati átalakítókból, védőberendezésekből,
tranzit-, fő- vagy elosztóvezetékekből és a működésükhöz szükséges szerkezetekből áll. A
hálózat nagy része közterületeken, a talajszint felett vagy alatt, más közművek mellett
helyezkedik el. [1]
A távfűtési rendszerek 1. generációja az Egyesült Államokban az 1880-as évektől fejlődött ki.
Az elsődleges közeg a gőz volt, amely az alállomásokon kondenzálódott, és a kondenzátum
visszaszállt a hőtermelő üzembe. A magas nyomás és hőmérséklet miatt az ilyen rendszerek
nemcsak hatástalanok voltak, hanem használatuk számos veszélyt is magában foglalt, még a
gyalogosok számára is.
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A 2. generáció a melegvíz-elosztáson alapult, ami azt jelenti, hogy a hőátadó közeg
hőmérséklete 100 °C felett van. Az ilyen rendszerek 1930-ban kezdtek megjelenni, és 1970ig uralták a berendezéseket. Jellemzően egy csőpárt egy védőbeton védőcsatornába
szereltek, amint az a 4. ábrán látható. A telepítés során nagy a helyszíni munkaigény, mivel a
csöveket a helyszínen hőszigetelik. A 2. generációs távfűtési rendszerekre sok esetben a
gyenge teljesítményszabályozás volt jellemző.

4. ábra: Az északkelet-magyarországi Nyíregyházán telepített távhővezeték beton védőcsatornában [19]

Hőközpontok
Az primer távfűtési hálózat és az épület szekunder fűtési rendszerének metszéspontja a
hőközpont. Itt állítják a hőenergiát a fogyasztó rendelkezésére, hogy a megállapodásban,
szerződésben, szabályozásban stb. meghatározott mennyiségű és minőségű hőt vezessenek
be a fogyasztó rendszerébe. A távhőrendszer kiépítése és fenntartása akkor indokolt, ha a
hőenergiaszolgáltatásért fizetett hődíj fedezi a működési költségeket. Bevételnek minősül az
állami, városi beruházás, illetve a pénzben ki nem fejezhető ellátásokhoz nyújtott állami,
városi beruházási vagy ártámogatás, illetve támogatás összege is. [1]
A 2. generációs melegvizes távfűtési rendszerekben jelentős helyigényű csőköteges
hőcserélők kerültek beépítésre. Mivel sok alállomás-berendezés nem előregyártott elem volt,
a helyszíni telepítés munkaerőigénye különösen magas volt.
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15. ábra: Csőköteges hőcserélő egy budapesti hőközpontban [20]

Hidraulikus csatlakozás az elsődleges távfűtési hálózathoz
Közvetlen: a távfűtési hálózat és az épület fűtési rendszere hidraulikailag közös rendszert
alkot.

1. ábra: Távfűtési hőközpont sémája [1]

Közvetett: az épület másodlagos fűtési (fogyasztói) rendszere hőcserélővel van elválasztva az
elsődleges távfűtési hálózattól.
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17. ábra: Közvetett távfűtési hőközpont [1]

A motoros szelepek segítenek a használati melegvíz és a fűtési hőcserélő közötti áramlás
szabályozásában, mivel a használati melegvíz, a fűtési áramlás és a kültéri hőmérséklet
mérése alapján nyitnak és zárnak. Általában a használati melegvíz magasabb hőmérsékletet
igényel, mint a fűtés, ezért az sorrendben elsőnek kapja a primer vizet.

18. ábra: Teljesítményszabályozás a használati melegvíz és az épület fűtésére egy közvetett hőközpontban [1]

A 3. generációs távfűtési rendszerekben a hőátadó közeg a 100 °C alatti hőmérsékletű meleg
víz. A csökkenő hőmérséklet az elosztóhálózatban alacsonyabb veszteségeket eredményez és
növeli a rendszer hatékonyságát. Számos alkatrész, beleértve a csővezetékeket és az
hőközpontokat is, előre gyártott. Az előre szigetelt csővezetékeket közvetlenül a talajba
fektetik, betoncsatorna nélkül. Ezt a technológiát a volt Szovjetunióban és Kelet-Európában
a régi rendszerek felújításánál alkalmazzák. Előfordul megújuló hőtermelők (napkollektorok,
geotermikus energia) használata is.
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19. ábra: Előszigetelt, közvetlenül a földbe fektetett csővezeték Budapesten [21]

A közvetlenül a talajba fektetett, előszigetelt távfűtési cső hőveszteségét befolyásoló
tényezők:
- A hőszigetelés vastagsága,
- a talaj hővezető képessége,
- a beépítési mélység,
- a vezeték átmérője és
- a hőszigetelés hővezető képessége.
A hőszigetelés hővezető képességét a környezet káros hatásai kevésbé rontják, mint a
védőcsatornában vezetett távvezetékek esetében, mivel a nedvesség gyakorlatilag nem tud
behatolni a hőszigetelésbe. [10]
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20. ábra: Előszigetelt távhővezetékeket telepítenek a budapesti Káposztásmegyer lakótelep közelében [22].

A 3. generáció a hőközpontok építése terén is előrelépést jelent az előregyártott, kompakt,
moduláris hőközpontokkal. A csőkötegek helyett lemezes hőcserélőket használnak, ami
jelentősen kisebb helyigényt eredményez.

21. ábra: Előregyártott távhő hőközpont [23]

A távfűtés generációinak fejlesztési iránya:
- Alacsonyabb primer hőmérséklet
- Az előregyártás csökkenti a munkaerőigényt a telepítés során.

27

- Jobb minőség, rugalmasabb anyaghasználat.
- A veszteségek csökkentése, a hatékonyság növelése.
A távfűtés 4. generációja magában foglalja a technológia első és legfontosabb célját: a
hulladékhő újrafelhasználásával energiaközösséget hoz létre. Egy energiaközösségben (város,
község vagy közepes méretű település) egyes épületek tevékenységükből adódóan a fűtési
szezonban is hűtési igényt mutatnak. Az alacsony hőmérsékletű primer hálózat kiépítése a 4.
generációra való áttérés fő feladata. Mivel a különböző egységek hulladékhője általában
alacsonyabb hőmérsékleten áll rendelkezésre, ezeket csak alacsony hőmérsékletű hálózattal
lehet hasznosítani. Az alacsonyabb elosztási hőmérséklet jelentősen növeli a hatásfokot,
mivel a veszteségek kisebbek maradnak. Az épületek energiaigénye folyamatosan csökken, a
hőtechnikai minőség fejlesztésére vonatkozó szigorú előírások miatt. Ezért a jövőben az
épületek alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekkel is üzemeltethetők lesznek.
A sűrűn lakott települések előnyökkel járnak a távfűtés és a hulladékhő hasznosítása
szempontjából, mivel az elosztóvezetékek rövidebbek és a veszteségek alacsonyabbak
maradnak.
A ReUseHeat projekt [24] a hulladékhő hasznosításának nagyobb arányú távfűtési rendszerek
fejlesztésére irányuló célokra összpontosít. A projektben vizsgált és megvalósított
lehetőségek közül néhány a következő:

22. ábra: Hulladékhő hasznosítása egy energiaközösségben, a ReUseHeat projekt [24] ötlete alapján.

Adatközpontok [24]
Az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása 2010-ben világszerte 350 TWh volt. Ez a világ
2010-es teljes villamosenergia-fogyasztásának több mint 1%-át teszi ki. A telepített
informatikai berendezések biztonságos működéséhez hűtésre van szükség. Európában az
adatközpontok villamosenergia-fogyasztása 2007-ben 56 TWh/év volt, de 2020-ra 104
TWh/év várható a streaming és az IoT növekvő trendjei miatt. A hűtés az adatközpontok teljes
energiafogyasztásának 40%-át teszi ki.
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Adatközpontok teljesítménye:
- 5 MW IT-kapacitás (néhány Európában)
- 500 kW - 5 MW (sokan)
- 500 kW alatt (többség)
Egy közepes méretű adatközpont 1 MW IT-kapacitással rendelkezik, 3700 MWh/a
hőkibocsátással. A hasznosítható hulladékhő 1 MWhel villamosenergia-fogyasztás után 0,46
MWhth lenne.
Metróalagutak
Metróvonalak világszerte 148 városban vannak jelen, 11 000 km vonalhosszal, amelyeket
naponta 151 millió utas használ. Az Európai Unióban 50 közepes és nagyvárosban 2800 km
hosszú metróvonal van, amelyeken naponta 31 millió utas utazik. A metróvonalak hőforrást
jelentenek a mozgás energiájának fékezéskor történő hőleadása és a metrókocsik szellőzése
miatt. A hulladékhő hozzávetőleges mennyisége 6,7-11,2 TWh/a, amely sűrűn lakott
területeken keletkezik, ahol két állomás közötti átlagos távolság 1 km.
Szennyvízcsatorna-hálózat
Minden városnak van kiterjedt szennyvízcsatorna-hálózata, amely 10-15 °C-os éves
átlaghőmérséklete miatt alacsony hőmérsékletű hőforrásnak tekinthető. Az alacsony
hőmérsékletű távfűtési rendszerek és a hőszivattyús technológia együttes alkalmazásával ez
a hő megbízhatóan kiegyensúlyozott hőforrásként hasznosítható a hőszivattyúk számára. A
franciaországi Nizzában és a németországi Kölnben már megvalósultak olyan projektek,
amelyekben a szennyvízhálózatokat hőforrásként használják.
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