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1.1  A HŐSZIVATTYÚS TECHNOLÓGIA ALAPJAI  

A fosszilis tüzelőanyagokat (földgáz, olaj) hőforrásként használó épületek fűtési rendszerei 

meglehetősen egyszerűen működnek. Az energiahordozóban tárolt kémiai energia a 

kazánban zajló égési folyamat során szabadul fel. A megújuló energiaforrások használata 

gyakran igényel egy kiegészítő technológiát, amely a megújuló energiaforrást a hőhasznosítás 

számára elérhetővé teszi.  

A geotermikus hőforrások, a föld alatti vagy felszíni tavak és folyók, az ipari folyamatokból 

származó hulladékhő vagy pusztán a légkör hatalmas hőkapacitása a fűtési rendszer 

célhőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékleten is rendelkezésre áll. Ezért további 

teljesítménybevitelre van szükség ahhoz, hogy a forrás hőmérsékletét a felhasználás 

hőmérsékletére emeljük. 

Hőszivattyú alkalmazásával alacsonyabb hőmérsékletű hőforrások hasznosíthatók, és 

hőjüket magasabb hőmérsékleten működő fűtési rendszerekben lehet hasznosítani. A 

hőszivattyú egy hűtőközeg-körforgás segítségével emeli a hőmérsékletet a forrásból a 

felhasználás hőmérsékletére. Az 1. ábrán látható módon a hőforrás közeget - legyen az külső 

levegő, sós víz vagy talajvíz - a hőszivattyú egyik hőcserélőjébe vezetik, míg a célközeget - 

általában másodlagos fűtő- vagy hűtővizet - a másik hőcserélőhöz csatlakoztatják. A működés 

típusától (fűtés vagy hűtés) függően a hőcserélők szerepe változhat. 

 

1. ábra: A hőszivattyú alkatrészei és ciklusa [1] 

Az 1. ábrán a fűtési művelet látható, ahol a hőforrásból származó hőt az elpárologtatón 

keresztül nyerik el, és a fűtési teljesítményt a kondenzátoron keresztül adják át a fűtési 

rendszernek. A hűtőközegnek teljes egészében el kell párolognia az elpárologtatóban, hogy 

teljesen gáz halmazállapotban kerülhessen a kompresszorba. Ott - a sűrítés eredményeként 

- nyomása és hőmérséklete a fűtési rendszer szintjére emelkedik. A külső villamos energia a 

kompresszorban kerül a rendszerbe. A most már közvetlenül hasznosítható hő a 
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kondenzátoron keresztül jut el a fűtési rendszerbe. E folyamat során a fűtővíz felmelegszik, 

és a hűtőközeg lecsapódik. Ezt a szakaszt követően a tágulási szelepen keresztül áramolva 

engedi le a nyomást. Ettől a szakasztól kezdve a folyamat az elpárologtatóból ismétlődik. 

1.2  HŐFORRÁSOK  

A hőszivattyúk hőforrásai széles skálán mozoghatnak. Ezért nem feltétlenül helyes 

megközelítés a hőszivattyús technológiában használt környezeti hőforrások felsorolása, 

inkább a környezeti és ipari alacsony hőmérsékletű hőforrások sokféleségén kell 

elgondolkodni, amelyek hőszivattyú alkalmazásával megújuló energiaforrásként 

hasznosíthatók a fűtési rendszerekben. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ipari 

folyamatok jelentős mennyiségű hulladékhőt termelnek, amelyek a nem megújuló energia 

további felhasználásával különböző hőnyelőkbe (a légkörbe, a talajba vagy akár az égbe) 

kerülnek. Ezek hasznosítása nem kapcsolódik közvetlenül a megújuló energiafelhasználáshoz, 

azonban tartósan jönnek létre, és így megújuló alternatívát kínálnak az energiaháztartás 

számára. 

1.2.1. Levegő-víz hőszivattyúk 

A levegő-víz viszonylatban a hőforrás környezeti levegő és a víz, mint másodlagos közeg a 

fűtési vagy hűtési rendszer oldalán. A hűtőrendszerekben ez a közeg lehet víz és glikol 

keveréke is. A levegő-víz hőszivattyúkat a legolcsóbb telepíteni, mivel a hőforráshoz való 

hozzáférés nem igényel speciális berendezést, csak egy hőcserélőt, amely a hőszivattyú külső 

egységébe van beépítve. 

A környezeti levegő hatalmas mennyiségben tartalmaz hőt, azonban ennek a hőnek a 

rendelkezésre állása nem esik egybe az épületek fűtési és hűtési igényeivel. A hőforrás 

hőmérséklete az év folyamán jelentősen változik. A hőforrás alacsony hőmérséklete és a nagy 

fűtési igény ugyanúgy egybeesik a hőleadó magas hőmérsékletével és a nagy hűtési igénnyel. 

Ezért a levegő-víz hőszivattyúk érhetik el a legalacsonyabb COP-értékeket, bár ezek a 

legkönnyebben és legolcsóbban telepíthetők. 
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2. ábra: Levegő-víz hőszivattyús rendszer, amely egy családi házat lát el fűtéssel és használati melegvízzel [2] 

• A költség- és telepítési oldalon jelentkező előnyök azonban nem nélkülözik a 

negatívumokat. Különös figyelmet kell fordítani a levegő-víz hőszivattyú külső 

egysége által okozott zajszennyezésre, mivel ez zavarhatja a rendszer használóit, sőt 

a szomszédokat is. Az árnyékoló szerkezetek segíthetnek a zajterhelés 

minimalizálásában, de a külső egységbe be- és kiáramló levegő áramlását nem lehet 

akadályozni. 

• A levegő-víz hőszivattyúk lehetnek osztott vagy monoblokk kivitelűek. 

• - Split rendszer: a kültéri és a beltéri egység között hűtőközeg-körvezetékkel történik 

a kapcsolat, amelyben a hűtőközeg a keletkező hőt a beltéri egységben lévő 

hőcserélőhöz továbbítja. Split hőszivattyús fűtés esetén a kültéri és beltéri egység 

hűtőközegkörének összekötése miatt a telepítési költség magasabb lesz a 

monoblokk hőszivattyúhoz képest, amelynek munkálatait csak a hűtőkör 

telepítésére jogosult szakember végezheti el. Nincs fagyveszély a külső egységben. 

[3] 

• - Monoblokk rendszer: a telepítéshez nincs szükség hűtőközeg-engedélyre, azaz 

nincs szükség hűtőkörrel kapcsolatos munkálatokra. Ez költségmegtakarítást 

eredményez, mivel egy fűtésrendszer-szerelő is beszerelheti a készüléket. 

Monoblokk hőszivattyú esetén, mivel a hűtőkör gyárilag be van építve a kültéri 

egységbe, az esetleges hűtőközeg-szivárgás szinte kizárható. A monoblokk 

hőszivattyú esetében mindig gondoskodni kell fagyvédelemről. Hosszabb leállás 

esetén a kültéri egység a fűtési puffertartályból visszavezeti a szükséges hőt a kültéri 

egységbe, vagy akár egy gyárilag beépített fűtőbetétet is aktivál. Hosszabb 

áramkimaradást feltételezve a legpontosabb megoldás az, ha az elsődleges 

monoblokk hőszivattyút egy megfelelően méretezett hőcserélővel leválasztja az 
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épületen belüli másodlagos fűtési rendszerről, és a külső elsődleges (hőforrás) 

rendszert fagyállóval tölti fel. [3] 

 

1.2.2. Földhőt használó hőszivattyúk 

A geotermikus energia - folyamatos elérhetősége miatt - az egyik legmegbízhatóbb megújuló 

energiaforrás. A talajból származó hő többféleképpen hasznosítható. Attól függően, hogy 

milyen mélyen történik a hőnyerés, megkülönböztethetjük a geotermikus energia sekély és 

mély felhasználását. A mélységi geotermiát a jelen fejezetekben nem vesszük figyelembe, 

mivel az nagyobb léptékű egyedi épületek rendszereit látja el. A sekély geotermia tovább 

osztható alkategóriákra. 

A talajkollektoros rendszerek a talajszint alatt 1-1,5 méter mélyen lefektetett csővezetékeket 

használnak, amint az a 3. ábrán látható. Ezért egyértelmű, hogy nem használja közvetlenül a 

geotermikus hőt, mivel ez ilyen alacsony mélységben nem lenne érzékelhető. Inkább a talaj 

felső rétegeiben tárolt naphőt hasznosítja. A levegő-víz hőszivattyúkhoz képest a 

talajkollektoros rendszerek sokkal kiegyensúlyozottabb hőforrásra támaszkodnak. A 

talajréteg hőkapacitása biztosítja, hogy a kollektor mélységében a hőmérsékleti csúcsok télen 

magasabbak, nyáron pedig alacsonyabbak maradnak a környezeti hőmérséklethez képest. 

Ráadásul a csúcsok bizonyos késleltetéssel jönnek létre. A fagy okozta károk elkerülése 

érdekében a csővezetékben fagyálló keveréket (víz+glikol) kell használni. Figyelni kell arra, 

hogy a csövek fölött ne nőjenek fák vagy bokrok, mivel a gyökerek károsítanák a 

csővezetékeket. Továbbá, a használt terület bármiféle árnyékolása csökkenti a rendszer 

hatékonyságát. 

 

3. ábra: A talajkollektoros rendszer csővezetékei 1-1,5 méter mélyen lefektetve [4] 
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A fúrólyuk alatti hőcserélők olyan U-csöves hőcserélők, amelyeket egy kb. 100 m mélységig 

mélyülő fúrólyukba építenek be, ahol a geotermikus gradiens hatása érzékelhető és a 

geotermikus hő hasznosítható. A 4. ábrán látható, hogy 30 m mélység alatt a talaj 

hőmérséklete független az évszakoktól. Ez teszi a föld alatti geotermikus alkalmazásokat 

nagyon megbízhatóvá az állandó hőforrás-hőmérséklet szempontjából. 

 

4. ábra: A függőleges talajhőmérséklet [1] 

A geológiai közeg helyspecifikus termikus tulajdonságai fontos szerepet játszanak a rendszer 

tervezésében és telepítésében. Ezért ismeretük létfontosságú. Az 1990-es évek elejétől 

kezdve a talaj termikus tulajdonságainak meghatározása nagyon idő- és költségigényes volt. 

A gyakorlatban a szükséges vizsgálatokat csak nagy beruházások esetében végezték el, és a 

kisebb geotermikus rendszerek tervezésekor általában becsült értékeket használtak. A 

tervezés során figyelembe vett szükséges biztonsági tényezők általában jelentős 

többletköltségeket jelentettek. [5] 
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5. ábra: Föld alatti hőcserélők [6] 

Napjainkban a termikus válaszvizsgálat gyors és könnyen használható módszer a talaj helyi 

geotermikus tulajdonságainak meghatározására. A geotermikus szondás vizsgálat fő előnye 

más módszerekkel szemben az, hogy a mérést a helyszínen, az előre beszerelt geotermikus 

szondában végzik, szemben a hagyományos módszerrel, ahol a kőzetmintákat laboratóriumi 

körülmények között mérik. A talaj nyugalmi hőmérséklete a fúrás mentén változik. Ezeket a 

termikus válaszvizsgálat során határozzák meg. A vizsgálat során a vizsgálóberendezés 

hidraulikusan kapcsolódik a geotermikus fúrás alatti hőcserélőhöz. A zárt rendszerben víz 

kering, és meghatározott hőteljesítményre melegszik fel. Ez a hő a geotermikus 

fúrólyukhőcserélőn keresztül áramlik a talajba. A mérés során az elő- és visszavezető 

hőmérsékletet és a tömegáramot rögzítik. A hőmérsékleti görbék alapján a talaj hővezető 

képességét a Kelvin-vonalforrás (vonalhővezetés) módszerével határozzák meg. [5] 
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6. ábra: Szondateszt [1] 

A geotermikus szondás hőszivattyúrendszerek tervezésénél fontos tényező a termikus 

kútfúrási ellenállás, amely a geotermikus fúrólyukhőcserélőben áramló hőátadó közeg és a 

geológiai környezet közötti hőátadást fejezi ki. A hőátadó közeg és a fúrólyuk fala közötti 

hőellenállás adja a hőmérsékletkülönbséget, amely a geotermikus fúrólyuk hőcserélőben 

áramló folyadék hőmérséklete és a fúrólyuk falának hőmérséklete közötti különbség egy 

adott fajlagos hőelvonási sebesség mellett. Az úgynevezett termikus fúrólyukellenállás függ 

a geotermikus fúrólyuk hőcserélőjének a fúrólyukban való elhelyezkedésétől, a töltőanyag 

termikus tulajdonságaitól és a töltés minőségétől, valamint a fúrás átmérőjétől. A termikus 

fúrólyukellenállás jelentős hatással van a rendszer működésére, és a lehető legalacsonyabb 

szinten kell tartani. [5] 

A zavartalan talajhőmérséklet meghatározása a geotermikus fúrólyukhőcserélő rendszer 

tervezésének lényeges eleme. A hőmérséklet a geotermikus gradiens miatt a mélységgel 

emelkedik. A külső levegő hőmérsékletének változásából eredő szezonális talajhőmérséklet-

változások a helytől függően körülbelül 15-30 méteres mélységig kimutathatók. [5] 

A szondamező méretét a következő jellemzők határozzák meg: 

1. Az épület energetikai jellemzői (az épületgépész határozza meg), 

2. a talaj hővezető képessége (az építési helyszín jellemző értéke, amelyet mérési 

eljárással határoznak meg a korábban említett módszerrel). 

3. a talaj nyugalmi hőmérséklete a fúrt hőcserélő teljes hosszában (mérőeszközzel 

meghatározva). 

4. a fúrólyuk termikus ellenállása. [5] 
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7. ábra: A fűtési és hűtési művelet segít nem kimeríteni a geotermikus forrást [7] 

Télen fűtésre és nyáron hűtésre egyaránt ajánlott a geotermikus fúrt hőcserélő alkalmazása. 

A téli hőelvonás nagyobb intenzitású lehet, mint a helyi geotermikus hőforrás ereje, ami a 

forrás kimerüléséhez vezetne. A nyári hűtési művelet visszatölti a földet hővel, így az hosszú 

távú hőtároló közeggé válik. 

 

8. ábra: A talajvíz hőhasznosítása két kúttal [8] 
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A mély rétegek hőjét a geotermikus folyadék hozza a felszínre. A folyadék fő összetevői a víz 

mellett az oldott sók, gázok és esetleg lebegő szilárd anyagok. A kiválasztott helyen meg kell 

vizsgálni, hogy geológiailag lehetséges-e a szükséges és felhasználható mennyiségű 

termálvizet a felszínre hozni. A termálvíz hőtartalmát a lehető legalacsonyabb hőmérsékleti 

szintig kell felhasználni. A hőhasznosítás függ a víz felszíni hőmérsékletétől és a termálvízkút 

tömegáramától. A termálvíz visszasajtolása miatt csak annak hőenergiáját hasznosítják, és a 

vízmennyiséget visszavezetik a víztartó rétegbe. [9] 

1.3  MŰKÖDÉSI ELV 

A hőszivattyú működési elve a hűtőközeg Carnot-ciklusán alapul. A ciklus részfeladatai a 

következők: 

• 1-2: A hűtőközeg elpárolog, elnyelve a környezeti energiát. 

• 2-3: A kompresszor az elnyelt villamos energiával megemeli a hűtőközeg 

gőznyomását és hőmérsékletét. 

• 3-4: A hűtőközeg kondenzálódik, felszabadítva az elnyelt környezeti energiát és a 

bevezetett villamos energiát. 

• 4-1: A tágulás során a hűtőközeg nyomása és hőmérséklete visszatér a kiindulási 

állapotba. 

 

9. ábra: Egy hőszivattyú Carnot-ciklusa logp-h diagramban [1] 

Minél magasabb a hőforrás hőmérséklete és minél alacsonyabb a fűtési rendszer 

hőmérséklete, annál nagyobb teljesítménytényező (COP) érhető el. Ha a fűtési áramlás 

hőmérséklete 1K-val alacsonyabb, a COP 2,5%-kal magasabb. Ha a forrásközeg hőmérséklete 

1K-val magasabb, a COP 2,7%-kal magasabb. Minél kisebb a fűtési áramlás és a forrásközeg 
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belépő hőmérséklete közötti hőmérsékletkülönbség, annál nagyobb a COP. Ezért a magasabb 

forráshőmérsékletek (talajhő, talajvíz, hulladékhő) kedvezőek, mint például az alacsony 

hőmérsékletű fűtési rendszerek, például a felületfűtés. 

 

10. ábra: A COP csökken a hőforrás és a fűtési áramlás közötti nagyobb hőmérsékletkülönbséggel [1]  

A COP meghatározása méréssel [10] 

A DIN EN 14511 szabvány meghatározza a hőszivattyúk COP-értékének mérésére vonatkozó 

szabványos feltételeket. Ennek alapja a helyhez kötött mérési pontok megállapítása, amelyek 

a készülékek összehasonlíthatóságának alapját képezik, és a tervezés során kiindulási 

értékként vehetők alapul.. 

Hőforrások: 

• Külső levegő, elszívott szellőzőlevegő (A: levegő) 

• Felszíni vagy talajvíz (W: víz) 

• Földhő (B: sóoldat) 

A hőforrás és a fűtési áramlás névleges üzemi hőmérsékletei a következők: 

Fűtési áramlási hőmérséklet: 

• Alacsony hőmérséklet: 35 ° C: W35 

• Átlagos hőmérséklet: 45 ° C: W45 

• Magas hőmérséklet: 55 °C: W55 

• Nagyon magas hőmérséklet: 65 °C: W65 

Levegő mint hőforrás esetén: 

• -15°C: A-15 

• -7°C: A-7 

• 2°C:  A2 

• 7°C: A7 

• 12°C: A12 
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Elszívott levegőhöz mint hőforráshoz: 

• 20°C: W20 

Földhő mint hőforrás esetén: 

• -5°C: B-5 

• 0°C: B0 

• 5°C:  B5 

Víz mint hőforrás esetén: 

• 10°C: W10 

• 15°C:  W15 

Megfigyelhető, hogy a szabványosított vizsgálati feltételek olyanok, mint a 

forráshőmérsékletek, amelyek természetesen előfordulnak.. 

1.4  A HŐSZIVATTYÚ FŐ ALKOTÓELEMEI  

A KOMPRESSZOR 

A kompresszort úgy tervezték, hogy a gáznemű, teljesen elpárolgott hűtőközeget sűrítse, a 

folyékony fázis belépése meghibásodáshoz vezet. A gőz kissé túlhevül, mielőtt belép a 

kompresszorba. A túlmelegedés mértékét a tágulási szelep szabályozza. A konstrukciós 

változatok a következők: 

• Scroll-kompresszor (kis és közepes teljesítményű) 

• dugattyús kompresszor (kis teljesítményű) 

• csavarkompresszor (nagy teljesítményű) 

Scroll kompresszor [11] 

A scrollkompresszorok működési elve alapvetően különbözik a hagyományos dugattyús 

kompresszorokétól. A scrollkompresszorok radikális áttörést jelentettek a technológiában, 

amely jelentősen megváltoztatta a szerkezetet, a teljesítményt és az élettartamot. A sűrítés 

során a felső archimédeszi spirál mozdulatlan, az alatta lévő pedig excentrikusan mozog a 

hajtótengelyen egy orbitális pálya mentén. Így a hűtőközeg a szűkítő résekbe kényszerül, 

amelyek hatékonyan záródnak, amint elérik a spirál közepét, és így összenyomják a gázt. 

Amikor ezek a rések elérik a tekercs közepét, a gáz eléri a végső nyomását, és az álló tekercs 

központi kivezető nyílásán hagyja el a kompresszort. Jellemző tulajdonságok: 

1. Szívó- és nyomószelepek hiánya. Ennek két fontos előnye van a dugattyús 

kompresszorral szemben: megszűnik a szelepeken keresztüli nyomásesés, ami a 
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ciklus teljesítménytényezőjének jelentős növekedését jelenti, és megszűnik a 

szelepek által okozott zaj. 

2. A holttér kiküszöbölése miatt a térfogati hatásfok közel 100%-os. 

3. A kevesebb alkatrész kevesebb meghibásodást okoz. 

Ezek a tényezők együttesen azt jelentik, hogy a scrollkompresszorok jelentős javulást 

jelentenek az energiaellátás hatékonyságában a hagyományos dugattyús kompresszorokhoz 

képest. Általában a COP-érték 10-20%-kal magasabb, mint a dugattyús kompresszoroké az 

1,5-15 lóerős tartományban. 

Az EVI scroll-kompresszorok esetében a hűtőkörbe egy további hőcserélőt - az úgynevezett 

ökonomizátort - építenek be saját expanziós szeleppel, amelyen keresztül a kompresszorba 

egy megnövelt entalpiájú, de a végső sűrítési hőmérsékletnél lényegesen alacsonyabb 

hőmérsékletű hűtőközeget vezetnek be. Ennek kettős hatása van: egyrészt lehűti a 

kompresszió véghőmérsékletét, másrészt erőteljes utóhűtéssel növeli a kompresszor 

elpárolgási kapacitását, így a COP-értékét.. 

KOMPRESSZOR TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS 

 

11. ábra: A hőszivattyú teljesítményének szabályozása a természetes teljesítménynövekedés ellenében magasabb 

külső hőmérséklet esetén [1] 

A 11. ábrán megfigyelhető, hogy ha a hőforrás a külső levegő, akkor a kimeneti teljesítmény 

a külső hőmérséklet emelkedésével nő. A hőigény azonban a külső hőmérséklet 

emelkedésével csökken, így a hőszivattyú megfelelő teljesítményszabályozás nélkül rendkívül 

hátrányos alacsony teljesítményre kényszerülne. Ezért a pontos teljesítményszabályozás 

ezzel a természetes teljesítménynövekedéssel szemben különösen fontos a levegő-víz 

hőszivattyúk esetében, ahol a hőforrás hőmérséklete az év során a leginkább változik. 
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Kompresszor teljesítményszabályozás inverterrel 

A hálózati feszültség (230 V ~) egyenárammá alakul. A frekvenciától függően változik a 

kompresszor fordulatszáma, így a hőszivattyú teljesítménye is. Ez nagyon hatékony, 

különösen részterhelésnél. 

 

12. ábra: Teljesítményszabályozás inverterrel [1] 

Annak megítéléséhez, hogy egy adott hőszivattyú-típushoz jobb-e egy on-off scroll vagy 

inverteres kompresszor használata, fontos tudni, hogy az inverteres hőszivattyú a legjobb 

hatásfokot a kompresszor fordulatszámának 70%-ánál éri el. Ez tehát normál üzemben azt 

jelenti, hogy az inverteres technológiával működő hőszivattyúk általában a kevésbé hatékony 

tartományban, azaz az optimális kompresszorfordulatszám felett vagy alatt működnek. Ezzel 

szemben az on/off hőszivattyúk (scroll-kompresszorral) mindig az optimális működési 

tartományban működnek, és alapvetően erre az ideális működési pontra lettek optimalizálva. 

Az állandóan változó fordulatszámú, szabályozható kompresszorok nagyobb kopásnak 

vannak kitéve, aminek következtében hamarabb elérik élettartamuk végét. Ezzel szemben 

egy on/off scroll kompresszorral felszerelt hőszivattyú élettartama háromszorosa az 

inverteres kompresszorénak. A be/ki kapcsolású készülékek állandóan alacsony 

zajkibocsátási szinttel rendelkeznek. Ráadásul ezekben a készülékekben a zajcsökkentés is a 

működés közben kibocsátott frekvenciaspektrumra van optimalizálva. [12] 

Kompresszor teljesítményszabályozás nyomáscsökkentő szeleppel 
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13. ábra: Kompresszor nyomáscsökkentő szelepen keresztül történő kimeneti szabályozással [1]  

A kompresszor tehermentesítővel van felszerelve. Amikor a mágnesszelep kinyílik, a 

kompresszor nyomásmentesen működik. Ebben az esetben a fűtési teljesítmény szünetel. Az 

időszakok felosztása alapján a teljesítmény 30-100% között szabályozható. 

A kompresszor teljesítményének szabályozása továbbfejlesztett párologtatott 

befecskendezéssel (EVI) 
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14. ábra: A kompresszor teljesítményének szabályozása továbbfejlesztett párologtatott befecskendezéssel [1] 

Ez lényegében nem más, mint egy további beépített kör a hőszivattyú hűtőkörében. Az EVI-

technológiával alacsonyabb forráshőmérséklet mellett is magasabb bemeneti áramlási 

hőmérséklet érhető el - különösen télen levegő-víz hőszivattyúval. Az EVI automatikusan 

aktiválódik azokban az időszakokban, amikor nagyobb hőszivattyú-teljesítményre van 

szükség (ez különösen télen fordul elő), ami növeli a hőszivattyú fűtési teljesítményét, így a 

hőszivattyú magasabb előfolyási hőmérsékletet biztosít. A köztes kör egy külön hőcserélőt és 

egy (elektronikus) tágulási szelepet tartalmaz. Miután a fűtési energiát átadták a fűtési 

rendszernek, a hűtőközeg egy kis része (kb. 10-25%) a köztes körbe kerül, amely ott elpárolog, 

majd ez visszakerül a kompresszorba. A hűtőközeg csak a kompresszor rendkívül magas 

fejhőmérsékleténél kerül "befecskendezésre", amely a felülettel való érintkezéskor azonnal 

elpárolog. Nagy kompresszorterhelés esetén (alacsony forráshőmérséklet, pl. -7 °C-os levegő 

és magas szekunder fűtési áramlási hőmérséklet, pl. 65 °C) az alacsony hőmérsékletű 

hűtőközeg "befecskendezése" hűti a kompresszort, ami nagyobb teljesítményt tesz lehetővé. 

Az EVI-folyamat folyamatosan aktív, és hatása csak olyan helyzetekben érzékelhető, amikor 

a kompresszor nagy terhelés alatt áll (használati melegvíz-termelés és téli fűtési üzem). A 

köztes kör szabályozása igényfüggő, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb az igény a 

kompresszorral szemben, annál nagyobb mennyiségű hűtőközeg kerül a kompresszorba a 

köztes körön keresztül. Például minél alacsonyabb a forráshőmérséklet, pl. a lefelé irányuló 

kör 3 °C-ról 0 °C-ra hűl és/vagy a másodlagos fűtési áramlás hőmérséklete 35 °C-ról 55 °C-ra 

emelkedik. Ez a kompresszorban lévő hűtőközeg mennyiségének növekedését eredményezi. 

A befecskendezett hűtőközeg mennyiségének növekedése növeli a kompresszorban a 



17 
 

nyomást, és lehetővé teszi, hogy a kompresszor nagyobb fűtési teljesítményt nyújtson. A 

kompresszornak azonban keményebben kell dolgoznia és több energiát kell fogyasztania, ha 

a befecskendezett hűtőközeg mennyisége és a nyomás nő. A hagyományos 

kompresszorokhoz képest az EVI-technológia a bemeneti áramlási hőmérsékletet és a fűtési 

teljesítményt állandó értéken tartja. A hagyományos kompresszorok esetében a fűtési 

teljesítmény csökkenne, így a 65 °C-os bemeneti áramlási hőmérséklet nem lenne lehetséges 

a hűtőkörön keresztül, csak elektromos gyorsítófűtéssel. [12] 

 

15. ábra: EVI folyamat logp-h diaramban [1] 

AZ EXPANZIÓS SZELEP 

Feladata a folyékony fázisú hűtőközeg nyomásának csökkentése, miután az átadta a hőt a 

fűtési rendszernek. A hűtőközeg ezután ismét készen áll a környezeti energia felvételére. 

A tágulási szelep célja a hűtőközeg tömegáramának szabályozása az elpárologtatóban, hogy 

ne kerüljön folyadékfázisú hűtőközeg a kompresszorba. A forráshőmérséklet folyamatos 

változásai megkövetelik a szabályozott tágulási szelepek használatát. 

Termosztatikus tágulási szelep 
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16. ábra: Termosztatikus tágulási szelep [1] 

A hőmérséklet-szabályozó szelep méri a kompresszorhoz vezető szívóvezeték hőmérsékletét, 

és ennek megfelelően adagolja a hűtőközeget az elpárologtatóba. 

 

17. ábra: Túlmelegedés termosztatikus tágulási szeleppel [1] 

A termosztatikus tágulási szelepek csak a méretezési állapotban produkálják a minimálisan 

szükséges túlmelegedést, a túlmelegedés mértéke minden más állapotban magasabb. Minél 

nagyobb a hűtőközeg túlmelegedése, annál alacsonyabb a kondenzátoron elérhető 

maximális hőmérséklet. Elektronikus tágulási szeleppel a kimenő áramlási hőmérséklet 

maximalizálható. 

Elektronikus expanziós szelep 
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18. ábra: Elektronikus tágulási szelep [1] 

A mai modern, monoblokk vagy split levegő-víz hőszivattyúk a hűtőkörön belül 

elektronikusan vezérelt expanziós szelepet tartalmaznak, mivel nyáron csak így lehet aktív 

hűtésre használni a hőszivattyús berendezéseket. Az elektronikusan vezérelt tágulási 

szelepnek azonban további előnyei is vannak, mivel használatuk folyamatosan optimalizálja 

a túlmelegedést, magasabb COP és biztonságosabb rendszer, nincs folyadékcsepp a 

kompresszorban. Ezek az előnyök a földhőszivattyúkkal is kihasználhatók, ezért ma már egyre 

több gyártó kezd áttérni erre az elvre. Bár a termosztatikus tágulási szelepek alapvetően 

karbantartásmentesek, hátrányuk, hogy a túlmelegedés egyetlen üzemi pontra optimalizált, 

és az ilyen típusú tágulási szeleppel ellátott hőszivattyúk nem visszafordíthatóak. A 

kompresszor előtt a hőmérsékletet és a nyomást is méri. Egy elektromos szabályozó 

segítségével a túlmelegedés a kompresszor teljes teljesítménytartományában állandó 

értéken tartható. A szelepbe épített villanymotor gyorsan változtathatja a kiadott közeg 

mennyiségét. [12] 
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19. ábra: Hőcserélő a kompresszor előtt [1] 

A többkomponensű hűtőközegek esetében az összes komponens tökéletes elpárolgása a 

kompresszor elé szerelt hőcserélővel biztosítható. 

AZ ELPÁROLOGTATÓ 

Fűtési üzemben az elpárologtató az a hőcserélő, amelyben a hőt a hőforrásból kivonják és a 

hűtőközegkörbe vezetik. A talajhő- és víz-víz hőszivattyúkban az elpárologtató szerkezete 

lemezes hőcserélő. Ennek köszönhetően kompakt kialakítású, nagy hőátadási teljesítményű. 

Szennyezett vízforrásközeg esetén koaxiális hőcserélő biztosítja a dugulásmentességet. 

 

20. ábra: Elpárologtató áramlás homogenizálva osztóval [1] 

A hőátadó felület optimális kihasználása érdekében a hűtőközeg egyenletes eloszlását kell 

elérni a hőcserélőben. A levegő-víz hőszivattyúk lamellás hőcserélői a levegő alacsony 

hőkapacitása miatt nagy felülettel rendelkeznek a primer oldalon. Nulla fok alatti 
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hőmérsékleten a levegő nedvességtartalma ráfagy a lamellákra. A lamellák közötti nagyobb 

távolsággal ez csökkenthető, de nem lehet teljesen megakadályozni. 

 

21. ábra: Elsődleges hőmérséklet-emelkedés üvegezetlen napkollektorokkal [1] 

A hőforrás hőmérsékletének növekedése 

A hőforrás hőmérsékletének növelésére számos módszert alkalmaztak a magasabb COP 

elérése érdekében. Az átlátszó, bevonat nélküli abszorberek az egyik ilyen módszer, de a 

teljesítményt erősen időjárásfüggővé teszik a primer oldal hőmérsékletének napenergiával 

történő növelésével.  

KONDENZÁTOR 
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22. ábra: Meleggáz szétválasztása használati melegvíz előállításához [1] 

Elsősorban lemezes hőcserélőket használnak a kondenzátor oldalán. Más konstrukciók csak 

100 kW felett jelennek meg. A forró gáz leválasztása alkalmazható a használati melegvíz 

előállítására és a forró gáz hőmérsékletének csökkentésére a kondenzátorba való belépés 

előtt. 

Hűtőközegek és követelményeik 

• Lehetőség szerint alacsony forráspontúnak kell lennie. 

• Kis fajlagos gőztérfogat. 

• Nagy fajlagos hőkapacitás. 

• Nem szabad megtámadni a hőszivattyú alkatrészeit és a felhasznált kenőanyagokat. 

• Nem lehet mérgező. 

• Nem lehet gyúlékony vagy robbanásveszélyes. 

1.5  MŰKÖDÉSI MÓDOK AZ ÉPÜLETEK FŰTÉSÉBEN  

MONOVALENS MŰKÖDÉS [13] 

A fűtési igényt csak a hőszivattyú működése biztosítja. A hőellátó rendszer hőmérsékleti 

viszonyait úgy kell kialakítani, hogy a hőszivattyú a hőigényt önmagában is biztosítani tudja. 

Az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek, például a felületfűtés segít ennek 

megvalósításában. Hőszivattyú inverteres vezérlése: a külső hőmérséklet emelkedésével a 

hőszivattyú teljesítménye csökken. 
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23. ábra: Egy hőszivattyú monovalens működése [13] 

KÉTÉRTÉKŰ, PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉS [13] 

A kazán és a hőszivattyú közös üzemeltetése közepes hőmérsékletű fűtési rendszerekhez (80 

°C-ig), pl. radiátoros fűtés. A hőszivattyú alacsonyabb külső hőmérsékleten is bekapcsolva 

marad. A kazán fedezi a szükséges többlet teljesítményt. A csúcshőigényt a hőszivattyú és a 

kazán fedezi. Ez a működés lehetővé teszi kisebb csúcsfűtésű kazán használatát. 
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24. ábra: Bivalens, párhuzamos működés [13] 

BIVALENS, FELVÁLTÓ ÜZEM [13] 

A hőszivattyú alacsonyabb tBIV hőmérsékleten kikapcsol, és onnantól kezdve a kazán 

biztosítja a teljes hőigényt. Ez a művelet akkor fordulhat elő, ha a hőszivattyút nyári hűtésre 

méretezték. A fűtési teljesítmény ebből a választásból adódik. 
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25. ábra: Bivalens, kapcsolóüzem [13] 

VÁLTÁS A FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT 

• A négyutas szeleppel felszerelt hőszivattyúk esetében lehetőség van a fűtési és 

hűtési üzemmódok közötti váltásra, így a hőszivattyú egész évben használható. 

Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg keringési iránya nem változik a 

kompresszornál, mivel az csak egy irányban képes gőzt sűríteni. A két hőcserélő 

szerepe megváltozik, mivel 

• - télen a környezet a hőforrás, a rendszer pedig a hőnyelő; 
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• - nyáron a rendszer a hőforrás és a környezet a hőnyelő. 

 

26. ábra: Négyutas szeleppel történő váltás fűtés és hűtés között [1] 
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