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Innovatív hõszivattyús hõforrások
Napjainkra egyre szélesebb
körben válik ismertté és
alkalmazottá a hõszivattyús
technológia épületek fûtésére
és hûtésére, legyen szó akár
családi házról, akár több száz
kilowattos teljesítményigényû
épületrõl. Jelen cikk a primer
oldali hõnyerés új útjait
kívánja bemutatni, amelyek a
már bevált módszerek
palettáját szélesítik, további
lehetõséget kínálva a
hõszivattyús hõtermelés
gazdasági és
környezetvédelmi elõnyeinek
kiaknázásához.

A

már jól ismert alternatív energiaforrások között létezik egy,
amelyre ez idáig kevesebb figyelem irányult az elmúlt években: ez
a csatornarendszerekben elfolyó
szennyvíz. A lakó- és ipari épületekből
a lefolyókon távozó szennyvíz jelentős hőtartalommal bír, amelyet hőszivattyú segítségével fűtésre és hűtésre
egyaránt felhasználhatunk. Ebből a
felismerésből a német Frank GmbH
fejlesztői megalkottak egy csatornahőhasznosító berendezést, amit PKSThermpipe névre kereszteltek. Ez a
csatornacső hármas funkcióval bír.
Egyrészt átveszi a hagyományos közműcsatorna szerepét, ezen túl lehetővé teszi a szennyvíz hulladékhőjének
újrahasznosítását, végül pedig a talajban rejlő geotermikus energiát is
hasznosítja. A rendszer alapját egy
PKS csatornacső képezi. Felépítését
tekintve ez egy csatornacső palástjára
spirális alakban feltekert cső, amely
hőcserélőként funkcionál. A szennyvízzel távozó, illetve a szennyvízből kinyerhető hőmenynyiség számos tényezőtől függ. Ilyen a térfogatáram, a
hőmérséklet és a csatorna telítettsége,
továbbá ezek időbeni változása. Emiatt a szennyvíz hőjének önmagában
történő hasznosítása nehézkes fel-
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1. ábra. A PKS-Thermpipe hõhasznosító rendszer felépítése

adat lenne. A rendszer ezt a problémát
egyszerűen kezelhetővé teszi úgy,
hogy az említett módon valójában kettős primer hőforrást biztosít a hőszivattyú számára. A szennyvíz hője melegíti a talajt a csatorna környezetében, amit a hőszivattyú segítségével
tudunk kinyerni. A hőszivattyúval
hasznosított hőt a csatornában elfolyó
szennyvíz nap, mint nap pótolja, a csatorna környezetében a talaj hőmérsékletének regenerációja folyamatos,
ennek köszönhetően a berendezés
független a szennyvízkibocsátás napi,
illetve sztochasztikus ingadozásától
(1. ábra).
A rendszer hőtechnikai és szilárdsági méretezéséhez a gyártó projektfüggő támogatást ad, igazodva a helyi építési adottságokhoz, figyelembe véve a kinyerhető geotermikus és
hulladékhő mennyiségét, illetve az
adott épület hőigényét. Az igényeknek megfelelően DN 300-tól DN
1800-as dimenzióig állnak rendelkezésre a különleges kivitelű csatornacsövek, amelyek alapkivitelben 6 méter hosszú szálakban készülnek. A
méretezés után kiadódott hossz tetszőleges számú elem összeépítéséből, illetve egyedi hosszúságú darabok beépítésével érhető el. A csövek
magas minőségű PE 100 anyagból készülnek, amely évtizedekre garantálja a rendszer tartósságát. Az egyes

2. ábra. Limnion Lima-1, tavak és folyók hõszivattyús hasznosításához
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3. ábra. Talajszondás rendszer primer oldali kialakítása

csőszakaszok önálló körként, vagy
sorba kapcsolva a primer köri osztógyűjtő aknára köthetők, ahonnan a
hőhordozó közeg a hőközpontba jut,
majd a hőleadás után a folyamat ismétlődik.
A megfelelő működés biztosításához néhány előfeltételnek teljesülnie
kell:
1. Olyan lakó-, vagy ipari épület,
amelynek nagy a szennyvíz kibocsátása (kb. ≥15 l/s).
1. Az épület hőigénye kb. 50-200 kW
közötti. Pl.: iskolák, irodaépületek,
kórházak, hotelek, uszodák stb.
1. Nincs túl nagy távolság a csatornarendszer és a hőtermelő között.
(kb. 100 m, maximum 500 m)
A PKS-Thermpipe rendszer előnyei:
• folyamatos energiaellátás, felhasználva a szennyvíz hulladékhőjét
• egyszerű telepíthetőség,
• tartós alapanyagból készül, 50 év
feletti működési élettartam,

• új épület létesítésénél kedvező lehetőség az energiahatékonyság
növelésére.
A szennyvíz után egy másik, kevésbé gyakori terület, a felszíni vizek
hőhasznosítása. Ennek oka talán a
vízbe telepítendő primer oldali kialakítás körülményessége is lehet. Új
megoldást kínál ennek problémának
az áthidalására a Limnion Lima-1 nevű berendezés, amely egy kompakt,
nagy hatékonyságú hőcserélő, tavak
vagy folyók hőjének hőszivattyúval
történő felhasználására (2. ábra).
A rendszerben konvektív áramlás
zajlik, biztosítva a kiemelkedő hatékonyságot. A termék toxikus összetevőt nem tartalmazó, hosszú élettartamú polietilén (PE 100) alapanyagból
készül. Könnyen kezelhető, telepítése egyszerű és biztonságos. A rendszer installálása horgonyok segítségével történik, amelyek a folyó fenekére süllyesztik a berendezést. Más
megoldás szerint rögzíthetjük oszlo-

pokhoz, mólókhoz, dokkokhoz is. A
PE csövek a hőszivattyú egységhez
elektrofittinges hegesztéssel egyszerűen csatlakoztathatók. Kialakításuk
az adott vízhőmérséklethez alkalmazkodik. Télen legfeljebb 12 kW fűtési teljesítménynek megfelelő primer tömegáramot enged magán átáramolni, tavasszal és ősszel a rendszer maximális teljesítménye a 15 kW
értéket is el tudja érni. Az előbb tárgyalt PKS-Thermpipe rendszerhez
képest ennek a megoldásnak előnye,
hogy kisebb rendszerek esetén is alkalmazható, amennyiben az említettnél nagyobb teljesítményre van szükségünk, akkor több berendezés öszszekapcsolásával a bővítés is lehetséges (3. ábra).
A Frank gyár magyarországi forgalmazójaként a Greenwatt Kft. az innovatív megoldások meghonosításán
túl foglalkozik a mára már ismert
megoldásnak tekinthető, geotermikus talajszondák, illetve a komplett
primer oldali kialakításhoz szükséges anyagok forgalmazásával is. A
szondák PE 100-RC anyagból készülnek, amely magas szakítószilárdságának, teherbírásának és jó hővezető
képességének köszönhetően alkalmas a talajszondás rendszerek telepítéséhez. A fúrólyuk kialakítása
ugyancsak fontos tényező a hatékony működés szempontjából. Ehhez hazai fejlesztésű, magas hővezető képességű tömedékelő anyagot
kínálunk, amely egyben biztosítja az
eltérő talajrétegek közötti vízzárást
is. Az egyes primer körök könnyű kezelhetőségét, beszabályozhatóságát
az előre gyártott, és minőségi elzáró,
illetve beszabályozó szerelvényekkel
ellátott osztó-gyűjtő aknák teszik lehetővé. A primer rendszer fagyállósításához természetes alapanyagból
készült, kedvező viszkozitási tulajdonsággal rendelkező, a környezetvédelmi szempontotoknak is megfelelő fagyálló folyadékot ajánlunk.

BERTHA ZOLTÁN
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