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Magyarországi "becsült" hőszivattyús eladási statisztika (2000-2009)
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FFüüggggőőleges fleges fööldhldhőőszondszondáás rendszereks rendszerek

„Kis projektek” (30kW alatt)
- -helyi geológiai viszonyok hatása 

-előzetes földtani adatok (adattárak)
↓

Hővezetőképesség meghatározása (táblázatok, adatbázisok)
-szondák méretének, számának és hosszának megállapítása
-szondák távolsága
-kétcsöves vagy négycsöves rendszer

Szondák tervezése
A jó geotermikus hőszivattyús hatásfok feltétele a primer földhő

hasznosítás helyes méretezése



FFööldhldhőőszondszondáák k 
áátlagos tlagos 
mméélyslyséége:ge:
8080--125m125m



FFööldhldhőőszonda tszonda tíípusokpusok

Szimpla ‘u’ hurok
Dupla ‘u’ hurok

KoaxiKoaxiáális szonda lis szonda 
(cs(csőő a csa csőőben)ben)









„Nagy rendszerek” (30kW felett)
-helyi geológiai viszonyok hatása 

-előzetes földtani adatok (adattárak)
-helyszínen kutatófúrás, geofizikai mérés

-hővezetőképesség meghatározása:
-Táblázatok, adatbázisok
-Kőzetmintán labor mérés
-Szondateszt/hőelnyeletés teszt 

-méretezés szoftver segítségével
-szondák méretének, számának és hosszának megállapítása
-szondák távolsága
-kétcsöves vagy négycsöves rendszer

FFüüggggőőleges fleges fööldhldhőőszondszondáás rendszereks rendszerek



Geofizikai mGeofizikai méérrééss





1. Egy földhőszondás rendszer tervezésénél, a legfontosabb paraméter a 
talaj  hővezető képessége  (λ).  Ez  a  paraméter  hely  specifikus  és  nem 
lehet csak tapasztalati értékek alapján meghatározni.

2. A  termikus  kapcsolat  a  furat  falától,  a  szondában  lévő folyadékig  a 
következő paraméterek függvénye:

‐ furat átmérő
‐ szonda méret és konfiguráció
‐ szonda anyaga
‐ a tömedékelés anyaga és kivitelezési minősége
‐ lamináris/turbulens áramlás

Ezen paraméterek összegzését hívjuk „termikus fúrólyuk ellenállás”‐nak
(Rb).

3. Talaj nyugalmi hőmérséklete.

Szondateszt



λ = hővezető képesség [W / m * K]
β = integrációs állandó
H = szonda hossza [m]
t = a vizsgálat kezdete [s]
q = fűtési teljesítmény[W]
ΔT = hőmérséklet különbség [K]

Kelvin vonalforrás elmélet:

Szondateszt alapelve





Szondateszt, Szondateszt, ÚÚjvidjvidéékk
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Az ábra azt mutatja, hogy egyes 
projektek esetén mekkora 
eltérések tapasztalhatóak a mért 
és a becsült értékek között 
kiegészítve azok gyakoriságával.
Az eredmények azt mutatják, 
hogy a rendszerek 1/4‐e 
alulméretezett és a 2/3‐a pedig 
túlméretezett. 45%‐ban az eltérés 
nagyobb 0,5 W/(m x K) a mért és 
a becsült érték között.
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Például:

60 kW fűtés 1800 ó/év
30 kW hűtés(passzív) 800 ó/év

becsült λ=2,3 W/(m,K)
‐> 10 x 100 m szonda

Energia költség:
Áram: 178 EUR/MWó
Hőszivattyú:  130 EUR/MWó

Éves költségek amit az alulméretezés okoz (EUR)
λ SPF Éves többlet 

kiadás
15 éves költség

2,3 3,8 0 0
2,1 3,3 570 8500
1,9 2,9 1150 17250
1,7 2,6 1700 25500
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Szimuláció/modellezés
Átlag fluid hőmérséklet

Szükséges szondahossz megállapítása

MMééretezretezéés fs fööldhldhőőszonda mezszonda mezőőrere

Csúcsterhelés minimumagfedcb
Csúcsterhelés maximumagfedcb
Alapterhelés minimumagfedcb
Alapterhelés maximumagfedcb
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Fluid hőmérséklet alakulása 25 év működés alatt



ENGEDENGEDÉÉLYEZLYEZÉÉSS
Zárt földhőszondás rendszer – Bányakapitánysági 
engedély
létesítési engedély
használatbavételi engedély



A A geotermigeotermiáátt éérintrintőő jogszabjogszabáályvlyvááltozltozáások:sok:
a ba báánynyáászatrszatróól szl szóóllóó 1993. 1993. éévi XLVIII. tvi XLVIII. töörvrvéény mny móódosdosííttáásasa

Bt. 22/B. Bt. 22/B. §§ (8) (8) bekbek. . „„A termA terméészetes felszszetes felszííntntőől ml méért rt 20 m20 mééteres mteres méélyslyséégget el et el 
nem nem éérrőő ffööldkldkééreg rreg réészbszbőől tl töörtrtéénnőő geotermikus energia kinyergeotermikus energia kinyeréés s éés s 
hasznoshasznosííttáás nem engeds nem engedéélyklykööteles. E rendelkezteles. E rendelkezéés nem mentess nem mentesííti a ti a 
tevtevéékenyskenysééget vget véégzgzőőt a mt a máás jogszabs jogszabáályban ellyban előőíírt engedrt engedéély megszerzly megszerzéése se 
alalóól.l.””

Nem engedNem engedéélyklykööteles a teles a BBáányafelnyafelüügyeletngyeletnééll, de  pl. , de  pl. öörröökskséégvgvéédelmi delmi 
hozzhozzáájjáárulruláás ns néélklküül nem tanl nem tanáácsos telepcsos telepííteni horizontteni horizontáális lis talajkollektorttalajkollektort..

2010. 2010. ááprilis 11prilis 11--ttőől az l az MBFHMBFH--naknak befizetendbefizetendőő 36.000.36.000.-- Ft eljFt eljáárráási dsi dííj j 
mellett 23.000.mellett 23.000.-- FtFt--ot kell fizetni az illetot kell fizetni az illetéékes KTVF rkes KTVF réészszéére, rendszer re, rendszer 
mméérettrettőől fl füüggetlenggetlenüül.  l.  

Hatályba lépett 2010. 02. 23.; a módosított rendelkezéseket a 
folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.



Legnagyobb fLegnagyobb fööldhldhőőszondszondáás rendszerek az EUs rendszerek az EU--banban



PANNONPANNON--HHÁÁZ, TZ, TÖÖRRÖÖKBKBÁÁLINTLINT

Alapterület: 20.000 m2,
fűtési igény: 860 kW,
hűtési igény: 960 kW



PannonPannon-- HHááz z 
hhőőkköözpontjazpontja

osztosztóó--gygyűűjtjtőő aknaakna



FFööldhldhőő monitoringmonitoring



11--es monitoring pont, mes monitoring pont, műűkkööddőő ffööldhldhőőszonda mellettszonda mellett



22--es monitoring pont, mes monitoring pont, műűkkööddőő ffööldhldhőőszondszondááttóóll 3,5m3,5m--rere



33--as monitoring pont, fas monitoring pont, fööldhldhőőszonda mezszonda mezőőttőől 6,6ml 6,6m--rere



1141 Budapest, Zsigárd u.21.
Tel:06(1)221-1458; Fax:06(1)422-0004

www.hgd.hu
info@hgd.hu

KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!


