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Miről lesz szó? 
 
 
 
 

•Bevezetés 

•Laikus megoldások 

•Modern hűtési eljárások fizikai kémiai alapjai 

•Hűtőközegek 

•Modern megoldások 

•Kompresszoros és kombinált hűtési technológia 

•Abszorpciós hűtési technológia 

•Adszorpciós hűtési technológia 

•Termoakusztikus hűtési technológia 

•Termoelem 

 



Motiváció 

• A hűtés eredete 

• Hűtési technológiák a környezettudatosság 
jegyében – A nagy amerikai áramszünet(2006) 



Laikus megoldások 

• Közvetlen érintkezésen alapuló eljárások  

 ( Hőmérséklet → Intenzív paraméter) 

• Párolgáson,olvadáson alapuló  

 eljárások 
– Duplafalú agyagkorsó 

– Nedves szőnyegek, ponyvák,  

 textilcsíkok 

– Vízpermet 

– Jégszekrény 



Jégvermek a modern korban 

 Fejszámolás 
– Jégszekrény : 9L → 2,7 MJ 
– Exkavátor : 25 KW, 200L/8 h 
– IFA : 17L/100 km, 4,5 t teherkapacitás 
– Jégtömb : 2 X 2 X 0,4 m → 1,5 t 

 
Két eset: 
– 20 km (70t jég → 2 teherautó) 
– 50 km (70t jég → 5 teherautó) 
Első esetben 109L üzemanyagot használunk fel, a hasznos teher 

640kg/L → Jég 9 Forintba kerül 
Második esetben 272L üzemanyagot használunk fel, a hasznos 

teher 44kg/L → Jég 80 Forintba kerül 



Modern ciklikus megoldások fizikai-kémiai 
alapjai 

 Hőszivattyú: hőszállítás befektetett munka 
segítségével 

 Carnot-ciklus (elvi!) 

– Két adiabatikus – két izotermikus folyamat 

– Hatásfok: ν=T1-(T2/T1) 

Teljesítménytényező: átvitt hő/ befektetett munka 
és hő 



Hűtőközegek 

• Követelmények 

• Víz 

• Ammónia 

• Freonok (Thomas Midgley Jr). 

– Lágy freonok (2033) 

– Zöld freonok 

– ODP 

 



Kompresszoros és kombinált hűtési 
technológia 

• 1748 W. Cullen 

• 1805 O. Evans 

• 1834 J. Perkins 

• 1859 F. Carré 

• Alapja: elektromos energia segítségével 
munkát végzünk a közegen 



Abszorpciós hűtési technológia 

• Albert Einstein – Szilárd Leó (1930) 

• A lényeg: a parciális nyomás 

• Környezetbarát felhasználás: napkollektor, 
hulladékhő (Tesco, halászfalvak jéggyártása)  

• Aktív kutatások részese  



Adszorpciós hűtési technológia 

• Monma Tetsuya – Mizota Tadahito (2005) 

• Nem tartalmaz a környezetre káros anyagot 
(víz + szilikagél) 

• Környezetbarát felhasználás: napkollektor, 
hulladákhő 

• Felhasználás: ipar, légkondicionálók, 
halászhajók 



  

  



Termoakusztikus hűtési technológia 

• Rijke 1859 

• Hőenergia → Hanghullámok 

 Hanghullámok → Hőmérsékletkülönbség  

• Környezetbarát felhasználás: napkollektor, 
hulladékhő 



Termoelem 

• Peltier hatás - Seebeck hatás 

• Fűtés/Hűtés – Áramtermelés 

• Tipikus felhasználási területei: számítógépek, 
gépjárművek, napelemes hűtőtáskák 

 



Laboratóriumban alkalmazott hűtési 
technológiák 

• Adiabatikus lemágnesezés 

– E. Warburg 1880 

– Debye, Giauque (Kürti Miklós) 1932 

– Alkalmazás: kriogenika, ESA 

• Lézeres hűtési technológia 

– S. Chu, C. Cohen-Tannoudji, W.O. Phillips 1995 

– 1997: Bose-Einstein-kondenzátum létrehozása 

– Alkalmazás: kriogenika, DNS kutatás 



Módszer Teljesítménytényező Felhasznált energia Élettartam(év) 

Jégverem - Fosszilis ~ fél év 

Ködhűtés 0,5-1 Villamos ~5-10 

Kompresszoros hűtő 3-5 Villamos ~15-20 

Abszorpciós hűtő 0,6-0,8 Fosszilis  
Napkollektor 
Hulladékhő 

~50  

Adszorpciós hűtő 0,6 Fosszilis  
Napkollektor 
Hulladékhő 

~50  

Termo 
akusztikus hűtő 

n.a. Villamos  
Napkollektor 

~30  

Termoelem 0,4-0,7 Villamos  
Napelem 

~5-15 



Befejezés 

 A világ összes energia felhasználásának 
jelentős része fordítódik hűtésre. Rengeteg 
dolog hűtőgépek nélkül ma már 
elképzelhetetlen. Az alkalmazás azonban 
hosszútávon is fenntartható lehetne és 
környezetbarát, hiszen a környezetkímélő 
technológiák zöme ma már elérhető, kielégítő 
hatékonyság mellett. 



  
    Köszönettel tartozom témavezetőmnek,                     

Tóth Gergelynek türelméért és rendkívüli 
kreativitásáért! 

Köszönöm a 
figyelmet! 


