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Tárgy tematikus leírása: 

1. hét Termodinamikai összefoglaló. 

2. hét A hűtő- és hőszivattyú körfolyamatok általános jellemzői. Fordított Carnot-körfolyamat. 

3. hét Nedves és túlhevített gőz állapotjelzőinek meghatározása. 

4. hét Egykomponensű kétfázisú hűtőközeggel dolgozó kompresszoros hűtőkörfolyamatok: fojtásos száraz 

ciklusú/utóhűtéses hűtőkörfolyamat. 

5. hét Egykomponensű kétfázisú hűtőközeggel dolgozó fojtásos száraz ciklusú/utóhűtéses kompresszoros 

hűtőkörfolyamatok jellemzőinek számítása három hűtőközeg esetén. 

6. hét Hűtőkörfolyamatok teljesítménytényezőjének javítási lehetőségei (Többfokozatú kompresszió a fokozatok 

közötti visszahűtéssel, kompaund kapcsolás, kaszkád kapcsolás). 

7. hét Hűtőközegek fajtái, tulajdonságai, ODP (ózonkárosító) és GWP (üvegházhatás) szám.  Kompresszoros 

hűtőberendezés elemei: elpárologtató, kompresszor, kondenzátor. A hőcserélők hőátadó felületének számítása.   

8. hét Zárthelyi 

9. hét Épületek hőenergiai igényének meghatározása. Fűtés és HMV igények meghatározása. Fűtési rendszerek 

fő típusai, csoportosításuk, fontosabb jellemzőik. 

10. hét Termokamerás veszteségfeltárás. 

11. hét A fűtés során használatos energiafajták (szén, olaj, gáz, villamos energia, alternatív energiaforrások). 

12. hét Égéshő és fűtőérték számítás. Tüzelőberendezések műszeres energetikai ellenőrzése. 

13. hét Hőközlés - Hővezetés 

14. hét Pótzárthelyi 

 



A megadott paraméterek a feladathoz: 

hűtőközeg: R717 

t0=-25 °C 

t=40 °C 

tu=25 °C 

A feladat elkészítéséhez a megfelelő programok beszerzése és feltelepítése után, előhívtam 

az R717-es (ammónia) hűtőközeg p-h diagramját (1.kép). 

1. kép: Közeg kiválasztása

Az ammónia lop p-h diagramja (2.kép): 

2. kép: Az ammónia log p-h diagramja
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Ezt követően beírtam az első eset (nincs utóhűtés) megadott hőmérséklet értékeit (3. kép), 

majd berajzoltattam a programmal a diagramba (4. kép). 

 
3. kép: Adatok megadása 

 
4. kép: A körfolyamat görbéje az adatoknak megfelelően 



Kiolvastam a 1-4-es pontok entalpia, hőmérséklet és nyomás értékeit (5. kép). 

 
5. kép: Az első esetben (utóhűtés nélkül) készült körfolyamat pontjainak adatai 

A következő lépésben újra beírtam  a hőmérséklet értékeket, de már az utóhűtés 

hőmérsékletét használtam, majd kirajzoltattam a görbét (6. kép). 

 
6. kép: Az utóhűtéses körfolyamat görbéje 

Ezen körfolyamat jellemző pontjának értékeit is kiírattam és leolvastam (7. kép). 



7. kép: Az utóhűtéses körfolyamat pontjainak jellemző értékei

Ezt követően írtam meg a később beolvasásra kerülő programot, mely tartalmazza a feladat 

szövegét, kérdéseket, alapadatokat és a számítást (8. kép) (9. kép). Az előző képen található 

értékeket az alapadatokhoz írtam be. 

8. kép: A program első fele



9. kép: A program második fele

Ezt elmentettem a D:\ könyvtárba hutes1.m néven, majd beolvastam az Octave programba 

és futtattam (10. kép). 

10. kép: A program megnyitása

A futtatás után egy új ablak nyílt meg, melyben az előzőleg kiíratott végeredmények is 

megjelentek, valamint, hogy a megvalósítás két kritériumának megfelelnek e a t2 és 

nyomásviszony értékek. A személyre szabott feladatom értékei a határon kívül esnek, így a 

program azt írja ki, hogy a körfolyamat nem megvalósítható (11. kép). 



11. kép: A lefuttatott számítás




