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Méltatlanul mellőzzük az adiabatikus hűtést a technológiai és 

komfort hűtési igények esetén. Elvétve találkozunk megvaló- 

sult adiabatikus hűtési rendszerekről szóló híradásokkal a 

szakmai folyóiratokban. Ezek azonban  kivétel nélkül  arról 

számolnak be, hogy az adiabatikus hűtések meglepően hatá-

sosak, megbízhatóan működnek, és töredéknyi energiát hasz-

nálnak fel, amellett, hogy a beruházási költségük is jelentősen 

alacsonyabb a szokásos gépi hűtésekkel összehasonlítva. 

Az energia ára folyamatosan nő. A nyári hőmérsékletek is 

emelkednek az általános felmelegedésnek köszönhetően. Ma 

már a gépi hűtések miatt a nyári energia csúcsfogyasztás a té-

linél magasabb. Ha nem változtatunk a módszereinken, rövi-

desen többe kerül a nyári hűtés, mint a téli fűtés. 

Az adiabatikus hűtés üzemeltetési költsége csak kb. 10 Ft/ 

óra 1000 [m3/h]-ként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra. Gépi és adiabatikus hűtés a h-x diagramban 

 
A gépi hűtés esetén a levegőből hőt vonunk el úgy, hogy a 

levegő entalpiáját csökkentjük. A levegő abszolút nedvesség- 

tartalma gyakorlatilag változatlan (1. ábra, piros nyíl). 

Az adiabatikus hűtésnél a levegő entalpiája változatlan, a 

hőmérséklete viszont csökken a levegő által elpárologtatott 

víz párolgási hőjével (kék nyíl). A gépi hűtés fajlagos hűtőtel- 

jesítményét a diagramban E-vel jelöltük. 

Az adiabatikus hűtésnél a levegő relatív páratartalma job- 

ban növekszik, mint a gépi hűtésnél. Egy határon túl a fülledt- 

ség érzése jelentkezik. A fülledtségi határ szubjektív mérő- 

szám, egyes források szerint jó közelítéssel a 11,5 [g/kg] ab- 

szolút nedvesség ez a határ. Más források ennél jóval maga- 

sabb értékeket is megengedhetőnek tartanak, mert jelentősen 

függővé teszik a helyi légsebességtől, sugárzó hőtől és a hő- 

mérséklettől is. Az is nyilvánvaló, hogy az egyes emberek 

eltérően reagálnak ugyanolyan környezeti paraméterekre. 

 

 
A relatív nedvesség megvalósítható 90–95%-os határa korlá-

tot szab az adiabatikus hűtéssel elérhető kilépő levegő hőfok-

nak. A reálisan megvalósítható hőmérséklet-csökkentés 

adiabatikus hűtéssel 7–9 °C. 

Általános tapasztalat, hogy nyáron az erősen hűtött terek és 

a környezet között mozgó embereknél gyakran jelentkeznek 

megfázásos tünetek. Nyáron nem szokás felöltözni, ha egy 

hűtött áruházba lépünk be, vagy kocsiba ülünk. Gyakorlati 

szabályként szokták említeni, hogy nyáron (átöltözés nélkül) 

az ember számára elviselhető hőfoklépcső 6 – 8 °C. Ez a ha-

tárérték nagyon jól egyezik az adiabatikus hűtéssel megvaló-

sítható hőfoklépcsővel. 

Az adiabatikus hűtés előnyei: 

– nagyon alacsony energiafelhasználás és költség, 

– alacsony beruházási költség, 

– kis meghibásodási lehetőség, alacsony szervizköltség, 

– nincs környezetkárosító hatás, 

– utólag is beépíthető a szellőzési rendszerekbe. 

A berendezés alap eleme egy speciális, fenolmentes mű-

gyantával impregnált papír alapanyagú nedvesítő tömb, 

amelyre felülről az adiabatikus hűtő vezérlésnek megfele-

lően folyamatosan vagy szakaszosan permetezi a vizet egy 

beépített porlasztó egység. A víz minőségével kapcsolatban 

nincsenek különleges követelmények, a normál városi veze- 

tékes víz minősége és nyomása még a nyári, a fogyasztás 

miatt lecsökkenő szinten is megfelelő. A levegő a nagy felü- 

letű nedvesítő tömbön áthaladva nedvességben dúsul, és a 

hőmérséklete csökken. A beporlasztott víz mennyiségének 

50–250%-al nagyobbnak kell lennie az elpárolgó mennyi- 

ségnél a felület biztonságos teljes nedvesítése érdekében. 

Nagyon fontos követelmény még, hogy a vízfelesleg folya-

matosan elvezetésre kerüljön, pangó víz ne maradjon a rend-

szerben. 

A nedvesítő tömbök kazetta egységekből állnak. A kazetta 

egységek sokféle méretben készíthetők, és több kazetta össze- 

építésével gyakorlatilag minden előírt keresztmetszeti változat 

megépíthető. A nedvesítő tömbök önálló egységek, mind lég- 

csatorna elembe, mind légkezelőkben elhelyezhetők. 

A nedvesítő tömb cseppleválasztóként is funkcionál, a fe-

lületről folyadék állapotú vízcseppek nem válnak le, ha az 

átlagos légsebesség nem haladja meg a szokásos 2,3–2,8 m/s 

értéket. 
 

 
Közvetlen hűtésű rendszer 

 

Közvetlen adiabatikus hűtést alkalmazva kis beruházási 

költséggel megvalósítható, olcsón üzemeltethető hűtés létesít- 

hető. A megvalósuló magasabb páratartalom és a levegő ned- 

ves felülettel való érintkezése számottevően csökkenti a levegő 

portartalmát és az anyagok elektrosztatikus feltöltődését. 

65%-os kilépő relatív páratartalom esetén a közvetlen adi- 

abatikus hűtés teljesítményét a belépő levegő hőmérsékletétől 

és relatív páratartalmától függően a 2. ábra mutatja. 
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A nedvesítő egység a meglevő légcsatorna hálózatba utólag is 

beilleszthető. Ebben az esetben a légkezelőn és az automatika 

elemein nem szükséges módosítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. A hőelvonási teljesítmény 1000 m3/h-nként 
 

A közvetlen adiabatikus hűtés alkalmazása ott célszerű, ahol 

a hőterhelés igen nagy (pl. melegüzemi csarnokok), a szellőz- 

tetés igen intenzív (poros üzemek), vagy a helyiségben eleve 

magas páratartalom-érték kívánatos (pl. textilüzem). 
 
 

Közvetett hűtésű rendszer 
 

A szellőzési rendszerek légkezelői ma már szinte kivétel nél- 

kül tartalmaznak valamilyen hővisszanyerőt. Amennyiben az 

adiabatikus hűtést az elszívó ágban, azaz indirekt módon 

alkalmazzuk, a hőmérséklet csökkentését a relatív páratarta-

lom jelentős növelése nélkül tudjuk elérni, a fülledtség 

veszélye megszűnik. A megvalósítható hőmérséklet 

csökkenés a hővisszanyerés hatásfokától is függ, de 

általában nehézség nélkül megvalósítható az 5 – 7 °C érték. 

Ezzel az egyszerű megoldással gyakorlatilag az egészen 

nagy hűtési igényeket kivéve, szinte a teljes átmeneti 

időszakok alatt fölöslegessé válik a drága kompresszoros  

hűtés üzemeltetése, a nyári csúcsban pedig előhűtőként 

üzemeltethető. 

Meglevő, hővisszanyerőt tartalmazó központi légkezelő-

vel üzemelő szellőzési rendszerekben az adiabatikus hűtő-

egység az elszívó ágba építhető be (3.  ábra). Ebben az 

esetben a nedvesítés a 80%-ot is meghaladhatja anélkül, hogy 

a frisslevegő-ágban a relatív páratartalom jobban növeked- 

nék, mint az a hőmérséklet csökkenése miatt természetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ábra. A befúvott levegőhőmérséklet indirekt 

adiabatikus hűtés esetén 
 

 
A 4. ábrán látható diagram egy konkrét, 2500 m3/h légszállí- 

tású készülék adatai alapján készült, azzal a feltételezéssel, 

hogy a helyiségből elszívott levegő 4 °C-kal kisebb hőmér- 

sékletű, de 10%-kal magasabb relatív páratartalmú a külső 

levegőnél, a hővisszanyerés hatásfoka pedig 60%. 

Nagyobb hűtési igény esetén az adiabatikus hűtő által elő- 

hűtött levegőt tovább lehet hűteni a kompresszoros hűtővel. 

Ez a hűtőgép energiafelhasználását jelentősen csökkenti, mert 

azt csak az adiabatikus hűtéssel megvalósíthatónál nagyobb 

hűtőteljesítmény-igény fellépésekor kell bekapcsolni, de az 

adiabatikus hűtés ekkor is működhet, tehát a hűtőgépnek csak 

a többlet teljesítményt kell biztosítania (5. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ábra. Az indirekt hűtő hasznos hűtőteljesítménye 

1000 m3/h-nként 
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Üzemeltetési költség 
 

Az adiabatikus hűtőn a levegő nyomásesése 20 – 50 Pa a szo-

kásos légsebességeknél, a vízporlasztáshoz elegendő a háló-

zati víznyomás, azaz sem keringető- vagy porlasztószivaty-

tyúra, sem vízkezelő rendszerre nincs szükség. Az üzemelte-

tési költséget a vízfogyasztás (6. ábra) költsége jelenti első-

sorban, illetve a nedvesítőbetét 4-5 évenkénti cseréjének költ-

sége, mivel főleg a vízkőlerakódás miatt a betétnek körülbelül 

ennyi a várható élettartama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra. Nettó vízfogyasztás 1000 m3/h-nként 
 

 
A gyakorlatban a vízfogyasztás nagyobb, kb. 1,5-3-szoros, 

ugyanis a rendszer fontos tulajdonságának kell lennie, hogy 

ne tartalmazzon pangó vízteret, ezért a többlet víz közvetlenül 

elfolyik a csatornába. A keringetéses módszer, amelyet elter-

jedten alkalmaznak a kereskedelmi forgalomban levő készü-

lékeknél, valójában azért nem célszerű megoldás, mert vizet 

takarítunk ugyan meg, de a pangó víz növeli a kórokozók el-

szaporodásának kockázatát. Az indirekt hűtésű rendszernek 

az a tulajdonsága, hogy az adiabatikus hűtő nem a befúvott 

friss, hanem az elszívott levegő ágban van elhelyezve, ezt a 

kockázatot teljesen megszünteti. 
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