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Bevezetés 
A Vegyipari és energetikai modul Épületenergetika című tananyagának kidolgozása fontos lépést 

jelent a Miskolci Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékének oktatásfejlesztési tevé-

kenységében. A hallgatóság ugyanis már hosszabb idő óta igényelné a gyakorlati jellegű épületgé-

pészeti képzés megjelenését az oktatási profilban. Ezt az igényt a tanszék sok évtizedes oktatási és 

kutatási tevékenysége támasztotta alá. Az épületfizika illetve épületenergetika alapjait képezi az a 

műszaki hőtan és műszaki áramlástan, ami minden szinten és minden szakirányon szerepel a tan-

tervben, bizonyos moduloknál ezen túlmutatnak az energetikai folyamatok, energiagazdálkodás, 

megújuló energiaforrások, valamint a fűtés- és hűtéstechnika jellegű szakirányú tárgyak. Különösen 

kiemelendő azonban, hogy az oktatási profil részét képezik azok a tárgyak is, amelyek az épületgé-

pészet szempontjából oly fontos áramlástechnikai, illetve hőtechnikai gépeket mutatják be. Miskolci 

sajátosság, hogy az eddig felsorolt valamennyi témakör illetve tantárgy egyetlen tanszék hatásköré-

be tartozik. Ennek szervezési és tervezési előnyeit talán még az eddigieknél is jobban ki lehetne 

használni, az épületenergetika illetve épületgépészet előkészítése ezt szerencsés módon igényli is. 

Az épületgépészet kérdéseit szélesebb körben értelmezve eljutunk az energiaellátás és környezetvé-

delem speciális területeire is. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a tanszék alapozta meg a Gépész-

mérnöki Karon az erőművek, valamint a levegőtisztaságvédelem és víztisztaságvédelem gépészeté-

nek oktatását is. 

Ami az épületgépészet oktatásának közvetlen előzményeit illeti, meg kell említeni 

• a tanszék részvételét a TEMPUS programban a kilencvenes évek elején, ez lehetővé tette a 

szakirányú kapcsolatok kiépítését Budapesten, Stuttgartban és Clausthalban; 

• az egycsöves vízfűtések korszerűsítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkát az ún. 

LEGYENER projekt keretében; 

• a tananyag kidolgozását és a teljeskörű oktatás megszervezését az épületenergetikai szabá-

lyozás szakértőinek képzésében. 

Ezek az előzmények tették lehetővé az épületenergetikai tananyag kidolgozásával kapcsolatos pá-

lyázat elnyerését. A tananyag kidolgozása során több speciális körülményt is figyelembe kellett 

venni, ezeket az alábbiakban vesszük sorra: 

1. Épületenergetikai jellegű tananyag már évtizedek óta használatban van a hazai felsőoktatási 

intézményekben (Budapest, Pécs, Debrecen, stb.), kialakult bizonyos szakmai nyelvezet és 

jelölésrendszer. Ehhez tanszékünknek, mint „új” belépőnek feltétlenül alkalmazkodni kell. 

A magyar nyelvű szakirodalom tanulmányozása alapján elsősorban a Macskásy Árpád, 

Bánhidi László, Garbai László, Zöld András és Kajtár László nevekkel jelzett úton kíván-

tunk elindulni. 
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2. A tanszéki könyvtár jelenleg még nem rendelkezik azzal a speciális szakirodalmi háttérrel, 

ami az épületgépészet oktatásához feltétlenül szükséges. Az alapvető magyar nyelvű tan-

könyveket és kézikönyveket sikerült ugyan begyűjteni az elmúlt évek különféle pályázatai-

nak anyagi fedezetével, azonban a szakirányú folyóiratok korábbi évfolyamai hiányoznak. 

Ez a hiány viszonylag csekély ráfordítással pótolható 

3. Az épületenergetika, illetve épületgépészet erősen szabványosított terület. Éppen ezért kell 

külön kiemelni a tanszéki illetve egyetemi könyvtár elmaradását ezen a téren. Már a magyar 

szabványok beszerzése is jelentős összegeket igényel, hiszen a miskolci egyetemi könyvtár 

teljeskörű szabványgyűjtő tevékenysége már sok-sok éve megszűnt a pénzügyi nehézségek 

miatt. A témakör művelői előtt nyilvánvalóan ismert az is, hogy az iránymutató német vagy 

amerikai szabványok beszerzése micsoda pályázati pénzeket igényelne. Külön feladat a 

szabványgyűjtemények naprakész állapotban tartása, hiszen az ilyen típusú szabványok – 

szakmai szempontból teljesen indokolt és szerencsés módon – gyorsan változnak, kiegé-

szülnek, bővülnek. 

4. A tanszék rendelkezik az elektronikus oktatás alapjaihoz szükséges eszközökkel és progra-

mokkal, hiszen ez volt a pályázat elnyerésének egyik feltétele. A tananyagfejlesztés része-

ként azonban szükség van a nemzetközi szakmai körök által ismert és ajánlott speciális 

programrendszerek rangsorolására és beszerzésére, ezek átfogják az épületenergetika egyes 

részterületeit (komfortelmélet, stb.). Ezzel kapcsolatban felmerül a tanszéki személyzet to-

vábbképzésének igénye is. 

5. A tanszék rendelkezik a régió legjobban felszerelt áramlás- és hőtechnikai laboratóriumával 

is. Ennek kialakítása természetesen nem az épületenergetika és épületgépészet szempontjai 

alapján történt. A meglévő berendezések és műszerek ilyen irányú hasznosításához jelentős 

összegű beruházásokra lenne szükség. Az elmúlt évek pályázati lehetőségei nem voltak ele-

gendőek például egy szabványos európai radiátor-vizsgálóberendezés kialakításához, ami 

szükség esetén komfortelméleti vizsgálatokhoz is továbbfejleszthető lenne. Ugyanígy na-

gyobb ráfordítást igényelne a tanszéki szélcsatorna épületfizikai mérésekhez megfelelő to-

vábbfejlesztése. Mindezek szükségesek lennének ahhoz a gyakorlati jellegű oktatáshoz, ami-

re a hallgatóság körében óriási igény mutatkozik. 

 

E szempontok figyelembevételével a pályázat alapját képező tananyagfejlesztés céljait az aláb-

biakban rögzítettük: 

a. A törzsanyag elkészítése a hagyományos tankönyv formák követelményeinek betartásá-

val az előírt terjedelemben. 
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b. A törzsanyaghoz kapcsolódó fogalomtár összeállítása (szükség esetén idegen nyelven 

is). 

c. Interaktív tananyag elkészítése az épületenergetikai auditor-képzés tapasztalatai alapján. 

d. Tájékoztató mellékletek készítése a szabványok használatához. 

e.  A tanszéki ipari kutatáshoz tartozó esettanulmányok beépítése a törzsanyagba. 

f. Az elektronikus oktatás anyagainak beépítése a törzsanyagba a megfelelő útmutatók el-

készítésével. 

g. A laboratóriumi mérések tervezetének elkészítése a szükséges beszerzési javaslatokkal. 

h. A tanszéki személyzet kiképzéséhez szükséges tréningek megszervezése. 

A hagyományos tananyag összeállításánál figyelembe kellett vennünk a tankönyvek szokásos fel-

építését, a már bevált jelölési és számozási rendszereket. Ugyanakkor ragaszkodni akartunk az ösz-

szes olyan témakör megjelenítéséhez, amely a pályázati kiírásban körvonalazódott. A jelenlegi 

szerkesztési és grafikai lehetőségek kihasználásával a tananyag jól megfeleltethető e kettős igény-

nek. 

A szokásos épületenergetika jellegű tananyagokhoz képest e jegyzet súlypontjai két okból helye-

ződtek át. Az egyikről már korábban is említést tettünk, a program szerint itt hangsúlyosan meg kell 

jelenni a gépészeti alapoknak. Ezt az alapgondolatot minden fejezetben érvényesítettük, ahol erre 

lehetőség nyílt. 

A másik ok az, hogy az épületenergetika hagyományos témakörei közül néhánynak már van korsze-

rű, az elmúlt években kidolgozott tananyaga. Ilyenek például a 

 Hősugárzás (Fáy, Á.; Karaffa, F.; Schifter, F.) 

 Méréstechnika (Schifter, F.) 

 Fűtőtestek és fűtési szerelvények vizsgálata (LEGYENER tananyagok) 

Ezek az anyagrészek így a hagyományosnál kisebb súllyal szerepelnek ebben a tananyagban. 

Természetesen az Áramlástan, Műszaki hőtan és Erő- és munkagépek témakörökben is vannak ki-

tűnő tanszéki tankönyveink (Czibere, T.; Nyíri, A.). Itt inkább arra törekedtünk, hogy kiemelve az 

épületenergetika szempontjából fontos, lényegi kérdéseket olyan fejezeteket állítsunk össze, ame-

lyek önállóan is megállják helyüket és kedvet csinálnak az említett jegyzetek részletesebb tanulmá-

nyozásához. 

E tananyag első két fejezete foglalkozik az épületenergetika áramlás- és hőtechnikai alapjaival, az 

alapfogalmak mellett az első és második főtétel alkalmazásával, a munkaközegek jellemzőivel, a 

primer energiák átalakítását lehetővé tevő égési folyamatokkal és körfolyamatokkal, az áramlástan 

alaptételeivel. Kiemelt figyelmet fordítunk az exergia-anergia fogalompár alkalmazására, a kombi-

nált illetve kapcsolt energiatermelésre és az áramlástan alkalmazásaira. A teljes második fejezet a 

hőátvitel problémakörével foglalkozik, ezzel közelítünk az épületenergetika gyakorlati kérdéseihez. 
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Éppen az épületgépészeti alkalmazások figyelembevételével választottuk az insatacionárius alapok-

ra helyezett tárgyalásmódot. Természetesen itt is lehetősége van az olvasónak egy még magasabb 

szint elérésére a Bánhidi-Garbai féle Hőátvitel kézikönyv vagy még inkább a Czibere akadémikus 

úr által írt Vezetéses hőátvitel tankönyv segítségével. 

A terjedelmi korlátok miatt a hősugárzás és a hőcserélők óriási terjedelmű témakörei csak a leg-

szükségesebb alapok formájában kerülhettek e tananyagba. 

A harmadik fejezettől a nyolcadikig az épületenergetika, illetve épületgépészet kiemelt területei 

kerülnek sorra. A légcsatorna-hálózatok számítása több évtizedes tanszéki kutatómunka eredménye-

iből épült fel. Ugyanez mondható a légtechnikai rendszerek fejezetéről. Jellegében ettől eltérő a 

komfortelmélet fejezete. Ez a szakmai terület eddig csak speciális ipari feladatok kapcsán került a 

tanszéki kutatási profilba, a törzsanyagot e tananyaghoz dolgoztuk ki. 

A tananyag egyik legfontosabb része a hatodik fejezet. Itt az új épületenergetikai szabályozás lé-

nyegét foglaljuk össze kidolgozott, interaktív munkára alkalmas tanszéki program felhasználásával. 

E fejezethez tartozik – éppen a rendeletek miatt – a kazánok hatásfokaival és vizsgálatával foglal-

kozó tananyagrész, ami egy a tanszéken jelenleg fejlesztés alatt álló kutatási iránynak is része. A 

fűtéstechnika lényeges kérdéseit röviden tekintjük át, hiszen ehhez önálló tanszéki tárgyak és kéz-

iratok ajánlhatók az érdeklődőknek. Ugyanez igaz a megújuló energiaforrások alkalmazására is. A 

napenergia és szélenergia alkalmazása önálló tanszéki oktatási és kutatási terület, a vízenergiáról 

nem is beszélve. Az általános áttekintés mellett e tananyagban éppen ezért nagyobb teret szentelünk 

a geotermikus energia hasznosításának, ami egyetemünkön nem tanszékünk profiljához tartozik, 

régiónkban azonban háztartási szinten is divatos téma. 

Szorosan a jegyzethez tartoznak a hőkomfort méretezéséhez szükséges segédletek, a PowerPoint 

előadásokhoz előkészített lapok és a három témakörben készült videó anyagok. Ez utóbbiak alkal-

mazásának hatékony módját még ki kell dolgozni. 
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1. Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

A termodinamika az anyagok tulajdonságait és azoknak az energiaátalakulások során bekövetkező 

változásait vizsgálja. A tapasztalati eredményekből leszűrt alapvető törvényszerűségek a termodi-

namika főtételei. A főtételek matematikai módszerekkel egymásból nem vezethetők le, és csak jól 

körülhatárolt körülmények között alkalmazhatók.  

 

1.1. Alapfogalmak 

Az energetikai vizsgálatok tárgya a termodinamikai rendszer (TR), amit a valóságos vagy elképzelt 

rendszerhatár választ el a környezettől (1.1.1. ábra).  

Rendszerhatár (RH)

Termodinamikai
rendszer (TR) Környezet

 

1.1.1. ábra. A termodinamikai rendszer, a rendszerhatár és a környezet 

A termodinamikai rendszer és környezet között többféle kölcsönhatás jöhet létre. A mechanikai 

kölcsönhatáskor a rendszer mechanikai munkát (W) végezhet a környezeten, vagy a környezet a 

rendszeren. A termikus kölcsönhatás során hőenergia (Q) áramlik a rendszerből a környezetbe, ill. 

környezetből a rendszerbe. A rendszer és környezet között lehetséges anyagforgalom is. A felsorol-

takon kívül más kölcsönhatások is lejátszódhatnak, pl.: elektromos, mágneses stb. folyamatok. 

A termodinamika rendszert a környezettől elválasztó falakat a rendszer és a környezete közötti 

anyagforgalom szerint csoportosíthatjuk nem áteresztő falakra, amelyek minden anyagforgalmat 

meggátolnak, illetve áteresztő vagy félig áteresztő falakra, amelyek minden részecske, illetve csak 

egyes részecskék áthatolását lehetővé teszik. 

A termodinamikai rendszer és a környezete közötti hőenergia-forgalom szempontjából a rendszer-

határ diatermikus fal vagy adiabatikus fal lehet. Az előbbi nem gátolja, az utóbbi megakadályozza a 

termikus kölcsönhatást. Az adiabatikus falakkal határolt rendszert adiabatikus rendszernek nevez-

zük.  
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1.1.1. A termodinamikai rendszerek csoportosítása 

A termodinamikai rendszereket a rendszer és a környezet közötti anyagforgalomtól függően zárt és 

nyitott rendszerekre oszthatjuk. A rendszer zárt, ha a rendszer és a környezet között nincs anyagfor-

galom. A rendszer nyitott, ha a rendszer és a környezet között van anyagforgalom.  

Zárt rendszer Dugattyú

(idő)

Mozgó zárt rendszer

Áramlás

1

2

Rögzített 
ellenőrző 
térfogat

Nyitott rendszer

 

1.1.2. ábra. A nyitott és zárt termodinamikai rendszer jellemzői 

A nyitott és zárt rendszerekre vonatkozó termodinamikai egyenletek egymástól eltérőek és csak a 

megfelelő rendszerre alkalmazhatók. Rendkívül fontos tehát, hogy vizsgálataink kezdete előtt fel-

ismerjük, hogy a kérdéses rendszer mely csoportba sorolható. Azt a rendszert, mely környezetétől 

minden kölcsönhatással szemben elszigetelt, lezárt rendszernek nevezzük. 

1.1.2. Az állapot és az állapotjelzők 

A rendszer elválasztása környezetétől csak egy szükséges lépése a rendszer leírásának. A rendszer 

azoknak a változóknak vagy fizikai mennyiségeknek hordozója, amelyekkel tulajdonságai jelle-

mezhetők. Mivel a klasszikus termodinamikában makroszkopikus méretű rendszerek vizsgálatára 

szorítkozunk, a rendszer tulajdonságai kevés változóval is jellemezhetők. Ha a rendszer például egy 

meghatározott gázmennyiség, akkor tulajdonságait nem az összes gázmolekula helykoordinátáinak, 

sebességének és impulzusának megadásával írjuk le, hanem kevesebb makroszkopikus változóval, 

olyanokkal, mint a rendszer V térfogata, p nyomása és m tömege. 

Tegyük fel, hogy a rendszer változói rögzített értékek, akkor azt mondjuk, hogy a rendszer megha-

tározott állapotban van. Az állapot fogalma tehát a rendszer változóinak segítségével definiálható, 

ezek azzal határoznak meg egy állapotot, hogy rögzített értékeket vesznek fel. A rendszer változóit 

ezért állapotjelzőknek nevezzük. 
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Külső állapotjelzőknek nevezünk minden mennyiséget, ami a rendszer „külső“ (mechanikai) állapo-

tát jellemzi: a térbeli koordinátákat és egy megfigyelőhöz viszonyított sebességet. A „belső“ (ter-

modinamikai) állapot belső állapotjelzőkkel jellemezhető, ilyen például a p nyomás és a ρ sűrűség. 

Az utóbbi az m tömeg és V térfogat hányadosa: 
V
m

=ρ . 

Egy rendszer egyensúlyi állapotban vagy termodinamikai egyensúlyban van, ha állapotjelzői nem 

változnak akkor, amikor környezetétől elszigeteljük. E kritérium alkalmazásával könnyen beláthat-

juk, hogy például a turbulens mozgást végző folyadék nincs termodinamikai egyensúlyban. Ha 

ugyanis környezetétől elszigeteljük, akkor nyugalomba kerül és a rendszer állapotjelzői megváltoz-

nak. Csak egyensúlyi állapotban van elegendő kevés számú állapotjelző a rendszer leírására. Ezért a 

klasszikus termodinamikában az egyensúlyi állapotok és két egyensúlyi állapot közötti átmenet le-

írására szorítkozunk. 

A rendszert homogénnek nevezzük, ha vegyi összetétele és fizikai tulajdonságai a határok között 

mindenütt azonosak. Azonos kémiai összetétel nemcsak akkor áll fenn, ha a rendszer egységes tisz-

ta anyagból áll, hanem különböző anyagok keverékei is kielégítik ezt a követelményt, ha a kevere-

dési arány az egész rendszerben állandó. A rendszer minden homogén tartományát Gibbs nyomán 

fázisnak nevezzük. Egy homogén rendszer tehát csupán egyetlen fázisból áll. 

Az olyan rendszert, amelyben két vagy több fázis (homogén tartomány) van, heterogénnek nevez-

zük. A fázisok határán a rendszer állapotjelzői ugrásszerűen változnak. Egy vízzel és vízgőzzel töl-

tött tartály heterogén kétfázisú rendszer. A kémiai összetétel ugyanis az egész rendszerben állandó, 

de a sűrűség és a víz egyéb fizikai jellemzői jelentékenyen különböznek a vízgőz ugyanezen jellem-

zőitől. 

A legtöbb esetben a termodinamikai egyensúlyban levő rendszer homogén is lesz. Ha ugyanis a 

rendszeren belül például nyomás-, hőmérséklet- vagy sűrűségkülönbségek vannak, akkor ezek a 

különbségek a rendszer környezettől való elszigetelése esetén kiegyenlítődnének, tehát az állapot-

jelzők változását figyelhetnénk meg. Meghatározott körülmények között azonban heterogén rend-

szer is egyensúlyban lehet. Így például a víz, vízgőz és jég háromfázisú rendszernek van egyetlen 

egyensúlyi állapota, amit a víz hármaspontjának nevezünk.  

1.1.3. Intenzív, extenzív, fajlagos és moláris állapotjelzők 

Azokat az állapotjelzőket,amelyek értéke egy rendszer képzeletbeli felosztása során mint az egyes 

részek állapotjelzőinek összegei adódnak, extenzív állapotjelzőknek nevezzük. Az extenzív állapot-

jelző általánosan ismert példája a V térfogat, az m tömeg és az n anyagmennyiség. 

Elsősorban homogén rendszerekkel foglalkozunk, ezeknél a felosztásnál a térfogat ugyanolyan 

arányban kerül a részekbe, mint a tömeg vagy a molszám és ez nemcsak térfogatra, hanem minden 



Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

 12

extenzív mennyiségre is igaz. Az extenzív állapotjelzőkkel mérhető tehát a vizsgált rendszer nagy-

sága, erre különösen a tömeg alkalmas. 

Azokat az állapotjelzőket, amelyek egy homogén rendszer képzeletbeli felosztása során minden 

részben az eredetivel azonosak maradnak, intenzív állapotjelzőknek nevezzük. Ezek a rendszer 

nagyságától függetlenek. Intenzív állapotjelző például a p nyomás és a ρ sűrűség. Azok a rendsze-

rek, amelyek azonos intenzív állapotjelzőkkel rendelkeznek, azonos intenzív állapotban vannak. 

Ezek csak nagyságukban különböznek, tehát abban, hogy mennyi anyagot tartalmaznak. Sok ter-

modinamikai vizsgálatnál az anyagmennyiség nagysága nem játszik szerepet, csak az intenzív álla-

pot érdekes. Az extenzív állapotjelzők helyett ilyenkor a fajlagos állapotjelzőket használjuk. Így a 

térfogatból az m tömeggel való osztás után a fajtérfogatot kapjuk: 
m
Vv = . 

Homogén rendszer felosztásakor mindkét részrendszer fajtérfogata azonos lesz és megegyezik a 

teljes rendszer fajtérfogatával. A fajlagos mennyiségek ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, 

mint az intenzív jellemzők: a rendszer részekre osztásakor változatlanok maradnak. A rendszer ál-

lapota tehát a fajlagos állapotjelzőkkel is jellemezhető. Általában minden E extenzív állapotjelzőből 

a tömeggel osztva előállítható a megfelelő fajlagos állapotjelző: 
m
Ee = . 

Minden fajlagos mennyiséget kis betűvel jelölünk, míg az extenzív állapotjelzők jelölésére a tömeg 

kivételével nagybetűket használunk. A további szövegben a fajlagos mennyiséget nem fogjuk min-

dig nevén nevezni, ha az összefüggésből és a jelölésből (kis betűk) világos, hogy fajlagos értékekről 

van szó. A tömeg helyett az n molszám vagy anyagmennység is használható, mint vonatkoztatási 

mennyiség. Az ehhez tartozó állapotjelzőket moláris állapotjelzőknek nevezzük. A moláris vagy 

moltérfogatot a 
n
VVm =  összefüggéssel definiáljuk. Az m tömeg és az n molszám az nMm ⋅=  

egyenlettel kapcsolható össze, ahol M a megfelelő anyag moltömegét jelenti. A termodinamikai 

rendszer jellemzésére az állapotjelzőkön kívül anyagjellemzők – melyeket fázisjellemző mennyisé-

geknek is neveznek – is szükségesek. Ilyen például a fajhő, a köbös hőtágulási együttható, hőveze-

tési tényező, dinamikai viszkozitás stb. 

1.1.4. Állapotegyenlet 

Az állapotjelzők nem függetlenek egymástól. A közöttük lévő kapcsolatot leíró összefüggéseket 

állapotegyenleteknek nevezünk. Folyadékok és gázok esetén a p, V, T és m állapotjelzők között 

egyetlen függvénykapcsolat áll fenn, mely az 

( ) 0m,T,V,pf =      (1.1.4)  
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alakban írható le. Ezt az állapotegyenletet termikus állapotegyenletnek nevezzük. Természetesen 

más mennyiségek közötti összefüggéseket is alkalmazhatunk, ez esetben más egyenlethez jutha-

tunk, pl. energetikai jellemzőket választva a kalorikus „állapotfüggvényhez”-hez, amelyet helytele-

nül kalorikus„állapotegyenlet”-nek is szoktak nevezni. Az állapotegyenlet és állapotfüggvények 

segítségével redukálhatjuk az állapothatározók számát és megállapíthatjuk a független állapothatá-

rozók teljes rendszerét.  
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1.2. A termodinamika I. főtétele  

A termodinamika I. főtétele az energiamegmaradás elvét fejezi ki, amely szerint a rendszer és kör-

nyezete energiájának összege állandó. A rendszer által leadott energiát a környezete felveszi és 

megfordítva. A termodinamikai rendszer és környezete között többféle kölcsönhatás lehetséges, 

amelyek során különféle energiaformák cseréje megy végbe. 

 

1.2.1. Belső energia  

A valóságban az anyag nagyszámú bonyolult mozgásformákat végző és ezek mellett egymással 

kölcsönhatásban álló részecskéből (atomok, molekulák) áll. Azt az energiát, mely a rendszer mikro-

szkopikus építőelemeinek tömegközéppontra vonatkoztatott kinetikus és potenciális energiájának 

összegeként adódik, belső energiának nevezzük.  

A testek energiája több energiafajtából tevődik össze:  

– makroszkopikus mozgásból származó Ukin mozgási energiából, 

– az erőterek Upot potenciális energiájából, valamint 

– az előzőkben ismertetett belső energiából. 

A test összes energiája az 

 UUUE potkin ++=       (1.2.1) 

összefüggéssel adható meg. 

A továbbiakban először olyan rendszereket fogunk vizsgálni, melyeknél a mozgási és a potenciális 

energia vagy nem változik (álló rendszer), vagy a változás mértéke elhanyagolhatóan csekély. 

 

1.2.2. A térfogatváltozási munka 

A térfogatváltozási munka csak akkor közölhető a rendszerrel, illetve térfogatváltozási munkát csak 

akkor tud végezni a rendszer a környezetén, ha a rendszerhatár elmozdítható. Az 1.2.1. ábrán vázolt 

zárt rendszer nyomása p, a környezeté zérus. A dugattyút elengedve nyomás hatására a dugattyú 

jobbra mozdul és vele együtt a rendszerhatár is elmozdul, a rendszer nyomása csökken (egyensúlyi 

állapotváltozások sorozatán keresztül), miközben térfogata nő. A változás során a rendszer belső 

energiája csökken, a környezeté nő. A leírt folyamat során az elemi mechanikai munka a következő 

összefüggéssel írható le: 
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p

VV2

dW'=-pdV

2

dV

p=p(V)1

p2

V1

p1

 

1.2.1. ábra. A térfogatváltozási munka értelmezése 

 sdApWd ⋅⋅−=′ .      (1.2.2) 

Mivel az A felület és a ds elmozdulás szorzata az dVdsA =⋅  térfogatváltozással egyenlő, az elemi 

térfogatváltozási munka:  

 VdpWd ⋅−=′ .      (1.2.3) 

Az elemi térfogatváltozási munka tehát a nyomás és az elemi térfogatváltozás szorzataként írható 

fel. Vizsgáljuk meg az 1.2.1. ábra p–V diagramján bejelölt két állapotváltozási folyamatot. Az egyik 

folyamatot folytonos vonallal jelöltük, az ehhez az állapotváltozáshoz tartozó munkát jelentő terüle-

tet bevonalkáztuk. Ugyanezen kiinduló és végállapotok között tetszőlegesen sok úton is lejátszódhat 

állapotváltozás. Látható, hogy a szaggatott vonallal ábrázolt esetben a munka (az állapotváltozási 

görbe alatti terület) más lesz, mint az előző esetben. Tehát a térfogatváltozási munka attól függ, 

hogy az állapotváltozás milyen módon zajlott le, ezért nem lehet állapotjelző, hanem folyamatjel-

lemző. 

 

1.2.3. A súrlódási munka és az összes munka 

A termodinamikai rendszert olyan mechanikai hatások is érhetik, amelyek nem járnak térfogatvál-

tozással. Az 1.2.2. ábrán vázolt rendszer belsejében pl. egy keverőlapát forog.  

 
1.2.2. ábra. A súrlódási munka értelmezése 

A forgatás ω szögsebességnél M nyomatékot igényel. A keverőlapát τΔ ideig tartató 

forgatásához szükséges τΔω ⋅⋅= MW12  munka súrlódás révén adódik át a rendszernek. 
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Tételezzük fel, hogy a dugattyú rögzített, a rendszer adiabatikus és vizsgáljuk meg, 

hogy W12 milyen energiaforma. A keverőlapát τΔω ⋅⋅= MW12  munkája nyilvánvalóan nem 

térfogatváltozási munka (V=állandó, dV=0), de nem is hőenergia, mert adiabatikus rendszereknél 

nincs termikus kölcsönhatás a rendszer és a környezet között. Megállapítható tehát, hogy légcsavar 

forgatás W12 munkája egy újabb energiaforma. A következőkben minden olyan munkát, amely 

közlése során a rendszer térfogata változatlan marad, súrlódási munkának nevezünk, és Wsúrl12 –

vel jelölünk. A súrlódási munka az előjelszabály szerint mindig pozitív, tehát a súrlódási munkát a 

rendszerbe csak bevezetni lehet. 

Az összes munka a térfogatváltozási munka és a súrlódási munka összege: 

12súrl1212 WWW +′=       (1.2.4) 

 

1.2.4. A hő 

A hőenergia (röviden hő) a rendszer határfelületén áthatoló energiatranszport-mennyiség, melyet a 

test és a környezet közötti hőmérséklet-különbség (termikus kölcsönhatás) vált ki. 

A rendszerrel közölt vagy elvont összes hő jelölésére a Q-t használjuk, fajlagos mennyiségét pedig 

q-val jelöljük. 

A térfogatváltozási munka és a hő közös jellemzői: 

1. A térfogatváltozási munka és a hő a rendszer határfelületén fellépő, a rendszer és környezete 

közötti kölcsönhatáshoz tartozó jellemző. 

2. Mindkettő a termodinamikai rendszer két állapota közötti átmenetet jellemzi és nem a rend-

szert. 

3. Mindkettő az átmeneti folyamathoz tartozó jellemző, azaz folyamatjellemzők és nem állapot-

jelzői a rendszernek. 

4.  Mindkettő függvénye az állapotváltozás módjának, azaz útfüggők, ebből következően sem ál-

lapotjelzői a rendszernek. 

 

1.2.5. Az I. főtétel nyugvó, zárt rendszerekre 

Tételezzük fel, hogy a vizsgált termodinamikai rendszer zárt, de nem adiabatikus (1.2.3. ábra.). Ha 

a termodinamikai rendszerrel Q12 hőt, W12 összmunkát közlünk, akkor a kapott munkákat a rendszer 

U2-U1=ΔU belső energia formájában tárolja. A termodinamikában a korábbiak szerint a rendszer 

által felvett munkát, hőt stb. tekintjük pozitívnak. 
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p1

Rendszerhatár

Wsúrl12

V1

Q12

p2

V2

W12

,

 
1.2.3. ábra. A munka és hő értelmezése 

A termodinamika I. főtételét nyugvó zárt rendszerre a következő módon fogalmazhatjuk meg:  

a belső energia változása megegyezik a rendszer által felvett vagy leadott hőmennyiségek és a rend-

szeren végzett vagy a rendszer által végzett összes munkák előjeles összegével: 

121212 UUWQ −=+ .      (1.2.5) 

Az I. főtétel fajlagos mennyiségekkel felírható: 

121212 uuwq −=+ ,      (1.2.6) 

ahol: 
m

Qq 12
12 = , 

m
Ww 12

12 = , 
m
Uu 1

1 =  és 
m

Uu 2
2 = . 

Mivel az összmunka a térfogatváltozási munka és a súrlódási munka összege, az I. főtétel  

12

2

1
12súrl12 UUdVpWQ −=⋅−+ ∫ , illetve   (1.2.7) 

12

2

1
12súrl12 uudvpwq −=⋅−+ ∫     (1.2.8) 

alakban is felírható. 

 

1.2.6. Az I. főtétel mozgó, zárt rendszerre 

A m tömegű mozgó zárt rendszerben tárolt energia a belső energia, a kinetikai energia és potenciális 

energia összege. A földi gravitációs erőtérben  

)zgw
2
1u(mE 2 ⋅+⋅+⋅= ,      (1.2.9) 

ahol: u a fajlagos belső energia, 

 w a rendszer tömegközéppontjának sebessége, 

 g a gravitációs gyorsulás, 

 z a tömegközéppont magasságkoordinátája,  

A rendszer teljes E energiája munkavégzéssel és/vagy hőközléssel változtatható meg, ezért mozgó 

zárt rendszerre az I. főtétel az 
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅+−⋅+−⋅=+=− )zz(g)ww(

2
1)uu(mWQEE 12

2
1

2
212

*
121212    (1.2.10) 

alakban írható fel. 

Az (1.2.10)-ben )zz(g 12 −⋅  a rendszer potenciális energiájának megváltozása, ahol ( )zz 12 −  a 

rendszer tömegközéppontjának elmozdulása, 
2

ww 2
1

2
2 −  a fajlagos kinetikai energiaváltozás (w a 

rendszer tömegközéppontjának a sebessége) és az 12 uu −   a rendszer fajlagos belső energiájának 

megváltozása.  

 

1.2.7. Az I. főtétel nyitott rendszerekre 

A nyitott rendszer teljes határfelületén vagy a határoló felület egy részén a tömegtranszport megen-

gedett. A tetszőleges tömegtranszport következményeként a nyitott rendszer tömege az időben vál-

tozó is lehet, ebben az esetben azt instacionárius nyitott rendszernek nevezzük. Amennyiben egy 

nyitott rendszer esetében 

– a rendszerbe belépő és onnan távozó anyagáram az időben állandó értékű, 

– a belépő és távozó anyagáramok értékei egymással minden időpillanatban megegyeznek, az-

az a rendszerben lévő anyag mennyisége az időben állandó, 

– a belépő és távozó anyagáramok állapotjelzői az időben állandó értékűek, 

– a rendszer és környezet közötti kölcsönhatások az időben állandók, valamint 

– a rendszeren belüli kölcsönhatások az időben állandók 

akkor a nyitott rendszer stacionárius vagy állandósult. A továbbiakban csak ezt az esetet vizs-

gáljuk. 

Az 1.2.4. ábrán látható gépen Δτ idő alatt Δm tömegű közeg halad át, eközben Q12 hő érkezik vagy 

távozik a rendszerből, a gép tengelyén leadott munka pedig Wt12 . Az időegység alatt áthalódó tö-

meg, a tömegáram: 

τΔ
Δmm = ,        (1.2.11) 

az időegység alatt a gép által szolgáltatott munka a tengelyteljesítmény: 

τΔ
12t

12
WP = .        (1.2.12) 
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1.2.4. ábra. Nyitott rendszer vázlata 

A fajlagos technikai munka  

m
P

m

W

m
Ww 12

12t

12t
12t ===

τΔ
Δ

τΔ
Δ

.    (1.2.13) 

A gép teljesítménye tehát a fajlagos technikai munka és a tömegáram szorzataként is megadható: 

12t12 wmP ⋅= .      (1.2.14) 

A gép és környezete közötti időegység alatti hőcsere a hőáram  

τΔ
12

12
QQ = .      (1.2.15) 

A nyitott rendszer technikai munkájának meghatározásához a gépet két zárt termodinamikai rend-

szerrel modellezzük. A nagyobb rendszert TR1-el a kisebbet TR2-vel jelöltük.  TR1 rendszer tömege 

és összes energiája állandó, állapotjelzői viszont a rendszeren belül nem állandóak. A TR2 rendszer 

tömege mΔ  elegendően kicsi ahhoz, hogy állapotjelzői csak az időtől függjenek. Egyesítsük a két 

rendszert és írjuk fel a mozgó zárt rendszerre vonatkozó I. főtételt: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅+−⋅+−⋅=+=− )zz(g)ww(

2
1)uu(mWQEE 12

2
1

2
212

*
121212 Δ .  (1.2.20) 

Mivel a TR1 rendszer energiája változatlan, az egyenlet jobb oldala csak a TR2 rendszer energia-

megváltozását tartalmazza. A W12 összmunka azonban nem azonos a Wt12 technikai munkával, mert 

a mΔ  tömegű rendszer belépésekor a környezet mvpVp 1111 ΔΔ ⋅⋅=⋅  munkát végez a rendszeren, a 

gépből való távozáskor pedig a rendszer végez a környezeten mvpVp 2222 ΔΔ ⋅⋅=⋅  munkát: 

mvpmvpWW 221112t
*

12 ΔΔ ⋅⋅−⋅⋅+= .    (1.2.21) 

Helyettesítsük be (1.2.21)-et (1.2.20)-ba, rendezés és τΔ -val történő osztás után megkapjuk a ter-

modinamika I. főtételének nyitott stacionárius rendszerekre vonatkozó alakját: 
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅+−⋅+⋅−−⋅+⋅=+ )zz(g)ww(

2
1)vpuvpu(mPQ 12

2
1

2
21112221212 .  (1.2.22) 

Az áramló közeg vizsgálatát sok esetben megkönnyítheti egy új állapotjelző az entalpia bevezetése. 

Az entalpiát H- val jelöljük és definíció szerint 

VpUH ⋅+= .        (1.2.23) 

A fajlagos entalpia (h) pedig az alábbi: 

ρ
puvpu

m
VpU

m
Hh +=⋅+=

⋅+
== .     (1.2.24) 

A termodinamika I. főtételének nyitott stacionárius rendszerekre vonatkozó alakja az entalpiákkal is 

felírható: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅+−⋅+−⋅=+ )zz(g)ww(

2
1)hh(mPQ 12

2
1

2
2121212 .   (1.2.25) 

Az előző egyenletet m -tal osztva a nyerjük a következőt: 

)zz(g)ww(
2
1)hh(wq 12

2
1

2
21212t12 −⋅+−⋅+−=+ .    (1.2.26) 

Ebben 

m
Pw 12

12t =          (1.2.27) 

a már korábbról ismert technikai munka. Ez munkagépek esetén „+” , erőgépek esetén „-” előjelű. 

Az előző egyenletbe q12 helyébe behelyettesítve az I. főtételből előállított 

 ∫ −−−=
2

1
12súrl1212 wdphhq

ρ
összefüggést, a következőt kapjuk: 

12súrl12
2
1

2
2

2

1
12t w)zz(g)ww(

2
1dpw +−⋅+−⋅+= ∫ ρ

.    (1.2.28) 

Ha nincs munkabevezetés a gép tengelyén, akkor wt12=0, összenyomhatatlan közeg estén ρ=áll. 

 

1.3. Entrópia, exergia, anergia és a termodinamika II. főtétele  

A termodinamika I. főtétele nem ad felvilágosítást arra nézve, hogy a termodinamikai folyamatok a 

valóságban hogyan játszódnak le. Az I. főtétel által az energiafajták egyenértékűségére kimondott 

megállapításból arra következtethetnénk, hogy minden irányú energiaátalakítás egyformán lehetsé-

ges.  

A természetben megfigyelt spontán folyamatok tapasztalataink szerint azonban mindig irreverzi-

bilisek (megfordíthatatlanok). Ez az irreverzibilitás természetesen nem azt jelenti, hogy a folyamat 
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után a rendszert egyáltalán nem lehet a kiindulási állapotába visszahozni, hanem azt, hogy ehhez 

minden esetben külső munkavégzésre van szükség.  

A termodinamikai rendszerek állapotát állapotjelzőkkel írjuk le. Az eddig bevezetett fontosabb álla-

potjelzők a belső energia és a tapasztalati hőmérséklet. A hőmennyiség és a munka ezzel szemben 

nem voltak állapotjelzők, noha az I. főtétel megfogalmazása során fontos szerepet játszottak. Ha 

azonban a termodinamikai folyamat lezajlásának irányát is jellemezni akarjuk, akkor további álla-

potjelzők bevezetésére is szükségünk van, melyek változásai számszerűen is megmutatják az egyes 

folyamatok lejátszódásának irányát.  

A termodinamika II. főtétele lényegében azt mondja ki, hogy minden valóságos folyamat irreverzi-

bilis. Legközvetlenebbül ezt a megállapítást a főtétel KELVIN–féle megfogalmazása tükrözi: „Nem 

lehetséges olyan körfolyamat, melynek során egy hőtartályból elvont hő, minden egyéb hatás nélkül, 

teljes egészében munkavégzésre lenne fordítható.” 

A termodinamika II. főtételének matematikai megfogalmazása két részből áll. 

1. Minden termodinamikai rendszernek van két olyan állapotjelzője: S és T, melyek segítségével 

a rendszer bármely kicsiny kvázistatikus állapotváltozása esetében a felvett hőmennyiség és 

a súrlódási munka összege  

 dVpdUSdTdWdQ súrl ⋅+=⋅=+      (1.3.1) 

alakban fejezhető ki. Az S állapotjelzőt entrópiának, a T-t pedig abszolút termodinamikai 

hőmérsékletnek nevezzük. 

2. Valóságos (spontán lejátszódó) folyamatok esetében a magára hagyott rendszerek entrópiája 

csak növekedhet. 

Az entrópia definíciója szerint: 

T
dpVdH

T
dVpdU

T
dWdQdS súrl ⋅−

=
⋅+

=
+

= .   (1.3.2) 

A fenti tétel alapján kimondható, hogy az entrópia a termikus kölcsönhatáshoz tartozó extenzív pa-

raméter. Az entrópia fogalma és bevezetése lényegesen különbözik más fizikai fogalmakétól, ezért 

rendkívül fontos, hogy tulajdonságait összefoglaljuk: 

Az S [J/K] entrópia, mint állapotjelző fogalmának bevezetése lehetővé teszi  

− különféle energiaformák értékelését az átalakíthatóság, a termikus illetve mechanikai 

felhasználás szempontjából, 

− termodinamikai folyamatok értékelését a megvalósíthatóság szempontjából, az irreverzi-

bilitás mértékének meghatározását, 

− termodinamikai anyagjellemzők leírását. 

Egy rendszer entrópiáját megváltoztatja  
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− a közegáram a rendszerhatáron keresztül (nyitott rendszereknél), 

− a hőtranszport, 

− irreverzibilis folyamat a rendszeren belül. 

Zárt rendszer entrópiájának elemi megváltozása a  

irrQ dSdSdS +=         (1.3.3) 

Egyenlettel adódik, ahol a hőtranszporttal járó entrópiaváltozás 

T
dQdSQ =          (1.3.4) 

lesz. A τ időtől függő )(Q τ ; )(SQ τ  és )(Sirr τ  áramok bevezetésével 

( ) ττ dQdQ ⋅= ; ( ) ττ dSdS QQ ⋅= ; ( ) ττ dSdS irrirr ⋅=  

írható. Ha a rendszer határán több hőáram lép át különféle hőmérsékleten, akkor a rendszer entrópi-

ájának változása a  

( )τ
τ irr

i i

i S
T
Q

d
dS

+= ∑         (1.3.5) 

egyenlettel adódik, ahol 

( )
⎩
⎨
⎧

=
>

esetben isreverzibil    0
esetben ilisirreverzib  0

Sirr τ .      (1.3.6) 

Az irreverzibilis entrópianövekedés (entrópiaprodukció) jellegzetes példája a véges hőmérsékletű 

hőátadás a TA illetve TB hőmérsékletű rendszerek között, ahol, TB>TA: 

Q
TT
TTS

BA

AB
irr ⋅

⋅
−

= .        (1.3.7) 

Az energiaformák értékelését az átalakíthatóság szempontjából szemléletessé teszi az 

exergia/anergia fogalompár bevezetése. Minden energiafajta jellemezhető az alábbi módon: 

 

A termodinamika főtételei is kifejezhetők a fogalompárral: 

 I. főtétel: exergia+anergia=állandó (energiamegmaradás) 

 II. főtétel:   exergia részben anergiává alakul (irreverzibilis folyamat) 

nincs exergiaveszteség (reverzibilis folyamat) 

a rendszer exergiája nő (lehetetlen folyamat). 
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A mérnök feladata egyrészt az egyes energiafajták exergiatartalmának meghatározása másrészt a 

technikai folyamatok exergiaveszteségének csökkentése és ezzel az exergetikai hatásfok növelése. 

Az energetika szempontjából legfontosabb a hő exergiájának számítása. Egy adott Q  [W] hőáram 

exergiatartalma az  

Q
T

T
1E körny

Q ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=        (1.3.8) 

képlettel fejezhető ki, ahol : C
körny

T
T

1 η=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−  a Carnot-tényező, Tkörny [K] a környezet hőmérséklete, 

T [K] az a hőmérséklet, amelyen a hő rendelkezésre áll. Az (1.3.8) képletből következik a hőáram  

Q
T

T
A körny

Q ⋅= .       (1.3.9) 

anergiája, hiszen  

QQ EAQ += .        (1.3.10) 

Az exergiaveszteség jellegzetes példája a hőátvitel exergiavesztesége, ami az 1.3.1. ábra alapján 

vezethető le. 

 
1.3.1. ábra. Exergiaváltozás hőátvitelkor 

Az exergiaáram a B oldalon: 

Q
T

T
1E

B

körny
QB ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ,       (1.3.11) 

az alacsonyabb hőmérsékletű A oldalon: 

Q
T

T
1E

A

körny
QA ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= .       (1.3.12) 

A kettő különbsége az exergiaveszteség: 

irrkörny
BA

AB
környv STQ

TT
TTTE ⋅=⋅

⋅
−

⋅= .     (1.3.13) 
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1.4. Körfolyamatok 

A körfolyamat termodinamikai folyamatok olyan sorozata, amelynek végén a rendszer ismét kezdő-

állapotba kerül, tehát állapotjelzői a kezdőállapot állapotjelzőivel azonosak lesznek, függetlenül 

attól, hogy a részfolyamatok reverzibilisek, vagy irreverzibilisek voltak. Kvázistatikus állapotválto-

zás esetén a körfolyamatok az állapotsíkokon zárt görbével ábrázolhatók. Vizsgáljuk meg a p,V 

síkon látható zárt rendszerben végmenő körfolyamatot,  

 

1.4.1. ábra. Kvázistatikus körfolyamat ábrázolása p,V diagramon 

 

írjuk fel az egyes részfolyamatokra a termodinamika I. főtételét: 

∫ ⋅+−=+
2

1
1212súrl12 dVpUUWQ ,      (1.4.1) 

∫ ⋅+−=+
3

2
2323súrl23 dVpUUWQ ,      (1.4.2) 

∫ ⋅+−=+
4

3
3434súrl34 dVpUUWQ ,      (1.4.3) 

∫ ⋅+−=+
1

4
4141súrl41 dVpUUWQ ,      (1.4.4) 

A négy egyenletet összeadva a következőt kapjuk: 

∫∑∑ ⋅=+ ++ dVpWQ
i

1i,súrli
i

1i,i .      (1.4.5) 

A körfolyamat részfolyamataiban a hőenergiák és súrlódási munkák előjeles összege tehát 

egyenlő a körfolyamat által végzett munkával: 
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∑∫ ∑ ++ +=⋅=−
i

1ii,súrl
i

1i,it WQdVpW .     (1.4.6) 

A körfolyamat termikus hatásfoka: 

∑ +

−
=

i
ibevi,i

t
t

Q

Wη .        (1.4.7) 

1.4.1. A Carnot–körfolyamat 

Egy homogén zárt termodinamikai rendszer nyomása (pA) és térfogata (VA) ismert. Két végtelen 

nagy hőtartályunk van, melyek hőmérséklete T1 és T2, valamint tételezzük fel, hogy 21 TT > . Legyen 

a rendszer hőmérséklete az A állapotban 1TT =A . 

 
1.4.2. ábra. A Carnot körfolyamat ábrázolása T-s és p - V diagramon 

Hozzuk a rendszert termikus kölcsönhatásba a T1 hőmérsékletű hőtartállyal és addig közöljünk hőt 

izotermikus módon a rendszerrel, amíg a B állapotba nem jut (ahol az állapothatározói Bp  és BV ). 

Ezen állapotváltozások során a rendszer 1Q  hőmennyiséget vett fel a hőtartályból. Ezután 

izentropikus expanzióval csökkentsük hőmérsékletét 2T -re. Ekkor a rendszer C állapotba kerül, 

ahol állapothatározói Cp  és CV . Ezután 2T  állandó hőmérsékletű hőtartállyal vonjunk el Q2 hőt, 

úgy, hogy izotermikusan csökkentjük a térfogatát a D állapotig ( Dp  és DV ). Ezen izotermikus álla-

potváltozás során a rendszerrel mechanikai munkát közlünk, miközben az 2Q  hőmennyiséget ad le 

a 2T  hőmérsékletű hőtartálynak. Végül reverzibilis kompresszióval vigyük a kiindulási (A) állapot-

ba. A rendszer által végzett térfogatváltozási munka kvázistatikus állapotváltozások esetén: 

∫ ⋅=′− VdpW       (1.4.8) 

alakban írható fel, amely a diagramon az állapotváltozási görbék által közrefogott területnek felel 

meg. Az I. főtételnek a reverzibilis körfolyamatokra érvényes alakját felhasználva felírható, hogy 
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∑=′− QW ,       (1.4.9) 

azaz a körfolyamatból nyert munka a közölt és az elvont hők előjeles összege. A körfolyamat ter-

mikus hatásfokának nevezzük a végezett munka és bevezetett (pozitív előjelű) hőmennyiség hánya-

dosát: 

1

2

1
t Q

Q
1

Q
W

−=
−

=η .      (1.4.10) 

Amennyiben a rendszer a körfolyamatot az előzőekben bemutatott irányban 

( )ADCBA →→→→  végzi, akkor hőerőgépként viselkedik. Amennyiben a körfolyamat ezzel 

ellentétes irányú, akkor hűtőgép vagy hőszivattyú körfolyamata megy végbe. 

A Carnot-körfolyamatnál a következők írhatók: 

)SS(TQ AB11 −⋅= ,      (1.4.11) 

)SS(TQ CD22 −⋅= ,      (1.4.12) 

2

1

2

1

T
T

Q
Q

= ,       (1.4.13) 

1

2
t T

T1 −=η .       (1.4.14) 

Adott hőmérséklethatárok között a Carnot-körfolyamat termikus hatásfoka a legjobb. Valóságos 

körfolyamat tényleges hatásfoka egyenlő az ún. közepes hőbevezetési (Tbe) és közepes hőelvonási 

(Tel) hőmérsékletek között megvalósuló ún. egyenértékű Carnot–körfolyamat hatásfokával, amint 

azt az 1.4.3. ábra szemlélteti. A körfolyamat hatásfoka ekkor a következő:  

be

el

be

el
t T

T1
q
q

1 −=−=η .       (1.4.15) 

Az elvileg elérhető legnagyobb hatásfok esetünkben: 

max

min
t T

T1−=η         (1.4.16) 

lehet. 

A körfolyamat közepes hőbevezetési hőmérséklete az a-b görbe alatti területtel azonos területű és 

szélességű téglalap magassága, míg a hőelvezetési hőmérséklete a b-a görbe alatti területtel azonos 

területű és szélességű téglalap magassága,  azaz 

∫ ⋅⋅
−

=
b

a

s

sab
be dsT

ss
1T  és      (1.4.17) 



Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

 27

∫ ⋅⋅
−

=
a

b

s

sba
el dsT

ss
1T .       (1.4.18) 

tehát Tbe az a-b görbe, Tel pedig a b-a görbe integrál középértéke. 

 

1.4.3. ábra. Az egyenértékű Carnot-körfolyamat 

A körfolyamat hatásfokához az elmondottak szerint a termikus hatásfok növekedését a Tbe növelé-

sével illetve a Tel csökkentésével érhetjük el. 
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1.4.2. Termikus hatásfok, exergetikai hatásfok 

Az 1.4.4. ábra baloldalán egy ideális, jobboldalán egy valóságos hőerőmű exergia-anergia folya-

matábrája látható. A hőerőműben a munkaközeggel közölt hőt kívánjuk mechanikai munkává alakí-

tani. Korábbiakból tudjuk, hogy a hőnek csak az exergia része alakítható át. 

 

1.4.4. ábra. Ideális és valóságos energiaátalakítás 

A klasszikus termikus hatásfok ezt nem veszi figyelembe, a hasznosnak tekintett teljesítményt vo-

natkoztatja a bevezetett hőre: 

Q
P

t
−

=η .        (1.4.19) 

Valódi hatásfok jellege az újabban használatos exergetikai hatásfoknak van, itt csak a valóban hasz-

nosítható részre vonatkoztatunk: 

Q
ex E

P−
=η .       (1.4.20) 

A két hatásfok kapcsolatát az alábbi összefüggés írja le: 

Cex
Q

Q
t Q

E
E

P ηηη ⋅=⋅
−

= ,     (1.4.21) 

ideális esetben a termikus hatásfok a Carnot-tényező értékét veheti fel. 
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1.5. Tiszta közegek termodinamikája 

1.5.1. Az ideális gáz 

Az ideális gáz termikus állapotegyenlete 

 TRmVp ⋅⋅=⋅      (1.5.1) 

alakban írható fel, ahol  

R  [kJ/(kg·K)]   az adott gáz gázállandója, 

m [kg]    a gáz tömege, 

 p [Pa]     a nyomás, 

T [K]    a gáz abszolút hőmérséklete, 

V [m3]    a gáz térfogata. 

A műszaki gyakorlatban általában a v[m3/kg] fajtérfogattal felírt 

 TRvp ⋅=⋅       (1.5.2) 

alak használatos. Az m [kg] tömeg az n [kmol] anyagmennyiség és az M [kg/kmol] szorzataként 

számítható: 

 Mnm ⋅= .      (1.5.3) 

(1.5.3) felhasználásával (1.5.1) átalakítható: 

 ,TRVp um ⋅=⋅      (1.5.4) 

ahol  Ru=M⋅R=8,314471 [kJ/(kmol⋅K)] az univerzális (általános) gázállandó, 

  Vm=V/n a moltérfogat. 

A gáztechnikában gyakori a  

  pn=101325 Pa (1 atm)  

  Tn=273,15 K (0 °C)  

normálállapot felvétele után a  

 ,m
p
TRV

n

n
n ⋅⋅=       (1.5.5) 

normáltérfogat megadása, amely egyértelmű kapcsolatban van a gáz tömegével. Az (1.5.4) alapján 

számítható ki a jól ismert  

 41399,22
p
TRV

n

n
umn =⋅=  m3/kmol    (1.5.6) 

normál moltérfogat. 

A belső energia és az entalpia fajlagos értékének számítása az 

 ∫ +⋅=
T

T
00v

0

udT)T(cu ,     (1.5.7) 

és  
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 ∫ +⋅=
T

T
00p

0

hdT)T(ch       (1.5.8) 

kalorikus állapotegyenlet segítségével történik, ahol 0vc  [J/(kgK] az ideális gáz állandó térfogaton 

értelmezett (izokór) fajhője, 0pc  [J/(kgK] az ideális gáz állandó nyomáson vett (izobár) fajhője. A 

klímatechnikában előforduló hőmérséklettartományban .állc 0v ≅  és .állc 0p ≅  feltételezésével 

 ( )120v12 TTcuu −⋅=− ,     (1.5.9) 

valamint  

 ( )120p12 TTchh −⋅=−       (1.5.10) 

képletekből számítható a belső energia és az entalpia változása. Hasonló módon kezelhetők az ent-

rópia állapotegyenletek, melyek a levezetés mellőzésével az  

 
1

2

1

2
0v12 v

vlnR
T
Tlncss ⋅+⋅=− ,     (1.5.11) 

illetve 

1

2

1

2
0p12 p

plnR
T
Tlncss ⋅−⋅=− ,    (1.5.12) 

egyenletekkel adhatók meg. 

A fajhők hányadosát izentropikus kitevőnek nevezzük:  

 
0v

0p

c
c

=κ .       (1.5.13) 

A fajhők, a gázállandó és az izentropikus kitevő számítási képletei között pedig az alábbi kapcsolat 

van:  

1
Rc 0v −

=
κ

 (1.5.14),  
1
Rc 0p −

⋅
=

κ
κ  (1.5.15),  0v0p ccR −= . (1.5.16) 

 

1.5.2. Összenyomhatatlan közeg 

A termikus állapotegyenlet ebben az esetben az egyszerű 

 .állvv 0 ==        (1.5.17) 

alakot veszi fel. Az izobár és izokór fajhő azonos lesz: ( ) ( ) ( )TcTcTc pv == . A gyakorlati alkalma-

zásoknál előforduló szűk hőmérséklettartományban a fajhő hőmérsékletfüggése elhanyagolható. 

Ezzel a közelítéssel a fajlagos entalpia a  

 ( ) ( ) ( )0000 ppvTTchp,Th −⋅+−⋅+= ;   (1.5.18) 

a fajlagos entrópia az 
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 ( )
0

0 T
TlncsTs ⋅+=       (1.5.19) 

képlettel számítható. 

 

1.5.3. Nedves gőz 

Az állapotfelület technikai szempontból legfontosabb része a kétfázisú tartomány. Az 1.5.4. ábrán 

p,v diagram segítségével mutatjuk be a fontosabb jellemzőket.  

 
1.5.4. ábra. A nedves gőz p-v diagramja 

A nedves gőz heterogén rendszer, ami forrásban lévő folyadékból és telített gőzből áll. A nedves 

gőz tömege az m’ folyadék tömeg és az  m” telített gőz tömeg összege:  

 mmm ′′+′= .      (1.5.20) 

Az összetétel a dimenzió nélküli  

 
m
mx

′′
= .      (1.5.21) 

gőztartalommal jellemezhető. A folyadékállapothoz az x=0 érték tartozik (az 1.5.4. ábrán az alsó 

határgörbe), a teljes elpárolgás végét az x=1 állapot jelenti (az 1.5.4. ábrán a felső határgörbe). Az 

alsó és felső határgörbe a K kritikus pontban találkozik. 

A nedves gőz  

 "V'VV +=       (1.5.22) 

térfogata kifejezhető a forrásban lévő folyadék v’ és v” fajtérfogatával: 

 "v"m'v'mV ⋅+⋅= .     (1.5.23) 

A nedves gőz fajtérfogata a 

 "v
m
"m'v

m
'm

m
Vv ⋅+⋅==     (1.5.24) 
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módon fejezhető ki. Rendezés után a 

 ( )'v"vx'vv −⋅+= .     (1.5.25) 

számítási összefüggést kapjuk. 

Az (1.5.25) átrendezésével adódik az 

 ( )v"v"m)'vv('m −⋅=−⋅     (1.5.26) 

 
1.5.5. ábra. A gőz T-s diagramja 

 

összefüggés, ami az 1.5.4. ábrán is bemutatott mérlegszabály és szerkesztés alapját képezi. Az 

(1.5.25) mintájára a nedves gőz fajlagos entalpiája és entrópiája is meghatározható: 

 ( )'h"hx'hh −⋅+= ,     (1.5.27) 

 ( )'s"sx'ss −⋅+= .     (1.5.28) 

Egy adott nyomásszinten a telített gőz (felső határgörbe) és a forrásban lévő folyadék (alsó határ-

görbe) entalpiájának különbségét párolgási entalpiának (párolgáshőnek) nevezzük: 

 'h"hhv −=Δ .      (1.5.29) 

Ez az 1.5.5. ábra T-s diagramján területként ábrázolható. Ugyanitt látható az x=áll. vonalak szer-

kesztésének elve is a már ismert mérlegszabály alkalmazásával. 

 

1.5.4. Az ideális gáz állapotváltozásai 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy zárt rendszerben végbemenő állapotváltozások esetében 

milyen összefüggéseket találunk az ideális gáz egyes állapotjelzői között, miközben a közeg a ter-

modinamikai folyamat során az 1 kezdőállapotból a 2 végállapotba kerül. 
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Az izokór állapotváltozáskor a rendszer térfogata állandó ( )VVV 21 ==  a térfogatváltozás dV=0. Az 

ideális gáz állapotegyenletét a kezdő és a végállapotra felírjuk, hányadosukat képezve rendezés után 

a következőket kapjuk: 

 
2

1

2

1

T
T

p
p

= .       (1.5.30) 

Izokór állapotváltozáskor dV=0, tehát a térfogatváltozási munka is 0, az 1 és 2 pontok között az I. 

főtétel  

)TT(cmUUWQ 120v1212súrl12 −⋅⋅=−=+    (1.5.31) 

alakban írható fel, illetve fajlagos mennyiségekkel: 

)TT(cuuwq 120v1212súrl12 −⋅=−=+ .    (1.5.32) 

Az izobár állapotváltozás során a rendszer nyomása állandó ( )ppp 21 == . Felírva a kezdő- és a 

végállapotra az ideális gáz állapotegyenletét, majd a két állapotegyenlet hányadosát képezve a kö-

vetkezőt kapjuk: 

 
2

1

2

1

T
T

v
v

= .       (1.5.33) 

Az izobár állapotváltozásnál az I. főtétel a következő módon írható fel: 

)TT(cm)hh(mHHWQ 120p121212súrl12 −⋅⋅=−⋅=−=+ .   (1.5.34) 

Az izotermikus állapotváltozás esetében az TR ⋅  szorzat értéke állandó: 

 2211 VpVp ⋅=⋅ .      (1.5.35) 

Izotermikus  állapotváltozásnál (mivel nincs belső energia változás) az I. főtétel  

∫ ⋅=+
2

1
12súrl12 dVpWQ      (1.5.36) 

alakú lesz. 

Adiabatikus rendszerekben lejátszódó reverzibilis állapotváltozások (azaz izentropikus álla-

potváltozások) esetén 0dQ = , dWsúrl=0, továbbá TdmcUd 0V= , az I. főtétel differenciális alakja a 

következő: 

0VdpTdcm 0v =⋅+⋅⋅ .     (1.5.37) 

Az ideális gáz állapotegyenletének felhasználásával 

( ) VdpRmpdVVdpmc 0v ⋅⋅⋅−=⋅+⋅ .   (1.5.38) 

Az izobár és izokór fajhők közötti összefüggést felhasználva az egyenlet a következő alakú lesz: 

0pdVcVdpc 0v0p =⋅⋅+⋅⋅ .     (1.5.39) 

Az előző egyenletben a változókat szétválasztva a 
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V
Vd

c
c

p
pd

0v

0p ⋅=−       (1.5.40) 

egyenlethez jutunk. A 
0v

0p

c
c

=κ  jelölés bevezetése után elvégezve a fenti egyenlet integrálását a kö-

vetkezőt kapjuk: 

    áll.Vlnpln =⋅+ κ . 

Ebből hatványozás és rendezés után a  

 áll.VpVp 2211 =⋅=⋅ κκ      (1.5.41) 

egyenlethez jutunk. Az ideális gáz állapotegyenletének felhasználásával a hőmérséklet és a térfogat 

közötti kapcsolatot a  

 1
22

1
11 VTVT −− ⋅=⋅ κκ       (1.5.42) 

képlet, a hőmérséklet és a nyomás közti kapcsolatot 

 
κ

κ 1

1

2

1

2

p
p

T
T

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=        (1.5.43) 

összefüggés írja le. 

A politropikus állapotváltozás.  A technikai gyakorlatban az állapotváltozás csak politropikusan 

mehet végbe. A p,v síkon ez az állapotváltozás is egy hiperbolával közelíthető, amelynek kitevője n, 

általában különbözik κ-tól. A politropikus állapotváltozás termikus állapotegyenletei a következők:  

áll.Vp n =⋅  ,       (1.5.44) 

.állVT 1n =⋅ − ,       (1.5.45) 

.állTp n
n1

=
−

 .       (1.5.46) 

Írjuk fel az I. főtétel és az általános gáztörvény differenciális alakját:  

dvpdTcdwdq 0vsúrl ⋅+⋅=+ ,     (1.5.47) 

dTRdpvdvp ⋅=⋅+⋅ .     (1.5.48) 

Képezzük (1.5.42) differenciálját 

0dpvdvpn =⋅+⋅⋅ ,      (1.5.49) 

(1.5.49)-ből fejezzük ki vdp-t, helyettesítsük be (1.5.48)-ba, és ebből fejezzük ki p dv-t, majd az így 

kapott összefüggést helyettesítsük be (1.5.47)-be. Rendezés és összevonás után a következőt kap-

juk: 

dT
1n

ncdwdq 0vsúrl ⋅
−
−

⋅=+
κ .     (1.5.50) 

Az (1.5.50)-ben dT szorzója ún. politropikus fajhő, amelyet cn-el jelölünk: 
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1n

ncc 0vn −
−

⋅=
κ .      (1.5.51) 

A politropikus fajhő lehet pozitív, negatív, 0, sőt végtelen is. Ideális gázok eddig ismertetett álla-

potváltozásai közül a politropikusat tekinthetjük a legáltalánosabbnak, hiszen itt egyszerre változ-

nak a rendszer állapotjelzői, miközben mind munkavégzés, mind pedig hőforgalom és súrlódási 

munkaközlés is fellép. A korábban ismertetett állapotváltozások a politropikus állapotváltozás spe-

ciális esetei lehetnek.  

A fojtás. Azt az állapotváltozást, amikor az áramló közeg nyomását úgy csökkentjük, hogy a nyo-

máscsökkenés nem jár együtt munkavégzéssel, fojtásnak nevezzük. (Pl. az áramló közeg tömeg-

áramát az áramlási keresztmetszet változtatásával szabályozzuk.) 

A csőben áramló közeg nyomása a csőben elhelyezett szűkítő elemen p1-ről p2-re csökken (1.5.6. 

ábra). A tömegáram állandó, a cső hőszigetelt. Stacionárius adiabatikus nyitott rendszerre a termo-

dinamika I. főtétele (ha a helyzeti energia változásától eltekintünk) a következő módon írható fel: 

 
2

wh
2

wh
2
2

2

2
1

1 +=+ .     (1.5.52) 

 

1.5.6. ábra. Adiabatikus expanzió szűkítőnyíláson keresztül (fojtás) 

A be- és kilépő keresztmetszet (A1, A2) úgy is megválasztható, hogy a sebesség nem változik, azaz a 

kisebb nyomáson fellépő nagyobb fajtérfogat miatt ehhez a keresztmetszet növelése szükséges. Eb-

ben az esetben az entalpia értéke sem változhat, azaz 21 hh = . 

A fojtás tehát nyitott adiabatikus rendszer azon állapotváltozása, ahol hasznos munkavégzés nélkül, 

adiabatikus expanzió történik és a kinetikus energia megváltozása elhanyagolható. Ideális gázok 

esetében az entalpia állandóságának a következménye, hogy a hőmérséklet értéke sem változik. A 

fojtás miatt bekövetkező entrópiaváltozás a következő módon számítható: 

 
1

2

p
plnRs ⋅−=Δ .     (1.5.53) 
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1.6. Keverékek termodinamikája 

1.6.1. Ideális gázok keveréke 

 Az N számú komponensből álló gázkeverék tömege: 

Ni21 m...m...mmm +++++=   [kg]     (1.6.1) 

lesz, az egyes komponensek tömegaránya: 

m
mi

i =ξ .         (1.6.2) 

A keverék anyagmennyisége 

Ni21 n...n...nnn +++++=  , [mol, kmol]    (1.6.3) 

az egyes komponensek molaránya: 

n
ni

i =ψ .         (1.6.4) 

Természetesen igazak az alábbi összefüggések: 

1
N

1i
i =∑

=

ξ ;  1
N

1i
i =∑

=

ψ .        

A tömegarányokkal jellemzett keverék esetében értelmezhető a keverék moltömege: 

∑
∑

=

=

=⋅== N

1i i

i
i

N

1i
i

M

1M
n
mM

ξ
ψ .      (1.6.5) 

Ezek után felírható a tömegarány és a molarány közötti összefüggés: 

iii M
M
1 ψξ ⋅⋅= .        (1.6.6) 

A keverék egy komponensének parciális nyomása a  

ii pp ψ⋅=          (1.6.7) 

képlettel definiálható, amelyben a p össznyomás a parciális nyomások összege: 

Ni21 p...p...ppp +++++= .       (1.6.8) 

Egy komponens parciális nyomása az a nyomás, amin az adott komponens az adott hőmérsékleten 

egyedül töltené ki az egész térfogatot: 

V
TRmp iii ⋅⋅= .        (1.6.9) 

A komponens  

( )
( )p,TV

p,TVr i
i = .         (1.6.10) 

térfogataránya ideális esetben megegyezik a molaránnyal: iir ψ= . 
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A keverék összetétele alapján értelmezhető a keverék gázállandója: 

∑
=

⋅==
N

1i
ii

u R
M
RR ξ ,       (1.6.11) 

továbbá cp és cv fajhője: 

∑
=

⋅=
N

1i
ii0pp cc ξ ,       (1.6.12) 

∑
=

⋅=
N

1i
ii0vv cc ξ .       (1.6.13) 

A gázállandó és a moltömeg ismeretében az ideális gázkeverék éppen úgy kezelhető, mint az eddig 

tiszta közegnek tekintett ideális gázok. 

 

1.6.2. A nedves levegő termodinamikája 

A meteorológia és a klímatechnika alapvető munkaközege a nedves levegő olyan speciális keverék, 

amelynek egyik komponense (a vízgőz) a vizsgált tartományban lecsapódhat és cseppfolyós vagy 

szilárd halmazállapotúvá válhat. A nedves levegő 

gmmm += .       (1.6.14) 

tömege a száraz levegő m  és a víz gm  tömegéből adódik. A száraz levegő maga is gázkeverék, de 

az előző fejezet végén tett megállapítás szerint nem kell komponensenként kezelni, és így a nedves 

levegőt kétkomponensű keveréknek tekinthetjük. A klímatechnikában az összetétel jellemzésére az 

mg nedvesség tömegének és a száraz levegő m  tömegének a hányadosát x-et használják, amit a 

levegő nedvességtartalmának neveznek:  

m
m

x g= .       (1.6.15) 

Ez alapvetően dimenzió nélküli mennyiség, de jól kifejezhető számértékeit g/kg-ban szokták meg-

adni. 

A nedves levegő p nyomása a száraz levegő p  és a vízgőz pg parciális nyomásának az összege: 

gl ppp += .       (1.6.16) 

A nedves levegő minőségét az adott hőmérséklethez tartozó pt telítési nyomás határozza meg. A víz 

telítési nyomását, mint a hőmérséklet függvényét az (1.6.1.a) ábra elvi vázlatán mutatjuk be. Az 

ábra azt is mutatja, hogy egy adott telítetlen állapotból kétféle módon érhető el telítettség: hűtéssel 

(ilyenkor a folyadékállapot a tH harmatponti hőmérsékletnél jelenik meg először) vagy a parciális 

nyomás növelésével (függőleges szaggatott vonal).  
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   a)       b) 

1.6.1. ábra. A pt telítési nyomás ábrázolása a t hőmérséklet függvényében, a) elvi ábra, b) a gőztáb-

lázat adataira illesztett regressziós görbe 

 

Ha az adott hőmérsékleten pg<pt , akkor a nedves levegő telítetlen és összetétele: száraz levegő és 

gőz. 

Ha az adott hőmérsékleten pg=pt , akkor a nedves levegő telítetett , kétfázisú. Az egyik fázis a szá-

raz levegő+ telítési mennyiségű gőz, a másik fázis a kondenzálódott közeg, ami a hőmérséklettől 

függően folyadék vagy jég. 

A telítetlen nedves levegő vizsgálata során előbb az  

T
V

R
p

m
g

g
g ⋅=  ;      

T
V

R
pm ⋅=      

összefüggések írhatók fel az ideális gázkeverék parciális nyomásaival, majd ezek hányadosaként az 

g

gg

R
R

p
p

m
m

x ⋅==       (1.6.17) 

nedvességtartalom. Az  
kgK

J05,287R = és  
kgK

J52,461Rg = gázállandók behelyettesítésével az 

g

g

pp
p

622,0x
−

⋅= .      (1.6.18) 

képletet nyerjük. Kifejezhető ebből a gőznyomás is: 

.
x622,0

xppg +
⋅=       (1.6.19) 

A telítési nedvességtartalom t hőmérsékleten (1.6.18) alapján: 
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( )
( )tpp

tp622,0x
t

t
t −

⋅= .      (1.6.20) 

A további vizsgálatokhoz definiáljuk a koncentráció jellegű  

TR
p

V
m

g

gg
g ⋅

==ρ .      (1.6.21) 

abszolút nedvességet. A telítési értékhez tartozó érték 

TR
p

g

t
t ⋅

=ρ .       (1.6.22) 

A kettő hányadosa a 

( )
( )

( )
( )tp
tp

t
t

t

g

t

g ==
ρ
ρ

ϕ       (1.6.23) 

relatív nedvesség ( 1≤ϕ ), amit – többnyire százalékban kifejezve – a hétköznapi gyakorlatban is 

használnak a nedvesség jellemzésére. Mérésére többféle műszert is kifejlesztettek. A relatív nedves-

ség felhasználásával az (1.6.18) átalakítható:  

( )
( )tpp

tp622,0x
t

t

−
⋅=

ϕ

.      (1.6.24) 

Ebből a képletből ϕ értéke kifejezhető: 

( ) x622,0
x

tp
p
t +

⋅=ϕ .      (1.6.25) 

A fajlagos állapotjelzők képzése a nedves levegőnél speciális módon történik, a vonatkoztatás nem 

a teljes m tömegre, hanem csak a száraz levegő m  tömegére történik. A fajtérfogat 

( )x1v
m

mm
mm

V
m
Vv g

g
x1 +⋅=

+
⋅

+
==+    (1.6.26) 

lesz. Megjegyezzük még, hogy a könnyen levezethető  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−

⋅
=

+
==

p
p

378,01
TR

p
V

mm
V
m ggρ    (1.6.27) 

képlet szerint a nedves levegő sűrűsége kisebb, mint a száraz levegőé. 

Az m tömegű telítetlen nedves levegő H entalpiája 

gg hmhmH ⋅+⋅=       (1.6.28) 

és fajlagos entalpiája 

gx1 hxh
m
Hh ⋅+==+ .     (1.6.29) 

A további számításokhoz meg kell állapodni az entalpiák vonatkoztatási pontjában. Ez a t=0 °C 

hőmérséklet és a víznél a folyadékállapot. Ezzel a száraz levegő fajlagos entalpiája 
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 tch p ⋅=        (1.6.30) 

lesz, ahol pc  a száraz levegő állandó nyomáson értelmezett fajhője [ 6,1004cp =  J/(kgK)]. 

A t hőmérsékletű gőz fajlagos entalpiája 

tcrh pg0g ⋅+= ,      (1.6.31) 

ahol,   pgc  a gőz állandó nyomáson értelmezett fajhője [ 0,1863cpg =  J/(kgK),] 

  r0 a víz párolgáshője 0 °C-on [r0=Δhv=2500,9 kJ/kg]. 

th

t1

t2

=1

t

h1+x

xx1=állx2=áll

tH=állandó

t2=állandó

t1=állandó

x

h1+x=állandó

tn1

Harmatpont

Nedves hőmérséklet

Száraz hőmérséklet

1

 
1.6.2. ábra. A felületi hűtés h–x diagramban 

Behelyettesítés után a következőt kapjuk:  

 ( )tcrxtch pg0px1 ⋅+⋅+⋅=+ .      (1.6.32) 

Hasonló módon állíthatók elő a telített nedves levegőre vonatkozó képletek (harmat és dér esetére) 

valamint a gyakorlati munkát megkönnyítő és szemléletessé tevő h1+x, x-diagram a ϕ=áll. vonalak-

kal. A telítetlen állapotú nedves levegő hőmérsékletének csökkentése a h1+x–x diagramon egy füg-

gőleges vonallal (x=állandó) ábrázolható. Az adott állapotból induló függőleges egy bizonyos hő-

mérséklet értéknél, amikor a nedves levegő telítetté válik, metszi a telítési görbét. Ezt a hőmérsékle-

tet az adott légállapothoz tartozó harmatponti hőmérsékletnek (tH) nevezzük. A levegő hőmérsékle-

tének további csökkentése azzal jár, hogy a nedvességnek egy része kicsapódik, és a maradék gőz a 

levegőt telítési állapotban tartja (ϕ=1).  

Miközben tehát az 1.6.2. ábra szerint t1-ről t2-re hűtjük a levegőt, eredményül t2 hőmérsékletű, telí-

tett állapotú levegőt és Δx mennyiségű folyadékfázisba kerülő nedvesség megjelenését tapasztaljuk.  
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1.7. Energiaátalakító körfolyamatok 

A termodinamikai körfolyamatok munkaközege gáz vagy gőz halmazállapotú. Azokat a körfolya-

matokat, melyekben a munkaközeg az egész körfolyamat alatt gázfázisú marad, gáz-

körfolyamatoknak nevezzük. A gőz-körfolyamatokban a munkaközeg fázisváltozást szenved, a gőz 

és folyadék állapot együtt és külön is egyaránt előfordulhat. 

1.7.1. A Joule körfolyamat 

A magyar energetikai iparban újabban jelentős szerepet játszanak a gázturbinás erőművek. A mun-

kaközeg a teljes körfolyamatban gáz halmazállapotú. A berendezés elvi felépítését a 1.7.1. ábra 

mutatja. A kompresszor a környezeti állapotú levegőt 2p  nyomásra sűríti. Az égőkamrában a meg-

közelítően állandó nyomású levegőben ég el a tüzelőanyag. Az égéskor a tüzelőanyag kémiai ener-

giája hővé alakul, ezért az égőkamrából kilépő gáz nagy hőmérsékletű lesz. A nagynyomású és 

nagy hőmérsékletű égéstermék a turbinában a környezeti nyomásig expandál. A turbina és a komp-

resszor közös tengelyű, a turbina- és a kompresszorteljesítmény különbsége a körfolyamat hasznos 

teljesítménye: KKTTKTt wmwmPPP ⋅−⋅=−= . 

1 2

3

4

Kompresszor Turbina

Égőkamra

Levegő beszívás
Távozó 

égéstermék

wTwK

Tüzelőanyag

-w
Generátort

 

1.7.1. ábra. A nyitott gázturbina elvi kapcsolása  

A nyitott gázturbinában égéskor a munkaközeg kémiai összetétele megváltozik és megváltoznak a 

gáz fizikai tulajdonságai is.  

Az ideális Joule-körfolyamatban nincs égés, a munkaközeggel hőcserélőben közlik és egy másik 

hőcserélőben vonják el a hőt. A kompresszor, hevítő hőcserélő, turbina és hőelvonást végző hőcse-

rélő zárt egységet képez, amelyben mindvégig azonos összetételű a munkaközeg (1.7.1. ábra.). A 

gázturbina körfolyamatát helyettesítő körfolyamatát ideális Joule körfolyamatnak nevezik és a kö-

vetkező állapotváltozásokból áll: 

1→2  izentropikus kompresszió, 
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2→3  izobár hőközlés, 

3→4  izentropikus expanzió, 

4→1  izobár hőelvonás. 

 

 

1.7.2. ábra. Az ideális Joule-körfolyamat berendezéseinek kapcsolási vázlata 

A körfolyamatot m  tömegáramú gáz végzi. A helyettesítő körfolyamat T–s diagramja a 

1.7.3. ábrán látható. 

 

1.7.3. ábra. Az elméleti Joule-körfolyamat T–s diagramja 

A Joule-körfolyamat négy nyitott, de egymással sorba kapcsolt berendezésben játszódik le: a komp-

resszorban, két hőcserélőben és a turbinában. Egy-egy ilyen nyitott rendszerre a termodinamika I. 

főtétele (ha a helyzeti és mozgási energiák változását elhanyagoljuk) a következő alakban írható fel: 

)hh(mPQ i1i1ii1ii −⋅=+ +++ ,       (1.7.1) 

illetve fajlagos mennyiségekkel 



Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

 43

.hhwq i1i1ii1ii −=+ +++        (1.7.2) 

Az izobár módon betáplált hő 

( )23p2323be TTchhqq −=−== ,      (1.7.3) 

az izobár módon elvont hő 

( )14p1441elv TTchhqq −=−== .      (1.7.4) 

Mivel mind a kompresszió, mind pedig az expanzió izentropikus, ezért 

κ
κ

κ
κ 1

4

3

4

3

1

1

2

1

2

p
p

T
T

p
p

T
T

−−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= .      (1.7.5) 

A kompresszor fajlagos munkája izentropikus kompresszió esetén 

( )12p12K TTchhw −=−= .       (1.7.6) 

Az izentropikus expanzió fajlagos munkája: 

( )43p43T TTchhw −=−= .       (1.7.7) 

Bevezetve a 

4

3

1

2

p
p

p
p

==Π          (1.7.8) 

ún. nyomásviszonyt a körfolyamat termikus hatásfoka 

κ
κ

Π
η 1

be

elbe
t

11
q

qq
−−=

−
=        (1.7.9) 

alakban írható fel. Az 1.7.4. ábrán ábrázoltuk az elméleti Joule-körfolyamat termikus hatásfokát és 

a fajlagos hasznos munkáját a nyomásviszony függvényében. Mint látható, a nyomásviszony növe-

lésével a termikus hatásfok monoton nő, azonban a növelésnek határt szabnak egyrészt a szerkezeti 

anyagok szilárdsági tulajdonságai, másrészt az tény, hogy a fajlagosan kinyerhető munkának a 

nyomásviszony függvényében maximuma van. Ez a maximum a környezeti feltételektől, nevezete-

sen a beszívott levegő és az égőtérből kilépő égéstermék hőmérsékletétől függ. Az optimális nyo-

másviszony a 

[ ] 0)T,T,(w
d
d

31t =− Π
Π

        (1.7.10) 

egyenletből határozható meg. A műveletek elvégzése után a következőt kapjuk: 

( )12

1

3
opt T

T −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

κ
κ

Π .        (1.7.11) 
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Az 1.7.4. ábrán megadott hatásfokot és fajlagos munkát T1 = 300 K, T3 = 1450 K hőmérsékletha-

tárokkal számítottuk ki, ekkor az optimális nyomásviszony Πopt=15,73. 
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1.7.4. ábra. A Joule-körfolyamat termikus hatásfoka és fajlagos hasznos munkája a nyomásviszony 

függvényében 

 

1.7.5. ábra. A valóságos Joule-körfolyamat. 
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A valóságos körfolyamat bonyolultabb folyamatokból épül fel, az ideálistól az irreverzibilitások 

miatt tér el, ahogy azt az 1.7.5. ábra mutatja. 

 

A regeneratív előmelegítés (1.7.6.a) ábra). A korszerű gázturbináknál a turbinából távozó gázáram 

hőmérséklete magasabb lehet, mint a komprimált levegő hőmérséklete. Ebben az esetben egy rege-

neratív hőcserélő beépítésével a körfolyamat hatásfoka javítható. A hőcserélő beépítése következ-

ményeként a külső hőbetáplálás nagyobb (T2r) hőmérsékletről indul, így az átlagos hő betáplálási 

hőmérséklet nő. Ugyanakkor a hőelvonás is egy alacsonyabb (T4r) hőmérsékleten kezdődik, ami a 

közepes hőelvonási hőmérsékletet csökkenti (1.7.6.b) ábra). A körfolyamat hatásfoka a következő: 

r23

t
t hh

w
−

−
=η ,         (1.7.12) 

 

 

a) 

 

b) 

1.7.6. ábra. Regeneratív Joule körfolyamat 
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ahol a hasznos munka (-wt) változatlanul a turbina és a kompresszor munkájának a különbsége: 

( ) ( )1243t hhhhw −−−=− .       (1.7.13) 

Az előzőekhez hasonlóan, ideális gáz munkaközeg esetében az entalpiát a hőmérséklet és az állandó 

nyomáson mért fajhő szorzataként felírva, a hatásfok: 

( ) ( )
r23

1r4r23
tr TT

TTTT
−

−−−
=η .       (1.7.14) 

Ideális esetben ΔT=0, T4r=T2 és T2r=T4, amely értékeket behelyettesítve a regeneratív Joule-

körfolyamat hatásfoka: 

43

12
tr TT

TT1
−
−

−=η .        (1.7.15) 

1.7.2. Gőz munkaközegű körfolyamatok 

A világ villamos energiatermelésének gerincét azok a hőerőművek szolgáltatják, amelyeknél a 

munkaközeg (legtöbbször) víz és az energiaátalakítás alapja a gőzkörfolyamat vagy a szakirodalom 

által Rankine–Clausius körfolyamatnak elnevezett körfolyamat. Egy gőzkörfolyamatú erőmű alap-

vető berendezéseinek kapcsolási vázlata az 1.7.7. ábrán látható. A tápszivattyú által szállított nagy-

nyomású vizet a kazánban először a telítési hőmérsékletére melegítik, elgőzölögtetik és túlhevítik. 

A nagynyomású és nagyhőmérsékletű gőz a turbinában expandál és az expanzió során a gőz belső 

energiája részben mechanikai munkává alakul. A munkát végzett gőz a kondenzátorba kerül, ahol 

fázisváltozáson megy keresztül (kondenzálódik), a konden záció során elvont hő a környezetbe ke-

rül. A kondenzátorból a csapadékot a tápszivattyú ismét a kazánba táplálja. 

Gõzturbina

Kondenzátor

Tápszivattyú

Generátor

5

6

12

3, 4

Kazán

p=állandó

pk=állandó
 

1.7.7. ábra. Az elméleti Rankine-Clasius körfolyamat berendezéseinek kapcsolási vázlata 

A helyettesítő kapcsolás alapján a helyettesítő körfolyamatot a következő egyszerű állapotváltozá-

sok sorozatából építhetjük fel: 

1→2 izentropikus nyomásnövelés a tápszivattyúban, 
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2→3 a folyadék melegítése állandó nyomáson, 

3→4 elpárologtatás a kazánban állandó nyomáson,  

4→5 túlhevítés állandó nyomáson,  

5→6 a gőz izentropikus expanziója a gőzturbinában, 

6→1  izobár hőelvonás a kondenzátorban. 

 

a) Az ideális Rankine-Clausius körfolyamat  T-s diagramja 
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b) Az ideális Rankine-Clausius körfolyamat h-s diagramja 

1.7.8. ábra. Az ideális Rankine-Clausius körfolyamat T–s és h–s diagramja 

A körfolyamatban keringő közeg tömegárama .m  A Rankine-Clausius körfolyamat T–s és h-s diag-

ramja az 1.7.8. ábrán látható. A kinetikai és a potenciális energiaváltozást elhanyagolva, az egyes 
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részfolyamatokra a termodinamika I. főtételének nyitott rendszerekre érvényes alakját a következő 

egyenletek írják le: 

a turbinában lejátszódó izentropikus expanzió fajlagos munkája: 

65T hhw −=− ;        (1.7.16) 

a kondenzátorban a fajlagos elvont hő: 

16elv hhq −= ;        (1.7.17) 

az izentropikus szivattyúzás fajlagos munkája: 

12SZ hhw −= .        (1.7.18) 

A víz izentropikus kompressziójának munkaszükséglete nagyságrendekkel kisebb, mint a turbinából 

nyerhető munka, ezért a továbbiakban a körfolyamat energiamérlegében elhanyagoljuk, és úgy te-

kintjük, mintha az 1, 2 állapotok egybeesnének. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tápszi-

vattyúk hajtásának munkaszükséglete nulla, csak sokkal kisebb a turbina munkánál, ezért elhanya-

golható. A víz gyakorlatilag összenyomhatatlan közeg, vvv 43 == , és a fajlagos szivattyúmunka a 

( )3412SZ ppvww −==       (1.7.19) 

egyenlettel számítható. 

A (2–5) folyamat a hőbevitel, ami a vízhevítésből a 3 pontig, elpárologtatásból a 3-4 szakaszon, és 

végül a 4-5 szakaszon a gőz túlhevítéséből áll. Az állandó nyomáson történő hőközlés mértéke 

egyenlő az entalpiaváltozással, azaz a kazánban bevezetett fajlagos hőmennyiség 

25be hhq −=         (1.7.20) 

egyenlettel számítható. 

Az (5-6) szakaszon a gőz izentropikusan expandál a turbinában. A folyamat során a turbinából 

nyerhető mechanikai munka a technikai munkával egyenlő: 

65T hhw −=− .         (1.7.21) 

A körfolyamatból nyerhető fajlagos munka: 

elbeSZTt qqwww −=−=− .     (1.7.22) 

A körfolyamat termikus hatásfoka: 

be

SZT

be

elbe

be

t
t q

ww
q

qq
q
w −

=
−

=
−

=η .    (1.7.23) 

A bevezetett hőáram: 

     2525be qmQQ ⋅== , 
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az elvezetett hőáram: 

     61elv qmQ ⋅= , 

a körfolyamat teljesítménye: 

     elvbe QQP −= . 

 

1.7.9. ábra. A valóságos Rankine-Clausius körfolyamat T–s diagramja a főbb irreverzibilitások 

feltüntetésével 

A valóságos körfolyamat ettől az idealizált esettől eltérően igen sok irreverzibilitást tartalmaz. Ezek 

egy részét az 1.7.9. ábrán tüntettük fel a körfolyamat valóságos menetével együtt, melyet szaggatott 

vonallal jelöltünk. Az irreverzibilitások miatt a valóságos körfolyamatok termikus hatásfoka mindig 

kisebb, mint a fentebb vizsgált elméleti körfolyamaté, ezért a gyakorlatban különböző módszerek-

kel (tápvíz előmelegítés, újrahevítés stb.) megnövelik azt.  

A hatásfok javításának eszköze lehet a kezdőjellemzők (a frissgőz nyomásának illetve hőmérsékle-

tének) növelése vagy a kondenzátor nyomásának csökkentése. A következőkben állandó hasznos 

teljesítmény mellett vizsgáljuk meg, hogyan hatnak ezek a változások a különböző részhatásfokokra 

és a beruházási költségekre. 

A frissgőz nyomásának növelése. A gőz tömegárama jó közelítéssel állandó, mert a körülzárt terü-

let a T-s diagramban alig változik (1.7.10. ábra), így azonos teljesítményhez nem kell a gőzáramot 

lényegesen változtatni. 

A legfontosabb hatás, hogy a körfolyamat hatásfoka javul, mert a hőbevezetési középhőmérséklet 

nő. A turbina belső hatásfoka a nagynyomású részen romolhat, mert a gőz fajtérfogata és gőz térfo-
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gatárama csökken, ezért a rövid lapátok esetén a résveszteség megnőhet. A turbina kisnyomású ré-

szén biztosan romlik a belső hatásfok, mert az expanzió végén a gőz nedvességtartalma megnő.  

T

s

T5 5

2

1=6'

3

pa

6"

pb

Ts(pa)

Ts(pb)

60

4

T1

 

1.7.10. ábra. A frissgőznyomás növelésének hatása 

Az önfogyasztást figyelembevevő hatásfok romlik, mert a tápszivattyúnál nő az előállítandó nyo-

máskülönbség. A többi hatásfok nem vagy csak lényegtelen mértékben változik. A nagyobb nyomás 

miatt szükséges vastagabb falú berendezések következtében a létesítési költség megnő. 

A kezdőnyomás termikus optimuma (a legjobb hatásfok, legalacsonyabb változó költség) rendkívül 

nagy nyomásnál (500…1000 bar) található. Ugyanakkor a növekvő állandó költségek miatt a gaz-

dasági optimum a kritikus nyomás (221 bar) körül adódik. Kritikus nyomás közvetlen közelében az 

üzembiztos gőztermelés nehezen biztosítható, ezért szubkritikus (jelenleg 150…180 bar) vagy szu-

perkritikus (240…300 bar) frissgőznyomást kell választani. 

 

1.7.11. ábra. A frissgőz hőmérséklet növelésének hatása 
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A frissgőz hőmérsékletének növelése. A frissgőz hőmérsékletének növelésekor azonos gőzturbina 

teljesítmény esetén csökken a gőz tömegáram, mert a gőzturbinának nagyobb entalpiaváltozást kell 

feldolgoznia (1.7.11. ábra). A körfolyamat hatásfoka nagymértékben javul, mert a hőbevezetés át-

lagos hőmérséklete jelentősen nő. A turbina belső hatásfoka a nagynyomású részen alig változik, 

mert a gőz fajtérfogata nő, tömegárama csökken, vagyis a gőz térfogatárama és a résveszteség alig 

változik. A turbina belső hatásfoka a kisnyomású részen javul, mert a gőz nedvességtartalma csök-

ken. Ugyancsak javul az önfogyasztást figyelembevevő hatásfok is, mert a szivattyúnál állandó az 

előállítandó nyomáskülönbség, de a tömegáram csökken. A többi hatásfok nem, vagy csak lényeg-

telen mértékben változik. A frissgőz hőmérséklet növelésének nincs hatásfok optimuma, a növelés-

sel a hatásfok mindig javul, a változó költség viszont folyamatosan csökken. Ugyanakkor a beruhá-

zási költség és vele az állandó költség az alkalmazandó jobb anyagminőségek miatt igen erőteljesen 

nő. Szubkritikus körfolyamatoknál a gazdasági optimum 520÷550 ºC, újabban szuperkritikus nyo-

másnál, új, nagy hőmérséklettűrésű anyagok alkalmazásával 600÷650 ºC frissgőz hőmérsékletet is 

elérnek. 

T1

T s

T

s

T5 5

6o1=6'

2

p
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43

 

1.7.12. ábra. A kondenzátorhőmérséklet csökkentésének hatása 

Kondenzátor hőmérsékletének (nyomásának) csökkentése. Kondenzátor hőmérsékletének 

(nyomásának) csökkentésekor a körülzárt terület a T-s diagramban nő, ezért azonos gőzturbina tel-

jesítmény esetén a gőz tömegárama csökken (1.7.12. ábra). 

A körfolyamat hatásfoka javul, mert a hőelvezetés átlagos hőmérséklete csökken, a turbina belső 

hatásfoka a nagynyomású részen alig változik, mert a gőz térfogatárama alig változik; a kisnyomású 

részen romlik, mert a gőz nedvességtartalma kissé, a kilépési veszteség jelentősen nő. 

Az önfogyasztást figyelembevevő hatásfok romlik. A körfolyamat önfogyasztása alig változik (nő), 

a hűtővízellátás teljesítményigénye általában jelentősen nő. A többi hatásfok nem, vagy lényegtelen 

mértékben változik. 

A beruházási költség a hőelvonási alrendszerben, esetleg a turbinánál nő. 
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Termikus optimum nincs, korlát a környezet hőmérséklete, a gazdasági optimum frissvízhűtésnél 

15-20 ºC-kal, visszahűtéses rendszereknél 20-30 ºC-kal a környezeti hőmérséklet felett adódik. 

 

 

1.7.13. ábra. Egyfokozatú tápvízelőmelegítés 

Tápvízelőmelegítés. A hatásfok javításának leghatékonyabb eszköze a tápvízelőmelegítés. Lényege 

az alacsony hőmérsékletű hőbevezetés kiváltása belső hőcserével. Az átlagos hőbevezetési hőmér-

séklet megnő. Egyfokozatú előmelegítés kapcsolását, T-s diagramját és hatásfokra gyakorolt javító 

hatását az 1.7.13. ábra mutatja be. 

A gőz körfolyamatokban mindig többfokozatú tápvízelőmelegítést alkalmaznak. Ez lehetővé teszi a 

hőbevezetés átlaghőmérsékletének növelését a hőcserék hőfokrésének és a hőcsere okozta entrópia-

növekedésnek a korlátozását.  

Közbenső túlhevítés (újrahevítés). Ezt a minden gőzerőműben alkalmazott módszert, az 1.7.14. 

ábra T-s diagramján mutatjuk be. Az 5 állapotú frissgőz a turbina első fokozataiban munkát végez a 

pk nyomású 6 állapotig. A gőzt ezután visszavezetik a kazánba és ott magas hőmérsékleten újrahe-

vítik általában a T7=Tmax hőmérsékletre. Az újrahevített gőz a gőzturbina további fokozataiban 

munkát végez a 8 állapotig. 

 

 
1.7.14. ábra. Újrahevítés ábrázolása T-s diagramon 



Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

 53

 A körfolyamatot így egy magas ( kT ) átlaghőmérsékletű hőközléssel egészítettük ki, ami a korábbi-

ak szerint a hatásfokot javítja. Elvileg többszörös újrahevítéssel egyre jobb eredmény érhető el, en-

nek azonban gátat szabnak a megvalósítás technikai és gazdasági nehézségei. 

1.7.3. Kompresszoros hűtőkörfolyamatok 

A hűtőgép és hőszivattyú olyan hőerőgép, amellyel folyamatosan hő szállítható az alacsonyabb hő-

mérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű hely felé. A következőkben a gőz munkaközeggel mű-

ködő kompressziós hűtőkörfolyamatot vizsgáljuk meg. Az egykomponensű kétfázisú munkaközeg 

alkalmazása azzal jár, hogy ebben az esetben a hőleadás megközelítően izotermikus, a hőfelvétel 

pedig teljesen izotermikus lesz. Az berendezés kapcsolási vázlata az 1.7.15. ábrán látható. 

A munkafolyamat a következő lépésekből áll: az elpárologtatóban megfelelően alacsony hőmérsék-

letszinten a munkaközeg elpárolog és hőt von el a hűtött közegtől, az elpárologtatóból kilépő gőzt a 

kompresszor a kondenzátorba továbbítja, ahol a munkaközeg cseppfolyósodik. A folyadék halmaz-

állapotú hűtőközeg a fojtószelepen keresztül jut az elpárologtatóba. A hűtőkörfolyamatot az 

1.7.16. ábra sT −  diagramja szemlélteti, ahol bejelöltük a magas és az alacsony hőmérsékletű kö-

zeg tényleges és termodinamikai átlaghőmérsékleteit, a kapcsolási vázlaton megadott pontokat, va-

lamint a körfolyamat irreverzibilitásait. 

 

1.7.15. ábra. A kompresszoros hűtőkörfolyamat 

A kompresszoros hűtő-körfolyamatokat általában log p–h diagramban szokás ábrázolni, mivel eb-

ben a diagramban a felvett és leadott fajlagos hők, valamint a befektetendő mechanikai munka sza-

kaszokkal ábrázolhatók (1.7.17. ábra). 

A kompresszoros hűtőkörfolyamat energiamérlegét az I. főtétel segítségével fejezzük ki. A hűtőkö-

zeg az elpárologtatóban  



Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

 54

41elp hhq −=          (1.7.24) 

hőt vesz fel, a kondenzátorban  

irr23kond hhq −=          (1.7.25) 

 

 

1.7.16. ábra. Kompressziós hűtőgép és hőszivattyú körfolyamat T-s diagramja 

hőt ad le, míg a kompresszió munkaszükséglete: 

1irr2komp hhw −= .        (1.7.26) 

 

1.7.17. ábra. Kompressziós hűtőgép és hőszivattyú körfolyamat log p–h diagramja 

A munkaközeg szükséges tömegárama elpQ ismeretében meghatározható:  

elp

elp
h q

Q
m = .       (1.7.27) 

Ennek ismeretében meghatározható kompresszor hajtásához szükséges tengelyteljesítmény: 
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hhh wmP = .       (1.7.28)) 

A hűtőkörfolyamat εh hatásossága (illetve COP (Coefficient Of Performance) teljesítményté-

nyezője) az entalpiaértékek ismeretében kiszámítható: 

1irr2

41
h hh

hhCOP
−

−
==ε .      (1.7.29) 

Ha a berendezés hőszivattyúként üzemel, akkor a munkaközeg tömegárama a fűtési hőteljesítmény 

kondf QQ =  ismeretében számítható ki: 

 
kond

f
f q

Q
m = .       (1.7.30) 

A fűtési teljesítménytényező az 

 
h

f
ff P

Q
COP ==ε       (1.7.31) 

képletből határozható meg. 

1.7.3. Kombinált gáz/gőz körfolyamat 

Ez a gázturbina és a gőzkörfolyamat olyan kombinációja, amelynél a gőzturbina kilépő hőjének a 

hasznosítására gőzerőművet létesítünk. Egyszerű kialakítású gáz/gőz erőmű kapcsolási vázlatát áb-

rázoltuk az 1.7.18. ábrán.  

 
1.7.18. ábra. Kombinált ciklusú (gáz/gőz)s körfolyamat kapcsolási vázlata 
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A hagyományos felépítésű gázturbina körfolyamatba levegő és üzemanyag érkezik. A körfolyamat 

villamos energiát szolgáltat a G1 generátor révén, és nagy exergiájú, magas hőmérsékletű égéster-

méket bocsát ki. Ezt az égésterméket vezetjük a HK hőhasznosító kazánba, ahol az energiát átadja a 

gőzkörfolyamat munkaközegének. A gőzkörfolyamat is szokásos módon épül fel. A GŐT gőzturbi-

na hajtja a kombinált rendszer G2 második generátorát. A hatásfokjavítás lényege a kombinációnál 

az, hogy a gázkörfolyamatra jellemző magasabb hőbevezetési hőmérsékletet összekötjük a 

gőzkörfolyamat alacsony (környezetihez közeli) hőelvezetési hőmérsékletével. 

A kombinált folyamatok egy részénél a gázturbinából kilépő égésterméket olyan kazánba vezetik, 

ahol valamilyen további égési folyamat zajlik. Ilyenkor azt is kihasználjuk, hogy technikai okokból 

a forró égéstermék nagyrészt levegő (oxigén). Ebbe a típusba sorolhatók azok a megoldások, ami-

kor egy hagyományos (pl. lignittüzelésű) blokkot előtét-gázturbinával egészítenek ki többek között 

hatásfok javítási céllal.  

 

1.7.4. Kapcsolt energiatermelés 

Az eljárás lényege villamos energia és hő kapcsolt előállítása közös primerenergia felhasználásból. 

A kapcsolt előállítás az azonos mennyiségű villamos energia és hő külön-külön történő előállításá-

hoz képest primerenergia megtakarítást eredményez. A kapcsolt energiatermelés szempontjából a 

hasznos hő a meghatározó. 

 
1.7.19. ábra. Gázmotoros fűtőblokk kapcsolási vázlata 

Kapcsolt energiatermelés akkor és ott létesíthető, ahol van hőigény. A jelenleg meglévő illetve léte-

síthető kapcsolt erőmű típusok az alábbiak: 

a) ellennyomású gőzerőművek, jelenleg elsősorban ipari gőzszolgáltatók ipari erőművekben, 
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b) elvételes-kondenzációs gőzerőművek illetve kondenzációs fűtőblokkok, 

c) hőszolgáltató kombinált gáz/gőz erőművek, 

d) fűtő gázturbinák, elsősorban azok, amelyeknél kombinált körfolyamat nem célszerű, 

e) gázmotoros fűtőblokkok. Ezek a decentralizált energiaellátás utóbbi időben elterjedt kap-

csolt energiatermelő berendezései. Egyes cégek kínálatában miniatürizált kivitelben is sze-

repelnek, családi házak, lakások, önálló ellátása céljából. Egy gázmotoros fűtőblokk egysze-

rűsített kapcsolási vázlata az 1.7.19. ábrán látható.  

 

 

1.8. Az égés mennyiségi viszonyai, égéstermék-összetétel számítása 

A vizsgálat során elsősorban a szilárd és folyékony tüzelőanyagok kazántüzelése esetén szokásos 

jelöléseket használjuk. Ha az Bm  [kg] tömegű tüzelőanyag laboratóriumi vizsgálata (elemi analízis) 

az  

AW2N2OS2HCB mmmmmmmm ++++++=     (1.8.1) 

Eredményre vezet, akkor az egyes komponensek tömegaránya 

 ( ) ( ) ( )kén
m
m;hidrogén

m
m

;szén
m
m

B

S
S

B

H
H

B

C
C

2 === γγγ  

 ( ) ( ) ( )víz,Wassers
m
m;nitrogén

m
m

;oxigén
m
m

B

W
W

B

N
N

B

O
O

22 === γγγ  

 ( ).hamu,eAsche
m
m

B

A
A =γ  

lesz. Természetesen igaz, hogy  

1AWNOSHC =++++++ γγγγγγγ .    (1.8.2) 

A mennyiségi vizsgálat legfontosabb célja az égéshez szükséges oxigén (levegőmennyiség) megha-

tározása illetve az égéstermék mennyiség (égéstermék összetétel) számítása. Ehhez rendelkezésünk-

re állnak az éghető komponensek oxidációjára vonatkozó kémiai egyenletek.  

22

22

COkmol1Okmol1Ckmol1
COOC

=+
=+

 

OHkmol1Okmol
2
1Hkmol1

OHO
2
1H

222

222

=+

=+
 

.SOkmol1Okmol1Skmol1
SOOS

22

22

=+
=+
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 A továbbiakban a következő moltömegekkel számolunk: 

kmol
kg0110,12MC =  

kmol
kg0159,2M

2H =    

kmol
kg0660,32M S =    

kmol
kg9988,31M

2O =  

kmol
kg0098,44M

2CO =    

kmol
kg0153,18M OH 2

=  

kmol
kg0648,64M

2SO =    

kmol
kg0134,28M

2N = . 

Az égési egyenletek ennek megfelelően az alábbiakat is jelentik: 

2CO2OC CO kgMO kgMC kgM
22

=+  

2
C

CO
2

C

O CO kg
M

M
O kg

M
M

C kg1 22 =+  

2C
C

CO
2C

C

O
C CO kg

M
M

O kg
M
M

C kg 22 γγγ =+  

OH kgMO kg
2

M
H kgM 2OH2

O
2H 2

2

2
=+  

OH kg
M
M

O kg
M2

M
H kg 1 2

H

OH
2

H

O
2

2

2

2

2 =
⋅

+  

OH kg
M
M

O kg
M2

M
H kg 2H

H

OH
2H

H

O
2H

2

2

2

2 γγγ ⋅=⋅
⋅

+  

2SO2OS SO kgMO kgMS kgM
22

=+  

2
S

SO
2

S

O SO kg
M

M
O kg

M
M

S kg1 22 =+  

2S
S

SO
2S

S

O
S SO kg

M
M

O kg
M
M

S kg 22 γγγ =+  
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Az egyenletekből azonnal kiolvasható az egységnyi tömegű tüzelőanyag égéséhez elméletileg szük-

séges oxigén tömege: 

.
kg
kg

M
M

M2
M

M
M

m
m

.a.t

O
OS

S

O
H

H

O
C

C

O

B

Oelm
Oelm

22

2

22

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+

⋅
+== γγγγμ    (1.8.3) 

Az égés oxigénigénye kmol-ban is megadható: 

222 O

O

S

S

H

H

C

C

O

Oelm
elm2O MMM2MM

γγγγμν −++==   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

.a.t

O

kg
kmol

2 .   (1.8.4) 

Ha az égési egyenletekben szereplő gáznemű közegeket ideális gáznak tekintjük, akkor mindegyik-

re illetve keverékükre felírható a 

TRMnpV ⋅⋅⋅=       (1.8.5) 

gáztörvény ( mMn =⋅  és uRMm =⋅ ), ahol p  a gáz nyomása, V  a térfogata, n  az anyagmennyi-

ség, R  a gáz gázállandója, uR  az általános gázállandó, T  az abszolút hőmérséklet. Az általános 

gázállandó értéke: 

( )
Kkmol

J015,0472,8314Ru ⋅
±= . 

Az (1.6.5) egyenletből kifejezhető a gáz moltérfogata 

.
p
TR

n
VV um ==        (1.8.6) 

Ha megállapodunk egy np  nyomású és nT  hőmérsékletű normálállapotban, akkor egyrészt kifejez-

hető az m  tömegű gáz térfogata normálállapotban: 

,
p
TmRV

n

n
n =        (1.8.7) 

másrészt a 

,
p
TRV

n

n
umn =         (1.8.8) 

normáltérfogat. Ha ,K15,273T,Pa101325p nn ==  akkor 

.
kmol
m4141,22V

3

mn =       (1.8.9) 

Az (1.8.4) egyenlet 
.a.t

O

kg
kmol

2 -ban adja meg az elméletileg szükséges oxigénmennyiséget, ez most 

átszámítható a 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⋅=

.a.t

O
3

O

Oelm
mnOelmmnOelm kg

m
M

VV 2

2

μνχ     (1.8.10) 

értékre. A tökéletes égés során keletkező égéstermék CO2  tartalma 
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,
kg
kg

M
M

.a.t

CO
C

C

2CO
CO

2

2 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= γμ       (1.8.11) 

illetve 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==

.a.t

CO

C

C

CO

CO
CO kg

kmol
MM

2

2

2

2

γμ
ν ,    (1.8.12) 

vagy 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
===

.a.t

CO
3

C

C
MnCOMnCO kg

m
K

M
VV 2

22

γνχ .   (1.8.13) 

A K  tényező az égéstermék széndioxid-jellemzője. A keletkezett kéndioxid az alábbi számokkal 

jellemezhető: 

,
kg
kg

M
M

.a.t

SO
S

S

SO
SO

21

2 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅= γμ         (1.8.14) 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
==

.a.t

SO

S

S

SO

SO
SO kg

kmol
MM

2

2

2

2

γμ
ν ,      (1.8.15) 

.
kg
m

V
.a.t

SO
3

SOMnSO
2

22 ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= νχ        (1.8.16) 

Az égés során keletkező vízgőz (mint ideális gáz) megfelelő értékei: 

,
kg
kg

M
M

.a.t

OH
H

H

OH
OH

2

2

2

2 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=′ γμ         (1.8.17) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

′
=′

.a.t

OH

H

H

OH

OH
OH kg

kmol
MM

2

22

2

2

γμ
ν ,      (1.8.18) 

.
kg

m
M

VV
.a.t

OH
3

H

H
MnOHMnOH

2

2

22 ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=′=′ γνχ     (1.8.19) 

Az égéstermékben természetesen megjelenik a tüzelőanyag nedvességtartalma is, ezzel a teljes 

OH2  tartalom: 

,
M
M

WH
H

OH
OH

2

2

2
γγμ +⋅=         (1.8.20) 

OH

W

H

H

OH

OH
OH

222

2

2 MMM
ξγμ

ν +== ,      (1.8.21) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅==

.a.t

OH
3

OH

C

C

W

H

C

C

H

C

C
mnOHmnOH kg

m     
M
M

M
M

M
VV 2

22

22 ξ
γ

ξ
γγνχ  .  (1.8.22) 

Összefoglalva tehát a tökéletes égésre vonatkozó vizsgálatainkat, megállapíthatjuk, hogy a 
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AWN0SHC ;;;;;; γγγγγγγ  

tömegarányokkal jellemzett tüzelőanyag égéséhez elm2Oχ  normálállapotú oxigén szükséges. 

A tűztérből Aγ  hamu (salak, pernye) távozik, a normálállapotra vonatkozó égéstermék-térfogat a 

széndioxid   
2COχ  

kéndioxid   
2SOχ  

vízgőz    OH2
χ  és a 

 nitrogén   
2Nχ  

térfogatából tevődik össze:  ,
nedvesség

OH

.t.é száraz

NSOCO 2222
χχχχ +++  

A levegő összetétele. Az égéshez szükséges oxigént a levegővel juttatjuk be. A száraz levegő az 

oxigén mellett még nitrogént (N2), argont (Ar), neont (Ne) és széndioxidot (CO2) is tartalmaz. Eze-

ket a gyakorlati számításokban légnitrogén (Luftstickstoff) néven összevonják és az égési egyenle-

tekben a száraz levegő mint kétkomponensű közeg szerepel, amiben az oxigén illetve nitrogén 

molaránya 

.79052,0;20948,0
22 NO == ∗ψψ  

A csillaggal jelölt légnitrogén maga is keverék, összetétele az 1.8.1. táblázat szerinti. 

1.8.1. táblázat. A légnitrogén összetétele 

Megnevezés Molarány Tömegarány 

nitrogén N2 0,98775 0,98259 

argon Ar 0,01182 0,01677 

neon Ne 0,00003 0,00002 

széndioxid CO2 0,00040 0,00062 

Ennek alapján a moltömeg  
kmol
kg1606,28M

2N =∗ , 

a gázállandó    
Kkg

J25,295R
2N =∗ . 

Az oxigén 
kmol
kg9988,31M

2O =  moltömegével a keverék moltömege 

 ,
kmol
kg9646,2879052,0M20948,0MM

22 NOL =⋅+⋅=  

gázállandója 

 .
Kkg

J06,287
9646,28

510,8314
M
RR

L

u ===     

A komponensek tömegaránya a keverékben: 
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 23142,0
M
M

2

2

2 O
L

O
O == ψξ  , 

 76858,0
M
M

2

2

2
N

L

N
N

== ψξ  . 

Az égéshez szükséges levegő és a keletkezett égéstermék mennyiség számítása 

Az elméletileg szükséges oxigénmennyiséget már az (1.8.3) képletben megadtuk. A levegő összeté-

telének ismeretében ebből már számítható az elméletileg szükséges levegőmennyiség: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

.a.t

levegőelmO
elmL kg

kg
23142,0
μ

μ ,     (1.8.23) 

kmol-ban kifejezve: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

.a.t

levegő

L

Oelm
elmL kg

kmol
M

μν ,     (1.8.24) 

térfogat egységben: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅=

.a.t

levegő
3

elmLmnelmL kg
m

V νχ  .     (1.8.25) 

A tényleges tüzelés az elméletinél több levegő bevezetésével történik, amit λ  légfeleslegtényezővel 

(légviszonnyal) fejezünk ki. A tényleges levegő tömege 

μ λ μL L elm= ,        (1.8.26) 

anyagmennyisége 

ν λ νL L elm= ,        (1.8.27) 

normáltérfogata 

χ λ χL L elm= .      (1.8.28) 

Számítsuk ki most a keletkező égéstermék tömegét! A korábbi számítások szerint 1 kg tüzelőanyag 

elégetése után keletkezett égéstermék alkotói: 

C
C

CO
CO M

M
2

2
γμ =  ,        

S
S

SO
SO M

M
2

2
γμ =  ,        

WH
H

OH
OH

2

2

2 M
M

γγμ +⋅= ,       

222 NNNa.tN Mn ⋅==γμ  .       



Az épületenergetikai folyamatok és rendszerek hőtechnikája 

 63

A tűztérbe bevezetett Lμ  levegőből a fenti égéstermék előállításához elmOμ  oxigént használtunk, a 

maradék is az égéstermék mennyiségét növeli. Az elégetés után ebből a teljes nitrogénmennyiség 

( 76858,0LLN 2
⋅= μμ ) és ( )1OelmFO2

−= λμμ  marad. 

Az égéstermék tömeg szerinti összetétele az alábbi módon is összefoglalható: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+++++=

.a.tO

FO

nitrogén

LNN

OH

OH

SO

SO

CO

CO.t.é kg
kg

2

22a.t2

2

2

2

2

2

2
μμμμμμμ . 

Az összetétel ismeretében kiszámítható az égéstermék tömegarány szerinti megoszlása is. Számítá-

sainkban a levegő nedvességét nem vesszük figyelembe.  

Az égéstermék jellemzőinek számítása az összetétel alapján 

Az egyes égéstermék komponensek tömegaránya a keverékben 
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⎤
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⎡

..t.é
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2  , 

   
.t.é

O
O.t.é

F2

2 μ
μ

ξ =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

.t.é

O
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2  . 

Az égéstermék alkotók tömegarányának ismeretében már számíthatók az égésterméknek, mint ke-

veréknek a hőtani jellemzői: 

Gázállandó: 

∑= ii.t.é.t.é RR ξ ,      (1.8.29) 

a komponensek gázállandói: 

kgK
kJ18892,0R

,2CO =  , 

kgK
kJ12978,0R

,2SO =  , 

kgK
kJ46152,0R OH 2

=  , 

kgK
kJ29680,0R

,2N =  , 
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kgK
kJ29525,0R

2N =∗  , 

kgK
kJ25984,0R

,2O = , 

az égéstermék gázállandója tehát az 

222222 O.t.éN.t.éN.t.éOH.t.éSO.t.éCO.t.é.t.é 25984,029525,029680,046152,012978,018892,0
kgK
kJR ξξξξξξ ++++++=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∗

⋅

 (1.8.30) 

képlettel számolható. A 
Kkmol

kJ314472,8Ru =  általános gázállandóval kiszámítható az égéster-

méknek, mint keveréknek a moltömege is: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

Kkg
kJR

314472,8
kmol
kgM

t,é

.t.é  .     (1.8.31) 

A (pernye nélküli, de nedves) égéstermék sűrűsége az előző fejezetben kiszámított adatokkal szin-

tén meghatározható a megállapodásnak megfelelő normálállapotban 

( )K15,273T,Pa101325p nn == : 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= 3

t.é

.t.é
.t.é m

kg
χ
μρ        (1.8.32) 

vagy 

( )[ ] .
KkgkJR1015,273

101325
m
kg

.t.é
33.t.é ⋅

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ρ    (1.8.33) 

Állandó nyomáson vett fajhő ( ).t.époc  

 Szintén a tömegarányok ismeretében számítható a komponensek fajhőértékeinek felhaszná-

lásával: 

).t(c)t(c)t(c)t(c)t(c)t(c
2222222222 OpoO.t.éNpoN.t.éOHpoOH.t.éSOpoSO.t.éCOpoCO.t.é.t.é po ⋅++⋅+⋅+⋅= ξξξξξ  

 (1.8.34) 

A fűtőérték közelítő számítása. Ha az elemi analízis eredményeként ismerjük a tüzelőanyag tö-

megarányok szerinti 

AWNOSHC  , , , , , , γγγγγγγ  

összetételét, akkor a szakirodalomban található elméleti és tapasztalati képletek segítségével meg-

próbálkozhatunk a fűtőérték számításával. Az esetünkben előforduló tüzelőanyagra ±2 % hibahatá-

ron belüli eredményt ad az alábbi képlet: 
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.
kg
kJ2450108006280104609380034800H WONSHCa ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−+++= γγγγγγ   (1.8.35) 

 

Az égés mennyiségi viszonyainak és az égéstermék-összetételének számítását az 1. animáción mutat-

juk be. 
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1.9. Az áramlástan alapjai 

Az áramlástan nyugvó és mozgó folyadékok viselkedését vizsgálja. A folyadék fogalmát általáno-

san alkalmazza. A folyékony halmazállapotú közegeket összenyomhatatlan, a légnemű halmazálla-

potú közegeket összenyomható folyadékoknak tekinti.  

 

1.9.1. Folyadékok tulajdonságai, alapfogalmak 

vx=u u

vx=0

vx

y

x

F

A

 

1.9.1. ábra. Sebességeloszlás síklapok között 

Ha egy vékony folyadékrétegen az 1.9.1. ábra szerint állandó u sebességgel mozgatunk egy szilárd 

síklapot, azt tapasztaljuk, hogy a lap mozgatásához F erő szükséges. Az F erő tehát egyensúlyt tart 

a lap és a folyadék között ébredő súrlódási erővel, amely a τ csúsztatófeszültség és a lap felületének 

szorzataként számítható: AF yx ⋅= τ . Newtoni folyadékoknál a τyx csúsztatófeszültség valamint a 

normális irányú sebességváltozás és a μ dinamikai viszkozitás között a következő kapcsolat van:  

.
dy
dvx

yx μτ =        (1.9.1) 

(A τ indexei közül az első a τ -t tartalmazó sík normálisának irányát, a második a τ  irányát jelenti. 

τyx, tehát az y normálisú síkon ébredő x irányú feszültséget jelöli. A súrlódásos közegek tárgyalásá-

nál látni fogjuk, hogy általános esetben a τxy kifejezésében más sebességkomponens hely szerinti 

deriváltja is szerepel. Azokat a folyadékokat, amelyek e törvénynek megfelelően viselkednek new-

toni folyadékoknak, amelyek nem, azokat nem-newtoni folyadékoknak nevezzük. Azok a folyadé-

kok, amelyekben nem ébred csúsztatófeszültség, az ideális folyadékok. 



Áramlástani összefoglalás 

 67

1.9.2. A folyadékmozgás leírása 

A kinematika a folyadékok mozgásának leírásával foglalkozik figyelmen kívül hagyva a mozgást 

létrehozó okokat, erőket. A szilárd testek mozgását úgy írják le, hogy a test egy vagy több pontjá-

nak mozgástörvényét adják meg. A folyadékoknál e módszer nehézkesnek mutatkozott, ezért csak 

ritkán alkalmazzák.  

A folyadékmozgások leírására az Euler-féle leírási módot alkalmazzuk, amely a folyadékrészek 

sebességét adja meg a hely ( r ) és az idő (τ) függvényében: ),r(vv τ= . 

Az áramlások jelentős részénél a sebesség vektortere nem függ az időtől (stacionárius áramlások). 

A leírási mód így egyszerűbb, mint az előző, mert stacionárius áramlások esetén a független válto-

zók száma eggyel csökken.  

A folyadékrész pályája egy kiszemelt pontszerű folyadékrész egymást követő pillanatokban elfog-

lalt helyeit összekötő görbe. 

Az áramvonal olyan görbe, amelyet egy adott pillanatban a sebességvektor minden pontjában érint: 

0rdv =× , ahol rd  az áramvonal elemi hosszúságú darabját jellemző vektor. (Az áramvonal egy 

adott pillanatban a sebességvektorok burkoló görbéje.) 

A nyomvonal a tér egy pontján egymás után áthaladó folyadékrészeket egy adott pillanatban össze-

kötő görbe. (Ilyen nyomvonal pl. a járművek szélcsatorna kísérleteinél létrehozott füstcsík, vagy 

egy kéményből kilépő füstfáklya, ha pontszerűnek tekintjük a kémény kiömlőnyílását.) 

 

Az áramfelületet egy kijelölt vonalra illeszkedő áramvonalak alkotják, amelyeket a sebességvekto-

rok érintenek. Ezért az áramfelületen nincsen átáramlás. Bármely áramlásba helyezett felület, ame-

lyen nincs átáramlás (pl. egy szilárd testé), áramfelület. Az áramcső speciális áramfelület, amelynél 

az áramvonalak egy zárt görbére illeszkednek (1.9.2. ábra). 

 

v v2 3

v1  
Áramvonal       Áramcső 

1.9.2. ábra. Áramvonal és áramcső szemléltetése 
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1.9.3. A kontinuitási (folytonossági) tétel 

A tömegmegmaradás elve szerint a tömeg idő szerinti változása nulla  

( )∫∫∫ =⋅⋅+⋅
∂
∂

=⋅
)(A)(V)(V

0AdvdV
t

dV
d
d

τττ

ρρρ
τ  .   (1.9.1) 

A tömegmegmaradás elvéből nyert összefüggést folytonossági vagy kontinuitási tételnek nevez-

zük: 

AdvdV
)(A)(V

∫∫ =−
ττ

ρ
∂τ
∂ρ  .      (1.9.2) 

A fenti integrál csak akkor lehet zérus tetszőleges V integrálási tartomány esetén, ha az 

integrandusz zérus. A folytonossági tétel differenciális alakja a következő 

( ) 0vdiv =+ ρ
∂τ
∂ρ  .      (1.9.3) 

Alkalmazzuk a folytonosság tételének (1.9.2) alakját az 1.9.2. ábrán látható áramcsőre. Legyen az 

áramlás stacionárius. 0/ =∂τ∂ρ , a összefüggés bal oldala zérus, ezért: 

0Adv
A

=∫ ρ        (1.9.4) 

ahol az A zárt felület az áramcső palástjából (Ap) valamint 1A  és 2A  be- és kilépő keresztmetszetből 

áll. Miután az áramcső palástja áramfelület, amelyen nincs átáramlás v ⊥ Ad , ezért az összefüggés 

az alábbi módon írható: 

0AdvAdv
21 AA

=+ ∫∫ ρρ .      (1.9.5) 

Tekintettel arra, hogy αcosAdvAdv ⋅⋅=⋅ , ahol α a két vektor által bezárt szög, (1.9.5) képlet a 

következő alakba írható át: 0cosAdvcosAdv
21 AA

=+ ∫∫ αραρ . 

Tételezzük fel, hogy a be- és kilépő keresztmetszetben a sebesség merőleges az A1 és 2A  felületre, 

azaz cosα a belépésnél -1, a kilépésnél 1, továbbá azt, hogy az 1A  keresztmetszetben a 1ρ  sűrűség, 

az 2A  keresztmetszetben 2ρ sűrűség állandó. Ilyen feltételek mellett az előző összefüggés a  

222111 AvAv ρρ =        (1.9.6) 

alakra hozható, ahol 1v  és 2v  az átlagsebesség az 1A  és 2A  keresztmetszetben. 

Az összefüggés azt fejezi ki, hogy stacionárius áramlás esetén a ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

s
kgqm  tömegáram értéke állandó. 
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1.9.4. Euler mozgásegyenlet 

A folyadékra két típusú erő hat, a térfogati erő és felületi erő. A felületi erőknek ideális folya-

dékokban csak felületre merőleges (nyomásból származó) komponense van. A mozgásmennyiség 

időbeni változása és a folyadékrészre ható erők kapcsolatát leíró egyenlet integrál alakját impulzus-

tételnek nevezzük: 

AdpdVfdVv
d
d

)(A)(V)(V
∫∫∫ −=
τττ

ρρ
τ

.      

Az impulzustétel megfelelő matematikai átalakítások után a következő alakban írható fel:  

( ) ∫∫∫∫∫ ⋅−⋅⋅=⋅+⋅
∂
∂

⋅=⋅⋅
)(A)(V)(A)(V)(V

AdpdVfAdvvdVvdV
d

vd

τττττ

ρρ
τ

ρ
τ

ρ  . (1.9.7) 

Alakítsuk át a Gauss-tétel felhasználásával a felületi integrált térfogati integrállá: 

∫∫ ⋅=⋅
)(V)(A

dVgradpAdp
ττ

 .     (1.9.8) 

Helyettesítsük be ezt az (1.9.7)-be és rendezzük (1.9.7)-et a következő alakra: 

0dVgradpf
d

vd

)(V

=⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +⋅−⋅∫

τ

ρ
τ

ρ  .    (1.9.9) 

Alkalmazva az integrálszámítás középértéktételét, mely szerint bármilyen tetszőlégesen kicsi ΔV 

térfogat esetén az integrál értéke akkor lehet zérus, ha az integrandusz zérus, rendezés és a sűrűség-

gel való osztás után az Euler mozgásegyenlethez jutunk: 

gradp1f
d

vd
ρτ

−=  .      (1.9.10) 

Felhasználva a v sebesség- és az a  gyorsulástér közötti  

( ) vrotv
2
vgrad

t
vvvv

d
vda

2

×−+=∇⋅+
∂
∂

==
∂
∂

ττ
  (1.9.11) 

kapcsolatot, az (1.9.10) átalakítása után megkapjuk az Euler-mozgásegyenlet egy másik alakját:  

pgrad1fvrotv
2
vgradv 2

ρ∂τ
∂

−=×−+ .   (1.9.12) 

 

1.9.5. A Bernoulli-egyenlet 

Az Euler-egyenlet megoldásának egy igen hatékony módja az előző egyenlet integrálása az áramlási 

tér két (pl. 1-gyel és 2-vel jelölt) pontját összekötő görbe mentén: 

( )
.5

2

1.4

2

1.3

2

1.2

2

1

2

.1

2

1

rdpgrad1rdfrdvrotvrd
2
vgradrdv

∫∫∫∫∫ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=⋅×−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅

ρ∂τ
∂

 (1.9.13) 
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Vizsgáljuk meg, hogy az előző, általános alakban felírt Bernoulli-egyenlet milyen feltételek teljesü-

lése esetén hozható egyszerűbb alakra! 

a) Az egyenlet első tagja zérus, ha az áramlás stacionárius 0v
=

∂τ
∂ ,  

b) Bármely Φ függvényre igaz, hogy 12

2

1

2

1

drdgrad ΦΦΦΦ −==⋅ ∫∫ , ezért a második integrál 

értéke 
2

vv 2
1

2
2 − . 

c) A 3. integrál zérus értékű, ha a v sebességtér zérus, vagy ha az áramlás örvénymen-

tes 0vvrot =×∇= , valamint akkor, ha rd  egy áramvonal vagy egy örvényvonal íveleme. 

d) Ha az f  erőtér potenciálos a 4. integrál átalakítható. Az Ugradf −=  helyettesítéssel és 

az integrálás elvégzésével a negyedik integrál értéke (U2- U1) lesz. 

e) Az ötödik integrál ún. barotróp közegeknél - tehát ha ( )pρρ = és létezik a ( ) ( )∫=
p

p0
p

dpp
ρ

Ρ  

nyomásfüggvény, azaz dpgradp1gradP ==
ρ

, továbbá dPrdgradP =⋅ írható -  

( )∫=
2

1

p

p
12 p

dpP
ρ

      (1.9.14) 

tömör alakra hozható. 

A műszaki gyakorlatban leggyakrabban előforduló esetekben az áramlás stacionárius, az erőtér 

potenciálos, a közeg pedig barotróp. Ilyen esetben a Bernoulli-egyenlet az alábbi alakban írható 

fel: 

2

p

p

2
2

1

p

p

2
1 Udp

2
vUdp

2
v 2

0

1

0

++=++ ∫∫ ρρ
 .     (1.9.15) 

Az (1.9.15) tovább egyszerűsíthető, ha a közeg összenyomhatatlan (a sűrűség állandó),  

( ) ρρ
01

p

p

pp
p

dp1

0

−
=∫ , és ( ) ρρ

02
p

p

pp
p

dp2

0

−
=∫       

illetve az erőtér a földi erőtér (U=g⋅z). Ekkor a Bernoulli egyenlet a következő alakú lesz: 

2
2

2
2

1
1

2
1 zgp

2
vzgp

2
v

⋅++=⋅++
ρρ

 .     (1.9.16) 
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1.9.3. ábra. A helyzeti-, nyomásból származó és a kinetikai energia változása a csőközépvonal men-

tén 

Az egyes energiaformák értéke az áramlás során változik, de összegük állandó marad (1.9.3. ábra). 

Az (1.9.16) összefüggés azt fejezi ki, hogy az előző feltételek esetén az összenergia egy áramvonal 

mentén állandó. (Potenciálos áramlás esetén az összenergia az egész áramlási térben állandó.) 

A következőkben a Bernoulli egyenlet alkalmazását egy méréstechnikai feladat megoldása kapcsán 

ismertetjük. 

A Venturi cső (1.9.4. ábra). A szűkítőelemek /mérőperem, mérőszáj, Venturi mérő/ beépítése teszi 

lehetővé, hogy a csőben lévő átlagsebesség, illetve térfogatáram mérését egyetlen nyomáskülönbség 

mérésre vezessük vissza. A nyomáskülönbség-átlagsebesség összefüggés meghatározásához írjuk 

fel a kontinuitási egyenletet és az 1-2 pontok között a Bernoulli egyenletet összenyomhatatlan kö-

zeg esetén: 

2211 AvAv ⋅⋅=⋅⋅ ρρ ;        

2
2

2
2

1
1

2
1 zgp

2
vzgp

2
v

⋅++=⋅++
ρρ

.      

Fejezzük ki az előző egyenletekből a v2 átlagsebességet: 

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅+

−
⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= 21
21

2

1

2

2 zzgpp2

A
A1

1v
ρ

.    (1.9.17) 

Írjuk fel a hidrosztatika alapegyenletét az 1-es hely és nyomásmérő „+” bemenete között 

m1
1 zgpzgp

⋅+=⋅+ +

ρρ
,     (1.9.18) 

valamint a 2-es hely és nyomásmérő „-” bemenete között 
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m2
2 zgpzgp

⋅+=⋅+ −

ρρ
.     (1.9.19) 

 

x

p

1

2

z=0

z1

z2

zm

v1

v2

p+ p-

 
1.9.4. ábra. A Venturi-cső 

 

Vezessük be a  

( )2121 zzgppppp −⋅⋅+−=−= −+ ρΔ .   (1.9.20) 

jelölést, amivel az (1.9.17) a 

ρ
Δp2

A
A1

1v
2

1

2

2
⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= .       (1.9.21) 

alakra hozható. A térfogatáram elméleti értéke 

ρ
Δp2

A
A1

AvAq
2

1

2

2
22velm

⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=⋅= ,    (1.9.22) 

Körkeresztmetszetű cső esetén : 
4

DA
2

1
π⋅

= ; 
4

dA
2

2
π⋅

= , bevezethető a 
D
d

=β  átmérővi-

szony, amivel a valóságos térfogatára: 

ρ
Δπ

β
p2

4
d

1
1Cq

2

4v
⋅⋅

⋅
−

= ,    (1.9.23) 

itt C a kalibrálással meghatározható ún. átfolyási tényező. 
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1.9.6. Az impulzustétel és az impulzusnyomaték tétel 

1.9.6.1. Az impulzustétel 

Newton II axiómája szerint a tömeg mozgásmennyiségének idő szerinti változása egyenlő a fo-

lyadéktömegre ható erőkkel. Egy folyadékra kétfajta erő hathat: a térfogati erő és felületi erő. 

Ez utóbbinak súrlódásmentes esetben csak felületre merőleges nyomásból származó komponense 

van. Írjuk fel ismét a mozgásmennyiség időbeni változását és a folyadékrészre ható erők kapcsolatát 

kifejező egyenletet az ún. impulzus tételt: 

AdpdVfdVv
dt
d

)t(A)t(V)t(V
∫∫∫ −= ρρ .     (1.9.24) 

Az impulzustétel megfelelő matematikai átalakítások után stacionárius áramlásra a következő alak-

ban írható fel: 

( ) ∫∫∫∫ −=⋅+
∂
∂

⋅
)t(A)t(V)t(A)t(V

AdpdVfAdvv
t
v ρρρ .   (1.9.25) 

 

1.9.6.2. Az impulzusnyomaték-tétel 

Az impulzusnyomaték-tétel a kontinuummechanika axiómarendszerének fontos eleme. A tétel ki-

mondja, hogy a kontinuum valamely meghatározott tömegére ható nyomatékok eredője egyenlő az 

impulzusnyomaték időegységre eső megváltozásával: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫∫ ×−×=×+×
)A()V()A()V(

AdrpdVfrAdvvrdVv
t

r ρρρ
∂
∂ . (1.9.26) 

Stacionárius áramlás esetén az egyenlet jelentősen egyszerűsíthető. 

 

 

1.9.7. Lamináris és turbulens áramlás csövekben 

A XIX. század vége felé O. Reynolds végezte el először a következő kísérletet. A sima üvegből 

készült kifolyócső belsejébe egy másik, vékonyabb csövön keresztül festett folyadékot vezetett. Kis 

sebességnél a megfestett folyadékszál a cső közepén áramolva egyben halad (1.9.5. ábra).  

Az áramlást ilyen esetben lamináris, réteges áramlásnak nevezzük. A fő áramlás sebességét növelve 

a megfestett folyadékszál a kaotikus mozgások miatt (turbulens ingadozások) összekeveredett a 

környező folyadékkal (1.9.6. ábra). A fő áramlás sebességét növelve a sebességingadozások egyre 

nagyobbak. Egy-egy pontban a sebesség iránya és nagysága is változik. Az áramlás gomolygó, ör-

vényes lesz, ezt turbulens áramlásnak nevezzük. Azt, hogy az áramlás milyen lesz, az ún. Reynolds 
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szám (Re) értéke dönti el, amely a d csőátmérő, v  átlagsebesség és a ν kinematikai viszkozitás is-

meretében számítható ki: 
ν

vdRe ⋅
= . Ha 2320Re ≤ , az áramlás lamináris, egyébként turbulens. 

Fő áramlás

Szines festék

 
1.9.5. ábra. Lamináris áramlás  1.9.6. ábra. Turbulens áramlás 

 

1.9.8. Súrlódásos áramlás csőben 

 

1.9.7. ábra. Áramlási veszteség szemléltetése vízszintes, állandó keresztmetszetű csőben. 

 

Kísérletekkel igazolható, hogy gravitációs erőtérben elhelyezett állandó keresztmetszetű csőben a 

folyadék fajlagos mechanikai energiája az áramlás irányában folytonosan csökken (1.9.7. ábra). A 

mechanikai energiaveszteség a cső két pontja között  

)hh(gpppe 21
21

,
,
s −⋅+

−
==

ρρ
Δ ,    (1.9.27) 

ahol ,
Se a belső energiává alakuló mechanikai energia az univerzális ellenállástörvényből számítható 

ki: 

2
v

d
Le

2
,
s λ= ,       (1.9.28) 

A képletben szereplő betűk jelentése: 

λ   a csősúrlódási tényező vagy ellenállástényező, 

L   a csővezeték hossza, 

d   a csővezeték átmérője, 
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v   az átlagsebesség a csőben. 

Lamináris áramlás esetén: .
Re
64

=λ             (1.9.29) 

Turbulens áramlás esetén, amikor Re>2320, három eset fordulhat elő. 

k

csőfal

 
1.9.8. ábra. Érdes csőfal és a lamináris alapréteg. 

 

1. eset : hidraulikailag sima cső, ha δ  a lamináris alapréteg vastagsága nagyobb, mint a leg-

nagyobb érdesség csúcs δ<k  (1.9.8. ábra). 

  Ilyenkor a csősúrlódási tényező csak a Reynolds-számtól függ: (Re)λ . 

2. eset : átmeneti : δ~k . 

Ebben az esetben a csősúrlódási tényező a Reynolds-számnak és a relatív érdesség-

nek is függvénye : ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

R
kRe,λ . 

3. eset : érdes falú cső : δ>k . 

  A csősúrlódási tényező csak a relatív érdességtől függ: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

d
kλ . 

 
1.9.9. ábra. A csősúrlódási tényező - Reynolds-szám diagram 
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A Reynolds-szám és a csősúrlódási tényező kapcsolatát klasszikus módon a Nikuradse diagram 

(1.9.9. ábra) szemlélteti, amely logaritmikus léptékben ábrázolja a (Re)λ  függvényt az előzőekben 

említett összes esetre. 

1.9.9. Csőidomok, csőszerelvények áramlási veszteségei 

A csővezetékek nem egyenes, állandó átmérőjű csőszakaszokból állnak, hanem ívdarabokból, kö-

nyökcsövekből, bővülő és szűkülő csőtoldalékokból, valamint záró és szabályozó szerelvényekből 

tevődnek össze. A szerelvényeken és csőidomokon keletkező mechanikai energiavesztéség számítá-

sa a  

2
ve

2
,
s ζ= ,        (1.9.30) 

összefüggéssel lehetséges, ahol ζ  az adott csőszerelvény vagy csőidom kísérletekből meghatározott 

veszteségtényezője, v az átlagsebesség a szerelvény kilépő keresztmetszetében. 

 

Csőelzáró szerkezetek áramlási veszteségei. A különböző elzáró szerkezetek – szelepek, csapok, 

tolózárak – áramlási szelvényei bonyolult kialakításúak, azokban a súrlódási, leválási, szekunder 

áramlási veszteségek egyaránt jelentkeznek. Viszonylag kicsi szerkezeti és kiviteli eltérések is ész-

revehetően módosíthatják a szóban forgó szerelvény veszteségtényezőjének értékét.  

 

A veszteségek meghatározásához a teljesen nyitott állapothoz tartozó veszteségtényező értékeket 

használjuk. Az 1.9.1. táblázatban megadott értékek tájékoztató jellegűek, pontos meghatározás kí-

sérleti úton lehetséges. 

1.9.1. táblázat. Csőidomok, csőszerelvények áramlási veszteségei 

Szerelvény Veszteségtényező, ζ[-] 

Egyenes ülésű szelep 2,0 ... 4,0 

Ferde ülésű szelep 2,0 ... 3,0 

Sarokszelep 2,0 ... 4,0 

Visszacsapószelep 2,0 ... 2,8 

Tolózár 0,13 ... 0,3 
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2. Hőátvitel síkfalban és csőfalban 

2.1. A hőátvitel alapesetei 

A hőenergia térbeli terjedése összetett folyamat, amely három alapesetre bontható: 

• Hővezetés az energia térbeli terjedésének az a formája, amikor a hő terjedése a közeget alko-

tó részecskék mikroszkopikus méretű mozgása révén valósul meg. Szilárd testek belsejében 

ez a hőátviteli forma a jellemző. 

• Hőszállítás (konvekció) az energia térbeli terjedésének az a módja, amely a közeget alkotó 

részecskék makroszkopikus elmozdulásának (áramlásának) következtében valósul meg.  

• Hősugárzás az energia térbeli terjedésének elektromágneses hullámok formájában megvaló-

suló folyamata, amelyhez nincs szükség közvetítő közegre. A szobahőmérsékletű tárgyak 

esetében a hősugárzás szerepe sok esetben a többi hőátviteli módhoz képest elhanyagolható, 

de a hőmérséklet növekedésével egyre jelentősebbé válik.  

A szilárd testek és a folyadékok (gázok) érintkező felületein keresztül történő hőterjedést hőát-

adásnak nevezzük. Ekkor a hővezetés, hőszállítás, és a magasabb hőmérsékleti tartományban a 

hősugárzás együttes megvalósulása melletti összetett folyamat megy végbe. A szilárd test felüle-

tén a folyadék (gáz) mozgását létrehozhatja hőmérsékletkülönbség hatására keletkező felhajtó erő. 

Ezt a folyadékmozgást szabad áramlásnak nevezzük. A folyadék (gáz) mozgása külön erre a célra 

készített berendezéssel is kelthető, ezt az áramlást kényszerített áramlásnak nevezzük. (Szabad 

áramlás a fűtőtest által felmelegített levegő felfelé történő áramlása, kényszerített az áramlás, ha a 

levegőt ventilátorral mozgatjuk a fűtőtest körül.)  

A hőátvitel mindhárom formája lehet időben állandósult (stacionárius) illetve változó 

(instacionárius) folyamat. A hőtvitel akkor stacionárius, ha a hőmérséklet idő szerinti parciális deri-

váltja nulla. 

 

2.2. Hővezetés sík falban 

A FOURIER törvény a hővezetési folyamatot, mint jelenséget leíró tapasztalati törvény, amely szerint 

egy sík falban (egydimenziós esetben) a hőáram merőleges a fal síkjára, a csökkenő hőmérsékletek 

irányába mutat, és arányos a hőmérséklet-változás falra merőleges irányú hely szerinti deriváltjával. 

Az 2.2.1 ábra jelöléseivel a törvény  

x
TAQ

∂
∂

⋅⋅−= λ      (2.2.1) 

alakban írható fel, ahol: 
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Q  [W]  a hőáram, az A felületen időegységenként átáramlott energia, 

λ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W    a hővezetési tényező, az adott test anyagjellemzője, 

A [m2]  a hővezető keresztmetszet (falfelület), 

T(x,τ) a hőmérséklet, amely egydimenziós esetben a falra merőleges helykoordináta 

és az idő függvénye. 

A hőáram és a keresztmetszet hányadosa, 
A
Qfq =  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2m
W a hőáramsűrűség, azaz a felület-egységre 

jutó hőáram. Az. fq hőáram bevezetésével a Fourier törvény:  

dx
dTfq λ−= .      (2.2.2) 

Q

Q

T+dT
T dx

A

dx

Q

L
x

Tf1

Tf2

.

T

x

T(x)

.

. Q
.

 

2.2.1. ábra. A fal vázlata és a koordinátatengely elhelyezése 

A λ hővezetési tényező fizikai anyagjellemző: 

x
T
fq

∂
∂

−=λ .      (2.2.3) 

A hővezetési tényező számértéke az adott anyag szerkezetétől és termodinamikai állapotától függ. 

Meghatározása a hővezetési folyamat laboratóriumi körülmények között megvalósított vizsgálata 

során kapott mérési eredményekből lehetséges.  
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2.3. A Newton féle hőátadási törvény 

Ha a szilárd testek a felületükön a felszíni hőmérsékletüktől eltérő hőmérsékletű folyadékkal (gáz-

zal) érintkeznek, akkor szilárd felszín és a folyadék határon át való hőterjedés a NEWTON féle hő-

átadási törvénnyel írható le: 

)TT(AQ közegfal −⋅⋅= α  ,     (2.3.1) 

amelyben: 

Q   [W]   a szilárd test felszínén fellépő hőáram,  

A  [m2]   a folyadékkal(gázzal) érintkező felület,  

Tfal  [oC vagy K]  a test felszínének hőmérséklete,  

Tközeg  [oC vagy K]  a folyadék hőmérséklete,  

α  [W/(m2K)].  a hőátadási tényező.  

 

A test felszíne és a folyadék közötti hőáram fenti felírásakor feltételeztük, hogy a teljes felszín hő-

mérséklete azonos (izotermikus), és a folyadék egyetlen hőmérséklettel jellemezhető. A hőátadási 

tényező ilyen módon történő bevezetésével egy összetett folyamat két leglényegesebb paraméterét, 

a hőmérséklet-különbséget és a felületet kivéve, valamennyi egyéb fizikai hatást a hőátadási tényező 

tartalmazza, ezért α meghatározása összetett feladat.  

 

2.4. Hővezetés differenciálegyenlete és megoldása egydimenziós esetben 

Tételezzük fel, hogy az 2.2.1. ábrán vázolt síkfal anyagjellemzőit, a λ(T) hővezetési tényezőt,  ρ(T) 

sűrűséget és a c(T) fajhőt mint a hőmérséklet függvényét ismerjük. 

Tetszőleges x koordinátájú helyen a dV=A⋅dx elemi faltérfogatba 

x
be )

x
T(AQ

∂
∂

⋅⋅−= λ       (2.4.1) 

hőáram érkezik és  

dx
x
T

x
AQdx

x
QQQ be

x

be
beki ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

−=⋅
∂

∂
+= λ   (2.4.2) 

hőáram távozik. Az érkező és távozó hőáramok különbsége okozza a dm=ρ⋅dV tömegű test 

dH=c⋅T⋅dm entalpiájának időbeli megváltozását, amelyet a következő mérlegegyenlettel írhatunk 

le:  

dx
x
T

x
AQQdxATc kibe ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

⋅=−=⋅⋅⋅
∂
∂

⋅ λρ
τ

.  (2.4.3) 
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(2.4.3) egyenletből az egydimenziós hővezetés differerenciálegyenlete A⋅dx-szel való osztás után 

előállítható:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

⋅⋅
x
T

x
Tc λ
τ

ρ .     (2.4.4) 

Stacionárius esetben 0T
=

∂
∂

τ
, és az egydimenziós hővezetés differerenciálegyenlete a következő 

alakú lesz: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dx
dT

dx
d0 λ .      (2.4.5) 

A (2.4.5) differenciálegyenlet megoldásához, mivel másodrendű differenciálegyenlet, két peremfel-

tétel megadása szükséges. Tételezzük fel, hogy a fal két oldalán a felületi hőmérsékletek ismertek. 

Ekkor a peremfeltételek a következő módon adhatók meg:  

 x=0 helyen T(x=0)=Tf1,  illetve x=L helyen T(x=L)=Tf2. 

Az ilyen típusú peremfeltételt I. peremfeltételnek is szokás nevezni. 

A (2.4.5) összefüggésből következik, hogy 

állandó
dx
dTC1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= λ .     (2.4.6) 

 (2.4.6)-ből a változók (x,T) szétválasztása és a peremfeltételek közötti integrálás után  C1 meghatá-

rozható: 

∫=
2f

1f

T

T
1 dT)T(

L
1C λ .      (2.4.7) 

A (2.2.2) felhasználásával az fq hőáramsűrűség meghatározható: 

∫=
1f

2f

T

T
q dT)T(

L
1f λ .      (2.4.8) 

A hőmérséklet-eloszlásra vonatkozó összefüggést a (2.4.5)-ból határozhatjuk meg úgy, hogy L he-

lyett egy tetszőleges x-ig, Tf2 helyett pedig az x-hez tartozó T-ig integrálunk, ekkor rendezés után a 

következőt kapjuk: 

∫

∫
=

2f

1f

1f

T

T

T

T

dT)T(

dT)T(

L
x

λ

λ

,      (2.4.9) 

amely összefüggésből x(T) függvény kiszámítható. 

 

A hőtechnikai gyakorlati alkalmazások során a )T(λ  függvényt gyakran hatványsorral közelítik: 
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  ∑
=

=
M

0i

i
iTa)T(λ ,       (2.4.10) 

ekkor az integrálok egyszerűen meghatározhatók. 

A λ=λ0=a0=állandó esetben pl. : 

( )2f1f0q TT
L
1

A
Qf −== λ ,     (2.4.11) 

és 

1f2f0

1f0

TT(
)TT(

L
x

−⋅
−⋅

=
λ
λ

, amelyből T(x) kifejezhető:  

)TT(
L
xT)x(T 1f2f1f −+= .     (2.4.12) 

2.4.1. Hőátvitel egyrétegű síkfalban 

Amikor egy szilárd fal két ismert állandó hőmérsékletű közeget (TK1, TK2) választ el (2.4.1. ábra), a 

melegebb közegből a hidegebb felé Q  hőáram jön létre. A melegebb közeg oldalán a közeg és a fal 

között hőátadás, a falban hővezetés és a hidegebb közeg és a fal között ismét hőátadás történik. 

A hőterjedésnek ezt az együttes folyamatát hőátvitelnek vagy hőátbocsátásnak nevezzük. 

A TK1-TK2 hőmérsékletkülönbség az előzőknek megfelelően három részre bontható,  

2K2f2f1f1f1K2K1K TTTTTTTT −+−+−=−     (2.4.12) 

egy melegebb közeg oldali konvektív hőlépcsőre, egy vezetési hőlépcsőre és hidegebb közeg oldali 

hőlépcsőre, amelyeket a következő egyenletek írnak le: 

 

2.4.1 ábra. Hőátvitel egyrétegű falban 

( )1f1K
1

TT1
A
Q

−=⋅
α

,       (2.4.13) 
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( )2f1f TTL
A
Q

−=⋅
λ

,       (2.4.14) 

( )22f
2

TT1
A
Q

−=⋅
α

.       (2.4.15) 

Behelyettesítés és rendezés után a következőt kapjuk: 

2K1K
21

TT1L1
A
1Q −=⎟⎟

⎠

⎞
+⎜⎜

⎝

⎛
+⋅

αλα
.     (2.4.16) 

Vezessük be az R hőellenállás fogalmát:  

⎟⎟
⎠

⎞
+⎜⎜

⎝

⎛
+=

21

1L1
A
1R

αλα
        (2.4.17) 

R bevezetésével (2.4.16) 

2K1K TTRQ −=⋅         (2.4.18) 

alakban írható fel, amelyből a hőáramot kifejezve a következőt kapjuk: 

R
TT

Q 2K1K −
=  .       (2.4.19) 

A Tf1, Tf2 falhőmérsékletek a (2.4.13) és (2.4.15) képletből, a stacionárius állapotban a falban kiala-

kuló T(x) hőmérséklet eloszlás függvény pedig (2.4.12) összefüggésből határozható meg: 

1
1K1f

1
A
QTT

α
⋅−= ,       (2.4.20) 

2
2K2f

1
A
QTT

α
⋅+= ,       (2.4.21) 

λ
x

A
QT)x(T 1f ⋅−= .       (2.4.22) 

2.4.2. Hőátvitel többrétegű síkfalban 

A falak leggyakrabban többrétegűek. A fal egyes rétegeinek jelölésére vezessük be az i indexet, az 

i-dik fal bal oldali hőmérsékletét Ti,1-gyel, a jobb oldali hőmérsékletét pedig Ti,2 –vel fogjuk jelölni 

(2.4.2. ábra). 

A TK1-TK2 hőmérsékletkülönbség a 

2K2f2,31,32,21,22,11,11f1K2K1K TTTTTTTTTTTT −+−+−+−+−=−   (2.4.23) 

módon egy melegebb közeg oldali konvektív hőlépcsőre, három vezetési hőlépcsőre és egy hide-

gebb közeg oldali hőlépcsőre bontható, amelyeket az alábbi egyenletek írnak le: 
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2

i=1 i=2 i=3

T

x

L1 L2 L3

T2,1=T1,2

Tf1=T1,1

TK1

TK2

Tf2=T3,2

T2,2=T3,1

 

2.4.2. ábra Hőátvitel többrétegű falban 

( )1f1K
1

TT1
A
Q

−=⋅
α

,       (2.4.24) 

( )2,11,1
1

1 TTL
A
Q

−=⋅
λ

,       (2.4.25) 

( )2,21,2
2

2 TTL
A
Q

−=⋅
λ

,       (2.4.26) 

( )2,31,3
3

3 TTL
A
Q

−=⋅
λ

,       (2.4.27) 

( )22f
2

TT1
A
Q

−=⋅
α

.       (2.4.28) 

A (2.4.23) egyenletbe behelyettesítve (2.4.24)- (2.4.28)-at, rendezés után a következőt kapjuk: 

 

2K1K
23

3

2

2

1

1

1

TT1LLL1
A
1Q −=⎟⎟

⎠

⎞
+++⎜⎜

⎝

⎛
+⋅

αλλλα
.    (2.4.29) 

Alkalmazzuk az R hőellenállás fogalmát, amelyet az 

⎟⎟
⎠

⎞
+⎜⎜

⎝

⎛
+=⎟⎟

⎠

⎞
+++⎜⎜

⎝

⎛
+= ∑

= 2

3

1i i

i

123

3

2

2

1

1

1

1L1
A
11LLL1

A
1R

αλααλλλα
.  (2.4.30) 

képletből számíthatunk ki. R bevezetésével (2.4.29) képlet 

2K1K TTRQ −=⋅         (2.4.31) 

alakban írható fel, amelyből a hőáram kiszámítható: 



Hőátvitel síkfalban és csőfalban 

 84

R
TT

Q 2K1K −
= .       (2.4.32) 

A Tf1, Tf2 falhőmérsékletek az (2.4.24), (2.4.28) képletből, a T1,2 , T2,2 felületi hőmérsékletek az 

(2.4.25), (2.4.26) képletből kiszámíthatók. Ezek ismeretében a stacionárius állapotban az egyes ré-

tegekben kialakuló T(x) hőmérséklet eloszlás függvény is meghatározható: 

1
1K1f

1
A
QTT

α
⋅−= ;       (2.4.33) 

2
2K2f

1
A
QTT

α
⋅+= ;       (2.4.34) 

1

1
1,12,1

L
A
QTT

λ
⋅−= ;       (2.4.35) 

2

2
1,22,2

L
A
QTT

λ
⋅−= ;       (2.4.36) 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤≤
−−

⋅−

≤≤
−

⋅−

≤≤⋅−

=

.LxL ha      ,LLx
A
QT

,LxL ha      ,Lx
A
QT

,Lx0 ha      ,x
A
QT

)x(T

32
3

21
1,3

21
2

1
1,2

1
1

1,1

λ

λ

λ

   (2.4.37) 

Az R hővezetési ellenállás helyett gyakran az U hőátbocsátási tényezőt adják meg. E két hőtani 

mennyiség között az alábbi összefüggés teremt kapcsolatot: 

 
RA

1U
⋅

= ,        (2.4.38) 

tehát 

 
1L1

1U N

1i 2i

i

1
∑

=

++
=

αλα

.     (2.4.39) 

 

2.4.3. Hőátátadási tényező számítása természetes áramlásnál 

A közegen belüli hőmérsékletkülönbséggel együtt jelentkező sűrűségkülönbségek következtében 

fellépő felhajtóerő okozta áramlást természetes vagy szabad áramlásnak nevezzük. A közegen belü-

li hőmérsékletkülönbséget többnyire a közeg saját hőmérsékletétől eltérő hőmérsékletű felülettel 

történt érintkezése okozza. A felület és a körülötte elhelyezkedő közeg közötti hőátadás mértékét 

döntően az így kialakult áramlás határozza meg. A szabadáramlás a közegek belső súrIódása miatt 
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határréteg jellegű, a kialakuló sebesség nagyságát döntően a felhajtó és a súrlódó erők közötti vi-

szony határozza meg. A hasonlósági kritériumot most a Gr Grashof- számra alapozzuk, amely a  

2

3LTgGr
ν
Δβ ⋅⋅⋅

=       (2.4.40) 

képletből számítható ki, ahol: 

g [m2/s]  a nehézségi gyorsulás, 

β [1/K]  térfogati tágulási együttható, 

L [m]  a jellemző méret, 

ν [m2/s]  a kinematikai viszkozitás, 

ΔT [K]  a falfelszín és a közeg hőmérsékletkülönbsége. 

A Pr Prandtl szám a 

λ
ρν pc

Pr
⋅⋅

= ,      (2.4.41) 

képlettel számítható, ahol: cp [J/(kgK)] az állandó nyomáson értelmezett fajhő, 

    ρ [kg/m3] a testet körülvevő közeg sűrűsége. 

A Pr Prandtl szám és a Gr Grashof-szám ismeretében kiszámítható az Nu Nusselt-szám: 
nPr)Gr(CNu ⋅⋅= ,      (2.4.42) 

a (2.4.42) képletben lévő C és az n kitevők a 2.4.1. táblázatból választhatók: 

 

    2.4.1. táblázat. A (2.4.42) képlet állandói 

Gr⋅Pr C n 

1⋅10-4 ÷ 1⋅10-3 0,5 0 

1⋅10-3 ÷ 5⋅102 1,18 1/8 

5⋅102 ÷ 2⋅107 0,54 1/4 

2⋅107 ÷ 1⋅1013 0,135 1/3 

 

A Nusselt-szám ismeretében az α hőátadási tényező már meghatározható: 

Nu
L

⋅=
λα .       (2.4.43) 

2.4.4. Hőátvitel csőfalban 

Tételezzük fel, hogy a 2.4.3. ábrán vázolt hengeres fal (cső) anyagjellemzőit, a λ(T) hővezetési 

tényezőt,  ρ(T) sűrűséget és a c(T) fajhőt mint a hőmérséklet függvényét ismerjük. 
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2.4.3. ábra. A hengeres fal vázlata és a koordinátatengely elhelyezése 

Tetszőleges r koordinátájú helyen a drrL2dV ⋅⋅⋅⋅= π  elemi faltérfogatba 

r
be r

TrL2Q
∂
∂

⋅⋅⋅⋅⋅−= λπ       (2.4.44) 

hőáram érkezik és  

dr
x
Tr

r
L2Qdr

r
QQQ be

r

be
beki ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

⋅⋅
∂
∂

⋅⋅⋅−=⋅
∂

∂
+= λπ   (2.4.45) 

hőáram távozik. Az érkező és távozó hőáramok különbsége okozza a dm=ρ⋅dV tömegű test 

dH=c⋅T⋅dm entalpiájának időbeli megváltozását, amelyet a következő mérlegegyenlettel írhatunk 

le:  

dr
x
T

x
L2QQdrrL2Tc kibe ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

⋅⋅⋅=−=⋅⋅⋅⋅⋅⋅
∂
∂

⋅ λππρ
τ

. (2.4.46) 

A (2.4.46) egyenletből az egydimenziós hővezetés hengeres falakra érvényes differenciálegyenlete 

drrL2 ⋅⋅⋅⋅π -rel való osztás után előállítható:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

⋅⋅
∂
∂

=
∂
∂

⋅⋅
r
Tr

rr
1Tc λ

τ
ρ .     (2.4.47) 

Stacionárius esetben 0T
=

∂
∂

τ
 és az egydimenziós hővezetés differerenciálegyenlete a következő ala-

kú lesz: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅=

dr
dTr

dr
d

r
10 λ .      (2.4.48) 
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A (2.4.47) differenciálegyenlet megoldásához, mivel másodrendű differenciálegyenlet, két perem-

feltétel megadása szükséges. Tételezzük fel, hogy a fal két oldalán a felületi hőmérsékletek ismer-

tek, ekkor a peremfeltételek a következő módon adhatók meg:  

r=rb helyen T(r=rb)=Tf1,  illetve r=rk helyen T(r=rk)=Tf2. 

A (2.4.49) összefüggésből következik, hogy 

állandó
dr
dTrC1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅= λ .     (2.4.50) 

 (2.4.50)-ből a változók (r, T) szétválasztása és a peremfeltételek közötti integrálás után C1 meghatá-

rozható: 

b

k

T

T
1

r
rln

dT)T(

C

2f

1f

∫
=

λ

.      (2.4.51) 

Mivel a hőáram állandó és bármely hengerfelületen a hőáramsűrűség és a felület szorzataként szá-

mítható, és (2.4.50) jelölés figyelembevételével a következő írható: 

b

k

T

T
1

r
rln

dT)T(

L2L2C
dr
dTrL2Q

1f

2f

∫
⋅⋅⋅=⋅⋅⋅−=⋅⋅⋅⋅⋅−=

λ

ππλπ .  (2.4.52) 

A hőmérséklet-eloszlásra vonatkozó összefüggést a (2.4.51)-ből határozhatjuk meg úgy, hogy rk 

helyett egy tetszőleges r-ig és Tf2 helyett pedig az r-hez tartozó T-ig integrálunk. Ekkor rendezés 

után a következőt kapjuk: 

∫

∫
=

2f

1f

1f

T

T

T

T

b

k

b

dT)T(

dT)T(

r
rln

r
rln

λ

λ

,      (2.4.53) 

amely összefüggésből az r(T) függvény meghatározható. 

Amikor a λ hővezetési tényező értéke a vizsgált hőmérséklettartományban csak kis mértékben függ 

a hőmérséklettől, értéke állandónak tekinthető. Ekkor (2.4.52) és (2.4.53) a következő formában 

írható fel: 

( )

b

k

2f1f

r
rln

TT
L2Q

−⋅
⋅⋅⋅==
λ

π      (2.4.54) 

és 
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1f2f

1f

b

k

b

TT
TT

r
rln

r
rln

−
−

= ,      (2.4.55) 

amelyből a T(r) függvény meghatározható: 

( )

b

k

b
1f2f1f

r
rln

r
rln

)TT(TrT ⋅−+= .    (2.4.56) 

 

Gőzvezetékek hőszigetelése 

A nagyhőmérsékletű csövek pl. gőzvezetékek hőszigetelésére alkalmazott üveggyapot vagy kőzet-

gyapot hőszigetelő anyagok hővezetési tényezője jelentősen függ a hőmérséklettől. A későbbi köny-

nyebb alkalmazhatóság érdekében először a hőszigetelés hővezetési tényezőjét a hőmérséklet függ-

vényében leíró 
2

0szsz TbTa])C[T( ⋅+⋅+=°= λλλ  (2.4.57) 
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2.4.3. .ábra. Az üveggyapot hőszigetelés hővezetési tényezőjének változása a hőmérséklet függ-

vényében. 

 

hatványsor együtthatóit kell meghatározni, oly módon, hogy a hőszigetelőanyag gyártmánykataló-

gusában megadott diszkrét λ-T értékekre egy másodfokú regressziós görbét illesztünk. Üveggyapot 

hőszigetelés esetén a (2.4.57) egyenlet együtthatóinak értékei a következők: 

λ0=0,032 [W/(m°C)], a=1,04·10-4 [W/(m°C2)], b=4·10-7 [W/(m°C3)]. 

A λsz(t) regressziós görbét a 2.4.3. ábra szemlélteti. 
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A gőzrendszerek hőálló acélból készült csővezetékeinek λcs hővezetési tényezői a hőmérséklet 

függvényében csak kismértékben változnak, állandónak tekintethetők. Az üveggyapot paplannal 

hőszigetelt acélból készült gőzvezeték egy állandó átmérőjű szakaszának vázlata a 2.4.3. ábrán lát-

ható. A gőzvezetékek hőszigetelésének külső felületén lévő alumínium védőborítás hőellenállása 

jelentéktelen, a számítások során elhanyagolható. A csővezeték hőveszteségének meghatározásakor 

feltételezzük, hogy a csőben a gőz tg hőmérséklete állandó, és a hőszigetelés külső felületét állandó 

Tkörny hőmérsékletű levegő veszi körül. A csőfalban és a hőszigetelésben kialakuló hőmérséklet-

eloszlás ekkor hengerszimmetrikus, a hőmérséklet csak az egy helykoordinátától, az r sugártól függ. 

A hőátviteli folyamat több részből áll. A gőz és az acélcső belső fala között konvektív hőátadás 

valósul meg. Az αg konvektív hőátadási tényezőt turbulens áramlás feltételezésével az 
g

g
g

d
Nu

λ
α ⋅

=  

Nusselt szám képletéből tudjuk meghatározni. A gőzoldali Nusselt szám a 

( )[ ]
[ ] ⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅

−⋅⋅+
⋅−⋅⋅

=
3/2

3/2g L
d1

1Pr125,07,121
Pr1000Re125,0Nu

ζ
ζ   (2.4.58) 

képlettel számítható, ahol 

2
g )64,1Reln79,0(

1
−⋅

=ζ . (2.4.59) 

A konvektív hőátadási tényező a Nusselt szám definíciós képletéből kiszámítható: 

d
Nu gg

g

λ
α

⋅
= .  (2.4.60) 

Az előző képletben Reg  a gőzáramlásra vonatkozó Reynolds szám:  

g

g
g

wd
Re

ν
⋅

= ,        (2.4.61) 

  
2.4.4. ábra. A hőmérséklet változása a csővezetékben és a hőszigetelésben 
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a Pr Prandtl szám:  

g

gpgg
g

c
Pr

λ
ρν ⋅⋅

= ,  (2.4.62) 
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2.4.5. ábra. Az gőzoldali hőátadási tényező változása az áramlási sebesség függvényében különböző 

átmérőjű csöveknél. 

 

ahol: 

λg  a csőben áramló gőz hővezetési tényezője, 

ρg  a csőben áramló gőz sűrűsége, 

d   a cső belső átmérője, 

cpg  a csőben áramló gőz állandó nyomáson értelmezett fajhője, 

νg  a csőben áramló gőz kinematikai viszkozitása, 

Tf1  a belső csőfal hőmérséklete, 

Tg  a csőben áramló gőz hőmérséklete, 

wg  a gőz áramlási sebessége. 

A (2.4.45) és (2.4.46) képlet  

6105Re2300 ⋅≤≤  , 2000Pr5,0 ≤≤ , 1
d
L

≥  

tartományban használható.  
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Az előzőkben leírtak alapján megállapítható, hogy az αg gőzoldali hőátadási tényező a gőz nyomá-

sától, hőmérsékletétől, áramlási sebességétől függ. 30 bar abszolút nyomású és 380 °C hőmérsékle-

tű túlhevített gőz áramlásakor a gőzoldali αg hőátadási tényező értékének változását az áramlási 

sebesség függvényében a 2.4.5. ábra szemlélteti.  

Levegőben elhelyezett gőzvezetéknél a hőszigetelés külső felülete és a környezet közötti αa hőát-

adási tényező meghatározása közelítő képlettel történhet. Ha a csővezetéket nyugalomban levő le-

vegő veszi körül, akkor a konvektív hőátadási tényező számítására az 

]C[T04,08
Km

W
2a °⋅+=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

⋅
Δα  (2.4.63) 

képlet áll rendelkezésre, ahol a csővezeték Tf3 külső falhőmérsékletével 

]C[T]C[T]C[T körny3f °−°=°Δ . (2.4.64) 

Ez a képlet a szabad konvekció és a sugárzás hatását is figyelembe veszi.  

Az acél csőfalban és a hőszigetelésben vezetéses hőátvitel valósul meg. A hőszigetelés felületi hő-

mérsékleteinek (Tf2, Tf3) ismeretében a Q  hőáram a  

dr
dTLr2)t(Q sz ⋅⋅⋅⋅⋅−= πλ  (2.4.65) 

alakban írható fel. 

 (2.4.65)-őt rendezve a következőt kapjuk: 

dT)T(
r
dr

L2
Q

sz ⋅=⋅
⋅⋅

− λ
π

. (2.4.66) 

A (2.4.66) összefüggést integrálva a következő összefüggéshez jutunk: 

ϑϑλ
π

d)(ln
L2

Q 3f

2F

T

T sz ⋅=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅

⋅⋅
− ∫D

D sz . (2.4.67) 

Az előző képletekben 

T(r) a hőszigetelésben kialakuló hőmérséklet eloszlás,  

r a csőközépvonaltól mért helykoordináta, 

λsz(T) a hőszigetelés hővezetési tényezője, amely a hőmérséklet ismert függvénye, 

L a csőszakasz hossza. 

D az acélcső külső átmérője, 

Dsz a hőszigetelés külső átmérője. 

A (2.4.67) összefüggés kapcsolatot teremt a falhőmérsékletek és a csövön távozó hőáram között. Az 

acélcső falának Tf1, Tf2 felületi hőmérsékletei és a Q  hőáram közötti kapcsolatot [ a (2.4.67) össze-

függés analógiájára] a következő képlettel írhatjuk le:  
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( ) cs1f2f

T

T cső TTd)(ln
L2

Q 2f

1f

λϑϑλ
π

⋅−=⋅=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅

⋅⋅
− ∫d

D   (2.4.68) 

A (2.4.54), (2.4.55) összefüggésekben négy ismeretlen mennyiség van, a három felületi hőmérséklet 

(Tf1, Tf2, Tf3) és a Q  hőáram. Kiszámításukhoz még további két egyenlet szükséges. A cső belső fe-

lületi hőmérséklete, a gőz hőmérséklete és a hőáram közötti kapcsolatot a Newton féle hőátadási 

törvény írja le:  

( )1fgg TT
Ld

Q
−⋅=

⋅⋅
α

π
.      (2.4.69) 

A hőszigetelés Tf3 külső felületi hőmérséklete, a környezet Tkörny hőmérséklete és a Q  hőáram kö-

zötti kapcsolatot leíró Newton féle hőátadási törvény az alábbi képlettel adható meg: 

( )körny3fa
sz

TT
LD

Q
−⋅=

⋅⋅
α

π
. (2.4.70) 

A (2.4.67)-(2.4.70) négy ismeretlenes nemlineáris egyenletrendszer csak iterációval oldható meg. A 

megoldásra alkalmas lehet a Mathcad program. A megoldás programrészletét a 2.4.6. ábra tartal-

mazza. 

1 m gõzvezetéken keletkezõ hõveszteség meghatározása λcs 35:= W/m/K

tF1 300:= tF2 0.9 300⋅:=

Qp 0.5:= tF3 tkörny 10+:=

Given

Qp di π⋅ αgi
⋅ tgi

tF1−⎛
⎝

⎞
⎠

⋅ (1) 

Qp
2 π⋅ λcs⋅ tF1 tF2−( )⋅

ln
Di

di

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠

(2) 

Qp

2 π⋅

tF3

tF2
θλ2 θ( )

⌠
⎮
⎮⌡

d⋅

ln
Dszi

Di

⎛
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(3) 

Qp Dszi
π⋅ αa⋅ tF3 tkörny−( )⋅ (4) 

Az (1)-(4) egyenletrendszer megoldása ered i( ) Find Qp tF1, tF2, tF3, ( ):=
 

2.4.6. ábra. A felületi hőmérsékleteket és a hőveszteséget számító a Mathcad program részlet 
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Az előző egyenletrendszer egyenleteiből az is jól látszik, hogy az L [m] csőszakaszon keletkező 

hőveszteség nagyságát a következők befolyásolják: 

• a közeg áramlási sebessége, hőmérséklete, nyomása, 

• a környezet hőmérséklete, 

• a cső hővezetési tényezője, külső és belső átmérője, 

• a hőszigetelés vastagsága és hővezetési tényezője. 

 

2.5. A hőátbocsátási tényező mérése 

A falak hőátbocsátási tényezőjének mérése napjaink egyik kiemelt feladata. A mérési körülménye-

ket úgy kell megválasztani, hogy a lehető legjobban megközelítsük a stacionárius, egydimenziós 

hővezetés feltételrendszerét. Tehát ne mérjünk hőhidak közelében és türelmesen várjuk ki a falban a 

stacionárius állapot beálltát. 

A méréshez a fal két oldalán kell a Tf1 és Tf2 felületi hőmérséklet mérését elvégezni, illetve legalább 

egyik oldalon az fq hőáramsűrűséget is mérni kell. 

A mért mennyiségek és a fal eredő U hőátbocsátási tényezője között a következő kapcsolat van: 

)TT(Uf 2f1fq −⋅= .       (2.5.1) 

 (2.5.1)-ből U értéke meghatározható: 

2f1f

q

TT
f

U
−

= .        (2.5.2) 

A hőhidak felderítésében és a stacionárius állapot kialakulásának ellenőrzésében fontos szerepet 

kaphat a hőkamerás vizsgálat. Ezen kívül a hőáramsűrűség mérése is nélkülözhetetlen a 

hőátbocsátási tényező meghatározásához. 

 

2.6. A hősugárzás alapjai 

A hősugárzás a hőátvitelnek az a típusa, aminél az energia elektromágneses hullámok formájában 

terjed. A sugárzás kibocsátása vagy emissziója a test belső energiájának átalakulását jelenti elekt-

romágneses hullám formájában távozó energiává. A sugárzásos átvitelhez nem kell közeg, az elekt-

romágneses hullámok vákuumban is terjednek. Ezen módon a hő egymástól nagy távolságra lévő 

testek között is átvihető (pl. Nap →Föld). Ha az elektromágneses hullám a terjedése során anyagi 

felülethez ér, akkor a szállított energia egy részét a test abszorpció révén felveszi, a többit visszaveri 

(reflexió) vagy átengedi (transzmisszió). 

Gáz illetve folyadékterekben az emisszió és az abszorpció térbeli jelenség. Ezzel szemben a szilárd 

testek a sugárzás megfelelő részét már egy nagyon vékony réteg (néhány μm) átlépése után teljesen 



Hőátvitel síkfalban és csőfalban 

 94

abszorbeálják. A test belsejéből sugárzás nem indulhat, az emisszió egy vékony felületi rétegre kor-

látozódik. Szilárd testeknél tehát az abszorpció és az emisszió felületi jelenség, ilyenkor sugárzó és 

elnyelő felületről beszélünk. 

A sugárzás emissziójának felső határa van, ami csak a sugárzó test T termodinamikai hőmérsékleté-

től függ. A maximálisan lehetséges hőáramsűrűséget a  

4
q Tf ⋅= σ  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2m
W       (2.6.1) 

képlet adja meg, ahol ( ) 81000019,067051,5 −⋅±=σ  42Km
W  

a Boltzmann-állandó. Azt a sugárzót, aminek hőáramsűrűsége a (2.6.1) szerinti maximumot eléri, 

fekete testnek nevezzük. A fekete test ideális abszober is.A valóságos sugárzók fajlagos kisugárzása 

egy egynél kisebb helyesbítő tényező segítségével számítható, ami az  

( ) 4
q TTf ⋅⋅= σε  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2m
W       (2.6.2) 

képlettel adható meg, ezzel definiáljuk az ( ) 1<Tε  emisszióképesség (relatív emisszióképesség) 

fogalmát. Ez nemcsak a test anyagától függ, hanem a felület minőségétől is, például annak érdessé-

gétől. Az ε  néhány jellegzetes értéke a 2.6.1. táblázatban látható. 

 

2.6.1. táblázat. Néhány anyag relatív emisszióképessége 

Anyag T [K] ε

érdes beton 293 0,94 

tölgyfa 293 0,90 

vörös tégla 293 0,93 

alumínium (fényesre hengerelt) 443 0,094 

nikkel (polírozott) 373 0,053 

vas (fényesre maratott) 423 0,158 

réz (eloxált) 403 0,725 

 

Említettük már, hogy egy test a rá érkező sugárzást részben visszaveri, részben elnyeli, részben át-

engedi. Ezek a részek az r  reflexióképesség (visszaverő képesség), a  abszorpcióképesség (elnyelő 

képesség) és τ  transzmisszióképesség (áteresztő-képesség, diatermicitás) fogalmának bevezetésé-

vel jellemezhetők. Ez a három arányszám nemcsak a besugárzott test anyagjellemzőitől függ, ha-

nem a sugárzástól is, különösen attól, hogy a sugárzási energia hogyan oszlik meg az elektromágne-

ses hullám hullámhossz-spektrumán. Mindig fennáll azonban az  

1ar =++ τ        (2.6.3) 
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egyenlőség. A legtöbb szilárd test a sugárzás számára áthatolhatatlan. Ez azt jelenti, hogy 0=τ  és 

az abszorpcióképesség az ra −=1  képlettel számítható. 

A hőátvitel szempontjából a különböző hőmérsékletű testek között sugárzással átvitt hő a fontos. 

Ennek során ugyanis nemcsak a magasabb hőmérsékletű test sugároz és ad le hőt a hidegebbnek. 

Helyesebb, ha sugárzásos hőcseréről beszélünk. Végeredményként az a nettó hőáram érdekel ben-

nünket, ami a melegebb testről a hidegebbre átadódik. Ennek a hőáramnak a számítása nehéz. A 

hőcserében ugyanis általában még további testek is résztvesznek. Ezenkívül egy test nem minden 

sugárzást nyel el, egy részt vissza is ver. Ez utóbbi újra eltalálhatja az eredeti kibocsátót. A sugárzó 

testek közötti bonyolult kölcsönhatást tovább nehezíti, hogy a testek közötti közeg a rajta áthaladó 

sugárzás egy részét elnyeli és maga is emittál sugárzást. Ez az ún. gázsugárzás esete, ami például a 

tüzelés során kialakuló hőátvitelnél figyelembe veendő. 

A jelenségek megismerése céljából foglalkozzunk a sugárzásos hőcsere egy különösen egyszerű 

esetével. A 2.6.1. ábrán látható A felületű, T hőmérsékletű sugárzó test UT  hőmérsékletű környe-

zetben van. A közbenső közeg nem zavarja a hőcserét, a sugárzást teljesen átengedi. Ehhez közel áll 

például az atmoszférikus levegő. A környezet fekete testként viselkedik, a beeső sugárzást teljesen 

elnyeli azaz .1aU =  

 
2.6.1. ábra. Sugárzásos hőcsere két test között 

 

A sugárzó által kibocsátott hőáram: 
4

em TAQ ⋅⋅⋅= σε .      (2.6.4) 

Ez a fekete környezetbe kerül, ami teljesen elnyeli. A környezetből kiinduló fekete sugárzást a test 

csak részben nyeli el, a visszavert rész visszajut a környezetbe és ott elnyelődik. A sugárzó test által 

abszorbeált hőáram: 
4

Uab TaAQ ⋅⋅⋅= σ .      (2.6.5) 

Itt a  a T  hőmérsékletű sugárzó abszorpcióképessége a beérkező UT  hőmérsékletű fekete sugárzás-

ra. Ez nem anyagi tulajdonság, mivel nem csak az abszorbeáló felület tulajdonságaitól függ, hanem 



Hőátvitel síkfalban és csőfalban 

 96

a beeső sugárzás típusától és forrásától is. A mostani esetben a környezet fekete sugárzása a UT  

hőmérséklettel teljes mértékben jellemezhető. A környezetbe leadott hősugárzás nettó értéke: 

).TaT(AQQQ 4
U

4
abem ⋅−⋅⋅⋅=−= εσ      (2.6.6) 

Sok esetben a sugárzót egy különösen egyszerű és épp ezért csak közelítőleg érvényes anyagtulaj-

donsággal ruházzuk fel: szürke sugárzónak tekintjük. A szürke sugárzó abszorpciófoka független a 

beeső sugárzás módjától és az emissziófokkal megegyezik. Ha szürke sugárzó van fekete környe-

zetben, akkor a (2.6.6) egyszerűsödik: 

)TT(AQ 4
U

4 −⋅⋅⋅= εσ .      (2.6.7) 

A sugárzásos hőcserére jellemző a termodinamikai hőmérsékletek (a kibocsátóé és a befogadóé) 

negyedik hatványának különbsége. Ez a formula fordul elő minden olyan esetben, amikor szürke 

sugárzót tételezünk fel. 

Számos gyakorlati esetben a sugárzásos hőcsere mellett a konvektív hőátadást is figyelembe kell 

venni. Ez az eset jellemző például olyan fűtőtestnél, ami kis hőmérsékleten ad le hőt egy térbe. A 

fűtőtest sugárzásos hőcserét tart fenn a helyiség falaival és egyidejűleg konvektív módon ad át hőt a 

levegőnek. A két hőközlési folyamat párhuzamosan zajlik, így a sugárzással és a konvekcióval le-

adott hőáramot összegezni kell. Az összes hőáramsűrűség 

qkonv fqq +=  ,        

vagyis 

( ) ( )44
UL TTTTq −+−= σεα     (2.6.8) 

lesz. Itt α  természetesen a konvektív hőátadási tényező, a sugárzásos hőáramot a (2.6.7) képlettel 

számoljuk. 

Mivel legtöbbször UL TT ≈  áll fenn, a konvektív és sugárzásos részt szorosabban is összekapcsol-

hatjuk: 

( ) ( )Us TTq −⋅+= αα .       (2.6.9) 

Ezzel mintegy definiáltuk a sugárzás hőátadási tényezőjét, ami az alábbi képlettel fejezhető ki: 

( ) ( )U
2

U
2

U

4
U

4

s TTTT
TT
TT

+⋅+⋅⋅=
−
−

⋅⋅= σεσεα  .   (2.6.10) 

Ez a számítási mennyiség az ε  emissziófoktól és a két hőmérséklettől ( )UTT és  függ. Az sα  be-

vezetése lehetővé teszi a konvekció és a sugárzás mértékének becslését. Mivel 1<ε , azonnal meg-

határozható a sugárzási rész felső határa. 

Példa (H. D. Baehr): Egy hiányosan hőszigetelt csővezeték (külső átmérője 100,0=d  m), amely-

nek felületi hőmérséklete C44 o=Wϑ , vízszintes nyomvonalon halad át egy nagyobb téren, ami-
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ben C18 o=Lϑ  hőmérsékletű levegő van (nyugalomban). Határozzuk meg az egységnyi csőhosszra 

jutó LQ /  hőveszteséget! Eközben tételezzük fel, hogy maga a csővezeték szürke sugárzóként vi-

selkedik 87,0=ε  emissziófokkal, a környező falak C18 o== LU ϑϑ  hőmérsékletű fekete környe-

zetként vehetők figyelembe.  

A csővezeték konvekcióval ad át hőt a levegőnek és sugárzással a környező falaknak. Ezért a 

(2.6.9) alapján LU ϑϑ =  behelyettesítéssel 

 ( ) ( )( )LWsmskonv dqqd
L
Q ϑϑααππ −+⋅⋅=+⋅⋅=     (2.6.11) 

írható, ahol mα  a szabad konvekció közepes hőátviteli tényezője. A sugárzás hőátadási tényező 

adatainkkal és a (2.6.10) képlettel azonnal számítható:  

   
Km

W55,5
291317
2913171067,587,0

TT
TT

2

44
8

LW

4
L

4
W

s =
−
−

⋅⋅=
−
−

⋅⋅= −σεα . 

A konvektív hőátadás vízszintes cső körüli esetére S. W. Churchill és H.H.S. Chu képletét használ-

juk, amiből az mα  közepes konvektív hőátadási tényező határozható meg: 

( )
( )[ ]

2

27/816/9

6/1
m

m
Pr/559,01

PrGr387,060,0
d

Nu
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+
+==

λ
α

.    (2.6.12) 

Jól felismerhető a képlet ( )Pr,GrNu fm =  alakja. A Gr-számot a 

   
( )

2

3
LW dq

Gr
ν

ϑϑβ −
=          

az összefüggés adja meg. A β  hőtágulási tényezőt a Lϑ  levegőhőmérséklet alapján számítjuk. Ideá-

lis gáz feltételezésével a 1K00344,0/1 −== LTβ  adódik. Az anyagjellemzők hőmérsékletfüggésé-

nek közelítő jellegű figyelembevétele céljából a ,, λν és Pr értékeket a 

( )LWm 2
1 ϑϑϑ +=          

közepes hőmérsékletnél számoljuk. Levegőre C31 o=mϑ  hőmérsékleten /sm1040,16 26−⋅=ν  és 

713,0Pr =  adódik. Ezzel 

( ) 6
122

3

1026,3
1040,16

100,0184400344,081,9Gr ⋅=
⋅

⋅−⋅⋅
= − ,     

amivel a (2.6.12) alapján a 48,18Nu =m  Nusselt-szám és az 

   
Km

W90,4
100,0
0265,048,18

d
Nu 2mm ===

λα       

adódik. 
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A hőveszteség a (2.6.11) alapján 
m
W4,85

L
Q

= . 

Az mα  és sα  konvektív hőátadási tényezők megközelítően egyformák, a szabad konvekció és a 

hősugárzás körülbelül ugyanakkora hőt továbbít. Más a helyzet kényszerkonvekció esetén, ahol mα  

az áramlási sebességtől függően mintegy egy-két nagyságrenddel nagyobb, mint az itt számított 

érték. Mivel sα  ekkor sem változik, az mα -hez képest elhanyagolhatóvá válik.  

2.7. Hőcserélők 

A 2.7.1. ábrán egy rekuperatív hőcserélő elvi elrendezése látható a fontosabb jelölésekkel. Ennél a 

hőcserélőtípusnál az 1 melegebb és 2 hidegebb közeg stacionáriusan áramlik a hőátadó felület két 

oldalán.  

 
2.7.1. ábra. Rekuperatív hőcserélő elve 

 

A hőátadó felület a kA hőátviteli képességgel jellemezhető. A hőcserélő teljesítménye ideális eset-

ben a  

( ) ( )222111 hhmhhmQ ′−′′⋅=′′−′⋅=      (2.7.1) 

képlettel számítható, ahol 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

s
kgm;m 21  a meleg illetve a hideg közeg tömegárama, 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡′′−′
kg
Jhh 11  a meleg közeg entalpiacsökkenése, 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡′−′′
kg
Jhh 22  a hideg közeg entalpianövekedése. 

Az entalpiakülönbségek felírhatók a  
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( ) ( )111p11 ttchh ′′−′⋅=′′−′ ,      (2.7.2) 

( ) ( )222p22 ttchh ′−′′⋅=′−′′       (2.7.3) 

módon, 

 a ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
kgK

Jc;c 2p1p   fajhők és a 

 2211 tt;tt ′−′′′′−′   [K] hőmérsékletváltozások szorzataként. 

A 1p11 cmW ⋅=  és 2p22 cmW ⋅=  [W/K] hőkapacitásáramok bevezetésével a hőteljesítmény a 

( ) ( )222111 ttWttWQ ′−′′⋅=′′−′⋅=       (2.7.4) 

alakban írható fel. 

 
a) egyenáramú    b) ellenáramú 

2.7.2 ábra. Az egyenáramú és ellenáramú hőcserélő elrendezése és a közegek hőmérsékletváltozása 

 

A gyakorlati szempontból legfontosabb egyenáramú és ellenáramú hőcserélő elrendezése és a köze-

gek hőmérsékletváltozása látható a 2.7.2. ábrán.  

Az ábra jelöléseivel a hőteljesítmény mindkét esetben a  

( ) ( )
( )
( )L

0

L0

t
tln

ttkAQ

Δ
Δ

ΔΔ −
⋅=       (2.7.5) 

képlettel számítható. Ha a (2.7.5) mellett a (2.7.4) összefüggést is figyelembe vesszük, akkor a négy 

hőmérséklet és valamelyik tömegáram felhasználásával mérési módszert dolgozhatunk ki a kA 

hőátviteli képesség majd a hőcserélő közepes k hőátbocsátási tényezőjének meghatározására. 
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A következőkben a hőcserélők két gyakran alkalmazott speciális esetét az elpárologtatót és a kon-

denzátort vizsgáljuk.  

Elpárologtatók a hőcserélők speciális eseteinek tekinthetők. Ilyenkor csak a melegebb közeg hő-

mérséklete változik, a hidegebb közeg a hőfelvétel függvényében állandó hőmérsékleten folyadék-

állapotból gőzállapotba megy át, miközben gőztartalma folyamatosan növekszik. A hőmérsékletvál-

tozásokat a 2.7.3. ábra mutatja. A (2.7.5) összefüggés alkalmazásával a hőteljesítmény most a 

 

t)L

t)0

zL0

t
t1'

t2'=t2=t2"

t1"

 
2.7.3 ábra. A hőmérsékletek változása az elpárologtatóban 

 

21

21

11

tt
ttln

ttkAQ

−′′
−′

′′−′
⋅=       (2.7.6) 

képlettel számítható. Az elpárologtatók jellegzetes alkalmazási területei egyrészt a hűtőberendezé-

sek (hűtőszekrények) hűtendő terei, másrészt – jóval magasabb hőmérsékleten a kazánok elgőzölög-

tető csőrendszere. Az utóbbi esetben a melegebb közeg az égéstermék. 

 
2.7.4 ábra. A hőmérsékletek változása a kondenzátorban 
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Kondenzátorok esetén a melegebb közeg hőmérséklete nem változik, amikor hőleadás közben le-

csapódik. A hőfelvétel során a hidegebb közeg felmelegszik. A hőmérsékletváltozásokat a 2.7.4. 

ábra mutatja. A (2.7.5) összefüggés alkalmazásával a hőteljesítmény most a 

 

21

21

22

tt
ttln

ttkAQ

′′−
′−

′−′′
⋅=       (2.7.7) 

képlettel számítható.  
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3. Csőrendszerek nyomásveszteségének számítása 

3.1. Légcsatornák áramlási ellenállásának meghatározása 

Egy épületszellőztető rendszer vázlata a 3.1.1. ábrán látható. 

Hővisszanyerő

Áramlás
szabályozó

zsalu

Szűrő Levegő fűtő

Befúvó ventilátor

Elszívó ventilátor

Levegő elszívók

Levegő befúvók

Csarnokból szívás

Környezetből szívás

Áramlás
szabályozó

zsalu

 
3.1.1. ábra. A szellőztető rendszer kapcsolási vázlata 

 

A

B C 1 2

EFG

H J K L

1. csőág

2. csőág

3. csőág

4. csőág

6. csőág8. csőág10. csőág

7. csőág9. csőág 5. csőág

szívóvezeték nyomóvezeték
 

3.1.2. ábra. A befúvórendszer csőágai és csőszakaszai 

 

12

ABCD

G F E
8. ág 5. ág

1. ág4. ág

7. ág

6. ág 2. ág

3. ág

H

 
3.1.3. ábra. Az elszívórendszer csőágai és csőszakaszai 

 

A nyomásveszteség számítási modell elkészítésének első lépése a csőhálózat csőágakra, majd az 

egyes csőágak csőszakaszokra, illetve csőidomokra-csőszerelvényekre bontása volt. A szellőztető-

rendszer egy befúvó és egy elszívó rendszerre bontható. A befúvórendszer csőkapcsolási vázlata a 

3.1.2. ábrán, az elszívórendszer csőkapcsolási vázlata a 3.1.3. ábrán látható. 
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Az állandó keresztmetszetű, D átmérőjű, λ csősúrlódási tényezőjű levegővezeték L hosszúságú sza-

kaszán a qv térfogatáramú, ρ sűrűségű levegő átáramlásakor p′Δ  nyomásveszteség keletkezik 

(3.1.4. ábra).  

Dp(x)

v

r

x

L

Δp

p1 p2

T1

T2

 
3.1.4. ábra. A levegővezeték vázlata 

Ez a nyomásveszteség stacionárius áramlás és összenyomhatatlan közeg esetén a 

2
v52v q

D
L8)q(p λ

π
ρΔ ⋅

=′       (3.1.1) 

összefüggésből számítható ki, ahol  

vAqv ⋅=    a térfogatáram, 

A      a csőkeresztmetszet. 

Négyzetszelvényű áramlási csatornák esetén a (3.1.1) képletben D átmérő helyett az un. egyenérté-

kű csőátmérőt (De-t) kell behelyettesíteni, amely a x b szelvényméret esetén 

 ( )ba2
)ba(4

K
A4De +⋅

⋅⋅
=

⋅
=  képlettel számítandó. 

A λ csősúrlódási tényező a k/D relatív csőfal érdesség és a 
ν

vDRe ⋅
=  Reynolds szám függvényé-

ben a (Re)λ  diagramból meghatározható. 

Turbulens áramlás esetén, amikor Re>>2320 a csősúrlódási tényező csak a relatív érdességtől függ: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

D
kλ . A Reynolds szám képletében ν  a kinematikai viszkozitást jelenti. 

A levegőcsatorna az állandó átmérőjű egyenes csőszakaszokon kívül csőíveket, könyökcsöveket, 

elágazásokat, bővítő és szűkítő elemeket, szabályozóelemeket –összefoglaló néven csőidomokat 

vagy szerelvényeket- is tartalmaz, amelyeken keletkező nyomásveszteség a következő képlettel 

számítható: 

2
vidom2

2

idomvidom q
A22

v)q(p ⋅
⋅

==′ ζρρζΔ     (3.1.2) 
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ahol idomζ  a csőidom veszteségtényezője. 

A befúvórendszer (3.1.2. ábra) 10 csőágra bontható, mindegyik csőág (N számú) egyenes szakaszt 

és (M számú) csőidomot tartalmazhat. Az 1. csőág a ventilátor környezeti levegővel való ellátását 

teszi lehetővé. A 2. csőág a ventilátor légellátását a csarnok légteréből biztosítja. A 3. csőág a venti-

látor közös szívóvezetéke, amely a szűrőt és a levegőmelegítőt is tartalmazza. Az 1. és 2. csőágban 

helyezkednek el a szabályozó zsaluk. A 4., 6. és 8. csőág a ventilátor közös nyomócsatornája. Az 5., 

7., 9. és 10. csőágak a légbefúvó csatornák. Egy adott csőágban )q(p ivi′Δ nyomásveszteség - mivel a 

térfogatáram értéke egy adott csőágban állandó - az egyes csőszakaszokon és csőidomokon keletke-

ző nyomásveszteségekből adódik össze:  

2
i,v

M

1j
2

j,i

i,j
N

1j
2

j,i

i,j
i,ji,mi q

AA
1

D
L

2
)q(p

⎥
⎥
⎦

⎤
+

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅=′ ∑∑

==

ζ
λρΔ    (3.1.3) 

N    az i-edik csőágon lévő egyenes csőszakaszok száma, 

M    az i-edik csőágon lévő csőidomok száma. 

Az i index a csőágat jelöli, a j index az ágon belüli csőszakaszra illetve csőidomra vonatkozik. 

Az (3.1.3) képletet átírhatjuk 
2

i,vi,ágvi qK)q(p =′Δ        (3.1.4) 

alakba, ahol Kág,i az i-edik csőág veszteségtényezője: 

⎥
⎥
⎦

⎤
+

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅= ∑∑

==

M

1j
2

j,i

i,j
N
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2

j,i

i,j
i,ji,ág AA

1
D

L
2

K
ζ

λρ  .    (3.1.5) 

 

A 1. és 2. csőág párhuzamosan kapcsolódik egymással, ezért K1,2 eredőjük a 

2

2 ,ág1 ,ág

2,1

K
1

K
1

1K

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

=       (3.1.6) 

összefüggésből határozható meg.  

Az 1.-2. csőágak eredőjével a 3. csőág sorosan kapcsolódik, így a szivóvezeték veszteségtényezője  

32,13,1szívó KKKK +== .     (3.1.7) 

A nyomóvezeték 9. és 10. csőága is párhuzamosan kapcsolódik, ezért a K9,10 eredő 

veszteségtényező a  
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2

9 ,ág10 ,ág

10,9

K
1

K
1
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⎥
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⎡
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=     (3.1.8) 

összefüggésből határozható meg.  

A 9.-10. csőágak eredőjével a 8. csőág szintén sorosan kapcsolódik, így a 8-10 csőágak eredő 

veszteségtényezője a következő módon számítható:  

8,ág10,910,8 KKK += .      (3.1.9) 

A 8.-10. csőágak eredője a 7. csőággal párhuzamosan kapcsolódik, ezért 
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01 ,87 ,ág
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= .     (3.1.10) 

A 7.-10. csőágak eredőjével a 6. csőág szintén sorosan kapcsolódik, így a 6.-10. csőágak eredő 

veszteségtényezője is meghatározható: 

6,ág10,710,6 KKK += .      (3.1.11) 

A 6.-10. csőágak eredője az 5. csőággal kapcsolódik párhuzamosan, ezért 
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01 ,65 ,ág
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⎥
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⎢
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⎡
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= .    (3.1.12) 

Az 5.-10. csőágak eredőjével a viszont 4. csőág kapcsolódik sorba, így a 4.-10. csőágak eredő 

veszteségtényezője is meghatározható, amely azonos a befúvó ventilátor nyomóvezetékének eredő 

veszteségtényezőjével: 

4,ág10,5nyomó10,4 KKKK +== .     (3.1.13) 

A befúvórendszer összes veszteségtényezője a szívóvezeték és a nyomóvezeték 

veszteségtényezőinek az összege: 

szívónyomóö KKK += .      (3.1.14) 

A befúvórendszer nyomásvesztesége pedig a 

2
vszívónyomóö q)KK(p ⋅+=′Δ .     (3.1.15) 

képletből számítható ki. A ventilátor )q(p vöΔ  jelleggörbéjének és befúvórendszer )q(p vö′Δ  

jelleggörbéjének metszéspontjában alakul ki a munkapont.  
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A 3.1.3. ábrán látható elszívórendszer 8 db csőágra bontható, és mindegyik csőág (N számú) egye-

nes szakaszt és (M számú) csőidomot tartalmazhat. Az 1., 2., 4. és 6. csőág a helyiségből vezeti el a 

nedves levegőt. A 3., 5. és 7. csőág a ventilátor közös szívóvezetéke. A 8. csőág a ventilátor nyo-

móvezetéke. Egy-egy csőágban )q(p ivi′Δ nyomásveszteség - mivel a térfogatáram értéke egy adott 

csőágban állandó - az egyes csőszakaszokon és csőidomokon keletkező nyomásveszteségekből 

adódik össze most a (3.1.3)-(3.1.6)-ból számítható ki.  

A 1. és 2. csőág párhuzamosan kapcsolódik egymással, ezért K1,2 eredőjük a 
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=      (3.1.16) 

összefüggésből határozható meg.  

Az 1.-2. csőágak eredőjével a 3. csőág sorosan kapcsolódik, így az 1.-3. ág eredő 

veszteségtényezője a  

32,13,1 KKK +=       (3.1.17) 

képletből határozható meg. 

Az 1.-3. csőágak eredőjével a 4. csőág párhuzamosan kapcsolódik, így az 1.-4. ág eredő 

veszteségtényezője a  

2
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=      (3.1.18) 

összefüggésből kiszámítható.  

Az 1.-4. csőágak eredőjével az 5. csőág sorosan kapcsolódik, így az 1.-5. ág eredő 

veszteségtényezője a kettőjük összege lesz:  

54,15,1 KKK += .      (3.1.19) 

Az 1.-5. csőágak eredőjével a 6. csőág párhuzamosan kapcsolódik, ezért eredőjük a 
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6,1
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⎥
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⎡
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=      (3.1.20) 

képletből határozható meg.  

Az 1.-6. csőágak eredőjéhez az 7. csőág sorosan csatlakozik, ezért az 1.-7. ág eredő 

veszteségtényezője:  
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sz7,ág6,17,1 KKKK =+= .     (3.1.21) 

Az 1.-7. csőágak eredő veszteségtényezője a ventilátor szívóvezetékének az eredő 

veszteségtényezőjével egyezik meg. A 8. csőág, a ventilátor nyomóága, a szívóággal sorosan 

kapcsolódik, így az 1.-8. csőágak eredő veszteségtényezője – amely az elszívórendszer teljes 

veszteségtényezője - a következő módon számítható:  

8,ág7,18,1ö KKKK +== .     (3.1.22) 

Az elszívórendszer nyomásvesztesége végül a 

2
vöö qKp ⋅=′Δ .      (3.1.23) 

képletből számítható ki. A ventilátor )q(p vöΔ  jelleggörbéjének és befúvórendszer )q(p vö′Δ  

jelleggörbéjének metszéspontjában alakul ki a munkapont. 

 

3.2. Folyadékot szállító csőhálózatok áramlási ellenállásának számítása 

 
3.2.1. ábra. A hűtöttvízrendszer szekunder körének szivattyútermi berendezései 

 

A számítási módszert egy hűtöttvízet szállító csőhálózat nyomásveszteségének meghatározásán 

keresztül mutatjuk be. A hűtöttvízrendszer hűtővizét két szivattyú keringteti. A szivattyúk egyen-

ként és együtt párhuzamosan kapcsolt üzemben is működhetnek, fordulatszámuk frekvenciaváltóval 

változtatható. A szivattyúkat a padlószinten helyezték el. A szivattyú a rajta átáramló egységnyi 

súlyú közeg energiáját a H szállítómagassággal növeli meg, és a nyomó- és szívócsonkján mérhető 

p1, p2 nyomás, w1, w2 sebesség és z1, z2 szintmagasság között a következő kapcsolat van:  
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3.2.2. ábra. GRUNDFOS CR, CRE 90 szivattyúcsalád n=2900 1/min fordulatszámhoz tartozó jel-

leggörbéje  
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⋅
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=

ρ
.    (3.2.1) 
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A szivattyúk szakirodalma a térfogatáramot általában Q-val jelöli. Q-val a hűtési rendszerekben a 

hőmennyiséget szokták jelölni, ezért itt a térfogatáramot qv-vel fogjuk jelölni. A qv térfogatáramból 

és a megfelelő csonkkeresztmetszet hányadosából határozható meg a w1, w2 átlagsebesség: 

π⋅
⋅

= 2
1

v
1 d

q4w ,       (3.2.2) 

π⋅
⋅

= 2
2

v
2 d

q4w ,       (3.2.3) 

ahol d1 a szívó-, d2 a nyomócsonk átmérője. 

A szivattyú szállítómagasság – térfogatáram jelleggörbéjét a gyártójuk méréssel határozta meg. A 

GRUNDFOS CR 90 szivattyúcsalád n=2900 1/min fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéje a 3.2.2. 

ábrán látható. 

Az 50 Hz frekvenciával üzemelő GRUNDFOS CR 90 3-2 szivattyú gyári jelleggörbéjét folyamatos 

kék vonallal, a párhuzamosan kapcsolt 2 db. GRUNDFOS CR 90 3-2 szivattyú eredő jelleggörbéjét 

szaggatott piros vonallal rajzoltuk meg a 3.2.3. ábrán. A munkapont helye jelleggörbén a Hcső(qv) 

csővezeték jelleggörbe és a szivattyú Hsz(qv) jelleggörbe metszéspontjában lesz. 
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3.2.3. ábra. GRUNDFOS CR 90 3-2 szivattyú n=2900 1/min fordulatszámhoz tatozó jelleggörbéje 

egy és két szivattyú működése esetén 
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Általános beépítési esetben a szivattyú külön szívó- és nyomótartállyal rendelkezik, és a szívótar-

tályból a nyomótartályba történik a folyadékszállítás. A szívó- és nyomótartály folyadékszintje kö-

zötti magasságkülönbséget Hg-vel, a szívótartály folyadékszintje fölötti nyomást pS-el, a, a nyomó-

tartály folyadékszintje feletti nyomást pN jelöljük. A szívó- és nyomótartály felszínén a folyadék 

fajlagos (tömegegységre vonatkoztatott) energiáinak különbsége: 

víz

SN
gst

ppHgY
ρ
−

+⋅= ,     (3.2.4) 

a statikus szállítómagasság: 

g
ppHH

víz

SN
gst ⋅

−
+=

ρ
.     (3.2.5) 

A statikus energiakülönbség, illetve szállítómagasság esetünkben a szekunder hűtőrendszernél nul-

la, mert a csővezeték zárt (a szívótartály azonos a nyomótartállyal).  

A szivattyúnak a rajta átáramló folyadék energiatartalmát csak annyival kell megnövelni, hogy fe-

dezze a csőhálózat áramlási veszteségeit. A szekunder csőhálózat eredő jelleggörbéje a 

2
v

ö
vcső q

g
K)q(H =        (3.2.6) 

összefüggéssel írható le, ahol g a gravitációs gyorsulás, Kö az eredő veszteségtényező. Az egységnyi 

tömegű folyadéknak a csőhálózaton történő átáramoltatásának Ycső(qv) energiaigénye: 
2

vövcsővcső qK)q(Hg)q(Y ⋅=⋅= .    (3.2.7) 
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3.2.4. ábra. A hűtöttvizet felhasználó hőcserélők kapcsolási vázlata 

 

A csőhálózat előremenő és visszatérő gerincvezetékből (gyűjtővezetékből) és a hűtöttvizet felhasz-

náló hőcserélőkhöz lecsatlakozó előremenő és visszatérő bekötővezetékekből áll (3.2.4. ábra). 

Azokat a helyeket, amelyekből a hőcserélőket látják el a hideg hűtővízzel, az előremenő vezetéken 
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A, C, E, G,  és J betűkkel jelöltük.. A hőcserélőkben felmelegedett hűtöttvizet a visszatérő gerinc-

vezeték gyűjti össze, a hőcserélők becsatlakozási helyeit B, D, F, H, és K betűkkel jelöltük. A be-

tűkkel jelzett helyek a hálózat csomópontjai. A csomópontok közötti csővezeték részt csőszakasz-

nak nevezzük. Minden csőszakasz több egyenes csövet és csőidomot tartalmaz.  

Egy tetszőleges csőszakaszban lévő d átmérőjű, λ csősúrlódási tényezőjű, L hosszúságú egyenes 

csövön qv térfogatáramú folyadék átáramlásakor p′Δ  nyomásveszteség keletkezik. Ez a nyomás-

veszteség összenyomhatatlan közeg (pl. víz) áramlásakor a 

2
v52

víz
21 q

d
L8ppp λ

π
ρΔ ⋅

=−=′      (3.2.8) 

összefüggésből számítható ki. 

A csőszakaszok az állandó átmérőjű egyenes csöveken kívül csőíveket, könyökcsöveket, elágazáso-

kat, bővítő és szűkítő elemeket, szabályozóelemeket – összefoglaló néven csőidomokat vagy sze-

relvényeket- is tartalmaznak. Egy tetszőlegesen kiválasztott csőidomon áthaladó qm tömegáram 

idomp′Δ  nyomásveszteséget okoz, amely a  

2
v4idom2

víz
idom q

d
18p ζ

π
ρΔ ⋅

⋅
=′       (3.2.9) 

képletből számítható ki, ahol idomζ  a csőidom veszteségtényezője, d a vonatkoztatási csőátmérő. A 

tipikus kialakítású csőidomok és csőszerelvények veszteségtényezői a szakirodalomból meghatá-

rozhatók vagy értéküket gyártójuk megadja, illetve a szabályozószelepeknél a szelepnyitás mértéké-

től függően változtathatók. 

A csőrendszer leírásakor a csőszakaszon belül az egyenes csövek, csőidomok geometriai méretei 

és áramlási paraméterei jelölésére két betűt és egy számot alkalmaztunk. Az első betű annak a cso-

mópontnak a betűjele, amelyből a csőszakasz kiindul. A második betű annak a csomópontnak a 

betűjele, amelyikbe a csőszakasz becsatlakozik. A szám pedig az adott csőszakaszon belüli csövet 

jelöli.  

A hűtöttvízrendszer több csőszakaszból áll, mindegyik csőszakasz egy vagy több (N számú) egye-

nes csövet és egy vagy több (M számú) csőidomot, szerelvényt tartalmaz. Egy tetszőleges „mn” 

jelű csőszakasz ( m-edik csomópontból indul, n-edik csomópontba csatlakozik) eredő 

)q(p mn,vmnΔ nyomásvesztesége - mivel a qv mn térfogatáram értéke az adott csőszakasz mindegyik 

csövében és csőszerelvényen azonos – a következő módon számítható: 
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Az (3.2.10) képletet átírhatjuk a 

( ) 2
mn,vvízmnmn,vmn qKqp ⋅⋅=′ ρΔ        (3.2.11) 
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alakba, ahol Kmn az „mn” jelű csőszakasz veszteségtényezője: 
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Az (3.2.12) összefüggésben:  

Lmn,i   az „mn” csőágon lévő i-edik egyenes cső hossza, 

λmn,i  az „mn” csőágon lévő i-edik egyenes cső csősúrlódási tényezője, 

Dmn,i  az „mn” csőágon lévő i-edik egyenes cső átmérője, 

ζmn,i  az „mn” csőágon lévő j-edik csőidom veszteségtényezője, 

dmn,i  az „mn” csőágon lévő j-edik csőidom vonatkoztatási átmérője, 

ρvíz  a víz sűrűsége, 

mn  index, a csőág jele, 

Nmn,i  az „mn” csőszakaszon belüli egyenes csövek száma, 

Mmn,j  az „mn csőszakaszon lévő csőidomok és csőszerelvények száma. 

 

Az AB, AC és BD csőszakasz veszteségtényezője például az alábbi képlettel számítható ki: 
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Megvalósított rendszereknél, ha a tömegáram a szakasz mindkét végén a nyomás és a geodetikus 

magasság ismert, a veszteségtényező a 

2
nm,vvíz

nmvíznm
mn q

)zz(gppK
⋅

−⋅⋅+−
=

ρ
ρ      (3.2.16) 

képletből is kiszámítható, ahol: 

pm az „mn” csőszakasz elején mért nyomás, 

pn az „mn” csőszakasz végén mért nyomás, 

zm az „mn” csőszakasz elejének magasságkoordinátája, 

zn az „mn” csőszakasz végének magasságkoordinátája. 

Ha a vezetéken lévő csomópontok megközelítően azonos magasságban helyezkednek el, akkor  

2
mn,vvíz

nm
mn q

ppK
⋅
−

=
ρ

 .      (3.2.17) 
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A csőszakaszok veszteségtényezőjének ismeretében a hűtöttvízrendszer eredő veszteségtényezője is 

kiszámítható. A számítást a szivattyútól legtávolabbi helyen kell elkezdeni. 

Először a CD csomópontok között sorba kapcsolt CA, AB és BD csőszakaszok eredő KCD veszte-

ségtényezőjét számítottuk ki:  

BDABCAeCD KKKK ++= .     (3.2.18) 

A csőszakaszok az eredője és a 2 hőcserélő CD ága párhuzamosan kapcsolódik, KpeCD eredő veszte-

ségtényezőjük a 

2
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peCD
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képlettel számítható. 

Az 1 és 2 hőcserélők eredője sorbakapcsolt a EC, DF csőszakaszokkal, eredőjük a  

DFpeCDECeEF KKKK ++= . .    (3.2.20) 

összefüggésből határozható meg. 

Az EF pontoktól balra lévő csövek eredője és a 3 hőcserélő EF csőszakasza párhuzamosan kapcso-

lódik, és KpeEF veszteségtényezőjük a  
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képletből számítható ki. 

Az 1, 2 és 3 hőcserélők eredője és a GE, FH csőszakaszok sorba kapcsoltak, eredőjük a 

FHpeEFGEeGH KKKK ++= .     (3.2.22) 

képlettel számítható. 

Az 1, 2 és 3 hőcserélők eredője és a 4 hőcserélő GH csőszakasza párhuzamosan kapcsolódik, ezért 

KpeGH  eredő veszteségtényezőjűk: 
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Az 1, 2, 3 és 4 hőcserélők eredője a JG, HK csőszakaszokkal sorba kapcsolt, eredőjük  

HKpeGHJGeJK KKKK ++= .     (3.2.24) 

Az 1, 2, 3 és 4 hőcserélők eredője az 5 hőcserélő JK csőszakaszával párhuzamosan kapcsolt, KpeGH 

eredő veszteségtényezőjük a 
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a képletből kiszámítható. Az 1, 2, 3, 4 és 5 hőcserélők eredője az LJ, KM csőszakaszokkal sorba 

kapcsolódik, eredőjük a  

KMpeJKLJeLM KKKK ++=      (3.2.26) 

összefüggésből határozható meg. Az 1, 2, 3, 4 és 5 hőcserélők eredője a 6 hőcserélő LM csőszaka-

szával párhuzamosan kapcsolódik, KpeLM eredő veszteségtényezőjük értéke: 
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Az N, O csomópontok közötti csőrendszer eredője, amely egyben a hűtöttvíz hálózat szivattyúter-

men kívüli részének eredője, az alábbi képlettel számítható ki: 

MOpeLMNLeNO KKKK ++= .     (3.2.28) 

Végül a teljes hűtöttvízrendszer Kö eredő veszteségtényezőjét megkapjuk, ha KeNO veszteségténye-

zőhöz hozzáadjuk a szivattyúteremben lévő csövek KeNOsz veszteségtényezőjét: 

eNOszeNOö KKK += .     (3.2.29) 

A számítási módszer könnyen programozható, alkalmazása könnyen kiterjeszthető a fűtési rendsze-

rek, hideg- és melegvízellátó rendszerek stb. számítására.  

A Kö veszteségtényező ismeretében a teljes hűtöttvízrendszer eredő jelleggörbéje meghatározható: 

( ) ( ) 2
v

ö
vvcső q

g
KqhqH ⋅=′= .     (3.2.30) 
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3.2.4. ábra. A szivattyú(k) és a hűtöttvízrendszer eredő jelleggörbéje 

 

Közös diagramban ábrázolva a szivattyúk jelleggörbéjét és a hűtöttvízrendszer eredő jelleggörbéjét, 

a görbék metszéspontjában megkapjuk a munkapontot (3.2.4. ábra). 

 

Az előzőkben leírtaknál egyszerűbb, csak soros csőkapcsolásokat tartalmazó rendszereknél a számí-

tási módszer jelentősen legyszerűsödik. Egy ilyen esetet mutatunk be a következő animáción. 
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4. Légtechnikai rendszerek  

A szellőztetés hagyományos ablaknyitással költséghatékonyan nem valósítható meg. A gyakorlati 

tapasztalatok szerint az esetek 80 %−ában nem megfelelő a lakások szellőztetésének kialakítása. A 

gazdaságosságra való törekvés és a környezetvédelmi szempontok egyaránt szabályozható, ellen-

őrizhető szellőzést igényelnek. Az otthonos és egészséges környezet érdekében a konyhában, fürdő-

szobában, mellékhelyiségekben keletkező szagokat, a tisztítószerek gőzeit valamint egyéb 

károsanyagokat a légtérből el kell szállítani. Egy négyszemélyes háztartásban a főzés, ruhaszárítás, 

tisztálkodás kapcsán napi átlagban 10−15 liter vizet párologtatnak el, amelyet a penészesedés elke-

rülése érdekében szintén el kell távolítani. A következőkben először a nedves levegővel végezhető 

műveleteket tárgyaljuk, majd az épületenergetikában leggyakrabban alkalmazott légtechnikai be-

rendezéseket mutatjuk be. 

 

4.1. Műveletek nedves levegővel 

4.1.1. Melegítés, hűtés 

A melegítés során a közeg hőmérséklete t1-ről t2 hőmérsékletre nő, miközben az x nedvességtarta-

lom nem változik: állandóxxx 21 === . A h1+x ; x diagramon függőleges vonal mentén megy vég-

be az állapotváltozás. A melegítéshez szükséges hőáram az I. főtétel szerint:  

 ( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅+

−
+−⋅= 12

2
1

2
2

12 zzg
2

wwhhmQ .    (4.1.1) 

Klímatechnikai számításoknál a sebességi és a helyzeti energia változását általában elhanyagoljuk. 

A fajlagos jellemzőket m  száraz levegőáramra vonatkoztatva a 

 ( ) ( )[ ]1x12x1 hhmQ ++ −⋅=       (4.1.2) 

összefüggéshez jutunk. A ϕ2 relatív nedvességtartalom számítása az 1.6.2. fejezetben leírtak szerint 

lehetséges: 

( ) x622,0
x

tp
p

2t
2 +

⋅=ϕ .        

A nedves levegő melegítésekor, mivel pt(t2)> pt(t1) a melegítést követően kialakuló ϕ2 relatív ned-

vességtartalom kisebb lesz ϕ1-nél. A nedves levegő hűtésekor viszont a ϕ2 relatív nedvességtartalom 

növekszik, ugyanis ekkor pt(t1)> pt(t2). Amikor t2 eléri a harmatponti hőmérsékletet ϕ2=1 lesz és a 

levegőben a vízgőz telítetté válik. Ha a hőmérséklet a hűtés hatására tovább csökken, a vízgőz telí-

tett marad, viszont a nedvesség egy része kicsapódik.  
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4.1.2. Nedves légáramok keveredése 

Az adiabatikus keverőtér elrendezése a 4.1.1. ábrán látható. A nedvességtartalomra az 

( ) k212211 xmmxmxm ⋅+=⋅+⋅      (4.1.3) 

mérlegegyenlet írható fel, amelyből a keverék nedvességtartalma meghatározható:  

( )21

2211
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= .      (4.1.4) 
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4.1.1. ábra. A nedves légáramok keveredése 

 

A szokásos elhanyagolásokkal az I. főtétel a következő módon írható fel 

 ( ) ( ) ( ) ( )kx1212x121x11 hmmhmhm +++ ⋅+=⋅+⋅ ,   (4.1.5) 

amelyből a keverék (száraz levegőre vonatkozó) fajlagos entalpiája kiszámítható: 

 ( ) ( ) ( )
( )21

2x121x11
kx1 mm

hmhm
h

+
⋅+⋅

= ++
+ .     (4.1.6) 

 

4.1.3. Levegőáram nedvesítése 

A 4.1.2. ábrán látható keverőteret itt is adiabatikusnak tekintjük. Az m  száraz levegőáram ebben 

az esetben változatlan marad. A hozzáadott víz tömegárama gmΔ , amivel a nedvességtartalomra az 

2g1 xmmxm ⋅=+⋅ Δ .     (4.1.7) 

mérlegegyenlet írható fel. A 12 xxx −=Δ  jelölés bevezetésével 

m
m

m g
g

Δ
Δ =        (4.1.8) 

adódik. Az első főtétel a szokásos elhanyagolásokkal írható fel: 

 ( ) ( )2x1gg1x1 hmhmhm ++ ⋅=⋅+⋅ Δ .    (4.1.9) 
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A ( ) ( )2x12x1x1 hhh +++ −=Δ  jelölés bevezetésével 

l

gg
x1 m

hm
h

⋅
=+

Δ
Δ       (4.1.10) 

képlet adódik. 

  
4.1.2. ábra. A levegőáram nedvesítése 

 

A hg értéke attól függ, hogy a rendszerbe t hőmérsékletű vizet (folyadékot) porlasztunk vagy víz-

gőzt fúvunk be.  Gőzbefúváskor:  tcrh pg0g ⋅+= , 

   vízporlasztáskor: tch fg ⋅= . 

 

4.2. Szellőztető berendezések 

Az épületek burkolati elemeinek minőségi szempontból mind szigorúbb követelményeknek kell 

megfelelniük, a szerkezeti elemek réseinek mind nagyobb légtömörsége azonban új problémát vet 

fel: 

• a beltéri természetes légcsere - intenzitása jelentősen csökken, akár n < 0,05 (1/h) alá is, ami 

egészségügyileg elfogadhatatlan, 

• a változatlan páratermelés (akár 10 l/nap) következtében intenzív penészképződés indul be, 

aminek rendkívül negatív következményei vannak az emberi szervezetre, 

• a lecsapódott pára kedvezőtlenül befolyásolja az épület szerkezeti elemeinek külalakját és 

élettartamát, 

• a hőveszteségek jelentős csökkentése következtében a klasszikus melegvizes fűtőrendszerek 

szabályozása problematikussá válik, 

• a jelentős nyári melegterhelés következtében a lakás beltere túlhevül, gyakorlatilag megfele-

lő természetes szellőztető rendszer hiányában lehűtése lehetetlen. 
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Az előzőkben vázolt problémák megoldása légkezelő berendezésekkel lehetséges. Szellőztető be-

rendezésnek nevezzük azt a légtechnikai rendszert, mely feladata az adott helyiség friss levegővel 

történő ellátása. A frisslevegő utánpótlása mellett egyéb feladatot is ellátó légtechnikai rendszert 

léghűtő, –fűtő, –nedvesítő és –szárító rendszernek nevezzük. A légtechnikai és ezen belül a szellőz-

tető rendszereket feloszthatjuk aszerint, hogy a szellőztetett helyiség és környezete között milyen a 

nyomásviszony. A nyomásviszony szerint megkülönböztetünk túlnyomásos, kiegyenlített illetve 

depressziós rendszereket. 

 

Túlnyomásos szellőztető berendezések. Amennyiben a szellőztetett teret meg kell védeni a kör-

nyezet káros hatásaitól, a légtechnikai rendszer kialakításával 20-30 Pa-lal megemelhető a helyiség 

nyomása. Tipikus alkalmazási terület laboratóriumok, ipari tisztaterek helyiségei, műtők, atmoszfé-

rikus kazánok légellátása. Ugyancsak tipikus alkalmazási terület az étterem, ahol a konyha káros 

szaghatásaitól kell védenünk a helyiséget, illetve a szállodai szobák, ahol a közlekedő vagy a fürdő-

szoba zavaró hatásaitól védjük a helyiséget. 

Légkezelő

Frisslevegő

p0

p0+ p

 
4.2.1. ábra. Uszoda nyári túlnyomásos szellőztetésének elvi vázlata 

 

Túlnyomásos szellőztető rendszer készíthető egy befúvó légcsatorna hálózat és egy ventilátor segít-

ségével. A távozó levegő vagy az épületszerkezeten vagy épített légcsatorna hálózaton keresztül 

hagyja el a szellőztetett teret. Épített légcsatorna esetén a helyiség túlnyomása a távozó légcsatorna-

hálózat nyomásveszteségével egyenlő. 

A túlnyomásos szellőztető berendezés a friss levegő utánpótlása mellett, egyéb feladatok ellátásra is 

alkalmas, mint például légfűtés vagy léghűtés. 

 

Depressziós szellőztetés. Amennyiben a környezetet kell védeni a helyiség levegőjétől, depressziós 

szellőztető berendezés készíthető. Tipikus alkalmazási területek: fürdők, uszodák, ipari csarnokok, 

műhelyek, konyhák, mosodák stb. Ekkor szellőztetett helyiség nyomása 20-30 Pa-lal alacsonyabb, 

mint a környezet nyomása. 
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4.2.2. ábra Depressziós szellőztetés [Helios] 

 

Depresszív szellőztető rendszer készíthető egy elszívó légcsatorna hálózat és egy ventilátor segítsé-

gével. A helyiségbe érkező levegő vagy az épületszerkezeten vagy épített légcsatorna hálózaton 

keresztül érkezik a szellőztetett térbe. Épített légcsatorna hálózat esetében a helyiség depressziója a 

levegőbevezető légcsatorna nyomásveszteségével egyenlő. Amennyiben az érkező levegő számára 

légcsatorna hálózat nem létesül, elszívó szellőzésről beszélünk. A depresszív szellőztető rendszer a 

friss levegő utánpótlásán kívül egyéb feladatok ellátására csak korlátozottan alkalmas. 

 

Kiegyenlített szellőztető berendezések. Kiegyenlített szellőztető berendezések (4.2.3. ábra) esetén 

a helyiség és a környezete között nincs nyomáskülönbség. Ebben az esetben a szellőztetett tér szá-

mára elszívó és befúvó légcsatorna is létesül, elszívó és befúvó ventilátorral. Kiegyenlített légtech-

nikai rendszerrel a szellőztetésen kívül bármely egyéb légtechnikai feladat is megoldható. A szellő-

tető berendezés elemeinek elhelyezése szerint megkülönböztetünk helyi és központi szellőztető be-

rendezéseket. A helyi elszívó szellőzés esetén a légcsatorna hálózat végpontján a szellőztetett helyi-

ségben vagy annak közvetlen közelében helyezzük el a szellőző ventilátort. Központi berendezés 

esetén mind az elszívó, mind pedig a befúvó légcsatorna hálózat egy közös légkezelő berendezésből 

indul, illetve érkezik. 

A központi légkezelő berendezéshez négy légcsatorna-hálózat csatlakozik: 

Friss levegő: a külső térből, a levegővétel helyén belépő levegő. 

Szellőztető levegő: a légkezelő berendezésben, az igényeknek megfelelően kezelt levegő, amelyet a 

szellőztetett helyiségbe juttatunk. 

Távozó levegő: a helyiség elhasznált levegője, amely energiát szállít a légkezelő berendezéshez. 

Elhasznált levegő: a légkezelő berendezésből a környezetbe távozó levegő. 

A légkezelő berendezés főbb elemei, az igényeknek megfelelően lehetnek: szűrők, ventilátorok, 

hűtőkalorifer, fűtőkalorifer, hővisszanyerő, levegőnedvesítő.  
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a) 

 
b) 

4.2.3. ábra. Kiegyenlített szellőztetés hővisszanyerővel [Helios] 

a) Családi ház kiegyenlített szellőztetése b) A kiegyenlített szellőztetés elvi vázlata 

 

4.3. Elszívórendszerű helyi szellőztető berendezések  

Elszívó jellegű szelőztető berendezések (4.3.1. ábra) csak egy légcsatorna hálózatot tartalmaznak, 

amelyben a levegő az épületből kifelé áramlik. A levegő utánpótlását az épületszerkezet és a nyílás-

zárókon beáramló levegő biztosítja, vagy szellőző ventilátor nélküli épített légcsatorna, faláttörés. 

Levegő bevezető légcsatorna hiányában frisslevegő ellenőrizetlenül jut be a helyiségbe. A szellőzte-

tett tér nyomása ebben az esetben Δp értékkel kisebb lesz, mint a környezet p0 nyomása.  

Ezeknek a rendszereknek a telepítési költségigénye kicsi. Általánosan a kis rendszerekben alkal-

mazzuk. A beáramló levegő környezeti állapotú, ezért a megfelelő levegőhőmérsékletről fűté-

si/hűtési rendszer gondoskodik. 
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4.3.1. ábra Elszívó szellőztetés megoldási lehetőségei [Helios] 

 

Költséghatékonysága kicsi, hiszen a távozó levegő energiatartalmának visszanyerése általában nem 

történik meg. Jellemző berendezései a belső fal síkjára, ablak belső síkjára, a faláttörésekbe vagy 

nagyobb rendszereknél csőbe építhető ventilátorok. 

Tipikus alkalmazási területük: 

- minimális friss levegő biztosítása belsőterű fürdőszobák, szobák, vizes helyiségek esetében. 

Belső terű helyiségek esetében könnyen megvalósítható az igényfüggés elve (csak akkor 

működjön, mikor szükség van rá). Együtt kapcsolhatjuk a helyiség világításával, ekkor kés-

leltetett kikapcsolásra kell programozni, vagy páratartalom maximumérzékelő segítségével. 

- fűtetlen garázsok szellőztető rendszerei. Csak akkor alkalmazható, ha a garázs, vagy mélyga-

rázs szintjén nincsenek fagyveszélyes berendezések. Érdemes olyan gázérzékelő rendszerrel 

kiegészíteni, mely a ventilátorok indítását, leállítását vezérli. 

Elszívó rendszerekben alkalmazott ventilátorok fajtái, jellemzői: 

- kisméretű csőventilátorok: Ø 100 mm – 200 mm kör keresztmetszetű csőbe illeszthető; 

 légszállításuk: 100-1000 m3/h; Névleges villamos teljesítmény felvételük:15-100 W. 

-mini falventilátorok: Ø 100 – 250 mm kör keresztmetszetű csőbe illeszthető;  

 légszállításuk: 60-600 m3/h; Névleges villamos teljesítményfelvételük: 15-50W. 
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4.3.2. ábra - Belső falra, illetve légcsatornába építhető ventilátorok [Helios] 

 

4.4. Központi, elszívó és befúvó rendszerű szellőztető berendezések  

A központi elszívó vagy befúvó rendszerű szellőztető berendezéshez szintén csak egy (elszívó vagy 

befúvó) légcsatorna hálózat épül. Tipikusan több szintes lakóházak vagy közintézmények egymás 

fölött lévő vizes-egységeinek kis szellőzési igényeit biztosítja. 

 

 
4.4.1. ábra. Központi elszívó rendszerű szellőzés elvi felépítése [Helios] 

 

A ventilátor a légcsatorna hálózatba építve illetve a légcsatorna hálózat végpontjában, a tetőn he-

lyezkedik el. A rendszer hátránya, hogy hővisszanyerő berendezéssel nem rendelkezik, ezért rossz 

energetikai hatásfokú, mert a légcsatornában vagy az épület szerkezetén keresztül érkező levegőt 

nem melegíti elő a távozó levegő hője, így annak energia tartalma elvész. Az elszívás központi he-

lyen történik, így a végpontok, elszívó helyek elszívási igényét nem képes tökéletesen kielégíteni. 

Folyamatos szellőztetési igények kielégítésére alkalmas, illetve ott, ahol a fűtés-hűtés hiányában a 

berendezés használata okoz többlet hőveszteséget. Korszerűbb típusok esetén a csőhálózat nyomás-

különbségének automatikus mérése lehetővé teszi az igényfüggő szellőző rendszer tervezését. A 

légcsatornában elhelyezett érzékelő az egyes végpontokon lévő zsaluk nyitott vagy zárt állását érzé-

kelve avatkozik be, valamint változtatni lehet a ventilátormotor fordulatszámának változtatásával az  
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4.4.2. ábra - Függőleges tengelyű tetőventilátorok [Helios] 

 

 
4.4.3. ábra - Radiális, kör keresztmetszetű csőre építhető ventilátor [Helios] 

 



Légtechnikai rendszerek 

 125

 
4.4.4. ábra - Radiális, téglalap szelvényű csatornába építhető ventilátor hangcsillapító dobozba 

szerelve [Helios] 

 

elszívás erősségét is. Az így kialakított rendszer költséghatékonysága jelentősen kedvezőbb, mint a 

szabályozatlan rendszereké.  

Alkalmazási terület: 

- társasházak fürdőszobáinak frisslevegő utánpótlására, 

- közintézmények egymás fölött elhelyezett vizesblokkjai, 

- fűtetlen helyiségcsoportok, garázsok elszívó rendszerei. 

Központi elszívó rendszerekben alkalmazott ventilátorok fajtái, jellemzői: 

- Tetőventilátorok: a légcsatorna végére vagy épített, vagy szerelt felépítmény kivitelezése 

szükséges. Ehhez a felépítményhez rögzíthető a tetőventilátor (4.4.2. ábra). A tetőventilá-

torok sokféle kivitelűek lehetnek. Kiválasztásnál elsősorban akusztikai szempontok dönte-

nek; a lesugárzott zaj térbeli eloszlása a kifúvónyílás felé sűrűsödik. 

 Mérettartománya: Ø 200 mm- 630 mm, 200-25000 m3/h, 0,1-6 kW. 

- Csőventilátorok: a kisebb nyomáskülönbségek számára axiális, félaxiális, illetve a na-

gyobb rendszerekhez radiális típusok közül választhatunk. Axiális ventilátorokat legin-

kább kisebb rendszerekben alkalmazhatunk. Nagyobb, kiterjedtebb hálózat esetén csak ra-
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diális csőventilátorok jöhetnek szóba. Az egyszerűbb szellőzési rendszerek legelterjedtebb 

eleme a radiális csőventilátor, hiszen nincs szükség külön helyiségre vagy akár helyre a 

ventilátor elhelyezésekor. Hátrányai között említést érdemel, hogy a ventilátor saját zaj-

keltése is azt a teret terheli, ahol elhelyezzük.  

A 4.4.3. ábrán csőre építhető radiális ventilátor látható, melyet alárendelt terek szellőztetésére al-

kalmaznak. A csőventilátorok esetében a villamos motor tengelye párhuzamos a légszállítás irányá-

val. A villamos motor hűtéséről a szállított levegő gondoskodik. A 4.4.4. ábrán hangcsillapított 

dobozba szerelt típus látható. A hangcsillapítóba szerelt ventilátor esetén a lesugárzott szívó- illetve 

nyomóoldali zajterhelés számottevően csökken. Bár nem célszerű tartózkodási terekbe helyezni az 

ilyen kialakítású ventilátorokat, de már alkalmas félkomfort terek szellőztetésére. A radiális csőre 

szerelhető ventilátorok mérettartománya: Ø 100 mm-630 mm, légszállítása: 100-10000 m3/h, telje-

sítményfelvétele: 0,05 – 2 kW. A csőben elhelyezett ventilátor alkalmas központi befúvó vagy akár 

kiegyenlített jellegű szellőztető berendezés készítésére. 

4.5. Központi, kiegyenlített rendszerű légkezelőberendezés  

Feladata a helyiség megfelelő minőségű friss levegővel történő ellátása, a helyiségben keletkezett 

szennyezőanyagok elszállítása. A kiegyenlített szellőző berendezés egy elszívó és egy befúvó rend-

szerből áll. A légkezelő berendezés elemei: 

- befúvó rendszer:ezen át friss, külső levegő érkezik a rendszerbe. A kívánt tisztasági fok elérését 

szűrők biztosítják. A levegő felmelegítését a légfűtő végzi. Energiatakarékosság érdekében a 

rendszerbe hővisszanyerőt építenek be. A levegő szállítását ventilátor végzi, amely a kezelt leve-

gőt a befúvó rácsokon át a helyiségbe juttatja. 

- elszívó rendszer: Az elszívó ventilátor az elhasznált levegőt a szabadba nyomja. A hővisszanyerő 

kapcsolja össze a befúvó és elszívó rendszert. Feladata a távozó levegő energiatartalmának visz-

szanyerése, mellyel a befúvó rendszerbe érkező friss levegő előfűtését végzi. A fűtőkalorifer fel-

adata a levegő felfűtése a helyiség hőmérsékletére. Kisebb rendszereknél a fűtőelem elhagyható, 

ekkor az előfűtésről csak a hővisszanyerő gondoskodik. Tisztán friss levegős rendszereknél a 

visszakeverő doboz is elhagyható, ekkor az energiahatékonyságról a hővisszanyerő gondoskodik. 

Mind az elszívó, mind pedig a befúvó csőhálózatot hangcsillapítóval egészíthetjük ki, mely a ven-

tilátor és a csőhálózat saját zajkeltésétől védi a szellőztetett helyiséget. A berendezés méretezése a 

benntartózkodó személyek által kibocsátott széndioxid, illetve nedvesség elszállítására történik.  

 

A belső levegő minőségének biztosítása összetett feladat. Ekkor a méretezés hasonló módon törté-

nik, mint a CO2 elszállítására történő méretezés. A belső térben felszabaduló, épületszerkezet, bú-

torzat stb. által kibocsátott összes szennyező anyagot számba vesszük, majd a legrosszabb esetre 
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méretezzük a rendszert. A friss levegős szellőztető berendezés korlátozottan alkalmas a szellőztetett 

térben keletkezett hőfelszabadulás elszállítására akkor, ha a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb, 

mint a távozó levegő hőmérséklete. A szellőztető berendezés hővisszanyerője ez esetben kikapcsolt 

állapotban van. Az emberi tartózkodásra szolgáló helyiség belsőlevegő minőségét, illetve a széndi-

oxid koncentrációjának határérték alatt tartását célzó szellőztetést komfortszellőzésnek is szokták 

nevezni. Az egy személy által okozott széndioxid és nedvesség terhelés elszállítása minimálisan 20 

m3/(h⋅fő) szellőző levegő mennyiséget kíván. A friss levegős szellőztető berendezés a méretezési 

cél szerinti minimális friss levegőt szállít, ezért a távozó levegő nem keverhető vissza a szellőző 

levegőbe. 

A légfűtő berendezés a helyiség friss levegővel történő ellátása mellett kiegészítő funkcióként 

részben vagy akár teljes egészében szolgáltatja a helyiség téli hőveszteségéből származó energia-

igényt. Általában nagy termek, csarnokok, de esetenként sokhelyiséges épületek fűtésére, szellőzte-

tésére alkalmazzák. 

 
4.5.1. ábra - Központi légfűtő berendezés elvi kialakítása 

 

A levegő felmelegítésének hőigénye ezért két részből tevődik össze. Egyrészt a külső levegőnek a 

helyiség megfelelő hőmérsékletére való előmelegítéséhez szükséges hőigényből, másrészt a 

hőveszteség pótlásának hőigényéből. A kettős hőigény miatt a szükséges fűtőteljesítmény nagyobb, 

mint az általános szellőzés esetén. A levegőt ugyanis nem helyiséghőmérsékletre, hanem annál ma-

gasabb hőfokra kell felmelegíteni. A túlfűtött levegő a helyiségbe jutva a helyiség hőmérsékletére 

lehűl, a leadott hő pótolja a helyiség hőveszteségét. Kapcsolási vázlata, a kettős cél miatt, kiegészül 

a visszakeverést lehetővé tevő visszakeverő dobozzal és a vezérlő zsalu sorral (4.5.1. ábra). Ennek 

oka, hogy a helyiség friss levegő igénye változó. Függhet például a helyiségben tartózkodók számá-

tól. Előfordul olyan üzemállapot, amikor a hőveszteség miatt nagy levegő térfogatáramra van szük-
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ség, a helyiségben tartózkodók viszont sokkal alacsonyabb szellőző levegő térfogatáramot igényel-

nek. A régebbi hővisszanyerők hatásfoka típustól, kialakítástól függően a 60 % körül alakul. Ez azt 

jelenti, hogy a távozó levegővel a hővisszanyerő előfűti ugyan a friss levegőt, de a távozó levegő 

energiatartalmának nagyságrendben 40 %-a elvész. Ezen segít a visszakeverő rendszer. A helyiség-

be friss levegő csak az igényeknek megfelelő mennyiségben érkezik. A helyiség fűtéséhez szüksé-

ges többlet levegő mennyiség a visszakeverő ágon ismét szűrve és felfűtve visszaérkezik a helyi-

ségbe. A befújt levegő hőmérséklete a helyiség hőmérsékletét 15-30 °C-kal is meghaladhatja. Ta-

pasztalat szerint a nagyobb hőmérséklet nem okoz kellemetlen hőérzetet, viszont csökkenthető a 

befújt levegő térfogatárama. A légkezelő berendezés légfűtőjének szerkezeti kialakítása megegyezik 

a szellőztető berendezés légfűtőjével.  

A léghűtő berendezés (4.5.2. ábra) a helyiség friss levegővel történő ellátása mellett, kiegészítő 

funkcióként részben vagy akár teljes egészében szolgáltatja a helyiség nyári hőterheléséből szárma-

zó hűtési energiaigényt. Ez a hűtési mód szinte minden épülettípus esetén alkalmazható. Energetikai 

megfontolások miatt, sok helyiségből álló kiterjedt nagy rendszereknél a központi légkezelés csak a 

szükséges friss levegő előkészítésére korlátozódik. 
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4.5.2. ábra.  Központi léghűtő berendezés elvi kialakítása 

 

A hűtéshez szükséges energiaigényt helyben állítjuk elő. A léghűtő berendezés szerkezeti kialakítá-

sát tekintve hasonlít a légfűtő berendezésre (a szerkezeti részleteket később ismertetjük), a hűtőkö-

zeg, mellyel a hűtéshez szükséges energiát vezetjük, hűtött víz. Az egyetlen különbség az, hogy 

amennyiben a felületi hűtő hőmérséklete alacsonyabb, mint az adott légállapothoz tartozó levegő 

harmatponti hőmérséklete (pl.: t=20 °C, φ=50 %, tH=9,3 °C), a léghűtő berendezés felületén a leve-

gőben lévő nedvesség egy része kondenzálódik. Felületi kondenzáció esetén a kondenzációs hőt is 

elvonjuk a levegőből, ekkor a helységbe jutó levegő nedvességtartalma kisebb lesz. A felület hő-
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mérséklete semmi esetre nem csökkenhet 0 °C alá, mert a levegőben lévő nedvesség ráfagy a hűtő-

berendezésre. Általános esetben a befújt levegő hőmérséklete maximum 5-10 °C-kal lehet alacso-

nyabb a helyiség hőmérsékleténél. Kivételt képeznek az igen jó légkeveredést biztosító légvezetési 

rendszerek, melyeknél ennél nagyobb hőmérsékletkülönbség is megengedhető. A helyiség hűtésé-

nél igen rossz komfort érzetet kelt a testfelület terében keletkező túl magas negatív hőmérséklet 

különbség. Amennyiben ez magas légsebességgel párosul, reumatikus tüneteket okozhat. A terve-

zésnél ezért a hőmérsékletkülönbséget kis értékűre kell megválasztani. A kiegyenlített rendszerű 

hűtőberendezés szintén egy elszívó és egy befúvó rendszerből áll. A légkezelő berendezés elemei 

(4.5.2. ábra): 

- befúvó rendszer: hővisszanyerő, visszakeverő elem, légfűtő, léghűtő, szűrő, befúvó ventilátor, 

hangcsillapító. 

- elszívó rendszer: hővisszanyerő, visszakeverő elem, elszívó ventilátor, hangcsillapító. 

A légfűtő méretezése történhet csak a friss levegő igény kielégítésére, illetve ez a rendszer is mű-

ködhet légfűtő berendezésként. Ebben a rendszerben a léghűtő és légfűtő berendezés egyszerre soha 

nem működik, ezért elhelyezési sorrendjük nem befolyásolja a rendszer működését. 

4.6. Ködtelenítő berendezések 

Azokat a légtechnikai rendszereket, amelyeknek az a feladatuk, hogy megakadályozzák a szellőzte-

tett helyiség levegőjének túlnedvesedését, ködtelenítő berendezéseknek nevezzük.  

Elhasznált levegőFriss levegő

Távozó  levegő

Légkezelő berendezés

Ventilátor

Szellőztető  levegő

Szellőztetett helyiség

Hang-
csillapító

HangcsillapítóVentilátor
Szűrő

Légfűtő

Léghűtő
Vissza-
keverő
doboz

Hővisszanyerő

 
4.6.1. ábra. Központi ködtelenítő friss levegő utánpótlással 

 

Zárt térben a magas relatív nedvességtartalom káros, mert a falak, a nyílászáró szerkezetek illetve 

az egyéb faszerkezetek a levegőből sok nedvességet vesznek fel, ami az épületszerkezet idő előtti 

elhasználódását, geometriai alakváltozását okozza, a fémszerkezetek, berendezések pedig intenzí-
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vebben korrodálódnak. Ezért ködtelenítő berendezéssel kell a keletkező, nemkívánatos nedvességet 

eltávolítani. Tipikus alkalmazási terület közintézmények és akár családi házak esetén az uszoda 

felületéről elpárolgó nedvesség eltávolítása. A ködtelenítő berendezés működési elve, hogy a szel-

lőztetett térből a nedvességgel dúsult levegőt eltávolítsa és helyette annál szárazabb, de azonos hő-

mérsékletű levegőt szállítson. A légcsere mértékét úgy kell megválasztani, hogy az elszállított ned-

vesség hatására kialakult relatív nedvességtartalom a tervezett érték alatt maradjon. A ködtelenítő 

berendezések lehetnek helyi, illetve központi rendszerek, akár alkalmassá tehetők a helyiség frissle-

vegő utánpótlására is. 

A központi légfűtő berendezés (4.5.1. ábra), amennyiben a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb, 

mint a szellőztetett tér hőmérséklete, alkalmas ködtelenítő üzemű működésre is. Ekkor a friss leve-

gő mennyiségének szabályozása a szellőztetett térből elszállítandó nedvesség terhelés alapján törté-

nik. Mivel az épületszerkezetek felületi hőmérséklete télen alacsonyabb és a légfűtő berendezés 

ekkor alkalmas a levegő szárítására, számos esetben a központi légfűtő berendezés elláthatja a téli 

ködtelenítés feladatát is. Így télen a légfűtő berendezés három funkciót is megvalósít (légfűtés, friss 

levegő utánpótlás, szárítás). Amennyiben a légfűtő berendezés nem alkalmas a ködtelenítő felada-

tok ellátására (például nyáron is szükséges ködtelenítés) a 4.6.1. ábrán látható elvi kialakítást al-

kalmazhatjuk.  
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Szellőztető  levegő

Légkezelő berendezés

 
4.6.2. ábra. Központi ködtelenítő friss levegő utánpótlás nélkül 

 

Ez a kialakítás hasonlít a már ismert központi hűtőberendezés kialakítására, ez esetben azonban a 

léghűtő egység felületi hőmérséklete az adott légállapothoz tarozó levegő harmatponti hőmérséklete 

alatt van, illetve a léghűtő és légfűtő egység egyszerre is működik. A kiegyenlített rendszerű 

ködtelenítő berendezés egy elszívó és egy befúvó rendszerből áll. A légkezelő berendezés elemei: 

- befúvó rendszer: hővisszanyerő, visszakeverő elem, léghűtő, léghűtő, szűrő, befújó ventilátor, 

hangcsillapító. 
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- elszívó rendszer: Hővisszanyerő, visszakeverő elem, elszívó ventilátor, hangcsillapító. 

A légkezelő berendezés működése a következő. A ventilátorok légszállítását a levegő nedvesség-

szállító képessége határozza meg. Annyi friss levegő érkezik a frisslevegő ágon, amennyi a nedves-

ség elszállításához szükséges. A léghűtő egység ilyenkor nem működik. Nyári állapotban mind a 

léghűtő, mind pedig a légfűtő is működik. Ekkor csak a minimális szükséges friss levegő érkezik a 

szellőzetett térbe. A léghűtő felületén kondenzálódó nedvesség hatására a levegő kiszárad. Ezt a 

levegőt főleg átmeneti illetve téli állapotban, mikor kevés a külső hőnyereség, vissza kell fűteni a 

helyiség hőmérsékletére. Amennyiben friss levegő ellátásra nincs szükség, úgy a rendszer zárt ki-

alakítású (4.6.2. ábra), a visszakeverő és a  hővisszanyerő elem elmarad. Ennek a rendszernek a 

hátránya, hogy amikor a külső levegő állapota önmagában, kezelés nélkül is alkalmas lenne szárí-

tásra, akkor is csak a belső levegőt keringeti és szárítja. 

A helyi ködtelenítő berendezések, hasonló módon épülnek fel, mint a 4.6.3. ábrán bemutatott friss 

levegő utánpótlás nélküli központi ködtelenítő rendszerek. Kialakításuk sokkal kompaktabb. Közös 

jellemvonásuk, hogy beépített, zárt hűtő körfolyamattal rendelkeznek. 

Az elpárologtató hideg felületén lép be a készülékbe az uszoda párás levegője. Ez a levegő a hideg 

felületen visszahűl, belőle a nedvesség egy része kondenzálódik. A hűtő körfolyamat másik oldalán 

a meleg kondenzátor felületen a levegőt a készülék visszafűti az eredeti hőmérsékletre. A komp-

resszor által bevezetett villamos teljesítmény többlet hője egy vizes hőcserélőn keresztül az uszoda 

vizét fűti. Így igen jó hatásfokú, energiatakarékos rendszer készíthető. A készülék működési elvéből 

következik, hogy ha mód van rá, célszerű az uszoda vízfelületének közelében, a víz síkjában, vagy 

mennyezet alatt elhelyezni. Az elpárologtatóban keletkezett kondenzátumot általában az uszoda 

vizébe vezetjük vissza. Kisebb uszodák esetén a készülék a levegőből óránként 5 l víz kivonására 

képes és ehhez 2 kW villamos energiát használ.  

 

 
4.6.3. ábra. Frisslevegő utánpótlás nélküli kompakt ködtelenítő berendezés működési vázlata. 

 

Mivel a szárítás zárt ciklusú, a bevezetett villamos teljesítmény légfűtésre és az uszoda fűtésére 

fordítható. A kompakt rendszerek kiegészíthetők vízfűtéses légfűtővel, így a készülék az uszoda 

helyiségének fűtéséről is gondoskodik. A nagyobb rendszereket már kiegészítik friss levegő csatla-
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kozással is. Ekkor már légcsatorna hálózat épül a szerkezethez, a ködtelenítés és uszoda fűtés mel-

lett a friss levegő utánpótlását is kezeli a berendezés. A korszerű készülékeket kiegészítik olyan 

szabályozó rendszerekkel, melyek az uszoda terének minden lényeges paraméterét kézben tartják, 

illetve beállítják az energetikai szempontból leghatékonyabb üzemet. Ekkor további víz és légfűtő 

elemekkel egészül ki a rendszer. 

4.7. Központi klímaberendezés 

Klimatizá1ó, vagy más néven kondicionáló berendezésnek nevezzük azt a légtechnikai rendszert, 

amely a helyiségben egyidejűleg biztosítja az előírt léghőmérsékletet, a levegőnedvességet és a lég-

nyomást. Ezeket az előre beállított program szerint megváltoztatja, folyamatosan gondoskodik a 

beszállított levegő tisztításáról, elosztásáról, valamint a helyiségben elhasznált levegő elvezetéséről.  

 
Friss levegő Elhasznált levegő

Szellőztetett helyiség

Szellőztető  levegő

Távozó  levegő
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doboz

Ventilátor

 
4.7.1. ábra - Központi klíma berendezés működési vázlata. 

 

A klímaberendezések alkalmazásának célja tehát biztosítani a benntartózkodók számára a tartózko-

dáshoz, munkavégzéshez megfelelő jó közérzetet, illetve biztosítani az ipari és mezőgazdasági épü-

letekben a technológiai folyamatokhoz szükséges optimális légállapotot. Az első esetet komfortklí-

mának a második esetet technológiai klímaberendezésnek nevezzük. 

A modem építészet nagy ablakfelülettel ellátott könnyűszerkezetes irodái, középületei magukban 

hordozzák a légkondicionálás igényét. Ezekben az épületekben a nyári hőterhelés okán kialakuló 

belső hőmérséklet a benntartózkodó nagyszámú ember hőérzetét rontja. Ezért ezekben az épületek-

ben klímaberendezés nélkül elfogadhatatlan hőérzeti viszonyok alakulhatnak ki. Szintén fontos a 

klímaberendezés olyan nagy befogadóképességű termekben (előadótermek, mozik, színházak stb.), 

ahol a nagyszámú benntartózkodó jelentős belső hőnyereséget termel. Klímaberendezés nélkül fo-

lyamatosan emelkedik a belső hőmérséklet. Korábban az elosztóhálózatot kis légsebesség felvételé-
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vel tervezték, aminek következménye a nagy elosztó csatornahálózat-méretek (keresztmetszet), s a 

nagy helyigény. Az így tervezett és létesített berendezéseket hagyományos klímaberendezéseknek 

nevezzük. Az elosztóhálózat méreteinek, helyigényének csökkentése céljából nagyobb légsebessé-

get választanak méretezési alapul. Ezeket a rendszereket nagynyomású vagy más néven nagysebes-

ségű klímaberendezéseknek nevezzük. 

Adott esetben levegő hűtésére felhasznált hideg vagy hűtött vizet közvetlenül az áramló levegőbe 

porlasztják be. Így a hőcsere a levegő és a víz közvetlen érintkezése során játszódik le. Ezt a hűtési 

módot alkalmazó rendszert nedves hőcserén alapuló klímaberendezésnek nevezzük. Ha a hűtőközeg 

és hűtendő levegő közvetlenül nem érintkezik, akkor felületi hűtést alkalmazó kondicionáló rend-

szerről beszélhetünk. A hűtési mód elsősorban a klímaközpont szerkezeti kialakítását, helyigényét 

befolyásolja, de kihatással van a rendszer teljes kialakítására is. 

A hőérzetre leginkább a környezet hőmérséklete gyakorol hatást, legkevésbé a levegő nedvességtar-

talma. Ezért a mai hűtőberendezésekben a nedves hűtést csak nagyon ritkán alkalmazzák, legyen az 

központi vagy helyi klímarendszer. Magasabb igényszintű intézmények központi klíma rendszerei-

ben egyszerre két légkezelő központ állít elő különböző légállapotú levegőt, melyből az egyik a 

helyiség levegőjénél hidegebb, a másik melegebb. Ekkor a helyiség használójának módja van a he-

lyiség légállapotába beavatkozni, s az igényeknek megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat állíthat-

ja be. Ezt három-légcsatornás rendszernek nevezzük, hiszen a két befúvó hálózat mellett van egy 

elszívó hálózat is. 

4.8. Nagynyomású klímarendszerek 

A központi klímarendszer a 4.7.1. ábrán bemutatott formájában alkalmas egy épület, tér, vagy több 

helyiség klímatizálására is. Utóbbi esetben a hő- és nedvességterhelés arányának, valamint a lég-

szükségletnek meg kell egyezni. Amennyiben például a hőterhelések aránya a beszabályozott érték-

hez képes változik, a helyiség alul- vagy túlhűtésessé válhat. Ebből következi, hogy a különböző 

légcsere- és hűtési energia igényű helyiségek számára, ilyenek például az irodaépületek, kórházak, 

lakóházak helyiségei, nem a legmegfelelőbb a központi klímaberendezés. Ezekben sok kisebb alap-

területű helyiség számára egyszerre kell - rendszerint - különféle belső légállapotot biztosítani. 

Sokhelyiséges épületek kondicionálásának egyik módja a nagynyomású, más néven nagysebességű 

klímaberendezés. Minden nagy légsebességű klímaberendezés a következő fő ismertetőjelekkel 

rendelkezik: 

- nagy légsebesség a légcsatornában (15-50 m/s), amihez nagy ventilátor-nyomásemelkedés szüksé-

ges – 1000-3000 Pa, 

- nagyobb hőmérsékletkülönbség a helyiség és a szellőző levegő hőmérséklete között (10-30 K). 
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Központi klímaberendezésről beszélünk akkor, ha az összes helyiség klimatizálásához szükséges 

levegőt központilag, egy helyen készítjük elő, s a már teljesen előkészített levegőt elosztó csatorna-

hálózat segítségével juttatjuk a kiszolgálandó helyiségbe. Központi rendszer teljes épületet vagy 

több szintet, több helyiséget láthat el. 

Központi rendszerek körébe soroljuk a zóna klímaberendezéseket is, amikor egy központ pl. egy 

vagy két szintet, egy-egy zónát lát el előkészített levegővel. Ha a levegő előkészítése megosztott, s 

több helyen végzik a levegő szűrését, keverését, hűtését, fűtését stb., akkor megosztott vagy helyi 

klimatizálásról beszélhetünk. A kiegyenlített rendszerű klíma berendezés egy elszívó és egy befúvó 

rendszerből áll. A légkezelő berendezés elemei (4.8.1. ábra): 

- befúvó rendszer: hővisszanyerő, visszakeverő elem, légfűtő, léghűtő, nedvesítő kamra, szűrő, be-

fúvó ventilátor, hangcsillapító.  

- elszívó rendszer: hővisszanyerő, visszakeverő elem, elszívó ventilátor, hangcsillapító. 

 

Az előző központi rendszerekhez képest az új elem a légnedvesítő kamra és az utófűtő megjelenése. 

A légnedvesítő kamrába nagyon apró cseppekben vizet porlasztunk, mely a levegővel érintkezve 

elpárolog, ezzel növeli a levegő nedvességtartalmát. A párolgáshoz szükséges hőt a berendezés a 

levegőből nyeri, ezért a levegő hőmérséklete csökken. Ugyanez a folyamat játszódik le a nedves 

hőcsere elvén működő hűtőberendezésekben, itt azonban a víz nem hűtött.  

Az utófűtő véglegesíti a helyiségbe érkező levegő hőmérsékletét. A nedvesítő kamrában a levegő és 

víz közvetlen érintkezése folytán egyidejű hő- és nedvességcsere megy végbe. A nedves hőcserélőn 

átáramló levegőbe vizet porlasztanak, vagy különböző felületeken vizet áramoltatnak abból a cél-

ból, hogy a két közeg minél nagyobb felületen érintkezzen. A hő- és nedvességcsere a cseppek felü-

letén játszódik le. A nedvesítő egységbe belépő és távozó levegő elő- és utócseppleválasztón áram-

lik keresztül annak érdekében, hogy a nedvesség vízcseppek formájában ne hagyja el a mosókam-

rát. 

 

A nagy légsebesség és hőmérsékletkülönbség lehetővé teszi a csatorna-keresztmetszeteknek az ere-

deti méret 10-20%-ra való csökkentését. A nagynyomású klímaberendezésekben a nagy légsebesség 

és a nagyobb nyomás természetesen a vezetékek kialakítására is kihat. Míg a hagyományos beren-

dezések csatornái általában négyszögletes keresztmetszetűek, nagynyomású rendszerben inkább kör 

keresztmetszetű, tömített csöveket alkalmaznak, melyeknek gáztömörsége az üzemi nyomásnak 

megfelelő. A központ kialakítása, elrendezése és üzeme a hagyományos berendezésekéhez hasonló, 

azonban itt csak a szükséges légmennyiség egy részét készítik elő. A nagynyomású klímarendsze-

rek csak korlátozottan alkalmasak a helyiség téli hőveszteségének pótlására (légfűtés) illetve a nyári 
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hőterhelések elvonására (léghűtés), ezért télen hagyományos fűtőrendszerrel, nyáron esetleg helyi 

hűtőrendszerrel kell kiegészíteni azokat. 

A szellőző levegőt szállító elosztóhálózat sebessége 20-50 m/s, míg az ágvezetékben a sebesség 

ennél kisebb, 10-25 m/s. A nagy légsebességű klímaberendezésekből egy, illetve kétcsatornás rend-

szer építhető.  

Egycsatornás rendszer. Az egycsatornás klímaberendezés elvi kialakítása (4.8.1. ábra) hasonlít a 

központi klímaberendezés kialakítására. Fő alkotóelemei a klímaközpont, elosztó és gyűjtő légcsa-

torna-hálózat, befúvó- és elszívó szerkezetek.  

A légkezelő berendezés a frisslevegőt szűri, fűti és nedvesíti. A ventilátor az így előkészített levegőt 

az elosztóhálózatba táplálja. Az utófűtő-hűtő nem a légkezelő berendezésben található. Célszerű az 

azonos hőterhelésű és hőveszteségű helyiségből közös csoportokat alkotni, s ezek mindegyikét ön-

álló hűtő- fűtőgységgel ellátni. Így az egység a szükséges nyári-téli szellőző légállapot végső beállí-

tását teszik lehetővé. 
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4.8.1. ábra. Egycsatornás, többzónás, nagynyomású klímaberendezés működési vázlata 

(1 szűrő, 2 légfűtő, 3 nedvesítő, 4 léghűtő, 5 ventilátor, 6 utóhűtő, utófűtő, 7 befúvó,  

8 friss levegő, 9 visszakevert levegő, 10 elszívó légcsatorna). 
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4.8.2. ábra. Nagynyomású klímaberendezés egycsatornás befúvószerkezetének kialakítása  

(1 helyiség termosztát, 2 hűtött levegő légcsatorna, 3 légmennyiség szabályozó) 

 

Az utókezelt levegőt a helyiségben elhelyezett befúvószerkezetekhez vezetjük (4.8.2. ábra). Az 

elhasznált levegőt külön légcsatorna vezeti vissza a légkezelő berendezéshez. Természetesen ko-

runk energetikai igényeinek megfelelően ez a rendszer is kiegészíthető hővisszanyerő berendezés-

sel. Az egycsatornás klímaberendezés kevesebb levegővel üzemel, mint a hagyományos berende-

zés. A hagyományos klímaberendezésben használatos 4-5 m/s légsebesség helyett  20...25 m/s –os 

légsebességet alkalmazva és a hőmérsékletkülönbséget a szokásos 3-6°C helyett 15-18°C-ra növel-

ve a csatorna keresztmetszetek jelentősen csökkenthetők. 

Kétcsatornás rendszer. A szellőztetett helyiség gyakran változó hőterhelése esetén az egycsatornás 

helyett kétcsatornás klímarendszer kiépítése célszerű (4.8.3. ábra). A légkezelőben a megtisztított, 

előkezelt levegőt két ágra osztják és egy-egy utófűtőn és utóhűtőn áramoltatják keresztül. A két 

különböző kondíciójú levegőt külön légcsatorna hálózatba vezetik (4.8.3. ábra). Így minden helyi-

ségbe két csatorna érkezik, az egyik a meleg, másik a hideg levegőt szállítja. A légbefúvó egység 

szabályozó szerkezete révén a beérkező fűtött és hűtött levegőt az igények szerint keveri, adagolja. 

A keverő doboz parapet alatt, oldalfalon, mennyezeten egyaránt elhelyezhető. Természetesen a két-

csatornás, nagynyomású rendszer légkezelője, amennyiben elszívó hálózat is létesül, kiegészíthető 

hővisszanyerővel, illetve visszakeverő elemmel.  
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4.8.3. ábra. Nagynyomású klímaberendezés kétcsatornás befúvószerkezetének kialakítása  

(1 helyiség termosztát, 2 hűtött levegő légcsatorna, 3 légmennyiség szabályozó, 4  fűtött levegő lég-

csatorna) 

A nagynyomású klímakonvektor léghűtő és légfűtő berendezése lényegében helyben állítja elő a 

szükséges hűtő- és fűtőteljesítményt.  
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4.9. Helyi klímaberendezések 

 

4.9.1. ábra. Osztott rendszerű ablakklíma-berendezés elvi felépítése 

 

A helyi berendezéseket két nagy csoportra oszthatjuk aszerint, hogy a hűtéshez szükséges teljesít-

ményt előállító hűtőberendezést is az adott helyiségben helyezzük el vagy nem. Eszerint a helyi 

berendezések egyrészt lehetnek osztott rendszerűek (4.9.1. ábra), (pl. a hűtő-körfolyamatra épülő 

ventilátoros klíma-konvektorú split rendszerűek, illetve hideg-melegvizes, ventilátoros klíma-

konvektorú fan-coile rendszerűek), másrészt egybeépített rendszerű helyi klímaberendezések.  

 
4.9.2. ábra. Léghűtéses kültéri hidegvíz előállító berendezés (GEA) 

Elhelyezés szerint megkülönböztetünk légcsatornázott, álmennyezetbe építhető, parapet alatt és 

oldalfalon elhelyezett típusokat, frisslevegő ellátás szerint primer levegős és primer levegő nélküli 
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berendezéseket. Ezen berendezések csoportjában a „klíma” csak a köztudat szerint elterjed szakszó, 

hiszen ezek a berendezések csak a helyiség hűtésére, fűtésére, friss levegő ellátására alkalmasak, 

illetve a felsoroltak közül egyes funkciók hiányozhatnak is a berendezésből. Így precízebb, ha helyi 

hűtésről, fűtésről beszélünk. 

 
4.9.3. ábra, Ventilátoros fűtő-, hűtőberendezés (2 vagy 4 vezetékes)(GEA) 

 

A 4.9.3. ábrán látható készülék, álló helyzetű 2 vagy 4 vezetékes fűtő- vagy hűtőberendezés, jel-

lemző adatai: légárama 150÷1800 m3/h, teljesítménye 1÷20 kW. A készülék részére a hűtött vizet a 

4.9.2. ábrán látható kültéri vízhűtő berendezés állítja elő.  
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5. Komfortelmélet 

5.1. A komfortelmélet alapjai 

Az elmúlt hideg télen az emberbaráti szervezetek statisztikája szerint több százan fagytak meg vagy 

„csak” hűltek ki Magyarországon∗, ezek közül sokan saját fűtetlen lakásukban. Ez az utóbbi érthető 

is, hiszen a komfortelmélet szakirodalma szerint a mi éghajlati viszonyaink között az emberek éle-

tük 80-85 százalékát zárt terekben töltik dolgozva, szórakozva, pihenve. A komfortelmélet eredeti 

célja éppen azoknak az objektív és szubjektív feltételeknek a meghatározása, amelyek mellett az 

egyes emberek vagy embercsoportok tevékenységüknek megfelelő kellemes körülmények között, jó 

közérzettel élik végig mindennapjaikat. Az elégedettség határaihoz tartozó fizikai jellemzőket a 

komfortelmélet szakemberei határozzák meg, az ezek megvalósításához szükséges berendezéseket 

és rendszereket természetesen az épületgépészek tervezik. 

A komfortelméletnek kezdettől kiinduló témája volt az emberi szervezetben lezajló oxidációs fo-

lyamatok energetikai hatásának számszerűsítése. Az elmúlt években, az épületenergetikai auditálás 

meg a passzívházak idején ez a vizsgálat új értelmet nyert, a korábbiaknál pontosabb megfogalma-

zásokra és számértékekre van szükség. A bevezető gondolatokra utalva megemlítjük, hogy az opti-

mális viszonyok rögzítése mellett a komfortelmélet speciális témákkal, a szélsőséges viszonyok 

elviselésének feltételeivel, a védőöltözék megtervezésével is foglalkozik. Ehhez elég csak azokra a 

magyar elméleti és kísérleti kutatásokra utalni, amelyek a katonai ruházat szerepével foglalkoznak 

második világháborús viszonyok (Don-kanyar) mellett. 

 

A komfortelmélet alapjainak oktatása új feladatként jelentkezik a Miskolci Egyetem Áramlás- és 

Hőtechnikai Gépek Tanszékén, az épületgépészeti szakirány részét képezi. A szakirány témakörei 

közül ez áll legtávolabb a tanszék hagyományos oktatási profiljától. Éppen ezért itt az alapokból 

kell kiindulni, meg kell teremteni a megfelelő fogalomtárt, össze kell gyűjteni, majd kritikus szem-

mel rendezni az alapvető képleteket és diagramokat, hozzá kell szokni azokhoz a szubjektív ele-

mekhez, amelyek a tanszék korábbi kutatási területein ismeretlenek voltak. 

 

Az alapozáshoz természetesen itt is meg kellett választani a főirányt, meg kellett keresni a legjobb 

mintákat. Magyarországon ez az utóbbi nem jelent nehézséget, hiszen a Budapesti Műszaki Egye-

tem kutatógárdája kiemelt szerepet játszik a komfortelméletben. A tananyag kidolgozása során ter-

                                                 
∗ Éjjel a hó esik és  
angyal suhog át a sötéten. 
Nesztelenül közelít, 
mély havon át a halál. 
  (Radnóti: Naptár; December) 
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mészetesen tiszteletben kell tartani a már kialakult jelöléseket és a magyar nyelvű szakkifejezése-

ket. Ez azért is fontos, mert a vonatkozó magyar szabványok nagy része jelenleg még angol nyelvű. 

A tananyag kidolgozása során nehézséget jelentett, hogy a szakirodalom egy-egy fizikai jellemző 

jelölésmódjában végtelen sokszínűséget mutat. Ebben persze az is benne van, hogy a komfortelmé-

let az elmúlt negyven évben rohamosan fejlődött és át is alakult. Ehhez elég szemügyre venni a tu-

dományág központi személyét, a dán P.O. Fangert. A harminc évvel ezelőtti művei formai és tar-

talmi szempontból is jelentősen különböznek az újabb keletűektől. Úgy döntöttünk, hogy tananya-

gunknál elsősorban az érvényes magyar szabványokat vesszük figyelembe, már ami a jelöléseket 

illeti. 

5.2. Hőérzet, az emberi test hőtermelése 

A zárt térben tartózkodó ember esetén alkalmazzák a komfortérzet szubjektív fogalmát. Az ezt be-

folyásoló, közvetlenül ható tényezők a 

- hőmérséklet, 

- nedvesség, 

- légmozgás, 

- zaj és 

- megvilágítás. 

Ide sorolják még a mérsékeltebb hatású, ritkább vagy időszakos napsugárzást, ionizációt és rezgé-

seket. Vizsgáljuk most részletesebben a hőkörnyezettel kapcsolatos tényezőket! Ezeket a szakiroda-

lom hőérzeti tényezőknek nevezi. A szubjektív érzés kialakulását alapvetően hat paraméter befolyá-

solja: 

- a levegő hőmérséklete, a hőmérséklet térbeli és időbeli eloszlása illetve változása, 

- a levegő relatív nedvességtartalma, a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása, 

- a levegő sebessége illetve a sebességeloszlás a térben, 

- a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete, 

- az emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályozása, 

- a ruházat hőszigetelő képessége, a párolgást befolyásoló hatása. 

A hat paraméter közül az első négy egyszerű, hagyományos, jól mérhető fizikai jellemző, az utolsó 

kettő az emberi szervezet alkalmazkodóképességével függ össze. 

Az emberi szervezet hőegyensúlya szempontjából az első főtétel szerint alapvető tényezők: 

- az emberi test „hőtermelése”, ami elsősorban a végzett tevékenység függvénye, de bizonyos 

mértékig befolyásolják a kor, a nem és egyéb biológiai jellemzők, 

- az emberi test hőleadása, ami nagymértékben függ az előzőekben említett négy fizikai pa-

ramétertől, valamint a ruházattól. 
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A szubjektív hőérzet számszerűsítése meglehetősen nehéz. Jelenleg elterjedt a szubjektív hőérzeti 

skála alkalmazása. A 7 pontos skála a szokásos angol, német és magyar elnevezésekkel az 5.2.1. 

táblázat szerint. 

5.2.1. táblázat. Szubjektív hőérzet számszerüsítése 

+3 hot heiss forró 

+2 warm warm meleg 

+1 slightly warm leicht warm kellemesen meleg 

0 neutral neutral neutrális 

-1 slightly cool leicht kühl kellemesen hűvös 

-2 cool kühl hűvös 

-3 cold kalt hideg 

 

A kellemes zóna a +1, 0, -1 tartomány. Kelet-Európában ismeretes az 5 pontos skála is, amiből hi-

ányzik a kellemesen meleg és kellemesen hűvös kategória. 

A „hőtermelés” alapja az emberi testben egy speciális oxidációs folyamat. Az égés folyamán fel-

szabaduló energia részben munka formájában hasznosul. Az égéshez oxigénre van szükség. Ha egy 

felnőtt ember nyugalmi állapotban van, akkor oxigénfogyasztása mintegy 

h
m015,0

min
25,0

3

= . 

Ez az oxigénmennyiség szükséges az un. alap-anyagcseréhez. Az átlagos munkavégzés megközelítő 

oxigénigénye 

h
m060,0

min
00,1

3

= , 

a maximális fogyasztás a sportolók esetén mérhető, ez 

h
m30,024,0

min
54

3

÷=÷ . 

5.2.2. táblázat. Munkatípusonkénti oxigénfogyasztás és hőteljesítmény  

Munkatípus Oxigén [ min/ ] „Hőteljesítmény” [W] 

alap-anyagcsere 0,25 88 

könnyű (ülő) munka 0,5 175 

közepes munka 0,5÷1 175÷350 

nehéz munka 1-2 350÷700 

átlagos munka 1 350-88=262 

sportolói csúcs 4-5 735-960 
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A speciális égési folyamat végeredményeként az oxigénfelhasználáshoz bizonyos teljesítményadat 

is számítható (5.2.2. táblázat). 

A hasznos munka energiaszükségletét az előzőek szerint az oxigénfogyasztásból határozzák meg, 

amelyhez a mért fogyasztásból levonják az alap-anyagcsere oxigénfogyasztását. 

Az emberi testben végbemenő oxidációs folyamat során keletkező un. metabolikus hő Fanger sze-

rint az 

Du

O

F
60V

8,5RQM 2
⋅

⋅⋅=      (5.2.1) 

képlettel számítható, ahol 

RQ  [-] a kilélegezett szén-dioxid és a belélegezett oxigén térfogatának aránya ( )
22 OCO V/V , 

értéke 0,83 (pihenés) és 1,0 (nehéz fizikai munka) között változik, 

2OV  [ℓ/min]  az oxigénfogyasztás értéke a levegő 0 oC és1,0132 bar normálállapotában, 

5,8 [(Wh)/ℓ] az egységnyi oxigéntérfogathoz tartozó energiaérték az előző normálállapotban  

   RQ = 1 mellett, 

DuF  [m2] az emberi test ún. Du Bois felülete. 

Ez utóbbi az 
725,0425,0

Du Lm203,0F ⋅⋅=      (5.2.2) 

képlettel számítható, ahol 

m [kg] az egyén tömege,  

L [m] az egyén magassága.  

A szakirodalomban m = 70 kg, L = 1,73 m adatokkal jellemezhető ember Du Bois-felülete ezek 

szerint 84,1=DuF  m2.  

A metabolikus hő Fanger szerint az alábbi összefüggésben van a külső mechanikai munkával és a 

belső hőszükséglettel:  

WHM +=         (5.2.3)  

itt  M [W/m2] a metabolikus hő;  

 W [W/m2] a külső mechanikai munka, ami úgy értendő, hogy W pozitív,  

    ha az ember munkát végez (vagy felmászik a hegyre), negatív,  

    ha lejön a lépcsőn (vagy legurul a hegyről);  

 H [W/m2] az un. „belső hőszükséglet”.  

 

Az elméletet elfogadva a mechanikai munka hatásfoka 

M
Wη=          (5.2.4) 
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lesz, ami az (5.2.3) egyenlettel összevonva a 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−= 2m

W1MH η        (5.2.5)  

eredményt adja.  

A különféle munkavégzés-típusok hőegyenértékének meghatározására a nemzetközi szakirodalom-

ban a „met” egységet használják: 

2m
W58met1 = .       (5.2.6) 

A különféle tevékenységek metabolikus értékeit tapasztalati táblázatok formájában adják meg. 

5.3. Az emberi test hőleadása 

Az emberi test a hőt négy módon tudja leadni:  

- konvektív hőátadással, 

- vezetéssel, 

- sugárzással, 

- párolgással. 

A konvekciót és vezetést összevontan kezelik, az első három hőleadási módot száraz, az utolsót 

nedves hőleadásnak is nevezik. A tapasztalatok, feltevések, illetve mérések alapján az összes 

hőleadás  

- 42-44 százaléka sugárzás, 

- 32-35 százaléka konvekció, 

- 21-26 százaléka párolgás. 

A sugárzás és konvekció lehet hőfelvétel is, a párolgás mindig hőleadás.  

Foglaljuk össze az emberi test hőleadásának számításakor a szakirodalom által használt hőmérsék-

leteket: 

at  [oC] ambiens hőmérséklet, a környezet hőmérséklete a levegő és a határoló felüle-

 tek hőmérsékletének azonossága esetén, 

rt   [oC] közepes sugárzási hőmérséklet, 

ot   [oC] operatív hőmérséklet, 

Rt   [oC] eredő hőmérséklet, 

clt   [oC] a ruházat közepes hőmérséklete, 

Et  és bt   [oC] a test és a bőr hőmérséklete. 

A közepes sugárzási hőmérséklet számításának legegyszerűbb összefüggése: 
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n21

nn2211
r F...FF

tF...tFtFt
+++
+++

=       (5.3.1) 

itt 

n1 F...F    [m2] a környező felületek területe, 

n1 t...t    [oC] a megfelelő felületek hőmérséklete. 

A besugárzási tényezőt is figyelembe veszi a 

273Tt 4
n

1i

4
FiEFr i

−= ∑
=

ϕ       (5.3.2) 

képlet, ahol 

iEFϕ   a test súlypontjába képzelt függőleges felületelem és az egyes határolófelületek  

közötti besugárzási tényező; 

FiT  [K] a határoló felületek hőmérséklete. 

 

Az operatív hőmérséklet meghatározására általában a 

cs

lcrs
o

ttt
αα
αα

+
+

=        (5.3.3) 

képlet használatos, ahol 

sα  [W/(m2K)] a sugárzásos hőátadási tényező;  

cα  [W/(m2K)] a konvekciós hőátadási tényező;  

lt  [oC]  a levegő hőmérséklete.  

Az eredő hőmérséklet a korábbi magyar előírások szerint a 

2
ttt rl

R
+

=        (5.3.4)  

képlettel számítható. A ruházat hőmérsékletén általában a ruházattal borított és a ruházattal nem 

borított testfelületek átlagos hőmérsékletét kell érteni. Számszerű értéke a 21-26 oC közötti kom-

forttartományban 28 oC.  

Az emberi test átlagos hőmérsékletének meghatározására általában a 

( ) rcbE tktk1t +−=       (5.3.5)  

képletet használják, ahol 

rct  [oC] a maghőmérséklet (rectalis) 36÷38 oC;  

bt  [oC] a bőrhőmérséklet;  

k  [-] 0,8÷0,9 hőegyensúly és izzadás esetén, 0,67 hideg környezetben.  
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A bőrhőmérsékletre a szakirodalom számos tapasztalati képletet ad meg, például meztelen emberre 

(a ruházat hatása nélkül) a 
2
oob t00165,0t0332,085,24t −+=  [oC]     (5.3.6) 

[°C]

[°C]t1b

[W]

Q
.

a)

tl [°C]

[°C]

t 

 
5.3.1. ábra. Bradtke-Liese féle diagram [Bánhidi-Kajtár] 

 

 
5.3.2. ábra. Kollmar-féle kettős diagram 
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képlet használatos. A korábbi időkben diagramok használata is gyakori volt. A szemléletesség ked-

véért mutatjuk be az 5.3.1. ábrán az un. Bradtke-Liese féle diagramot, ami a tl környezeti levegő-

hőmérséklet függvényében mutatja be az egyes testrészek hőmérsékletét. Az 5.3.2. ábrán a 

Kollmar-féle kettős diagram látható. Mindkettőnél a tl környezeti levegőhőmérséklet látható a víz-

szintes tengelyen. Az a) jelű diagramon a felöltözött ember átlagos bőrhőmérséklete látható külön-

féle fűtéstípusok esetén. A b) diagramrész az ember hőleadásának különféle típusait számszerűsíti. 

A konvekciós hőleadás számítására a 

( ) [ ]WttAQ lclCEK −= α      (5.3.7)  

Newton-féle összefüggés ajánlott, ahol 

EA  [m2]  az emberi test felülete, DuE FA ≈  közelítőleg 1,8 m2 felnőtteknél,  

   1,2 m2 gyerekek esetén;  

Cα  [W/(m2K)] konvektív hőátadási tényező.  

Az utóbbi 0,1 m/s sebességnél kisebb légáram esetén az 

( ) 25,0
lclC tt4,2 −=α       (5.3.8)  

képlettel határozható meg. Ha a légsebesség értéke a 
s
m6,2v

s
m1,0 <<  tartományba esik, akkor a 

v1,12C =α        (5.3.9)  

képlet használható.  

A sugárzásos hőleadás (ill. hőfelvétel) a 

( )∑
=

−=
h

1i
FiclEFiiiES ]W[ttCbAQ ϕ     (5.3.10)  

összefüggéssel számítható Bánhidi és Kajtár szerint, ahol ib  az ún. hőmérséklet átszámítási ténye-

ző, a 

i2i1

4
i2

4
i1

i tt
100
T

100
T

b
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=      (5.3.11)  

képlettel adódik. A képletben iC  a kölcsönös sugárzási együttható, EFiϕ  az emberi testnek az egyes 

felületekre vonatkoztatott besugárzási tényezője. 

A ruházat hőszigetelő képességének meghatározására az un. „clo” egységet használjuk:  

W
Km155,0clo1

2

= .       
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5.4. Komfort egyenletek 

Fanger elmélete szerint az emberi test hőegyensúlya hat alaptényező függvénye: 

H  [W/m2] a test felületegységére jutó fajlagos belső hőtermelés, 

clI  [(m2/K)/W] a ruházat termikus ellenállása,  

lt  [oC]  a levegő hőmérséklete, 

rt  [oC]  a közepes sugárzási hőmérséklet, 

ap  [Pa]  a vízgőz parciális nyomása a nedves levegőben, 

arv  [m/s]  a relatív légsebesség. 

Ezekkel írható fel az emberi test hőegyensúlya a nemzetközileg (a magyar szakirodalomban is) el-

fogadott jelölésekkel: 

CSLEEEH reswd +=−−−− ,     (5.4.1) 

dE  [W/m2] hőleadás a bőrön keresztül páradiffúzióval, 

swE  [W/m2] hőleadás párolgással az izzadás következtében, 

reE  [W/m2] a kilégzés „rejtett” hője, 

L  [W/m2] a kilégzéssel járó „száraz” hőleadás, 

S  [W/m2] a sugárzásos hőleadás a ruházattal borított test külső felületéről, 

C  [W/m2] a konvekciós hőleadás a ruházattal borított test külső felületéről. 

A két utóbbi mennyiséggel felírható a 

CSK +=         (5.4.2)  

mérlegegyenlet, ahol 

K  [W/m2] a hőátadás a bőr felületéről a felöltözött ember külső felületére  

 (hővezetés a ruházaton keresztül).  

Fanger a hőérzeti vizsgálatokat az emberi test hőmérlegének felírásával kezdte. Az energiamérleg 

egyenletét matematikai kapcsolatba hozta a már korábban bemutatott ASHRAE1 szubjektív hőérzeti 

skálával. Ha a környezet termikus hatása megváltozik, akkor az ember a hőtermelés-hőleadás mér-

legét egy átmeneti folyamatban a hőleadás fokozásával vagy csökkentésével hozza egyensúlyba. A 

Fanger féle alapvető vizsgálatok nem a tranziens folyamatokkal, hanem az ezek végén beállt stati-

kus hőegyensúlyokkal foglalkoznak. A számítástechnikai lehetőségek fejlődésével az utóbbi évek-

ben jelentős eredmények születtek a tranziens folyamatok tekintetében, köztük kiemelkedő magyar 

eredmények is.  

 

                                                 
1 ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 
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A statikus vizsgálatok azt mutatták, hogy egy adott tevékenységet végző ember komfortérzete akkor 

optimális, ha  

- a statikus energiamérleg zérus, a stacionárius esetre vonatkozó első főtétel teljesül, 

- a bőrhőmérséklet szűk tartományon belül marad, 

- a verejtékezés mértéke is egy tartományon belül marad. 

Fanger mérései alapján a metabolikus energiatermelés [W/m2] és a bőrhőmérséklet között semleges 

helyzetben az alábbi regressziós összefüggés határozható meg: 

[ ] [ ]2o
b W/mM0275,07,35Ct −= .     (5.4.3) 

A kellemes hőkomfort állapotában a metabolikus hő és az izzadással leadott hő közötti kapcsolat 

regressziós függvénye: 

[ ] [ ]{ }58W/mM42,0W/mE 22
sw −= .     (5.4.4) 

Ezeket a kritériumokat felhasználva a (5.4.1) alapján írható fel az egyensúlyt kifejező komfort-

egyenlet: 

).tt(hf])273t(

)273t[(f1096,3)t34(M0014,0

)p5867(M107,1]15,58)WM[(42,0
]pa)WM(99,65733[1005,3)WM(

aclccl
4

r

4
clcl

8
a

a
5

3

−++−

−+⋅⋅=−−

−−⋅−−−−

−−−−⋅−−

−

−

−

   (5.4.5) 

A képletben 

at  [oC]  a levegő hőmérséklete, 

ap  [Pa]  a vízgőz parciális nyomása a levegőben, 

rt  [oC]  a közepes sugárzási hőmérséklet, 

clt  [oC]  a ruházat felületi hőmérséklete, 

clf  [-]  a ruházattal borított felület hányada, 

ch  [W/(m2K)] a konvektív hőátadási tényező. 

A komfortegyenlet rendezésével és kiegészítésével Fanger bevezette a szervezet termikus 

terhésének fogalmát, ami a komfortegyenlet egyensúlytól való eltérésével mérhető. Kísérleti úton 

keresett matematikai módszerekkel kezelhető összefüggést a hőterhelés és az ASHRAE féle szub-

jektív hőérzeti skála között. Az így levezetett várható hőérzeti értéket PMV-nek nevezte az angol 

kifejezés (predicted mean vote) kezdőbetűivel. A mutatószám alkalmazásával két feladattípus old-

ható meg: 

a) a PMV kiszámítása az adott tevékenységi szint, környezeti feltételek és ruházkodási paramé-

terek esetén, minősítés az ASHRAE skála számértékeivel, 
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b) adott PMV (lehetőleg -1 ÷ +1 tartomány) mellett, adott tevékenység és ruházat esetén meg 

kell határozni azokat a környezeti feltételeket, amelyekkel a kitűzött feladat teljesíthető (in-

verz feladat). 

Nagyszámú résztvevővel végzett kísérletek során vezette be Fanger a PPD (Predicted Percentage of 

Dissatisfied; Prozentsatz erwarteter Unzufriedener) fogalmát, amit magyarul a hőkörnyezetükkel 

várhatóan elégedetlenek százalékos aránya vagy a kedvezőtlen hőérzet várható százalékos valószí-

nűsége néven találunk a szakirodalomban. A PMV érték és a PPD (PMV) függvény szabványos 

(MSZ EN ISO 7730:2006) számítási módját segédletben adjuk meg. 

5.5. Helyi diszkomfort tényezők 

A jól méretezett zárt téren belül is adódhatnak olyan diszkrét pontok, ahol az ott tartózkodó kísérleti 

személy hőérzetével elégedetlen lesz. Helyi diszkomforttényezőknek nevezik azokat a paramétere-

ket, amelyek  

- egy adott zárt térben csak egyes pontokra jellemzők, 

- hatásuk nem az egész emberi testre, hanem csak annak egyes részeire terjed ki. 

A jelenleg érvényes szabvány az alábbi tényezőket veszi sorra: 

- huzathatás (draught), 

- vertikális hőmérsékletkülönbség (vertical air temperature difference), 

- hideg illetve meleg padlók (warm and cool floors), 

A szabványos számítási összefüggéseket segédletben adjuk meg. 

 

5.6. A szaghatások által okozott légszennyezés 

A szaghatások okozta légszennyeződés számszerűsítésének általánosan elfogadott elve az volt, 

hogy referenciaértékként az emberi szervezetből felszabaduló szagszennyeződést kell választani. 

Jelenleg ezen a téren is Fanger érdekes ötlete érvényesül. Ennek alapján két új mértékegységet ve-

zettek be, az „olf” számszerűsíti a légszennyezőforrás erősségét, a „decipol” az érzékelt légszeny-

nyezés számszerűsítésére szolgál. A viszonyok szemléltetésére Fanger 1988-ból származó ábráit 

használjuk, mint mindenki más. 

Az 5.6.1. ábra azt mutatja, hogy 1 olf szagszennyezést az a standard személy bocsát ki, aki 

- felnőtt irodai dolgozó, 

- ülő helyzetben van termikus komfort feltételekkel, 0,7 fürdés/nap higiéniai standard szerint 

tisztálkodik. 

Az olf a latin olfactus = szagérzékelő képesség szóból ered. 
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Minden egyéb szennyezőforrás erőssége annyi olf, ahány standard személyből felszabaduló szag-

szennyezés okoz ugyanakkora légszennyezettséget, mint a vizsgált forrás, ezt az 5.6.2. ábra példá-

ján szemléltetjük. Az olf is relatív mértékegység, mint a clo vagy met. 

Az emberből származó szagszennyezés azért lehet referenciaérték, mert jól ismert és az irodák, elő-

adótermek és egyéb zárt terek esetén mindig is a benn tartózkodókat tekintették fő légszennyező 

forrásnak. A szellőzési előírások is egy főre vetítve adják meg a szellőzőlevegő szükséges mennyi-

ségét. Az 5.6.3. ábrán azt mutatjuk be, hogy 1 olf erősségű szennyezőforrás esetén milyennek érzé-

keljük a levegő minőségét különféle szellőztető légmennyiségek mellett. A vízszintes tengelyen a 

fajlagos levegőmennyiség, a függőleges tengelyen az elégedetlenségi százalék (percentage 

dissatisfied %) látható. Ez azon személyek részaránya, akik a helyiségbe lépve annak levegőjét el-

fogadhatatlanul rossznak érzik. A klasszikus kísérlet során több mint ezer légszennyező személy 

hatását értékelte 168 férfi és nő. Néhány szennyezőforrás olf értékét az 5.6.1. táblázatban mutatjuk 

be. 

5.6.1. táblázat. Szennyezőforrások olf értékei 

Tevékenységek olf/fő 

felnőttek, ülő foglalkozás (1-1,2 met) 

   0% dohányzó  

   40 % dohányzó 

   100 % dohányzó 

dohányzó dohányzás közben 

 

1 

3 

6 

25 

felnőttek, aktív tevékenység 

   alacsony aktivitás (3 met) 

   közepes aktivitás (6 met) 

   nagy aktivitás (élsport, 10 met) 

 

4 

10 

20 

gyerekek 

   óvodások, 3-6 évesek (2,7 met) 

   iskolások, 14-16 évesek (1-1,2 met) 

 

1,2 

1,3 
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5.6.1. ábra. A standard személy szagszennyezése: 1 olf 

 

 
5.6.2. ábra. A 3 olf erősségű forrás szagszennyező hatásának értelmezése 

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

q [l/(s olf)]

PD
 [%

]

PD q( ) 100 q 0.32<if

395e 1.83− q0.25⋅
⋅

⎛
⎝

⎞
⎠ otherwise

:=

 
5.6.3. ábra. Az 1 olf definíciós görbéje (Bánhidi)  

 



Komfortelmélet 

 152

1 olf

1 decipol

V=10 l/s 
.

 
5.6.4. ábra. 1 decipol szagszennyezettség értelmezése 

 

 

0 2 4 6
0

20

40

60

C [decipol]

PD
 [%

]

PD C( ) 100 C 31.3>if

395e 3.25− C 0.25−⋅
⋅

⎛
⎝

⎞
⎠ otherwise

:= ha

egyéb esetekben

 
5.6.5. ábra. Elégedetlenségi százalék (percentage dissatisfied %) a decipolban kifejezett C szag-

szennyezettség függvényében 

 

A légszennyező anyagok koncentrációja a forrás erősségétől és a szellőzés hígító hatásától függ. 

Egy decipol azon szagszennyezés mértéke, amelyet egy standard személy (1 olf erősségű forrás) 

okoz, ha a szellőztetés /s10  légmennyiséggel történik: 

/s
olf

10
1decipol1 =  . 

A decipol a latin pollutio = szennyezés szóból ered. A teljes átszellőztetéssel fenntartott 1 decipol 

értéket az 5.6.4. ábra szemlélteti. Az 5.6.5. ábrán az elégedetlenségi százalékot mutatjuk be a 
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decipolban kifezett C érzékelhető levegőminőség függvényében. A diagram ugyanazon a kísérletso-

rozaton alapul, mint az 5.6.3. ábra diagramja, a regressziós függvények és a számértékek egyértel-

mű összefüggésben vannak, 

A szennyezőforrások erősségének számszerűsítése után így az érzékelhető szagszennyezést is szá-

mítani tudjuk. Ezekkel már felírható a légszennyezés mérlegegyenlete egy adott térre: 

Au

i
i

AuR V

G
10CC

∑
⋅+=       (5.6.1) 

ahol 

RC  [decipol] az adott térben érzékelt levegőminőség, 

AuC  [decipol] a külső levegő minősége, 

∑
i

iG  [olf]  a szennyezőforrások összegezett erőssége a rendszerben, 

AuV  [ /s ]  a szellőzőlevegő térfogatárama. 

A tervező feladata általában a külső levegőszükséglet meghatározása. Az (5.5.1) alapján a 

AuR

i
i

Au CC

G
10V

−
⋅=

∑
      (5.6.2)  

számítási összefüggés írható fel.  

Az 5.6.5. ábrán megadott regressziós összefüggés felhasználásával felírható a 
4

R ]98,5)PD(n[112C −−=       (5.6.3)  

képlet, ami a termikus komfortegyenlettel analóg matematikai kifejezés az adott helyiség levegőmi-

nőségére.  

5.7. A hőkörnyezet méretezése 

A hőkörnyezet méretezése a szabványok figyelembevételével történhet, a lépések javasolt sorrendje 

az alábbi (Bándidi): 

a, az aktivitási szint (W/m2, illetve met) meghatározása, 

b, a ruházat szigetelőképességének meghatározása, 

c, az optimális operatív hőmérsékletek megállapítása, 

d, a kategóriák megválasztása, a megfelelő PPD érték meghatározása és ellenőrzése, 

e, a kategóriában előírt megengedett huzat elégedetlenségi százalékának megállapítása, az át-

lagos légsebesség meghatározása, 

f, a vertikális hőmérsékletkülönbség hatásának vizsgálata, a kategóriának megfelelő maximális 

különbség megállapítása, 

g, a padlóhőmérséklet hatásának elemzése, a megengedhető padlóhőmérséklet meghatározása, 
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h, a sugárzási aszimmetria elemzése, a megengedhető érték meghatározása. 

 

A hőkomfort olyan lelkiállapot, ami a hőkörnyezettel szembeni elégedettséget fejezi ki. Ezzel 

szemben elégedetlenséget okozhat az egész test melege vagy hideg diszkomfort érzülete, ami a 

PMV és PPD értékpárral számszerűsíthető, vagy pedig a test egy bizonyos részének nem várt hűtése 

(vagy melegedése). 

 

Az egyedi sajátosságok miatt lehetetlen olyan hőkörnyezetet meghatározni, ami mindenki számára 

kielégítő. A helyiségben tartózkodók bizonyos százaléka mindig elégedetlen lesz. Az a lehetősé-

günk, hogy olyan hőkörnyezetet alakítsunk ki, amit a benn tartózkodók meghatározott százaléka 

elfogadhatónak tart. 

A helyi és nemzeti sajátosságok, technikai fejlettség és klimatikus viszonyok következtében maga-

sabb minőségű hőkörnyezet (kevesebb elégedetlen) vagy egy alacsonyabb minőség (több elégedet-

len) elfogadása is lehetséges. Ilyen esetekben a PMV és PPD, a huzatmodell, a helyi diszkomfort 

tényezők közötti viszony és az elégedetlen személyek várható százaléka felhasználható arra, hogy a 

környezeti paraméterek különféle tartományait alakítsuk ki a hőkörnyezet értékelése és tervezése 

céljából. Ezeket a tartományokat a segédletben mutatjuk be. 

A hőkörnyezet méretezésére az elmúlt évtizedekben számos módszer alakult ki és hatalmas meny-

nyiségű kísérleti eredmény gyűlt össze. Elvi és terjedelmi okokból a segédletben csak azokat a leg-

fontosabb tervezési értékeket foglaljuk össze, amelyeket a jelenlegi magyar szabványok is tartal-

maznak. Ezek a szabványok angol nyelvűek, ezen nem is változtattunk, de megadjuk a legfontosabb 

jellemzők általánosan elfogadott magyar megnevezését is. 

 

5.8. A belső levegőminőség általános vizsgálata 

A belső levegő minőség (BLM) alatt a komfort terek levegőjének minden olyan nem termikus jel-

lemzőjét értjük, melyek az ember közérzetét befolyásolják. A belső levegő minőségét befolyásoló 

szennyezőanyagok: 

- gázok és gőzök, 

- szaganyagok (építő és burkoló anyagok, emberi, növényi eredetű szaganyagok), 

- aerosolok (porok, pollen anyagok), 

- vírusok, baktériumok, gombák, spórák. 

Az ember a belső levegő minőségét két érzékszervével érzékeli. Alapvetően szaglás útján (orr), 

valamint a szem kötőhártyájának viselkedésén keresztül. 
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A szennyezőanyagok származhatnak a külső levegőből, a már említett épületszerkezeti és burkoló-

anyagokból, berendezési tárgyakból, bútorokból. További szennyezőanyag forrás a komforttérben 

tartózkodó személy és a kiszolgáló klímatechnikai rendszer. A BLM szempontjából kiemelt helyen 

szerepelnek az irodák. Ezt alapvetően két tényező indokolja. Az első: a klimatizált komfortterek 

viszonylag nagy hányadát jelentik és a benntartózkodási idő a teljes munkaidő. A másik tényező az, 

hogy az irodai munka jellegéből adódóan fokozott koncentrációra, szellemi frissességre van szük-

ség. A gazdaságos és energiatakarékos klimatizálás miatt fontos az építő és burkolóanyagok megvá-

lasztása és a klímarendszer tisztítása. Különösen fontos a szűrőcsere idejének megválasztása. 

A BLM tartalmazza a komforttér levegőjében lévő valamennyi levegőszennyező anyagot. Együttes 

hatásuk – eredőjük értékelése jelentett bonyolult feladatot. Valamennyi komponens szelektív mó-

don mérhető, ez azonban nem azonos az együttes hatás értékelésével.  

5.8.1. A koncentráció mértékegységei 

A légszennyezettségi koncentráció az alábbi mértékegységekkel fejezhető ki: 

a) térfogat-térfogatra vonatkoztatott koncentráció 

kt,t [m3/m3]; [cm3/cm3] 

használatos még a ppm (Parts pro Millionen) 

1ppm=1 cm3/m3 

a térfogat %-os érték: kt,t%=100·kt,t=tf %, 0,1 tf%=1000 ppm 

b) Tömeg-térfogatra vonatkoztatott koncentráció 

ks,t [kg/m3]; [mg/m3]  

c) Tömeg-tömegre vonatkoztatott koncentráció 

ks,s [kg/kg]; [mg/kg]  

A tömegszázalékos érték: ks,s% =100 ks,s 

d) db – térfogatra vonatkoztatott koncentráció 

kdb,t [db/m3], por, aerosol részecske koncentráció értékelésére használjuk.  

 

5.8.2. A koncentráció változása időben állandó kibocsátású szennyezőanyag forrás esetén 

A helyiségben állandó kibocsátású szennyezőanyag forrás ( ]h/mg[K ) működik. A feladatunk 

annak meghatárrozása, hogy hogyan változik a helyiségben a szennyezőanyag koncentrációja az idő 

függvényében. Rendelkezésre álló adatok: 

Vh [m3]   a helyiség térfogata, 

kk [mg/m3] koncentráció a külső levegőben, 

qvsz [m3/h] szellőző levegő térfogatárama, 
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k [mg/m3] koncentráció a belső térben, 

Feltételezve, hogy a szellőztetés folyamatos, a külső levegőben lévő szennyezőanyag koncentráció 

állandó, a tér homogén és nincs helyi szennyezőanyag elszívás az 5.8.1. ábra jelöléseivel a szeny-

nyezőanyag mérleg a következő egyenlettel írható le: 

qvsz [m3/h]

qvsz [m
3/h]

k [mg/m3]

K [mg/h]
.

kk [mg/m3]  
5.8.1. ábra. Állandó kibocsátású szennyezőanyag forrás modellje 

 

  dkVdkqdkqdK hvszkvsz ⋅=⋅⋅−⋅⋅+⋅ τττ ,    (5.8.1) 

qvsz-el elosztva az egyenletet és bevezetve az óránkénti légcsere-számot: 
h

vsz

V
qn = , rendezés után a 

következő elsőrendű, szétválasztható típusú differenciálegyenlethez jutunk: 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−+⋅

τd
dkkk

q
Kn k
vsz

    (5.8.2) 

Az egyenletet a kk)0(k ==τ  kezdőfeltétel megadása után az 5.8.2. ábrán ismertetett MATHCAD 

programmal oldottuk meg. 
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5.8.2. ábra. A számítás MATHCAD programja 
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5.8.3. A koncentráció változása adott mennyiségű szennyező anyag kibocsátása esetén 

qvsz [m3/h]

qvsz [m
3/h]

k [mg/m3]

K [mg]

kk [mg/m3]  
5.8.3. ábra. Adott mennyiségű szennyező anyag kibocsátás számítási modellje 

 

A helyiségben egyszeri szennyezőanyag kibocsátás történt. A folyamatos szellőztetés hatására a 

szennyezőanyag koncentráció csökken. Feltételezve, hogy a szellőztetés folyamatos, a külső leve-

gőben nincs a vizsgált szennyezőanyagból, a tér homogén és nincs helyi szennyezőanyag elszívás, 

az 5.8.3. ábra jelöléseivel felírható a szennyezőanyag mérlegegyenlete: 

  dkVdkq hvsz ⋅=⋅⋅ τ      (5.8.3) 

Kezdőfeltétel: 0=τ  időpontban a kezdeti koncentráció értéke: 
h

0 V
Kkk == . 

A MATHCAD programmal (5.8.4. ábra) ez a differenciálegyenlet is könnyen megoldható: 
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Adatok 

Kp 100:= mg /h

kk 0.0001:= mg /h

qvsz 4000:= m3/h 

Vh 500:= m3 

n
qvsz
Vh

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:= n 8=

f τ k, ( ) k− n⋅:=  
Kezdõfeltétel τ0 0:= k0 kk:=

τ1 1:= h 
Vizsgált idõtartam:

N 5 103×:=Számítási pontok száma:

Megoldási utasítás :

Given

k' τ( ) f τ k τ( ), ( ) k τ0( ) k0

k Odesolve τ τ1, ( ):=
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5.8.4. ábra. A számítás MATHCAD programja 
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5.8.4. A CO2 koncentráció hatása az ember közérzetére 

Max von Pettenkofer vizsgálta és kimutatta, hogy a külső levegőben a CO2 koncentráció 0,03 – 0,04 

tf % (300-400 ppm), a lakásokban 0,09 tf%, míg előadótermekben lényegesen magasabb érték mér-

hető. Megállapította, hogy maximum 0,1 tf% (1000 ppm) CO2 tartalom tekinthető a „jó levegő” 

kritériumának, amit Pettenkofer számnak neveznek. 

A CO2 koncentráció változásának emberi közérzetre gyakorolt hatását az 5.8.1. táblázat érzékelteti. 

5.8.1. táblázat. A CO2 hatása az ember közérzetére 

0,1 tf% Pettenkofer szám 

2,5 tf% Nincs még hatás 

3 tf% Erős mély légzés 

4 tf% Órákon át fejfájást, fülzúgást, szédülést okoz 

5 tf% 0,5-1 órán át halált okozhat 

8-10 tf% Azonnali halál 

 

A légzés frisslevegő igénye: 

 
kmeg

2CO

kk
KV

−
=  ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅ főh
m3

      (5.8.4) 

KCO2   az ember  CO2 kibocsátása [m3/(hfő)], 

kmeg   a koncentráció megengedett értéke [m3/m3], 

Kk   a CO2 koncentráció a külső levegőben [m3/m3], 

MSZ 04 135/1-1982 szerint: 20 m3/h fő dohányzás nélkül, 

    30 m3/h fő dohányzás esetén. 

MSZ 21875-2-1991 pontosít a munkavégzés szerint: 

Szellemi munka    30 [m3/(hfő)], 

Könnyű fizikai munka   30 [m3/(hfő)], 

Közepes fizikai munka   40 [m3/(hfő)], 

Nehéz fizikai munka    50 [m3/(hfő)]. 

 

A német szabvány a tér rendeltetése szerint fejadagra, illetve alapterületre állapítja meg a minimális 

értéket: 

Pl.  kisterű iroda   40 [m3/(hfő)]  4 [m3/(hm2)], 

 nagyterű iroda  60 [m3/(hfő)]  6 [m3/(hm2)], 

 osztályterem   30 [m3/(hfő)]  15 [m3/(hm2)]. 
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5.8.5. Dohányfüst 

A dohányfüsttel ezernél több szennyezőanyag komponens jut a levegőbe, köztük: széndioxid, hamu 

részecskék, nikotin. Ingerli a szemet, orrot és a betegségeknél rizikófaktor. Jelentősen (2-6-

szorosára) növeli az érzékelhető szennyeződésterhelést. Ezen hatások csak a légcsereszám jelentős 

növelésével egyensúlyozhatók. A vizsgálatok szerint az ingerhatás megszüntetése elszívott cigaret-

tánként 100 m3 friss levegő bevezetését igényli. A dohányzásból CO is jut a levegőbe. Nemzetközi 

műszaki irányelvek lakóhelyiségekben 10 mg/m3, konyhákban és mellékhelyiségekben (max. 3 

h/nap tartózkodás) 20 mg/m3 határértéket tartalmaznak. 

A dohányzás jelentősen befolyásolja a kilélegzett levegő CO tartalmát (7,1 mg/m3 a nemdohányzók, 

9,6 mg/m3 a pipázók és szivarozók, 24,3 mg/m3 a cigarettázók kilélegzett levegőjében a CO tarta-

lom). 

5.8.6. A kontaminációs fok és a szellőzés hatásossága 

A kontaminációs fok azt fejezi ki, hogy a helyiség adott pontjában (5.8.5. ábra) milyen mértékben 

szennyeződött a levegő a szellőző és a távozó levegő szennyezettségét figyelembe véve. 

 
5.8.5. ábra. A levegő szennyeződése 

 

A kontaminációs fok számítása:  

sz

szb

cc
cc

−
−

=μ        (5.8.5) 

A kontaminációs fok reciproka a szellőztetés hatásossága: 

  
sz

szb

szb

sz

kk
kk

cc
cc1

−
−

=
−
−

==
μ

ε      (5.8.6) 

Ideális hígításos szellőzés esetén: 1== εμ , minden más esetben μ<1 és ε>1 

A levegővezetés módján kívül a szellőző és távozó levegő hőmérséklete is befolyásolja a szellőzte-

tés hatásosságát. Levegőminőségi szempontból az a célszerű, ha a kontaminációs fok minél kisebb, 

illetve a szellőztetés hatásossága minél nagyobb. 
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5.8.6. ábra. A szellőztetés hatásossága a tartózkodási zónában 

 

5.8.7. A szükséges frisslevegő igény méretezése az egészségügyi követelmények alapján 

A méretezést adott szennyezőanyag fajtára vonatkozóan végezzük el az alábbi összefüggés szerint: 

 ( ) ε⋅−
=

kb kk
KV       (5.8.6) 

K  - a szennyezőanyag kibocsátás [mg/h], 

kb, kk    - a szennyezőanyag koncentráció a külső levegőben illetve a belső levegőben (megengedett 

érték), 

ε  - a szellőzés hatásossága. 

A szükséges frisslevegő igény méretezése az érzékelhető BLM (belső levegő minőség) biztosításá-

hoz: 

  
kb cc

G10V
−

=        (5.8.7) 

G  [olf] – a szennyezőanyag forráserőssége, 

V  [l/s] – friss levegő térfogatárama, 

cb, ck BLM a tartózkodási zónában és a külső levegőben. 

Ha figyelembe vesszük a szellőztetés hatásosságát (ε): 
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 ( ) ε⋅−
=

kb cc
G10V .      (5.8.8) 

A V  számítása a következő lépésekben végezhető el: 

1. A helyiség komfortigénye alapján – a várható elégedetlenek százalékos arányát figyelembe véve 

– rögzítjük a komfort kategóriát (A, B, C közül). 

2. A helyiség kategóriája alapján felvehető a belső levegő minősége. 

3. A külső levegő minőségének megállapítása az épület elhelyezkedése, környezete alapján. 

4. A személyek szennyezőanyag kibocsátásának meghatározása a tevékenységi szint alapján. Dohá-

nyosok arányát figyelembe kell venni. 

5. Az épület, bútor, burkolat és a légtechnikai rendszer okozta szennyezőanyag kibocsátásának 

meghatározása „üzemelő” épületek esetében 0,3÷0,5 olf/m2 padlószinti értékkel lehet számolni. 

Legtöbb esetben (ahol van) ott a klímarendszer „termeli” a legtöbb szennyezőanyagot (0,2÷0,3 

olf/m2). 

A linóleum által kibocsátott szennyezés:   1,6 olf/m2. 

PVC padlóanyag által kibocsátott szennyezés:  1,4 olf/m2. 

Gumi által kibocsátott szennyezés:   4,6 olf/m2. 

6. A belső szennyezőanyag források együttes emissziójának a meghatározása. 

7. A szellőztetés hatásosságának a meghatározása. 

8. A friss levegő igény számítása. 

 

A frisslevegő szükséglet fajlagos értékeit az 5.8.2. táblázatban foglaljuk össze. 

 

5.8.2. táblázat. Fajlagos frisslevegő előírások (ősszefoglalás) 

 

Épület 

Terhelés 

[fő/m2] 

ASHRAE 

62-89 l/(s m2) 

CR 1752 

A 

[l/(s m2)] 

B 

[l/(s m2)] 

C 

[l/(s m2)] 

Egyszemélyes iroda, 

nemdohányzó 10 m2 

0,1 1,0 2,0 1,4 0,8 

Egyszemélyes iroda, 

nemdohányzó 10 m2 

0,07 0,7 1,7 1,2 0,7 

Előadóterem 1,5 12,0 16,0 11,2 6,4 

Osztályterem 0,5 4,0 6,0 4,2 2,4 

 
A légállapot ellenőrzés egyek hatékony eszköze a TESTO légállapotmérő műszercsalád. 
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5.9. A porterhelés 

A por káros hatását az emberi szervezetre három módon fejtheti ki: a bőrön át, táplálkozás útján, 

légzés során. A porártalom nagy részének az a jellegzetessége, hogy káros hatása alig észlelhető, az 

esetleges súlyos megbetegedés tünetei éveken át nem mutatkoznak. Az éveken át belélegzett és le-

rakódott por egészségkárosításának az a legkellemetlenebb következménye, hogy a teljes felépülés-

re már sosem lesz mód. A foglalkozási megbetegedések 25 %-át közvetlenül a por okozza, de még 

több, amit a porok közvetve idéznek elő. 

Egészségügyi szempontok alapján a lebegő porokkal (d< 10 μm) kapcsolatosan több fogalmat ér-

telmezhetünk: 

- respirábilis por  - a levegőben lévő pornak az a része, mely az alveolusokban lerakó-

dik 

- durva por  - a levegőben lévő pornak az orr, melléküregek, a garat, a légcső és a 

hörgők által visszatartott része 

- totálpor   - a respirábilis és a durva por összege 

- fibrogén por:  - a tüdő kötőszövet képződésével járó megbetegedését előidéző porok 

(szilikózis, azbesztózis).  

 

5.9.1. Portechnikai alapfogalmak 

A különböző nagyságú szemcsékből álló porhalmazban a szemcseméret széles határok között válto-

zik. A porszemcsék rendkívüli nagy száma miatt a különböző méretek előfordulásának gyakorisága 

a nagy számok törvényszerűségének módszerével, a statisztikus valószínűség számítás eszközeivel 

vizsgálható, és folytonos szemcseeloszlás görbével jellemezhető. 

A porszem; vagy szemcse, a por minden egyes különálló részecskéje. Jellemző mérete a d szemcse-

nagyság, amelynek a mértékegysége [μm]. 

A szemcsenagyság: jellemzésére 60 [μm] felett az a névleges méret szolgál, amely egyenlő a négy-

zetes nyílású szitának azon lyukbőségével, amelyen a szem még éppen átesik. A 60 [μm] -nél ki-

sebb porszemeknél szemcsenagyságon azt az un. ekvivalens szemcseátmérőt értjük, amelyet 

széreléssel vagy szedimentálással megállapított esési sebességből számítunk ki. 

A szemcsenagyság fokozat, vagy frakció: valamely porhalmaz meghatározott alsó- és felső méret-

határok közé eső méretű szemcséinek összessége. 

Főszemcse: az olyan méretű szemcsék, amelyek gyakorlatilag egyenlő nagyságúak és a legnagyobb 

százalékos arányban fordulnak elő a porhalmazban. 

A por összetétele a szemcsék nagysága szerint az un. szemcsézet: a porhalmaz különböző szemcse-

nagyság szerinti frakcióinak tömegszázalékos eloszlása.  
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Szemcseösszetétel meghatározása, vagy frakcionálás: a porhalmaz szemcseméret eloszlásának kü-

lönböző mérési módszerekkel történő meghatározása és tömegarányban (%-ban) történő megadása. 

A laboratóriumi vizsgálat eredményeként nyert, diszkrét tartományokra vonatkozó frakció értékek-

ből közvetlenül nem állítható elő olyan, a porra jellemző folyamatos szemcseeloszlási görbe, amely 

a szemcseméret függvényében tartalmazza az egyes frakciók tömegszázalékban kifejezett gyakori-

ságát. 

A számítások megkönnyítése érdekében a por szemcsézetét célszerű az R maradvány görbéjével 

megadni. A szitálásnál, (vagy más vizsgálati módszernél) a megadott méretű szitán áteső porrész az 

un. áthullás, németül Durchgang, amelyet tömegarányban szoktak megadni és D-vel jelölni. A meg-

adott méretű szitán fennmaradó porrész a teljes szitálási maradék, az un. maradvány, jele R 

(Rückstand), amelyet szintén tömegarányban szoktak megadni. Egy tipikusnak tekinthető szitálási 

maradék görbe látható a 5.9.1. ábrán.  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

20

40

60

80

100

Szemcseméret, de (mikron) 

M
ar

ad
vá

ny
 g

ör
be

, R
(d

e)
 [%

]

 
5.9.1. ábra. A maradványgörbe R(de) 

 

Mint már említettük a szemcseeloszlás meghatározását de=60 μm szemcseméretig legegyszerűbben 

szabványos lyukméretű sziták sorozatával lehet megtenni. A szitasor bármelyik tagjának teljes szi-

tálási maradványába a nála nagyobb lyukbőségű szitákon már fennmaradt pormennyiség is beleér-

tendő. Az eloszlás meghatározásához először a szitamaradék görbét veszik fel úgy, hogy megmérik 

egy-egy adott lyukméretű szitán fennmaradt frakció mennyiségét. Azért, hogy a folytonos eloszlást 

minél jobban megközelítő diagramot kapjunk, minél több szitaméretet kell használni. 
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Természetesen minden frakcióra igaz, hogy D(de)+R(de)= 1 (100%).  

Az un. R(de) maradványgörbét - amely a de szemcsenagyság függvényében mutatja az R szitama-

radvány tömegarányban megadott értékét - úgy állítjuk elő, hogy az egyes sziták de1, de2, … den áteső 

szemcseméretéhez hozzárendeljük R1, R2, … Rn szitamaradékokat, majd az így kapott pontokra 

folyamatos görbét illesztünk.  

Nyilvánvaló, hogy a de=0 helyen R görbe értéke mindig 1 (illetve 100 %), mert a nulla lyukméretű 

szitán minden szemcsenagyság fennmarad. Az elkészült R(de)-maradvány görbéből (lásd 5.9.1. áb-

rát) pedig azt tudjuk meghatározni, hogy egy tetszőleges de méretű szemcsénél nagyobb méretű 

szemcse a porhalmazban milyen R(de) arányban fordul elő. A D(de) áthullás görbe az R(de) marad-

vány görbe ismeretében D(de)=1-R(de) összefüggés felhasználásával határozható meg. A durvább 

szemcsézetű porok maradványgörbéjének megszerkesztéséhez elegendő szitálást alkalmazni. A 60 

[μm]-nél kisebb szemcsék esetén a további frakcionálás szükséges, amelyet más módszerekkel, pl. 

széreléssel végeznek el. 

A szemcseeloszlási (frakció-eloszlási), vagy más néven gyakorisági görbét a D(de) vagy az R(de) 

görbe deriválásával kapjuk: 

( ) ( )ee
e dd

dR
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dD)d(p −== .     (5.9.1) 

1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

1 .10 4

2 .10 4

3 .10 4

4 .10 4

5 .10 4

Szemcseméret, de (mikron) 

Sz
em

cs
em

ér
et

 e
lo

sz
lá

si
 g

ör
be

, p
(d

e)

 

5.9.2. ábra. A szemcseeloszlás p(de) függvénye 

 

A p(de) szemcseméret eloszlási görbe (lásd 5.9.2. ábrát) a D(de) illetve az R(de) görbe deriváltja, 
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ezért a maximum pontjához tartozó de szemcseméretnél, ahol ( ) ( )[ ] 0
dd

Dd
dd

dp
2

e

2

e

== , a  D(de) és 

R(de) görbén inflexiós pont található. A p(de) görbe maximumához tartozó szemcseméretet, mivel 

ehhez közeli méretek leggyakoribbak a porhalmazban, főszemcsének nevezzük.  

A szemcseméret eloszlási görbe ismeretében két tetszőleges szemcsehatár (de2-de1)=Δde) közötti 

frakció tömegszázalékát a görbe de2-de1  szemcsehatárok közötti integráljából számíthatjuk ki. A 

frakció-eloszlási görbe alatti terület értéke pedig 1 illetve 100 %. 

A szemcsék összetapadása miatt a 60 μm méret alatti részek frakciói csak bizonyos hibával hatá-

rozhatók meg, amit a mérés egyéb hibái tovább növelhetnek. A bizonytalanságok matematikai mód-

szerek alkalmazásával csökkenthetők. 

Ennek egyik módja, hogy a p(de) szemcseméret eloszlást a Gauss-féle normális eloszlás függ-

vénnyel közelítik. A Gauss-féle normális eloszlás sűrűségfüggvényét a: 

  ( ) 2

2

2
)(exp(

2
1f

σ
ξξ

σπ
ξ −

−⋅
⋅

=     (5.9.2) 

egyenlet írja le, amelyben: 

σ   a szórás, 

ξ a valószínűségi változó, 

ξ  a valószínűségi változó leggyakoribb értéke. 

A szemcseméret eloszlási görbe általában nem normális eloszlású, mert erős aszimmetriát mutat. A 

görbe aszimmetriája abból fakad, hogy a szemcsék szállítás közben tetszőleges mértékben véletlen-

szerűen aprózódhatnak.  

Ha a szemcseátmérő logaritmusát tekintjük valószínűségi változónak (ξ=lnde), akkor a szem-

cseméret logaritmusának eloszlása már jól közelíthető a a Gauss-eloszlás görbével. Ekkor a szá-

munkra fontos középértéket és szórást meg tudjuk határozni, amelyekkel a frakcióeloszlási görbe 

adódik:  
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ahol σ  az lnde szórása, ξ  a szemcseátmérők logaritmusának középértéke. 

A szemcseösszetétel megállapítása a valószínűség elmélet alkalmazásával elvégezhető. 

A frakcióeloszlás másik leírási módszerénél, amelyet Rammler- Rosin és Benett dolgozott ki, a 

szitamaradvány görbét közelítik a 
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képlettel, ahol 

R [%]   a szitamaradék, 

de [μm]  a szemcseméret, 

ed  [μm]  az adott porra jellemző szemcsenagyság, 

n≈0,4÷1,8  a porra jellemző kitevő. 

 

E közelítés előnye, hogy megfelelő koordináta rendszerben egyenessel ábrázolható a maradvány-

görbe, s így kevés mérési eredményből is biztonsággal meghatározható n és ed  értéke. Ezt a mód-

szert RRB eljárásnak nevezi a szakirodalom.  

 

5.9.2. A porleválasztók jellemzése 
A porleválasztó: olyan szerkezet, amely a rajta keresztülvezetett gáz illetve levegő portartalmának 

túlnyomó részét kiválasztja és felfogja. 

A porleválasztó-berendezés: a porleválasztó és a működéséhez szükséges segédberendezések együt-

tese. A porleválasztó berendezés rendszerint a legfontosabb alkatrésze valamely portechnikai be-

rendezésnek, mint pl. a portalanítóknak, a pneumatikus szállítóberendezéseknek. 

Belépő gáz térfogatárama: (qvbe, m3/h) a porleválasztóba bevezetett tisztítatlan gáz. 

Kilépő gáz térfogatárama: (qvki, m3/h) a porleválasztóból távozó tisztított gáz. 

Belépő keresztmetszet: az a keresztmetszet, amelyen át a gáz beáramlik a porleválasztóba. 

Kilépő keresztmetszet, amelyen át a tisztított gáz távozik a porleválasztóból. 

A porleválasztó ellenállása (Δp [Pa]) a gázbelépés és a gázkilépés közötti össz-nyomáskülönbség. 

Összportalanítási fok: (összhatásfok, εö) a leválasztott por tömegáramának és belépő gázban lévő 

por tömegáramának az aránya, amely %-ban is megadható. Az össz- portalanítási fok többféle mó-

don is számítható: 
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ahol: 

m   a leválasztott por tömegárama, kg/h, 

bem   a leválasztóba érkező por tömegárama, kg/h, 

kim   a leválasztóból távozó por tömegárama, kg/h, 

kbe  a porkoncentráció a belépő qvbe térfogatáramú gázban, kg/m3, g/m3, mg/m3, 

kki  a porkoncentráció a kilépő qvki térfogatáramú gázban, kg/m3, g/m3, mg/m3, 

εö  az összportalanítási fok.  

 

Ha a be- és kilépő gázmennyiség ugyanaz, vagyis qvbe = qvki akkor a portalanítási fok 
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=ε      (5.9.11) 

képlettel is számolható. 

A frakcióportalanítási fok (5.9.3. ábra):(εf) vagy frakcióhatásfok: olyan értéksorozattal adható meg, 

amely kifejezi, hogy a porleválasztó a szűk szemcsenagysághatárokra felosztott por részmennyisé-

geit külön-külön milyen összportalanítási fokkal tudja leválasztani. 

A maradvány portalanítási fok: (εm) ill. maradványhatásfok: a pormennyiség egy bizonyos szem-

csenagyságnál durvább részére vonatkoztatott összportalanítási fok. 

Maximális határszemcse: (deh) olyan nagyságú szemcse, amelynél nagyobbakat a porleválasztó leg-

alább 99,5 % portalanítási fokkal képes leválasztani. 

Középszemcse vagy hipotetikus elválasztó szemcse (dehip) az εf görbén εf=50 % értékhez tartozó 

szemcsenagyság. 

A leválasztó berendezésen továbbjutó por mennyiségét a berendezés összes leválasztási foka isme-

retében közvetlenül ki lehet számítani: 

( ) beöki m1m ⋅−= ε .      (5.9.12) 

A porleválasztók összes leválasztási fokát azonban a p(de) szemcse-eloszlás és az εf(de) frakció le-

választási fok együttesen határozza meg, és az egyes frakciókból leválasztott összes pormennyiség a 

következő integrállal határozható meg: 
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5.9.3. ábra. Ciklonok frakcióportalanítási foka a szemcseméret függvényében 

 

Ha két berendezés van egymással sorba kapcsolva, akkor a második már részlegesen tisztított leve-

gőt kap, amelynek szemcseeloszlása: 
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A p2(de) szemcseeloszlás és az εf2(de) frakcióleválasztási fok ismeretében a egyes frakciókból levá-

lasztott összes pormennyiség kiszámítható: 

( ) ( ) ( )ee2be2e2f2 dd 
0

dpmdm ∫
∞

⋅⋅= ε      (5.9.15) 

Az előző integrálok kiszámításánál az integrálás felső határát de=∞ helyett a porhalmazban a gya-

korlatban előforduló legnagyobb demax szemcsemérettel azonosra célszerű választani.  

Az egymás után kapcsolt két porleválasztó által leválasztott összes por mennyisége: 

2ö mmm += ,       (5.9.16) 

és a két összekapcsolt porleválasztó összleválasztási foka:  
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Szűrő osztályok 

Porszűrők  a) durva porszűrők  

  b) finom porszűrők  

Lebegőanyag szűrők (aerosol, sterilszűrő) 

  a) HEPA szűrők (high efficieney particulate airfilter) 

  b) ULPA szűrők (ultra low penetration air filter) 

A különféle szűrők nyomásveszteségének alakulását az 5.9.1. táblázat szemlélteti.  

 

Szűrési követelmények a BLM szempontjából 

- 2 fokozatú szűrés: komfortterek esetében (pl. szállodák, színházak, konferencia termek, éttermek) 

1. fokozat – durva porszűrő,  

2. fokozat – finom porszűrő (levegőkezelő elemek és ventilátor után), 

- 3 fokozatú szűrés (tiszta terek esetében) 

1. fokozat,  

2. fokozat,  

3. fokozat aerosol szűrő. 

 

5.9.1. táblázat. A különféle szűrők nyomásvesztesége 
 

Szűrőtípus 
A Δp’ [Pa] nyomásveszteség alakulása 

Kezdeti Maximális Üzemidő 

Durva porszűrő 30-50 28-300 4 hét 

Finom porszűrő 50-150 300-500 3 hónap 

Aerosol szűrő 100-250 600-1500 1-3 év 

 

Portárolás 

A szűrő portárolása alatt a szűrőben tárolt azon pormennyiséget értjük, melynél a portöltés miatt 

nem csökken az összportalanítási fok és a szűrő ellenállása sem lépi át a megengedett értéket. 
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6. Az épületek energiafelhasználásának meghatározása  

A hazai és EU szabályozások az épületekre, a hőtermelő berendezéseikre, a klímaberendezéseikre 

és a szellőztetőrendszereikre vonatkoznak. Az új épületenergetikai szabályozás célja, hogy ösztö-

nözzön az épületek energetikai minőségének javítására, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre 

és a költséghatékonyságra új energetikai követelmények bevezetése, az épületek energetikai minő-

ségének tanúsítása, valamint a kazánok és klímaberendezések időszakos felülvizsgálata révén. A 

szabályozás az új, és – bizonyos korlátozások mellett – a meglévő, felújítandó épületekre is kiterjed. 

A szabályozás új eleme az összesített energetikai jellemző, amely az épület transzmissziós 

hőveszteségén és sugárzási hőnyereségén túlmenően az épületgépészeti rendszerek veszteségeit és 

önfogyasztását, a használati melegvízfogyasztás, világítás energiaigényét, valamint az aktív szoláris 

és fotovoltaikus rendszerekből és a kapcsolt energiatermelésből származó nyereségeket is tartal-

mazza. Az új szabályozás kihat az épülethatároló szerkezetek hőszigetelési módjára és mértékére is. 

Az épületek összesített energetikai vizsgálatát leíró 7/2006. TNM rendelet megjelenését három je-

lentős jogszabály előzte meg. 1988. december 21.-én megjelent a 89/106/EGK irányelv, amelyben 

előírták, hogy az épületeket és az épületgépészeti rendszereket úgy kell megtervezni és kivitelezni, 

hogy az üzemeltetés során az energiafelhasználás minimális legyen. Az 1993. szeptember 13.-án 

kiadott 93/76/EGK irányelv a tagállamoknak előírta, hogy az építőipari ágazatban az energia-

hatékonyság területére olyan programokat kell kidolgozniuk, amelyekkel csökkenthető az épületek 

széndioxid-kibocsátása. A harmadik, s egyben legfontosabb előzménynek a 2002. december 16.-án 

az Európai Unió és Tanács által kiadott, az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK 

irányelv tekinthető, amely a tagállamok részére előírja, hogy dolgozzanak ki olyan jogszabályokat 

és rendeleteket, amelyekkel 2006. január 04.-ig elérhető, hogy a direktívában foglalt követelmé-

nyek hatályba léphessenek.  

A 2002/91/EK irányelvben leírt épületenergetikai követelmények kiterjednek minden olyan új épü-

letre, amelynek fűtött térfogata 150 m3, vagy annál nagyobb, s emellett benne az előírt belső hőmér-

séklet a november 15. – március 15. közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át 

16 0C vagy annál magasabb. A szabályozás emellett az olyan meglévő épületeket is érinti, amely-

ben az előírt belső hőmérséklet az előbb már említett időszakban legalább 100 napon, legalább napi 

8 órán át 16 0C vagy annál magasabb, s fűtött alapterülete 1000 m2-nél nagyobb és lényeges felújí-

tására kerül sor.  

A 2002/91/EK irányelv lényeges felújításnak minősíti az olyan felújításokat, ahol a felújítás költsé-

ge az ingatlan telek nélküli árának 25 százaléka, vagy annál nagyobb. 

A 2002/91/EK irányelv felsorolja a rendelet hatálya alól mentesített épületeket, amelyek: 

• városképi, műemléki szempontból védelem alatt álló épületek felújítása, 
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• 150 légköbméternél kisebb fűtött térfogatú épületek, 

• olyan ideiglenes épületek, amelyeket három évnél kevesebb ideig használnak, 

• sátorszerkezetű építmények, 

• olyan földalatti létesítmények, amelyeknél az épület burkolófelületének legalább 70 százalé-

ka minimálisan 1 m vastag földtakarással érintkezik, 

• termesztési, szaporítási, árusítási célú üvegházak, 

• állattartási és egyéb alacsony energiaszükségletű, nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, 

• olyan ipari épületek, amelyekben a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetés-

szerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, 

• olyan épületek, amelyekben a november 15. – március 15. közötti időszakban a rendeltetés-

szerű használat során a technológia folyamatok következtében n ≥ 20 légcsereszám alakul 

ki. 

 

A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal élén lévő tárca nélküli 

miniszter 2006. május végén adta ki. A rendeletben leírtakat a 2006. 09. 01-től induló építési enge-

délyezési eljárásokban kell alkalmazni. Sok kérdés azonban a rendelet megjelenése után is megvá-

laszolatlan maradt. Ilyenek többek közt: a tanúsítást végzők köre, az energiatanúsítvány végső for-

mája, stb. Ezekre vonatkozó előírásokat a a 176/2008. (V.24.) Kormányrendelet tartalmazza. 

A 264/2008. (IX.09.) Korm. rendeletet kazánok és hőtermelő berendezések időszakos energetikai 

felülvizsgálatának előírásait tartalmazza, de a szellőztető- és klímarendszerek felülvizsgálati előírá-

sai is szerepelnek a dokumentumban. E rendelet elsősorban azon épületek hőfejlesztő és klímabe-

rendezéseire vonatkozik, amelyek a 7/2006. TNM. és a 176/2008. kormányrendelet hatálya alá tar-

toznak.  

A 7/2006 TNM rendelet 1. § a rendelet hatályával foglalkozik, amely a huzamos tartózkodásra 

szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelynél a 

jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak.  

Nem terjed ki a rendelet hatálya  

• az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra 

szánt épületre, 

• a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre, 

• hitéleti célra használt épületre, 

• a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki terü-

leten (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi véde-
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lem alatt álló, a világörökség részét képező, vagy védett természeti területen létesített épít-

ményre, 

• a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, 

• az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű haszná-

lat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros lég-

csere szükséges, illetve alakul ki, 

• a sátorszerkezetre,  

• a sajátos építményfajtákra, illetve azok tervezésére. 

 

A 7/2006 TNM rendelet 2. §-a értelmezi a rendeletben szereplő fogalmakat.  

A 7/2006 TNM rendelet 3. §-a szerint: 

1. Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfe-

leljenek a rendelet 1. mellékletben foglaltaknak. 

2. Az épület energetikai jellemzőjét a tervező döntése szerint 

a, a rendelet 2. mellékletben meghatározott, részletes vagy egyszerűsített módszer 

egyikével, a rendelet 3. melléklet szerinti adatok figyelembe vételével, vagy  

b, az a) pontban meghatározott módszerrel egyenértékű, nemzetközi gyakorlatban elfo-

gadott számítógépes szimulációs módszerrel kell meghatározni. 

3. Az épületek energetikai megfelelőségét igazoló számítást az épület egészére kell elvégezni. 

A 7/2006 TNM rendelet 4. § leírja, hogy „az összesített energetikai jellemző követelményértékét a 

rendelet 1. melléklete szerint az épület rendeltetésétől függően kell megállapítani. Az épületek ösz-

szesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat aránya 

és rendeltetésszerű használati módja függvényében az 1. melléklet III. pontjában megadott értéket.” 

 

Többfunkciójú épületekre a 7/2006 TNM rendelet a következő előírást teszi: 

„Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezekre eltérő az előírt követel-

ményérték, akkor a tervezés során azokat a méretezési alapadatokat és azt az összesített energetikai 

jellemzőre vonatkozó követelményt kell figyelembe venni, amely  

a, az épület legnagyobb térfogatú rendeltetési egységének funkciójából következik (jel-

lemző funkció), vagy  

b, térfogatarányosan a különböző rendeltetési egységek funkciójából következik.” 

Illetve: „Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezek között van olyan, 

amelyre nincs az összesített energetikai jellemzőre követelmény, akkor 

a, az épület egészére a fajlagos hőveszteség tényezőre és ezzel együtt az egyes határoló 

szerkezetekre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni az 1. melléklet szerint, és 
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b, az épületnek arra a részére kell értelmezni a méretezési alapadatokat és alkalmazni 

az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt, a felület-térfogat 

arány megállapítása mellett, amelyre a funkció szerinti követelmény adott.” 

 

Az 5. § az1000 m2-nél nagyobb épületekre vonatkozóan tartalmaz előírásokat az alternatív energia-

források alkalmazhatósági vizsgálatára. 

 

A 6. § az 1000 m2-nél nagyobb épületek jelentős korszerűsítésekor betartandó műszaki gazdasági 

megvalósításra tartalmaz előírásokat. A 7/2006. TNM rendeletet részét képezi a már említett 4 db 

melléklet is. Az 1. melléklet a követelményértékeket tartalmazza. A 2. melléklet a a számítási mód-

szert mutatja be. A jelölések és a számítás során használt fogalmakat és tervezési adatokat a 3. mel-

lékletben foglalták össze. A 4. melléklet az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületek al-

ternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzésére vonatkozó ismertetést tartalmazza. 

6.1. A számítási módszer bemutatása 

Az összesített energetikai jellemző számítási módszere a 7/2006. TNM rendeletre és a 176/2008 

kormányrendeletre épül és az alábbi lépéseket tartalmazza: 

1. Az épület rendeltetésének és az ehhez tartozó alapadatoknak és követelményeknek a 

meghatározása. 

2. Geometriai adatok meghatározása, beleértve a vonal menti hőveszteség alapján számí-

tandó szerkezetek (talajon fekvő padló, pincefal) kerületét és a részletes eljárás választá-

sa esetén a csatlakozási élhosszakat is. 

3. A felület/térfogatarány számítása. 

4. A fajlagos hőveszteségtényező határértékének meghatározása a felület/térfogatarány 

függvényében. 

5. A fajlagos hőveszteségtényező tervezett értékének megállapítása. 

6. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése. 

7.  A nettó fűtési hőenergia igény számítása. 

8. A fűtési rendszer veszteségeinek meghatározása. 

9. A fűtési rendszer villamos segédenergia igényének meghatározása. 

10. A fűtési rendszer primer energia igényének meghatározása. 

11. A melegvízellátás nettó hőenergia igényének számítása. 

12. A melegvízellátás veszteségeinek meghatározása. 

13. A melegvízellátás villamos segédenergia igényének meghatározása. 

14. A melegvízellátás primer energia igényének meghatározása. 
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15. A légtechnikai rendszer hőmérlegének számítása. 

16. A légtechnikai rendszer veszteségeinek számítása. 

17. A légtechnikai rendszer villamos energia igényének meghatározása. 

 

A 7/2006. TNM rendeletben leírt egyszerűsített számítási módszer általunk készített Mathcad 14 

programjának használatát a következőkben ismertetjük. 

 

6.2. Az épületek energetikai jellemzőit számító Audit2011.xmcd Mathcad program részletes 

ismertetése 

A vizsgálandó épület távlati képe és alaprajza a 6.2.1. ábrán, a határoló felületek rétegtervi adatai a 

6.2.2. ábrán láthatók. A számítás menetét a bemutatott Audit2011.xmcd program részletesen bemu-

tatja (a programot a 186. - 207. oldalak tartalmazzák). Első lépésben az alaprajzról meghatározzuk 

az összes hasznos alapterületet (AN [m2]), majd a bm belmagasság ismeretében kiszámítjuk az épület 

összes fűtött térfogatát (V [m3]). Ezt követi padlásfödém és beépített tetőtér környezettel érintkező 

Apaf [m2] összes felületének (felső határoló felület), padlófödém összes felületének Apf [m2], és a 

külső oldalfalak falfelületének (a nyílászárókkal együtt) Ahf [m2] meghatározása. Ezután kiszámít-

juk a fűtött térfogatot határoló felületek összegét, majd A/V ismeretében az épület típusától függő 

követelményértékeket (qm, Um és EP,k) a 7/2006. rendelet 1. mellékletében előírt módon.  

 

6.2.1. Határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

A határoló felületek hőveszteségeinek számításához meg kell adni azok A felületét, U hőátbocsátási 

tényezőjét, az adott épületrészre vonatkozó hőmérsékletkülönbség módosító tényezőt, az egyes épü-

letrészeken lévő hőhídak hosszát, külön - külön meg kell adni az északi, a déli, a keleti és a nyugati 

oldalfalak felületét, azokon lévő ajtók és ablakok felületét. Ha az épület lapos tetőt, árkádfödémet 

vagy beépített tetőteret határoló részeket is tartalmaz, akkor ezek adatait is. Az oldalfalak felülete az 

épület falainak nyílászárók nélkül számított felületét jelenti. Az északi, déli, keleti, nyugati ablakfe-

lületek az adott irányba néző ablakok összes felületét jelenti. Üvegajtók esetén az üvegfelületekbe 

az ajtók üvegfelületét is be kell számítani. Egyéb üvegfelület alatt az ajtó- és ablaküvegeken kívül 

beépített üvegezett épületelemek értendők. Az üvegezett felületek adatait a program a sugárzásból 

származó hőnyereség számításához használja fel. 

Az épületelemeket a hőáram irányára merőleges elhelyezkedésű, N számú, dj vastagságú, λj hőveze-

tési tényezőjű homogén rétegekből álló sík szerkezetnek tekintve állandósult állapotban kialakuló 

egydimenziós hőátvitel esetén az eredő hőátbocsátási tényező az 
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6.2.1. ábra. A vizsgálandó épület látványterve és alaprajza 
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összefüggésből számítható ki (MSZ-140-04-2:1991), ahol αi a belső-, αe a külső felületen a 

konvektív hőátadási tényező. A 7/2006. TNM rendelet 2. mellékletében lévő egyszerűsített számítá-

si módszer szerint a hőátbocsátási tényező számításakor csak a rétegvastagságokat és a hővezetési 

tényezőket kell figyelembe venni, tehát 

 
6.2.2. ábra. A vizsgálandó könnyűszerkezetes épület rétegtervi adatai 

 

∑
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= N
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λ

.       (6.2.2) 

Az előző képletben N a rétegek száma, dj a rétegvastagság, λj a réteg hővezetési tényezője, amelyek 

értékeit az egyes épületelemek rétegtervi adatai tartalmazzák. Az épület egyes szerkezeti elemeinek 

(padlástéri födém vagy tetőtér, lakószint és a pince közötti födém, külső falak, üvegezett felületek, 

ajtók stb.) U hőátbocsátási tényezőjét minden szerkezeti elemre ki kell számítani.  

Amikor az épület egyes határoló elemei nem a külső környezettel, hanem attól eltérő tx hőmérsékle-

tű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (pl. garázs, raktár, pince, szomszédos épület, stb.), ezek-

nél az  U  hőátbocsátási tényező értékét módosítani kell: 
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A fenti képletben ti belső hőmérséklet és te a külső hőmérséklet a fűtési idényre vonatkozó átlagér-

téke. Pincefödémeknél ez a módosító tényező 0,5, padlásfödémeknél 0,9. 

A nyílászárók hőátbocsátási tényezőjének számítási módja eltér a többi határoló szerkezet (padlás-

téri födém, pince födém, külső fal) esetén megismerttől. Ilyenkor az üvegezés fajtájának és az 

ablakkiegészítő(k)nek a megválasztása alapján számítható ki U értéke.  

Az üvegezett szerkezetek Uü hőátbocsátási tényezőjének kiszámításához először az üvegezés 

módjától függően (kettős, a kétszeres, a háromszoros vagy a különleges üvegezés) az Uüveg 

hőátbocsátási tényező értékét kell megadni, majd a kiegészítőkkel (függöny, redőny, függöny + re-

dőny és hőszigetelt zsalu ) ellátott üvegezés Ukieg hőátbocsátási tényezőjét választhatjuk ki ugyan-

ebből a táblázatból. Az ablak-kiegészítő(k) tablakkieg használati idejének ismeretében ezután az Uü 

hőátbocsátási tényező kiszámítható: 

24
U)t24(Ut

U üvegablakkiegkiegablakkieg
ü

⋅−+⋅
= .    (6.2.4) 

A falak egy részén a hővezetés nem egydimenziós. A többdimenziós hővezetés jelenlétét a 

hőhidakkal vesszük figyelembe. A 7/2006. TNM rendelet szerint a hőhídak hatását az alábbi képlet-

tel kell számítani: 

)1(UU iR χ+⋅=        (6.2.5) 

A fenti képletben az UR  a hőhídak hatását kifejező szorzóval korrigált („eredő”) hőátbocsátási té-

nyező értéke, U az adott szerkezeti elem hőátbocsátási tényezője. 

A χ  korrekciós tényező egyes épületelemekre vonatkozó értékeit a 7/2006. TNM rendelet 2. mel-

léklete tartalmazza. Az épületelemek hőhíd-besorolását és a korrekciós tényező kiválasztását a 

program automatikusan elvégzi. Ehhez meg kell adni a külső falaknál, a lapos tetőnél, a beépített 

tetőtereket határoló szerkezeteknél a hőhídak hosszát, és ezért van szükség a külső falak, beépített 

tetőtereket határoló szerkezetek felületére és a lapos tető felületére. 

Az épület olyan határoló szerkezeteinek a veszteségáramait, amelyek hőveszteségét nem egydimen-

ziós hőáramok feltételezésével kell számítani ( pl. talajjal érintkező határolás, lábazat ) a 7/2006. 

TNM rendelet 3. mellékletében közölt vonalmenti hőátbocsátási tényezők alapján kell meghatároz-

ni. Ha nincs pince, akkor csak az első táblázatból kell Ψ-t meghatározni. Fűtött pince esetén mind-

két táblázat használatára szükség van. A kiválasztott értékeket a világoszöld mezőbe kell beírni. A 

hőhidak feltérképezésének hatékony eszköze a hőkamera. 
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6.2.2. Épülek határolásának egészére vonatkozó számítások 

A 7/2006. TNM rendelet szerint az egyszerűsített számítási módszer alkalmazásakor több egyszerű-

sítés is tehető:  

• a benapozás ellenőrzése elhagyható, 

• a hőtároló tömeg szerinti besorolás a födémek és a külső falak rétegterve alapján végezhető 

el, 

• a fűtési idényre vonatkozó direkt nyereség elhanyagolható, illetve az északi tájolásra vonat-

kozó sugárzási energiahozammal számítható, 

• az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számítása elhagyható, 

• a nyári sugárzási hőterhelés zavartalan benapozás feltételezésével az adott tájolásra vonat-

kozó intenzitás adattal számítható, 

• az indirekt sugárzási nyereség számítása elhagyható. 

A következő számításoknál ezeket az egyszerűsítéseket figyelembe vettük. 

 

A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett 

kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső 

– külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅+⋅= ∑∑ 72

QUA
V
1q sd

R ψ  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Km
W

3 .   (6.2.6) 

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, 

pincefalak vonalmenti veszteségei szerepelnek, a hőhídak hatását a korrigált hőátbocsátási tényező 

fejezi ki. A program a képletben szereplő összes értéket kiszámolja az előzőekben kiszámított 

hőátviteli tényezők, megadott felület értékek, s kiválasztott tájolás segítségével. 

 

6.2.3. Fűtésre vonatkozó számítások 

A fűtés nettó éves hőenergia igényét a 7/2006. TNM rendelet szerint az alábbi képlettel kell 

számítani: 

( ) bNF qA4,4n35,0qV72Q ⋅⋅−⋅⋅+⋅= σ   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

a
kWh   (6.2.7) 

ahol: AN az alapterület, V a fűtött térfogat, az n légcsereszám, a qb a belső hőterhelés fajlagos értéke 

és a szakaszosan ( éjszakára és hétvégére ) leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező σ  csökkentő 

tényező, a TNM rendelet 3. mellékletben megadott, az épület rendeltetésétől függő tervezési adatok 

a programba írva megtalálhatók. 
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A fűtési rendszerrel fedezendő nettó fűtési energiaigény fajlagos értéke az alábbi képlettel szá-

mítható ki: 

N

F
f A

Qq =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

am
kWh

2 .      (6.2.8) 

 

A nyári túlmelegedés kockázatának az ellenőrzése a  

Vn35,0UA
qAQ
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bNsdnyár
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∑∑ ψ
Δ  [ ]K    (6.2.9) 

összefüggéssel történik. 

Az nnyár nyári légcsereszám kiválasztását a program végzi. Csak az éjszakai szellőztetés lehetőségét 

és módját kell megadni.  

A fűtés fajlagos primer energia igénye az alábbi összefüggéssel számítható: 

( ) ( ) vv,kFTFszfkkt,fh,fv,ffF eqEEeCqqqqE ⋅+++⋅⋅⋅+++= αΣ  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

am
kWh

2 . (6.2.10) 

A program előzőleg kiszámolja a qf nettó fűtési energiaigény fajlagos értékét. A (6.2.10)-ben lévő 

többi mennyiség jelentése a következő:  

qf,v  a hőelosztás vesztesége, 

qf,h  a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség, 

qf,t  a hőtárolás vesztesége, 

qk,v  a fűtések hőtermelőinek segédenergia igénye, 

Ck  a fűtőberendezés teljesítménytényezője, 

αk hőtermelő által lefedett energiaarány, egy fűtőberendezés esetén értéke 1, 

ef a fűtésre használt energiahordozó primerenergia átalakítási tényezője, 

EFsz a hőelosztás segédenergia igénye, 

EFT a hőtárolás segédenergia igénye. 

 

A fűtőberendezés és a fűtési rendszer jellemzőinek ismeretében a felsorolt mennyiségek a 

MATHCAD programnyelven készült Audit2011.xmcd program megfelelő táblázataiból kivá-

laszthatók. A kiválasztott adatokat a megfelelő, világoskékkel jelzett cellákba be kell írni. 

 

6.2.4. Melegvíz-ellátásra vonatkozó számítások 

A melegvízellátás primer energiaigénye az alábbi képlettel számítható ki: 

( ) ( ) vKCHMVkkt,HMVv,HMVHMVHMV eEEeCqqqE ⋅++⋅⋅⋅++= ∑ α  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

am
kWh

2  (6.2.11) 

qHMV  a fajlagos használati melegvíz felhasználás, 
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qHMV,v a melegvíz elosztás vesztesége, 

qHMV,t a melegvíz tárolás vesztesége, 

Ck  a melegvíz előállító berendezés teljesítménytényezője, 

EK  a melegvíz előállító berendezés segédenergia igénye, 

αk a melegvíz előállító által lefedett energiaarány, egy berendezés esetén értéke 1, 

eHMV a melegvíz előállításra használt energiahordozó primer energia átalakítási tényezője, 

EC a cirkuláció segédenergia igénye. 

A melegvíz előállító berendezés és rendszer jellemzőinek ismeretében a felsorolt mennyiségek a 

HMV adatbázis megfelelő táblázataiból kiválaszthatók. A kiválasztott adatokat a megfelelő vilá-

goszöld színű cellákba be kell írni.  

 

6.2.5. Beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása 

A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása az alábbi képlettel számítható: 

ν⋅⋅= viln,vilvil eEE     ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

am
kWh

2 . (6.2.12) 

ahol:  evil   a világítás primer energia átalakítási tényezője, 

 Evil,n  a világítás energia igénye, 

ν  a világítási energia igény korrekciós szorzó. 

Evil,n és ν értéke  a 6.2.1. táblázatból  választható ki (TNM 7/2006.). 

6.2.1. táblázat 

Az épület ren-

deltetése 

Légcsere- 

szám fűtési 

idényben 

n [1/h] 

Használati 

melegvíz 

nettó hő-

energia 

Igénye 

qHMV  

[kWh/m2a]

Világítás 

energia 

igénye  

 

 

Evill.n 

[kWh/m2a]

Világítási 

energia 

Igény 

korrekciós 

szorzó 

υ4) 

Szakaszos 

üzem  

korrekciós 

szorzó 

 

σ 5) 

Belső hő-

nyereség 

átlagos 

értéke 

 

qb  

[W/m2] 

1) 2) 3) 

Lakóépületek 6) 0,5 30 (8) 9)   - 0,9 5 

Irodaépületek 7) 2 0,3 0,8 9    22      0,7 0,8 7 

Oktatási épüle-

tek8) 

2,5 0,3 0,9 7 12      0,6 0,8 9 

1)  Légcsereszám a használati időben 
2)  Légcsereszám használati időn kívül 
3)  Átlagos légcsereszám a használati idő figyelembevételével (ha nincs gépi szellőztetés). 
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Megjegyzés: az átlagos légcsereszámmal számítandó az éves nettó fűtési hőigény, a használati időre 

vonatkozó légcsereszámmal számítandók azok az adatok, amelyek a szellőzési rendszer üzemidejé-

től függenek. 
4)  A világítási energia igény csökkenthető, ha a rendszer jelenlét- vagy mozgásérzékelőkkel és a természetes világítás-

hoz illeszkedő szabályozással van ellátva. 
5)  A szakaszos éjszakai - hétvégi leszabályozott teljesítményű fűtési üzem hatását kifejező korrekciós tényező 
6)  Folyamatos használat 
7)  Napi és heti szakaszosságú használat  
8)  Napi és heti szakaszosságú használat két hónap nyári szünet feltételezésével 

9)  Lakóépületek esetében nem kell az összevont jellemzőben szerepeltetni. 

Megjegyzések a rendeltetés értelmezéséhez 

Lakóépületek. Ezek az adatok használhatók egyéb szállásjellegű épületek esetében is (pl. szanatóri-

um, idősotthon, diákszálló). 

Irodaépületek. Az adatok középületek, irodaépületek, kisebb belső hőterhelésű szolgáltató létesít-

mények esetében használhatók. Kivételt képezhetnek a hőérzeti előírások alapján „A” kategóriába 

sorolt épületek, amelyek egyébként is jellemzően az összetett energetikai rendszerű kategóriába 

tartoznak. 

Oktatási épületek. Gyermekintézmények, alap- és középfokú iskolák esetére vonatkozó adatok. 

Tanműhelyekkel, laboratóriumokkal, sportlétesítményekkel ellátott oktatási épületek esetében az 

épület különböző rendeltetésű részekre is bontható. 

 

6.2.6. A szellőzési rendszerek primer energia igényének fontosabb számítási lépései a 7/2006. 

(V.24.) TNM rendelet szerint. 

 

A légcserét és a levegő melegítését szolgáló szellőzési rendszerek fajlagos primer energia igénye a 

következő összefüggéssel számítható: 

( )[ ] ( ){ } ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡++++=

am
kWh

A
1eEEeCQf1QE 2
N

vs,LTVENTLTKv,LTsz,LTn,LTLT . (6.2.13) 

Az összefüggésben 

 n,LTq  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

a
kWh   a légtechnikai rendszer nettó hőigénye, 

 ν,LTq  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

a
kWh   a levegő elosztás hővesztesége, 

 sz,LTf    a teljesítmény és a hőfokigény illesztésének pontatlanságából 

    származó veszteség, 

 CK   a hőtermelő teljesítménytényezője, 
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 LTe    a légtechnikai rendszer hőforrása által használt energiahordozó 

    primer energia átalakítási tényezője, 

 VENTE  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

a
kWh   a légtechnikai rendszerbe épített ventilátorok villamos energiaigénye, 

 s,LTE  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

a
kWh   a légtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye, 

 ve    a villamos energia primer energia átalakítási tényezője, 

 AN [m2]  a nettó fűtött szintterület. 

Az összefüggés első tagja a rendszer hőigényét, a második tagja a villamos energiaigényt fejezi ki.  

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tájékoztató adatok és összefüggések használhatók az 

alábbiak szerint. 

A nettó éves hőenergia igény a 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−−=

a
kWh4tZ1Vn35,0Q befLTrLTn,LT η   (6.2.14) 

összefüggéssel határozható meg. 

Az összefüggésben 

 

 V [m3]  a fűtött térfogat belméretek szerint számolva, 

 nLT [1/h]  légcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében, 

 ηr   a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő hatásfoka, 

 ZLT [h/1000 a] a légtechnikai rendszer működési idejének ezredrésze a  

    fűtési idényben, 

 beft  [°C]  a befújt levegő átlagos hőmérséklete a fűtési idényben. 

A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség fajlagos értékére a 6.2.2. 

táblázat tartalmaz útmutatást. 

 

A légtechnikai rendszerekbe épített ventilátorok villamos energiaigényét az  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅

⋅
⋅

=
a

kWhZ
3600

pVE LT,a
vent

LTLT
vent η

Δ     (6.2.15) 

összefüggéssel lehet meghatározni. Itt 

 VLT [m3/h]  a szállított levegő térfogatárama, 

 ΔpLT [Pa]  a rendszer áramlási ellenállása, 

 Za,LT [h/1000 a] a légtechnikai rendszer egész évi működési idejének ezredrésze, 

 ηvent   a ventilátor összhatásfoka. 
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Az utóbbi tervezhető értékét a 6.2.3. táblázat adja meg a rendeletnek megfelelően. 

 

6.2.2. táblázat: A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség a nettó hő-

igény százalékában fLT,sz 

Rendszer 
Hőmérséklet szabályozás 

módja 

fLT,sz 

% 
Megjegyzés 

20 oC feletti 

befúvási 

hőmérséklet 

esetén 

Helyiségenkénti szabályozás 5 Érvényes az egyes 

helyi (helyiségenkén-

ti) és a központi ki-

alakításokra, függet-

lenül a levegő mele-

gítés módjától. 

Központi előszabályozással, 

helyiségenkénti szabályozás 

nélkül 

10 

Központi és helyiségenkénti 

szabályozás nélkül 
30 

20 oC alatti 

befúvási 

hőmérséklet 

esetén 

 

0 

Pl.: hővisszanyerős 

rendszer utófűtés 

nélkül 

 

6.2.3. táblázat: Ventilátorok összhatásfoka ηvent 

 Ventilátor térfogatárama 

VLT [m3/h] 

Ventilátor összhatásfoka 

ηvent [-] 

Nagy ventilátorok LTV000.10 ≤ 0,70 

Közepes ventilátorok 000.10V000.10 LT <≤ 0,55 

Kis ventilátorok 000.1VLT < 0,40 

 

Ha a szállított levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletnél 15 K-nél magasabb, akkor a befúvó 

hálózat (levegő elosztás) hővesztesége az alábbi összefüggésekkel számítható: 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=

a
kWhZfttUQ LTvátl,iköz,vkörv,LT   (6.2.16) 

kör keresztmetszetű vezetéknél, illetve 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−+⋅=

a
kWhZfttba2UQ LTvátl,iköz,vnszv,LT   (6.2.17) 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna esetén. 

Az összefüggésekben 

 v  [m]  a légcsatorna hossza, 
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 köz,t  [oC]  a légcsatornában áramló levegő közepes hőmérséklete, 

 átl,it  [oC]  a légcsatorna körüli átlagos környezeti hőmérséklet, 

 fv   a légcsatorna veszteségtényezője, 

 a,b [m]  a négyszög keresztmetszetű légcsatorna belső élméretei, 

 Ukör [W/mK] a kör keresztmetszetű légcsatorna hosszegységre vonatkozó 

    hőátbocsátási tényezője, 

 Unsz [W/m2K] a négyszög keresztmetszetű légcsatorna hőátbocsátási tényezője. 

 

6.2.4. táblázat: Kör keresztmetszetű légcsatornák egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási 

tényező Ukör [W/(mK)] a csőátmérő, sebesség és hőszigetelés függvényében 

Csőátmérő 

d 

[mm] 

Szigetelés nélkül 20 mm hőszigetelés 50 mm hőszigetelés 

Áramlási sebesség Wlev [m/s] 

2 4 6 2 4 6 2 4 6 

100 1,39 1,83 2,08 0,53 0,57 0,59 0,32 0,33 0,34 

150 1,95 2,57 2,93 0,73 0,80 0,83 0,43 0,45 0,46 

200 2,48 3,28 3,74 0,94 1,03 1,06 0,53 0,56 0,57 

300 3,49 4,63 5,29 1,33 1,47 1,52 0,75 0,79 0,80 

500 5,49 7,27 8,30 2,13 2,34 2,43 1,17 1,23 1,25 

800 8,30 11,0 12,5 3,29 3,63 3,78 1,79 1,88 1,92 

1000 10,1 13,4 15,3 4,05 4,48 4,66 2,20 2,32 2,37 

1250 12,2 16,2 18,5 4,99 5,52 5,76 2,71 2,86 2,92 

1600 15,2 20,1 23,0 6,29 6,97 7,28 3,42 3,61 3,69 

 

Az fv veszteségtényező fűtetlen téren át haladó légcsatorna esetén fv = 1, fűtött térben haladó veze-

téknél fv = 0,15 értékkel számítandó. Az Ukör javasolt értékeit a 6.2.4. táblázat, az Unsz értékeit a 

6.2.5. táblázat tartalmazza. 
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6.2.5. táblázat. Négyszög keresztmetszetű légcsatornák belső felületre vonatkoztatott hőátbocsátási 

tényező Unsz [W/m2K] a sebesség és hőszigetelés függvényében 

Áramlási sebes-

ség 

Wlev [m/s] 

Szigetelés vastagsága [mm] 

0 10 20 30 40 50 60 80 100 

1 2,60 1,60 1,16 0,91 0,75 0,64 0,55 0,44 0,36 

2 3,69 1,95 1,33 1,01 0,82 0,68 0,69 0,46 0,38 

3 4,40 2,12 1,41 1,05 0,84 0,70 0,60 0,47 0,39 

4 4,90 2,23 1,45 1,08 0,86 0,72 0,61 0,48 0,39 

5 5,29 2,30 1,48 1,10 0,87 0,72 0,62 0,48 0,39 

6 5,60 2,36 1,51 1,11 0,88 0,73 0,62 0,48 0,39 

 

6.2.7 Összesített energetikai jellemző számítása 

Az épület összesített energetikai jellemző az épületgépészeti és világítási rendszerek primer ener-

giafogyasztása összegének egységnyi fűtött alapterületre vetített értéke. Légtechnikai rendszer nél-

küli lakóépületeknél:  

vilLTFHMVP EEEEE +++= , ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

am
kWh

2 ,    (6.2.18) 

amely kifejezhető az épületre vonatkozó EP,k követelményérték százalékában is, majd az így kapott  

100
E
E

k,P

P ⋅  százalékérték alapján történik az épület energetikai besorolása. 

A 176/2008. kormány rendelet az épület energetikai minősítésére a következő osztályokat írja 

elő: 

 A+       <  55 % FOKOZOTTAN ENERGIATAKARÉKOS 

 A   56-  75 % ENERGIATAKARÉKOS 

 B   76-  95 % KÖVETELMÉNYNÉL JOBB 

 C   96-100 % KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ 

 D  101-120 % KÖVETELMÉNYT MEGKÖZELÍTŐ 

 E  121-150 % ÁTLAGOSNÁL JOBB 

 F  151-190 % ÁTLAGOS 

 G  191-251 % ÁTLAGOST MEGKÖZELÍTŐ 

 H  251-340 % GYENGE 

 I  341 <  ROSSZ 

Az Audit2011.xmcd program az épület besorolást az előzőkben leírtak szerint végzi. 
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6.3. A hőtermelő berendezések energetikai vizsgálata 

Az épületgépészet egyik legnagyobb hőenergia felhasználó egysége a kazán és hőelosztó rendszer, 

amely a helyiségfűtéshez, a használati melegvíz előállításához szükséges hőt állítja elő. A fűtési 

rendszerekben alkalmazott kazánok nagyrészt melegvíz vagy forróvíz kazánok, illetve ahol a fűtés 

mellett technológiai gőzre is szükség van, telítettgőz kazánok. 

 

Hőszigetelés

Kondezátum 
csonk

Kondezátum 
csonk

Leűrítő csonk

Kondenzációs 
hőcserélő

Égéstermék 
elvezetés Lángcső 1. huzat

Égéstermék csövek 2. 
és 3. huzat

Előremenő

Előremenő

Visszatérő

Visszatérő

 
6.3.1. ábra. Kondenzációs melegvízkazán beépítése 

 

Hőszigetelés

Kondezátum 
csonk

Kondezátum 
csonk

Leűrítő csonk

Kondenzációs 
hőcserélő

Égéstermék 
elvezetés Lángcső 1. huzat

Égéstermék csövek 2. 
és 3. huzat

 
6.3.2. ábra. Kondenzációs kazán belső terének vázlata 
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6.3.3. ábra. Kondenzációs telítettgőz kazán beépítése 

 

A háromhuzamú, gázfűtésű melegvízkazán beépítési vázlata a 6.3.1. ábrán látható. A kazán belső 

terének vázlatos rajzát a 6.3.2. ábra tartalmazza.  

A háromhuzamú, gázfűtésű kondenzációs telítettgőz kazán beépítési vázlatát a 6.3.3. ábra mutatja. 

Az A változatnál a kondenzációs hőcserélő hőjét a pótvíz előmelegítésére, a B változatban haszná-

lati melegvíz (HMV) előállítására használjuk fel. 
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6.3.1. A kazánhatásfok ellenőrzése 

Kazánok hőmérlegén a bevezetett és elvezetett hőmennyiségek egyensúlyát értjük állandósult álla-

potban.  

∑∑ =
j

j,ki
i

i,be QQ       (6.3.1) 

Instacionárius üzemállapotok esetén, pl. induláskor, vagy leálláskor a kazánszerkezetek hőtároló 

képességét is figyelembe kell venni.  

A belépő hőmennyiség összetevői: 

• A tüzelőanyaggal a kazánba bevitt hő:  

[ ])tt(cHmQ környbe,tüptüatütü −⋅+⋅= ,    (6.3.2) 

Az előmelegített égési levegővel bevitt hő: 

)tt(cmQ környbe,pelmtülev −⋅⋅⋅⋅= μλ .   (6.3.3) 

Az előző képletekben: 

tüm  [kgtü/s]  a tüzelőanyag tömegárama, 

Ha [kJ/kgtü] a tüzelőanyag fűtőértéke, 

be,t  [°C]  a belépő levegő hőmérséklete, 

be,tüt  [°C]  a belépő tüzelőanyag hőmérséklete, 

környt  [°C]  a környezeti levegő hőmérséklete, 

ptüc  [kJ/kg/°C] a tüzelőanyag fajhője, 

pc  [kJ/kg/°C] a levegő fajhője, 

λ [-]  a légfelesleg tényező, 

elmμ    [kglev/kgtű] 1 kg tüzelőanyag égéshez elméletileg szükséges levegőmennyiség, 

amely a tüzelőanyag összetétele ismeretében a reakció-egyenletekből 

határozható meg.  

Egyéb energiamennyiségek, a kazánon lévő segédberendezések hajtására bevezetett energia: egyébQ . 

A bevezetett hőmennyiség ezek alapján: 

egyéblevtübe QQQQ ++= .     (6.3.4) 

A bevezetett hőmennyiség nagy része hasznosul, a maradvány rész veszteségként jelentkezik: 

veszthasznbe QQQ += .      (6.3.5) 

A hasznos hőmennyiség az átáramló víz vm  tömegárama, a víz cv fajhője és a (te-tv) hőmérsékletkü-

lönbség szorzataként számítható ki: 
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( )vevvhaszn ttcmQ −⋅⋅= ,      (6.3.6) 

ahol te a kazánból kilépő, tv a kazánba visszatérő víz hőmérséklete. 

A kazán hatásfokát megkapjuk, ha a hasznosított hőmennyiséget elosztjuk a bevezetett hőmennyi-

séggel: 

be

haszn
kazán Q

Q
=η .       (6.3.7) 

A hasznos hőmennyiségből kiinduló hatásfok számítási módszert a kazánhatásfok direkt meghatá-

rozási módszerének nevezik. A kazán hatásfokát az 

be

veszt
kazán Q

Q1 −=η       (6.3.8) 

képletből is kiszámíthatjuk, amely számítási módszert kazánhatásfok indirekt meghatározási mód-

szerének nevezik.  

A direkt kazánhatásfok meghatározásához legalább a következő mennyiségek mérésére van szük-

ség. 

- Az átáramló hőhordozó közegmennyiség mérésére, 

- a hőhordozó közeg be- és kilépőoldali hőmérsékletének mérésére (a be- és kilépőoldali ental-

piák meghatározásához), 

- a bevezetett tüzelőanyag mennyiségének mérésére. 

Ha a tüzelőanyag kémiai energiáján kívül egyéb hőbevezetés is van, akkor ennek a méréséről is 

gondoskodni kell, pl. az előmelegített égéslevegő mennyisége és hőmérséklete. Ismerni kell az eltü-

zelt tüzelőanyagok fűtőértékét is. A felsorolt mérések közül főleg a közegmennyiségek mérése je-

lent gondot.  

Az indirekt, vagyis a veszteségek oldaláról történő hatásfok meghatározásnál a veszteségeket két 

csoportra osztjuk, tüzelési veszteségekre és fűtőfelületi veszteségekre. 

 

a) Tüzelési veszteségek 

A teljes elégés feltétele gáztüzeléskor az, hogy nincsenek elégetlen gázok a égéstermékben. Tüzelé-

si veszteségnek nevezünk minden olyan veszteségformát, amelyet a bevezetett tüzelőanyag éghető-

anyag tartalmának nem teljes és tökéletes elégése okoz. Ezt a veszteséget gáztüzeléskor ξgáz-zal 

jelölünk. Ezek figyelembe vételével számítható a gázkazán tüzelési hatásfoka: 

gáztüzelés 1 ξη −=       (6.3.9) 

A környezetvédelmi előírások betartása mellett ezek mennyisége 10-4-nél kisebb égéstermék térfo-

gatot jelenthet, amely 0,1 %-nál kisebb veszteséget okoz, tehát a tüzelés hatásfoka nagyobb, mint 

99,9 %. 
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Gáztüzeléskor ξgáz veszteség értéke üzemi mérési eredményekből határozható meg és a következők 

mérését igényli: 

- a gáz halmazállapotú elégetlen tüzelőanyag-rész összetételének mérése 

égéstermékelemzéssel, 

- az elégetlen tüzelőanyag-rész térfogat vagy tömegáramának mérése.  

 

A gáz halmazállapotú elégetlen tüzelőanyag-rész fűtőértékének meghatározása a szakirodalmi ada-

tok alapján végezhető el. 

 A tüzelés,vesztQ tüzelési veszteség ezután már számítható: 

émaémtüzelés,veszt HmQ ⋅= ,    (6.3.10) 

ahol: émm  az égéstermékben lévő elégetlen tüzelőanyag tömegárama, 

 émaH  az égéstermékben lévő elégetlen tüzelőanyag fűtőértéke. 

A ξtüzelés tüzelési veszteségtényező a tüzelés,vesztQ  és a bevezetett hőmennyiség hányadosából számít-

ható: 

be

tüzelés,veszt
tüzelés Q

Q
=ξ ,     (6.3.11) 

b) Fűtőfelületi veszteségek 

Fűtőfelületi veszteség a tüzelés során felszabaduló hőből veszendőbe menő hőmennyiség, amely két 

részből áll:  

- ξét  az égéstermékkel távozó hőveszteség, 

- ξs   sugárzási hőveszteség. 

A fűtőérték definíciójából következik, hogy a felszabaduló hőmennyiséget akkor lehetne maximáli-

san hasznosítani, ha az égéstermék környezeti hőmérsékleten távozna a kazánból. A kilépő égés-

termék hőmérséklete általában ennél jóval magasabb, és az égéstermékkel távozó hőt nevezzük 

égéstermék hőveszteségnek. A korszerűnek számító kazánok esetében ξét= 5 - 10 %.  

5 %-nál alacsonyabb égéstermék veszteséget csak ún. kondenzációs kazánüzemmel lehet elérni, 

amelyhez a égéstermék olyan mértékű (kb. 40-60°C-ig történt) visszahűtése szükséges, hogy az 

égéstermékben lévő vízgőz részben kondenzálódjon. A hőmérsékletcsökkenésen túl a vízgőz kon-

denzációjával ekkor plusz hőmennyiséghez jutunk.  

A égéstermék ilyen mértékű visszahűtése azonban nem csak a kazántól függ, olyan alacsony hő-

mérsékletű hőfelvevő közeget is igényel, amellyel kondenzációs kazánüzem létrehozható. Konden-

zációs kazánüzem leginkább padló, mennyezet és oldalfal fűtésű meleg vizes fűtési rendszerek ese-

tén terjedt el. 
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A ξét égéstermék-veszteség a következő módon számítható: 

be

ét
ét Q

Q
=ξ ,         (6.3.12) 

ahol: 

[ ] )tt(c1m)tt(cmQ környki,étét,pelm,levtakörnyki,étét,pétét −⋅⋅+⋅⋅=−⋅⋅= μλ ,   (6.3.13) 

[ ] )tt(c)tt(cHmQ környbe,,pelm,levkörnybe,tütü,patübe −⋅⋅⋅+−⋅+⋅= μλ .  (6.3.14) 

Behelyettesítés és egyszerűsítés után a következőt kapjuk: 

[ ]
[ ] )tt(c)tt(cH

)tt(c1

környbe,lev,pelm,levkörnytütü,pa

környki,étét,pelm,lev
ét −⋅⋅⋅+−⋅+

−⋅⋅+⋅
=

μλ
μλ

ξ .  (6.3.15) 

Ismert tüzelőanyag összetétel esetén az előző összefüggésben négy ismeretlen van: 

légfelesleg tényező    λ ,  

az égéstermék kilépő hőmérséklete  ki,étt ,  

a levegő belépő hőmérséklete  be,t ,  

a tüzelőanyag belépő hőmérséklete  tüt .  

 

Sugárzási hőveszteségnek a kazán külső burkolata által a környezetnek átadott hőt értjük. A jelen-

legi könnyűszerkezetes, hőszigetelt kazánkonstrukciók esetében a hőátadás kisebb mértékben su-

gárzással, döntően konvekcióval történik. A hőveszteség számítására egyszerű külső geometriai 

kialakítás esetén a hőátadási törvények segítségévek pontos számítás is készíthető. Bonyolult geo-

metriai kialakítás esetén a számítás nagyon munkaigényes. A veszteségtényező függ a hőszigetelés 

jóságától, illetve a külső felület és a kazánteljesítmény arányától, ami a kisteljesítményű kazánnál 

nagyobbra adódik. A veszteségtényező névleges teljesítményre vonatkoztatva ξsug
= 0,5 – 1,0 % kö-

rüli érték. Ez a veszteségforma gyakorlatilag független a terheléstől, ami azt jelenti, hogy részterhe-

lésen ezen veszteség súlya növekszik, pl. 20% -os részterhelésen az 1 %-os veszteség aránya 5%-ra 

nő meg. 

A kétféle kazánhatásfok meghatározási módszer alapján elméletileg ugyanarra az eredményre kell, 

hogy jussunk. Az előzőekben részletezettek miatt az indirekt meghatározási módszer egyszerűbb, 

olcsóbban kivitelezhető, és kisebb a módszer hibája. Ahol mindkét módszer alkalmazható, ott az 

esetleges eltérésekből mérési pontatlanságokra, illetve hibára lehet következtetni. 

A kazánhatásfok mérés hatékony eszköze a TESTO mérőbörönd.  
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6.3.2. Kazánok üzemvitele, szabályozása  

A gazdaságos tüzelés és alacsony károsanyag kibocsátás elérése érdekében lényeges a mindenkori 

betáplált tüzelőanyag mennyiséghez igazodó, optimális légfelesleg tényezőt biztosító levegőmeny-

nyiség biztosítása. Jelenleg széles körben alkalmazott megoldás szerint a tüzelőberendezés beszabá-

lyozásakor állítják be fixen a különböző tüzelőanyag mennyiséghez tartozó égéslevegő mennyisé-

geket. Az így fixen beszabályozott arányt azonban több tényező is módosíthatja, úgy mint a tüzelő-

anyag minőség, levegőhőmérséklet, páratartalom változása,továbbá a tüzelőberendezés elállítódása, 

vagy kopása. Napjainkban egyre inkább terjed az égéstermék oxigéntartalmát, és ezen keresztül a 

légfelesleg nagyságát érzékelő szonda segítségével szabályozott tüzelőberendezés, amely bármely 

körülmény megváltozása esetén mindig az optimálisnak beállított légfeleslegtényezővel üzemelteti 

a kazánberendezést. 

 

6.3.2.1. Kazánok szabályozása 

Telítettgőz kazánok esetén a hasznos hőmennyiség a 

( )belépőkilépőghaszn hhmQ −⋅=       (6.3.16) 

összefüggéssel, melegvíz illetve forróvíz kazánok esetén a (6.3.6) képlettel fejezhető ki. Ha a 

telítettgőz kazánba bevezetett hasznosítható hőmennyiség nem változik, akkor növekvő, illetve 

csökkenő hőigény a kilépő entalpia, és ezen keresztül a kilépő nyomás csökkenését, illetve növeke-

dését vonja maga után. 

 

A telítettgőz kazánoknál alkalmazott szabályozási módok: 

• Teljesítményszabályozás 

A kazán teljesítményszabályozása, azaz az eltüzelt tüzelőanyag mennyiség szabályozása a 

kazánból kilépő gőznyomás segítségével vezérelve történik minden esetben, az előzőekben 

vázolt törvényszerűség miatt. A kazánból kilépő nyomás értékét kell a kazánszabályozásnak 

megadott tűrésen belül tartani. 

• Gőzhőmérséklet szabályozás  

Csak telített gőzt előállító kazán esetében nincs szükség gőzhőmérséklet szabályozásra, a 

gőz telített állapotban távozik, melynek hőmérsékletét a telítési nyomás meghatározza.  

•  Betáplált tápvízmennyiség szabályozás 

A mindenkori gőzfejlődésnek megfelelően kell tápvizet a kazánba táplálni. Ha nincs tápvíz 

betáplálás, a gőzfejlődés hatására csökken a kazánban a vízszint. A minimum szint elérése 

után a hőbetáplálás a kazánba megszűnik. 

• Kazán vízminőség szabályozás 
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A kazánból a gőz minden esetben kisebb sótartalommal távozik, mint amennyi a tápvízzel 

érkezik a kazánba. A gőzzel elvitt sómennyiség is döntően a gőzzel elragadott vízcseppek 

útján történik. Ha a kazánból távozó gőz nem tartalmaz vízcseppeket, azaz száraz telített 

gőznek tekinthető, a sótartalma gyakorlatilag zérusértékű. Ezért a kazánban maradó víz a 

kazán üzeme során sóban besűrűsödik, ami egy bizonyos határon túl lerakódások képződé-

sét, illetve a vízszint közeli rész lúgossá válása miatt a kazánvíz felhabzását eredményezheti. 

A kazánvíz sókoncentrációját emiatt megfelelő értékhatárokon belül kell tartani. Ezt a besű-

rűsödött kazánvíz egy részének leeresztésével érik el, aminek helyébe érkező friss tápvíz a 

bennmaradó vízmennyiséget felhígítja. A kazánvíz elvezetése kétféle helyről történhet: 

- a kazán alsó részéből elvezetett kazánvíz esetén a kazán leiszapolásáról beszélnek. Ez 

rendszerint szakaszosan történik, 

- a kazándob vízszintje alatti részből elvezetett kazánvíz esetén ezt lelúgozásnak nevezik. Ez 

általában folyamatos üzemben történik. 

A kazánvíz sótartalmára a kazánvíz vezetőképességének változásából lehet következtetni. A lelúgo-

zás, leiszapolás vezérlése egy vezetőképesség érzékelőről történhet. Érzékelő hiányában mindenkor 

a maximális teljesítményhez tartozó, és a tápvíz sótartalma alapján meghatározható kazánvíz meny-

nyiséget kell a kazánból folyamatosan elvezetni.  

 

A melegvíz illetve forróvíz kazánoknál alkalmazott szabályozási módok 

A külső levegő hőmérsékletének függvényében jelentősen változik a fűtési hőigény (0,23÷1,0) cs0Q  

valamint az előremenő/visszatérő forróvíz hőmérséklete. Ugyanakkor a forróvízkazánok üzemi kö-

vetelményeit FKminFK mm ≥  és FKvminFKbevíz, tt ≥  is ki kell elégíteni, azaz minden üzemállapotban a 

forróvíz tömegárama és a kazánba lépő forróvíz hőmérséklete nem lehet kisebb a megkövetelt mi-

nimális értéknél. 

Tömegáram korlát a természetes cirkulációjú nagyvízterű forróvízkazánoknál, a vízcsöves 

forróvízkazánok párhuzamosan kapcsolt felületeinél és a változó tömegáramú távhőrendszerek 

forróvízkazánjainál léphet fel. A kazánba lépő forróvíz hőmérsékletének korlátja pedig olaj- és al-

ternatív tüzelésű, alaphőforrásként üzemelő forróvízkazánokban áll fenn. 
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6.3.4. ábra. Az előremenő forróvíz visszakeverésének elvi sémája gáztüzelésű forróvízkazánoknál 

(FK-forróvízkazán, KSZ-keringtető szivattyú) 

Azoknál a kisebb teljesítményű nagyvízterű forróvízkazánoknál, ahol a tüzelőanyag kizárólag föld-

gáz és tvFKmin≤tv0, az előremenő forróvíz visszakeverésével lehet kielégíteni a követelményeket 

(6.3.4. ábra). Ennél a szabályozásnál feltétel, hogy te=teFK. 

A fűtési rendszer számára kiadott fűtéshő: 

 )tt(cmQ vepfFM −⋅⋅= ,      (6.3.17) 

forróvízkazánban a hőhordozó által felvett hő: 

 )tt(cmQ vFKeFKpFKFK −⋅⋅= ,      (6.3.18) 

ahol fm  a kilépő forróvíz, Mm  a visszatérő forróvíz melegítésére az előremenő forróvízből vissza-

kevert tömegárama, MfFK mmm +=  a forróvízkazánba lépő víz tömegárama. A két hőteljesítmény 

természetesen azonos: 

 FKFM QQ = .        (6.3.19) 

Nagyobb levegőhőmérsékletek (te<tvFKmin) tartományában meg kell növelni a forróvíz névleges elő-

remenő hőmérsékletét. Kisebb levegőhőmérsékleteknél pedig – tvFKmin-tól függően – előállhat, hogy 

tv>tvFKmin, s ebben a tartományban már nem szükséges az előremenő forróvíz visszakeverése. 

 

A hőigények és a forróvízkazán üzemi követelményeinek együttes kielégítését a hazai fűtőművek-

ben, ahol a forróvízkazánok alaphőforrások, a forróvíz kétirányú visszakeverésével (6.3.5. ábra) 

oldották meg. 

A fűtési rendszer számára kiadott fűtéshő: 

 )tt(cmQ vepfFM −⋅⋅= ,      (6.3.19) 

A visszatérő és forróvízkazán előremenő vezeték között mérhető hőteljesítmény: 

 )tt(cmQ veFKp −⋅⋅= ,      (6.3.20) 
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forróvízkazán hőteljesítménye: 

 )tt(cmQ vFKeFKpFKFK −⋅⋅= ,      (6.3.21) 

ahol fm  a fűtőműből kilépő forróvíz, Hf mmm −=  a forróvízkazán előtti vezeték tömegárama, 

Hm  a visszatérő forróvíz előrekevert tömegárama a te-nél nagyobb hőmérsékletű forróvíz hűtésére, 

RFK mmm +=  a forróvízkazánba lépő víz tömegárama, Rm  a forróvízkazánból kilépő visszakevert 

tömegáram a tvFKmin-nál kisebb hőmérsékletű forróvíz felmelegítésére. A három hőteljesítmény ter-

mészetesen itt is azonos:  

 FKFM QQQ == .       (6.3.22) 

Q
.
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t e
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Q
.
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Q
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6.3.5. ábra. A forróvíz kétirányú visszakeverésének elvi sémája forróvízkazánoknál (FK-

forróvízkazán, KSZ-keringtető szivattyú, RSZ-recirkulációs szivattyú) 

A fűtési forróvíz szabályozási diagramja alapján a mérlegegyenletekből meghatározható a 

forróvízkazán szabályozási diagramja.  

 

6.3.2.2. Gőzkazánok üzembiztonsági feltételei 

Valamely jellemző megengedett tartományon kívül esése esetén a berendezést le kell állítani. Ez 

általában a kazán elpiszkolódására, vagy valamelyik szabályozó berendezés vagy valamely segéd-

berendezés meghibásodására vezethető vissza, ilyenkor a berendezést csak a hiba kiderítése és elhá-

rítása után lehet újraindítani. 

 

a) Maximális kilépő nyomás 

A berendezés méretezési nyomásánál nagyobb nyomás alá kerülését meg kell akadályozni. A túl-

nyomás határolása kétféle, elektronikus és mechanikus úton történik, mindkét módszert alkalmazni 

kell a megfelelő biztonság elérése érdekében. Elektronikus határoláson nyomásérzékelőt kell érteni, 

amely a gőznyomás megengedett érték fölé emelkedése esetén lép működésbe és leállítja a beren-

dezést. Mechanikus határolás biztonsági szelep alkalmazásával történik. A szelep rugó-, vagy súly-
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terhelés ellenében a beállított nyomásnál nyit, és a munkaközeget szabadra engedi, megakadályozva 

ezzel a berendezésben a nyomás további emelkedését. 

 

b) Vízszinthatárolás 

A kazánvízszint üzemi tartományon kívülre kerülése esetén a berendezést le kell állítani. A veszé-

lyesebb üzemállapot a megengedettnél alacsonyabb vízszint kialakulása, ezért ez biztonságtechnikai 

szempontból is lényeges, mivel a vízszint megengedett érték alá csökkenése esetén elgőzölögtető 

felületek maradhatnak víz nélkül, ami a forrásos és a túlhevített gőz esetén kialakuló hőátadási té-

nyezők közötti nagyságrendi különbség miatt a felület túlhevüléséhez és károsodásához vezethet. A 

maximális vízszintnél magasabb vízszint esetén megnő a kazándobból elhordott vízmennyiség, ami 

a kazán további részein, illetve a gőz felhasználásánál jelenthet problémát. 

 

c) Kazánvízminőség határolás 

A kazánvíz só koncentrációjának túlzott megnövekedése növeli a vízoldali lerakódás képződést a 

kazánban, valamint a kazánvíz egyre lúgosabbá válásával a habzási hajlama növekszik, ami vízszint 

szabályozási problémákat okozhat. 

A kazánüzem potenciális veszélyforrás, fokozott felügyeletet igényel. Általában kazánt üzemeltetni 

csak állandó kazánkezelői felügyelet mellett lehetséges. Bizonyos feltételek teljesülése esetén lehe-

tőség van az úgynevezett időszakosan felügyelt, vagyis állandó kezelői felügyelet nélküli kazán-

üzemre is (Ezt sok esetben felügyeletmentes kazánüzemnek nevezik, ami nem helyes megfogalma-

zás, mivel a kazán üzemét rendszeres időközökben ilyen esetben is ellenőrizni kell.). 

Ezzel párhuzamosan terjed a hőellátó rendszerek üzemvitel ellenőrzésének számítógépes hálózaton 

keresztül történő távellenőrzése, illetve vezérlése.  

A szükséges feltételek alapvetően két csoportba oszthatók: 

• a kazán minden veszélyes üzemállapotot előidézhető üzemmódját el kell kerülni, így általában 

minden szabályozott jellemző a szabályozástól független berendezéssel ellátott felügyeletét és 

határolását biztosítani kell, 

• a kazánba a tüzelőanyag bevezetésének megszüntetése után a hőfejlődésnek azonnal meg kell 

szűnnie, ugyanis sem tovább égő tüzelőanyagrészek, sem más pl. tűzálló falazat által tárolt 

hőmennyiség esetén az időszakos felügyeletre nincs lehetőség. 
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7. Fűtési rendszerek 

A fűtéssel szemben támasztott követelmények összetettek, a legfontosabbak a következők: 

• a fűtött helyiség belső hőmérséklete érje el a megkívánt értéket, 

• a fűtés legyen könnyen szabályozható, és a szabályozással a kívánt hőmérséklet ±1 °C 

eltéréssel beállítható legyen, 

• a fűtés nem szennyezheti a helyiség levegőjét, nem lehet zajos, nem okozhat kellemet-

len légáramlást, 

• a fűtési rendszer kialakítása és üzemeltetése gazdaságos legyen. 

7.1. A fűtési rendszerek csoportosítása 

A fűtőberendezés három főrészből áll: hőfejlesztő, hőszállító és hőleadó egységből. A fűtés cso-

portosítható: 

a) a hőfejlesztő alapján:  

• egyedi fűtés (pl. kályha, gázkonvektor) 

Az egyedi fűtésnél a fűtőberendezést a fűtött helyiségben helyezik el. Előnye, hogy beruhá-

zási költsége és huzatigénye kicsi, könnyen szállítható és üzembe helyezése egyszerű. Bárhol 

(ahol feltételei adottak) ismételten használható, egyszerűen kezelhető. Előnyeként tüntethe-

tő fel a hangulatkeltő hatása, pl. a kályha duruzsoló hangja, a sugárzó parázs látványa, stb. 

Hátránya a központi fűtéssel szemben, hogy hatásfoka kisebb, kiszolgálása (szilárd tüzelő-

anyag esetén) munkaigényes, tisztátalansággal, a helyiség és levegő szennyeződésével jár. 

Az égés folyamata és a fűtőberendezés magas felületi hőmérséklete tűzveszélyes lehet, ezért 

gondos kezelést igényel. Az egyedi fűtőberendezések fa-, szén-, gáz-, olaj-, vagy - villamos tüzelé-

sűek lehetnek.  

• központi fűtés (pl. lakáson, épületen belüli gázkazán)  

A központi fűtés esetén a lakás, vagy épület helyiségeinek fűtésére szolgáló hőt közös hőfor-

rásban termelik és a hőhordozó közeget cső-, vagy csatornarendszerben vezetik a fűtendő helyi-

ségbe. Előnye (az egyedivel szemben), hogy a fűtött helyiségekben központi és hőleadónkénti 

szabályozók segítségével a kívánt hőmérséklet tartható: a központi hőforrás hatásfoka nagyobb, 

kezelése kevesebb munkát igényel: a fűtőtestek kevesebb helyet foglalnak, elhelyezésük ked-

vezőbb lehet: a tüzelőanyag központi helyen tárolható, ami az épület tisztasága miatt fontos: az 

égéstermékek (égéstermék, salak) kevesebb szennyeződést okoznak. A központi hőforrás nem-

csak a helyiségek fűtését, hanem a melegvíz ellátást, a szellőzési hőszükségletet is biztosíthat-

ja. Hátránya (az egyedi fűtéssel szemben), hogy beruházási költsége nagyobb, a cső- vagy csa-

tornarendszer kialakítása szakembert igényel, nem helyezhető át más rendszerbe. A központi 
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fűtésű épületek száma folyamatosan növekszik. Tömbépületek, üzlet- és irodaközpontok eseté-

ben már nemcsak közvetlen, hanem kapcsolt hő-és villamos energiatermelés is megvalósítható.  

• távfűtés (a hőforrás a fűtött épülettől nagyobb távolságra helyezkedik el)  

A távfűtés esetén az épületek hőellátása távhővezetékeken, a fogyasztótól távollevő hőforrás-

ból történik. A központi fűtés hőforrása ekkor un. fogyasztói hőközpont, vagy hőfogadó. A la-

kásokban, ill. az épületekben levő fűtési rendszer a központi- és távfűtésnél hasonló lehet. A ve-

zetékhálózatra kapcsolt területegységek szerint a távfűtés lehet tömb-, lakótelep-, városrész-, 

város-, vagy településcsoport-fűtés. Előnye (a központi fűtéssel szembeni, hogy a hőtermelés 

nagy hatásfokú hőszolgáltató erőművi blokkokban történhet, kedvező feltételek mellett való-

sítható meg a kapcsolt hő- és villamosenergia termelés, lehetőséget ad az ipari hulladékhő, 

geotermikus energiaforrások fűtésre történő felhasználására: a hőforrásokban eltüzelhető a 

kommunális hulladék, s a megújuló energiaforrások különböző fajtái. Hátránya (a központi fű-

téssel szemben), hogy a kiterjedt elosztóhálózat beruházási költsége nagyobb, a fűtőközeg ke-

ringetéséhez villamos energiát igényel. A hálózati hőveszteség elkerülhetetlen, emiatt többlet 

energiafelhasználást jelent. A távfűtés környezetvédelemi előnyei a jövőben kiemelt szerepet 

kaphatnak, nemcsak a városokban, hanem a kisebb településeken is.  

 

b) a hőszállító közeg alapján: 

• Vízfűtés 

A vízfűtést a víz hőmérséklete alapján három csoportra szokás elkülöníteni: alacsony hőmérsék-

letű. melegvíz és forróvíz fűtésre.  

Ha a víz hőmérséklete kisebb, mint 100 °C, akkor a rendszer un. nyitott rendszerű lehet. 100 °C-

nál nagyobb vízhőmérséklet esetén a hálózatban kialakuló legkisebb nyomásnak is nagyobbnak 

kell lennie az adott vízhőfokhoz tartozó telítési gőznyomásnál, mert csak így akadályozható meg a 

víz elgőzölgése (zárt rendszerű kell legyen). A legfeljebb 60 °C hőmérsékletű vízzel működő 

központi fűtést alacsony hőmérsékletű fűtésnek nevezik. A 90 °C vagy annál kisebb hőmérsék-

letű vízzel működő központi fűtést melegvízfűtésnek nevezik. A melegvíz-fűtésnek számos 

olyan előnye van. amely általános használatra igen alkalmassá teszi: 

• egészségügyi előnye, hogy a fűtőtest hőmérséklete a fűtési idény teljes időtartama 

alatt 100 °C-nál kisebb. Ez a levegőben mindig előforduló porrészecskék pörkölődését. il-

letőleg az esetleg kellemetlenné váló sugárzó hatást csökkenti,  

• a víz nagy fajhője és a fűtőtestekben végbemenő jelentékeny hőmérsékletesés viszony-

lag csekély keringő vízmennyiséget eredményez. A csőhálózat így nemcsak olcsó, de 

szerkezeti szempontból is előnyös,  
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• kezelése egyszerű, nem igényel szakképzett személyt, 

• baleset lehetősége szinte kizárt, 

• az egyszerű szabályozás energetikai szempontból takarékos üzemvitelt tesz lehetővé, 

• egyetlen hátránya a fagyveszély, amely különösen olyan épület fűtésében okozhat nehéz-

séget, amelyben télen a fűtés hosszabb ideig szünetel (pl. iskolában). 

Forróvíz fűtésű a rendszer, ha a hőhordozó víz méretezési hőmérséklete 100-180 °C között van. 

E rendszer gyors elterjedését az alábbi előnyei eredményezték: 

• a hőhordozó közeg jelentős mennyiségű hő szállítását teszi lehetővé, ezáltal a fajlagos 

szállítási teljesítménye kedvező és a tápvezeték beruházási költsége csökkenthető, 

• a rendszer központilag szabályozható, 

• a távvezeték 1-2 m-rel a talajszint alatt vezetett, ezért a terep változását jól követheti, 

• akár hőcserélő nélkül is közvetlenül csatlakoztatható az épületek fűtési rendszereihez. 

Hátrányaként említhető hogy a magasabb üzemeltetési nyomás és hőmérséklet miatt drágább 

szerelvényeket, gondos karbantartást igényel, nagyobb lesz az elosztóhálózat hővesztesége is. 

A forróvíz méretezési hőmérsékletének megválasztásánál tekintettel kell lenni a hőtermelés 

költségére is. Kapcsolt hő- és villamos energiatermelés és ipari hulladékhő hasznosítás esetén a 

hőtermelés költsége annál kedvezőbb, minél alacsonyabb a fűtőközeg hőmérséklete. 

• Gőzfűtés esetén a hőhordozó közeg lehet kisnyomású és nagynyomású gőz. A kisnyomású gőz al-

kalmazási területe korlátozott. Nagyobb távolságra a gőz a csőméretek miatt nem szállítható gazda-

ságosan. A nagynyomású gőz alkalmazása elsősorban az ipari fogyasztók technológiai hőszolgálta-

tásában terjedt el. 

Előnyeként említhető, hogy: 

• kis gőzmennyiséggel nagy hőmennyiség szállítható, 

• a szállításhoz nem szükséges külön energia, erre célra a gőz sajátnyomása felhasznál-

ható, 

• bármely más fűtőközeg előállítására fölhasználható, 

• hőtehetetlensége kicsi, a felfűtés gyorsan megvalósítható, 

• a rendszer túlterhelhető, minimális a fagyveszély. 

Hátránya, hogy:  

• szabályozása körülményes, 

• a kondenzátum visszavezetése nehézkes, 

• a víztelenítési pontok kialakítása szükséges, amely a beruházási költségeket megnöveli. 
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A központi és távfűtés kezdeti szakaszában gőzfűtésű rendszereket létesítettek, elsősorban szabá-

lyozhatósági okokból, azonban a gőzfűtést forró, vagy meleg vizes rendszereké alakították át. A 

gőzről melegvízfűtésre történő átállás még napjainkban is javasolható energiahatékonysági in-

tézkedés. 

• Légfűtéskor a hőhordozó közeg levegő. A fűtési levegőt égéstermékkel, meleg vízzel, forró vízzel, 

kisnyomású és nagynyomású gőzzel esetleg gázzal légfűtő készülékekben melegítik fel. A felmele-

gített levegő légcsatornákon jut a fűtendő helyiségbe. A lehűlt levegő és a friss levegő ugyancsak 

légcsatornákon keresztül kerül a léghevítőkhöz. 

A légfűtés előnye: 

− kis beruházási költség, 

− rövid felfűtési idő, 

− fagymentesség, 

− kis helyigény, 

− egyes helyiségek be- és kikapcsolása a fűtési rendszerekhez egyszerűen megoldható. 

A légfűtés hátránya:  

− a légcsatornákon a szag és a zaj az egyik helyiségből a másikba terjed, 

− a légcsatorna könnyen szennyeződik és tisztítása körülményes, 

− a külső légnyomás befolyásolja a fűtés hatékonyságát. 

A légfűtés a hideg és a meleg levegő sűrűségkülönbsége következtében gravitációsan is mű-

ködhet, vagy ventilátorral biztosítható a légáramlás. A gravitációs és ventilátoros fűtés közül 

az elsőnek kisebb az üzemeltetési költsége, de nagyobb a beruházási költsége, mert nagyobb 

légcsatornákat és szerelvényeket igényel. A ventilátoros fűtésnél ez fordítva van. 

 

c) A hőleadó kialakítása alapján 

• konvekciós fűtés 

A konvekciós fűtés során a hőhordozó közeg részecskéi a hőáramlás irányában makroszkopikus 

mozgást végeznek. Az elmozduló részecskék hosszabb, vagy rövidebb ideig megtartják hőmérsék-

letüket és ezzel elmozdulásukkal egyidejűleg szállítják a hőt. A hatékony hőátadás érdekében a le-

vegő mozgását nem szabad akadályozni.  

• sugárzó fűtés 
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Sugárzó fűtés során a fűtőtestek hőleadása jelentős hányadában sugárzás útján valósul meg. A su-

gárzó fűtés legjellegzetesebb alkotóeleme a hőleadó berendezés vagy fűtőtest, mivel ez szabja meg 

a hőleadás módját. A sugárzó fűtés a fűtőtestek felületének átlaghőmérséklete szerint lehet: 

− kis hőmérsékletű, 

− közepes hőmérsékletű, 

− nagy hőmérsékletű. 

A kis hőmérsékletű sugárzó fűtés esetén a fűtőtest felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 

70 °C-t. A fűtőtest többnyire a helyiség valamely határoló szerkezetébe épül. A fűtőközeg 

melegvíz, kisnyomású gőz, levegő, katalitikus gázégő vagy villamos áram. 

A közepes hőmérsékletű sugárzó fűtés esetén a fűtőtest felületi hőmérséklete 70-200 °C. 

A nagy hőmérsékletű sugárzó fűtés esetén a fűtőtest felületi hőmérséklete 500-900 °C. E két 

utóbbi esetben a fűtőtest a határoló szerkezettől függetlenül alakítható ki. 

A sugárzó fűtés előnyei: 

− a fűtött helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint konvekciós fűtés esetén, 

− az ember a szervezetében keletkezett hőt nagy részben hőátadással és sugárzással 

adja át. Sugárzó fűtés eseten a határoló szerkezetek hőmérséklete nagyobb, mint 

konvekciós fűtésnél, ezért az ember hősugárzása lényegesen csökken, 

− azonos hőérzet kialakulásához a tartózkodási helyiség hőmérsékletének csökkenésével 

az átadott hő mennyisége növekszik, azaz a helyiség hőmérséklete lényegesen csök-

kenthető, 

− a helyiség hőmérséklete sugárzó fűtés esetén függőleges irányban egyenletesebb, mint 

konvekciós fűtésnél, 

− a sugárzó fűtés a helyiség használati teréből nem foglal el helyet, 

− a sugárzó fűtés nyáron átalakítás nélkül megfelelő hőmérsékletű hűtőközeggel a helyi-

ség hűtésére is felhasználható, 

− a sugárzó fűtésnél a falszerkezeten porlerakódás nem fordul elő. 

A sugárzó fűtés hátrányai: 

− a berendezés kialakítására nagy gondot kell fordítani, igényes munka szükséges, 

− a beruházási költsége nagyobb, mint a konvekciós fűtésé, 

− a szerkezetbe épített fűtőtest hőtehetetlensége nagy, 

− a sugárzó fűtésű helyiségek átalakításakor a fűtőtestek elosztása nehezen valósítható 

meg. 



A hőtermelő berendezések energetikai vizsgálata 

 226

A felsorolt előnyök és hátrányok meghatározzák a sugárzó fűtés alkalmazási lehetőségét. Fő-

leg ott alkalmazható, ahol egyenletes térbeli hőmérséklet a követelmény. Alkalmaztató nagy-

légterű létesítményekben, ahol nincs jelentős szellőzési igény. Alkalmazható nagy csarnokok 

részleges és változó fűtési szükségletének kielégítésére. Itt lényeges energia-megtakarítás élhe-

tő el. Egyre fejlődő alkalmazási területe a szabadtéri technológiával dolgozó munkahelyek fűté-

se, besugárzása. 

 

7.2. A hőleadók kiválasztása 

A fűtött helyiségben a hőmérséklet tartásában és a kellemes hőérzet biztosításában a hőleadók 

fontos szerepet játszanak. Kiválasztásuk a tervezés, vagy korszerűsítés során különös figyelmet 

igényel. A kiválasztás szempontjai az alábbiak: 

• a rendelkezésre álló hely határozza meg. hol. hogyan, milyen méretű hőleadó helyezhető 

el. Rendelkezésre álló nagy felületnél a hatékony energiagazdálkodás és megújuló energiafor-

rások alkalmazása szempontjából kedvező alacsony hőmérsékletű fűtés alkalmazható. Ez 

esetben alkalmazzák az emberekhez közeli hőleadókat. padlófűtés, mennyezetfűtés, lapradiá-

tor, 

  

 a)       b) 

7.2.1. ábra. Fürdőszobai (a)) és szobai (b)) radiátor 

• rendelkezésre álló kis felületnél a magas (100 °C) hőmérsékletű hőleadókat a sugárzóernyőket 

alkalmazzák. Ezeket az érintésvédelem érdekében az emberektől távol helyezik el, 

• a hőleadók elsődleges és másodlagos hőérzeti hatásai a gazdaságos üzemvitelt is meghatároz-
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zák. A nagy térszögben látható felület jó sugárzásos hőcserét biztosit. Az intenzív légkörzés 

a fűtőtest körül növeli a konvektív hőátadást. Konvekciós hőleadó esetén a helyiségben kialakuló 

intenzív légkörzés az egyenletesebb térbeli hőmérséklet eloszlást segíti elő, 

• a hőleadó típusa a fűtóteljesítmény szabályozhatóságát befolyásolja. Kis víztér és saját tömeg 

rugalmasabb szabályozhatóságot tesz lehetővé. Nagy víztér és/vagy saját tömeg lassú szabá-

lyozást eredményez, ugyanakkor a lusta reakciók, időben stabilabb teljesítményváltozást adnak, 

• meghatározó. hogy a hőleadó hogyan rögzíthető az épületszerkezetekhez. hogyan építhető rá 

az épületszerkezetekre vagy hogyan építhető bele azokba, 

• nem elhanyagolható az sem. hogy a hőleadó. mint látvány hogyan illeszkedik a belső térbe. 

7.3. A hőleadók legelterjedtebb típusai 

Konvekciós hőleadók: csőkígyó, csőregiszter, fűtött törülközőtartó, bordáscső, konvektor magas ház-

zal, szegély-konvektor, padlókonvektor, tagos radiátor. 

Sugárzó hőleadók: lapradiátor, sugárzó ernyő, padlófűtés. A sugárzó ernyő (ipari épületekben) gőz 

és forróvíz hőhordozóval is kiegészül. 

A padlófűtés hőhordozó közege 45-60 °C hőmérsékletű melegvíz. A padló átlagos felületi hőmérsék-

lete 26-30 °C. A padlófűtés készülhet közbenső födémen vagy talajra fektetett padlón. 

7.4. Az elosztóhálózat 

A meleg és forróvizes rendszerekben a hő szállítására szolgáló vezetékrendszer kialakítása többféle 

módon történhet. 

 

7.4.1. ábra. Alsóelosztású kétcsöves függőleges fűtési rendszer 
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Kétcsöves a rendszer (7.4.1. ábra), ha a hőleadók a vezetékhez párhuzamosan kapcsoltak, azaz a 

fűtővizet szállító un. előremenő vezetéket a visszatérő vezetéktől a hőleadó (fűtőtest) elválasztja, tehát 

külön vezetékben áramlik az előremenő és külön a visszatérő víz. 

 

a) 

 

b) 

7.4.2. ábra. Felsőelosztású egycsöves függőleges fűtési rendszer 

a) átfolyós, b) részáramú  

Egycsöves a rendszer (7.4.2. ábra), ha a fűtővizet a hőleadóhoz szállító és onnan visszavezető áram-

kör egy vezetékből áll, azaz a hőleadók a vezetékhez sorba kapcsoltak. A sorbakapcsolás teljes mérté-

kű vagy részáramú lehet. 
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Átfolyós a rendszer (7.4.2. a) ábra), ha az ágon áramló vízmennyiség teljes egészében áthalad a 

hőleadón. 

Átkötő szakaszos a rendszer (7.4.2. b) ábra), ha az ágon áramló fűtőközeg bizonyos része megkerüli 

a hőleadót. azaz az áramlást rövidre záró vezetéken keresztül az un. átkötő szakaszon áramlik. 

A fűtési rendszerek lehetnek: 

• függőleges elrendezésűek, 

• vízszintes elrendezésűek. 

Függőleges kialakítás a többszintes épületekre jellemző, amely során az alsó vagy felső osztó il-

letve gyűjtő vezetékekhez olyan függőleges osztó és gyűjtő vezetékek kapcsolódnak, amelyek a 

hőleadókhoz vezetik a fűtőközeget. 

A vízszintes elrendezéssel többszobás lakások esetén is biztosítható, hogy egy felszálló 

vezetékpárhoz tartozzon a lakás fűtése, és egy hőmennyiségmérő elhelyezésével lehetővé vál-

jon a lakás hőfelhasználásának mérése. 
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8. A megújuló energiaforrások alkalmazása a fűtés- és hűtéstechnikában 

Az Európai Unió szervei22010-ben fontos irányelveket határoztak meg az épületek energiahaté-

konyságának növelése és ezen belül a megújuló forrásból származó energia fokozott mértékű fel-

használása érdekében. Alapvető megállapítás az, hogy az Unió teljes energiafogyasztásának 40 %-a 

épületekkel kapcsolatos. Éppen ezért az energiafogyasztás 20 %-os csökkentése 2020-ig illetve a 

megújuló energiaforrások felhasználása az épületekben szükséges az Unió energiafüggőségének 

enyhítéséhez és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának visszaszorításához. Kötelező erejű 

célkitűzés az, hogy a megújuló forrásból származó energiának a teljes uniós energiafogyasztás 20 

%-át kell kitennie. 

Az irányelvekben meghatározott néhány fontos fogalom: 

„primerenergia”: az a megújuló és nem megújuló forrásból származó energia, ami nem esett 

át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson, 

 „megújuló forrásokból származó energia”: megújuló, nem fosszilis forrásokból származó 

energia, nevezetesen szél-, nap-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus és óceánból nyert 

energia, vízenergia, biomasszából, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken ke-

letkező gázokból és biogázokból nyert energia, 

 „kapcsolt energiatermelés”: hőenergia és villamos és/vagy mozgási energia egyetlen fo-

lyamat során, egyidejűleg történő előállítása, 

 „közel nulla energiaigényű épület”: az Unió módszertani útmutatói szerint meghatározott, 

igen magas energiahatékonysággal jellemezhető épület. A felhasznált közel nulla vagy nagyon 

alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kellene származ-

nia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát 

is, 

 „épületgépészeti rendszer”: az épület vagy önálló rendeltetési egységének fűtésére, hűtésé-

re, szellőztetésére, melegvízellátására, világítására vagy az ilyen rendeltetési célok valamely 

kombinációjára szolgáló berendezések, 

 „kazán”: kazántest-tüzelőegység kombináció, amely az égés során felszabaduló hőt a fűtő-

közegnek adja át, 

 

„légkondicionáló rendszer”: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponen-

sek kombinációja, amely által szabályozható vagy csökkenthető a hőmérséklet, 

„hőszivattyú”: olyan gép, készülék vagy berendezés, amely a természetes közegekből – pél-

dául a levegőből, a vízből vagy a talajból – hőt vezet át az épületekbe vagy az ipari alkalmazá-

                                                 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról. 
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sokba azáltal, hogy megfordítja a hő természetes áramlásának irányát és így az az alacsonyabb 

hőmérséklettől a magasabb hőmérséklet felé áramlik. A reverzibilis hőszivattyúk képesek en-

nek ellenkezőjére is, azaz a hőt az épületből kivonni és a környezetnek átadni, 

 „távfűtés” vagy „távhűtés”: egy központi termelési egységből hálózaton keresztül gőz, me-

leg víz vagy hűtött folyadékok formájában, több épület vagy telek számára történő hőenergia-

szolgáltatás, légterek vagy ipari folyamatok fűtése vagy hűtése céljából. 

 

Új épületeknél még a kivitelezés kezdete előtt nagy hatékonyságú alternatív rendszerek műszaki, 

környezetvédelmi és gazdasági szempontú megvalósíthatóságát kell megfontolni. Ilyen alternatívák: 

a) a megújuló forrásból származó energián alapuló, decentralizált energiaellátási rendszerek; 

b) kapcsolt energiatermelés; 

c) táv- vagy tömbfűtés és –hűtés, különösen, ha az részben vagy egészben megújuló forrásból 

származó energián alapul; 

d) hőszivattyúk. 

A jelenleg érvényes hazai előírások3a korábbi európai irányelveket veszik alapul. Az előírások az 

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósá-

gi elemzésére vonatkoznak. Műszaki-környezeti feltételek szempontjából a vizsgálatok az alábbi 

témakörökre terjedhetnek ki: 

 

1. A napsugárzás energiájának hasznosítását illetően meg kell vizsgálni az alábbiakat: 

- van-e az épületnek elegendő területű, tájolású és dőlésszögű felülete az energiagyűjtő ele-

mek elhelyezése céljából, 

- e határoló felületek szerkezete, felületképzése energiagyűjtő elemek rögzítésére vagy azok-

kal való szerkezeti és funkcionális integrálására alkalmas-e, 

- e határoló felületek benapozását a környező terepalakulatok, növényzet, épületek (beleértve 

a tervezett beépítést) lehetővé teszik-e? 

Ha erre a kérdéssorozatra három igen a válasz, akkor folytathatjuk a vizsgálódást az alábbiak-

kal: 

- ha a szoláris rendszer használati melegvízellátására vagy fűtésre szolgál, annak kiegészítő 

hőellátása milyen energiahordozóval biztosítható és mekkora a fajlagos primer energiaigény, 

- ha a szoláris rendszer célja a hűtés, akkor annak mekkora a villamos segédenergia igénye, 

- ha a szoláris rendszer elektromos energiát állít elő, akkor a termelt energia hasznosítható-e 

teljes egészében az épületben, szigetüzemben, 

                                                 
3 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
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- ha a szoláris rendszer villamos energiát termel, de nem szigetüzemben működik, akkor biz-

tosítottak-e a hálózatra való csatlakozás feltételei. 

 

2. A biomassza alapú alternatív energiaellátás esetén az alábbiakat kell megvizsgálni: 

- mekkora a tüzelőanyag szállítási távolsága, 

- beszerezhető-e a szükséges teljesítményű, automatizált üzemű, kevés személyi kiszolgálást 

igénylő, megfelelő referenciával rendelkező hőtermelő berendezés, 

- biztosítható-e az épületben vagy a telekhatáron belül a szükséges tüzelőanyag-tároló terület. 

A túlzottan nagy személyi kiszolgálási igény e lehetőség vizsgálatánál kizáró ok lehet.  

 

3. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés esetén az alábbiak a legfontosabbak: 

- milyen energiahordozó áll rendelkezésre a kapcsolt energiatermeléshez, 

- a termelt hőenergia mekkora hányada hasznosítható az épületen belül, illetve szükség van-e 

kiegészítő hőtermelő berendezésre, 

- a termelt villamos energia mekkora hányada hasznosítható az épületen belül, többlet esetén 

biztosítottak-e a hálózatra kapcsolódás feltételei, 

- a szükséges berendezések elhelyezhetők-e az épületen belül. 

 

4. A tömb- és távfűtés/hűtést illetően a következőket kell elsősorban vizsgálni:  

- milyen távolságban van a telekhatár közelében a hálózat, elegendő-e a forrásoldal kapacitása 

az épület ellátására, 

- a hőhordozó paraméterei megfelelőek-e a tervezett fűtési (hűtési) rendszer szempontjából. 

 

5. A hőszivattyús energiaellátás tervezése esetén a következőket kell megvizsgálni:  

- milyen forrásoldal jöhet számításba a fűtési üzemmódra, 

- elérhető-e a méretezést megalapozó hiteles geológiai adat (adathiány esetén a kedvezőtlen 

helyzetet feltételező becslés alkalmazható), 

- szükség van-e kiegészítő hőtermelő berendezésre, szükséges esetben milyenek a lefedési 

arányok, 

- a kiegészítő hőellátás milyen energiahordozóval biztosítható. 

 

A megújuló energiaforrások használatán belül a geotermikus energia eddig még kiaknázatlan lehe-

tőségeket rejt magában. Ha az emberiség egyre fogyó konvencionális energiakészletére és természe-

tesnek mondható növekvő energiaigényére gondolunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a geoter-
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mikus energiában rejlő óriási lehetőségeket. Földünk melegét több országban már eredményesen 

hasznosítják és a jövőben mind nagyobb lesz részaránya a többi energiafajtához viszonyítva. 

 

8.1. A geotermikus energia megújulásának üteme 

A megújuló minősítés szempontjából az energiautánpótlás ütemének meghatározó a szerepe. A kon-

tinentális földkéreg felső 1 km vastag hőtartalma 3,9× 108 EJ. Ha ezt teljesen kiaknáznánk – a világ 

mai energia fogyasztásával 400 EJ-lal számolva – 106 évig lenne elegendő. Az újratöltődés viszont 

– 40 millió MW-tal a földi hőáram globális teljesítményével kalkulálva, – már 103 év alatt, azaz 

három nagyságrenddel gyorsabban bekövetkezne. Ez tehát azt jelenti, hogy bolygónk szintjén a 

hőenergia regenerálódási üteme ezerszerese a becsült lehetséges maximális kiaknázási rátának. A 

geotermikus készletek tehát megújulónak tekinthetők. 

Egyes optimista becslések szerint többlépcsős fejlesztéssel 2010-ig akár 10 PJ/év hőhasznosítás is 

elérhető. Ez 1%-ot jelentene az országos energiamérlegben, a jelenlegi 0,29 %-os részarány helyett 

(Árpási, 2005). Ennek a pozitív prognózisnak az alapja az, hogy évente 18-32 PJ a felszín alól ki-

termelt hőmennyiség, melynek csak töredéke hasznosul. 

 

 
8.1.1. ábra. A Föld belső szerkezete 

A geotermikus energia tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező (8.1.1. ábra), a földi 

hőáramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó termi-

kus energiamennyiség. A Föld belsejének hőtartaléka, döntően a földkéregben koncentrálódott 

hosszú felezési idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből származik.  
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A Földünk felszínén az asztenoszféra felől átáramló hőmennyiség 1021 J/év. Ez összevetve a Napból 

származó hővel – ami 5,4× 1024 J/év – kevésnek tűnik. A hő azért áramlik az asztenoszféra felől a 

litoszféra irányába, mert közöttük jelentős hőmérséklet különbség van. 

A geotermikus energia tehát a felszín és a mélyebb zónák közötti hőmérséklet-különbség miatt a 

Föld felszíne felé igyekszik, felhasználás hiányában felemésztődik az atmoszférában. A hővezetés, 

az anyagáramlás nélküli hőátadás a domináns hőcsere folyamat a földkéregben és a litoszférában. 

Az atmoszférára viszont már a hőkonvekció jellemző, melynek értelmében a hő szállítódása szilárd, 

folyékony vagy gáznemű anyag elmozdulása révén megy végbe. Ez a folyamat a litoszférában is 

megjelenik magmaáramlás és felszín alatti vízáramlás formájában.  

 

8.2. A geotermikus gradiens 

A felszín alatti hőmérséklet növekedés mérőszámaként használt mutató a geotermikus gradiens. 

Értéke 10 és 60 °C/km között változik, a nagyobb hőáramsűrűséggel jellemzett területeken maga-

sabb értékű. A hőmérséklet mélység irányában történő emelkedésére jellemző, hogy átlagos geo-

termikus gradiens 25-30 °C/km, és 15 °C-os felszíni átlaghőmérséklettel számolva 2 km-es mély-

ségben 65-75 °C-os hőmérsékleti értékekre számíthatunk.  

A Föld belsejéből származó hő eloszlása nem egyenletes. A geotermikus energia fő élvezői azok az 

országok, melyeknél kiugróan magas a geotermikus gradiens értéke. Ez olyan helyeken fordul elő, 

ahol az asztenoszféra anyaga megközelíti a földfelszínt, vagy közvetlenül kijut oda. Ez a helyzet a 

szubdukciós zónákban és a középóceáni hátságokon fordul elő.  

Az a terület tehát, ahol a kőzetlemezek egymásnak ütköznek, a szubdukciós zóna, illetve az aktív 

kontinensperem.  

A középóceáni hátságoknál az asztenoszférából feláramló köpenyanyag lehűlése és megszilárdulása 

folytán – többnyire víz alatt, jelentős mélységben – új óceáni kéreg képződik. Izland és az Azori-

szigetek kedvező geotermikus adottságai annak köszönhetőek, hogy itt a hátság a tengerszint fölé 

emelkedik.  

 

8.3. Magyarország geotermikus adottságai 

Magyarországon a geotermikus energia hasznosítása szempontjából kedvezőbb a helyzet, mint Eu-

rópa más részein, mert nálunk a kőzetek hőmérséklete a mélység felé haladva kétszer olyan gyorsan 

növekszik, mint máshol. Magyarország területe, a Pannon-medence alatti különlegesen vékony, 60-

100 km-es litoszféra miatt sorolható – geotermikus adottságait tekintve – Európa élvonalába. 

A Kárpát-medence, de különösen Magyarország területe alatt az átlagosnál vékonyabb földkéreg azt 

eredményezte, hogy a kéreg alatti magas hőmérsékletű magma a felszín közelébe került. A Föld 
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belsejéből kifelé irányuló földi hőáram átlagértéke 90–100 mW/m2, ami mintegy kétszerese a kon-

tinentális átlagnak. 

A litoszféra elvékonyodása az alsó- és középső-miocénben lejátszódott geodinamikai események 

következménye.  
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8.3.1. ábra. a) A geotermikus gradiens értékének változása hazánkban. b) Hazánk geotermikus 

adottságai 

A magyarországi geotermikus gradiens átlagosan 50 °C/km. Ebben, a kedvező hőáram-sűrűség 

mellett, szerepet játszik az is, hogy jól szigetelő anyag, homok és agyag alkotja a medenceüledéket. 
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A föld mélyéből a felszín felé áramló hőmennyiség értéke elegendő nagy mélységben azonos, eltérő 

lehet azonban, ha a terep nem egyenletes, kiemelkedések (hegyek) és bemélyedések (völgyek) vál-

takoznak. A geotermikus gradiens magyaroszági változását a 8.3.1. a) ábra mutatja. 

Magyarországon a kedvező adottságok ellenére a felszínen mérhető vízhőmérséklet csak ritkán ha-

ladja meg a 100 °C-ot [8.3.1. b) ábra]. 

A kedvező adottságokat jól mutatja, hogy az ország területének 70%-án tárható fel 30 °C -ot meg-

haladó kifolyó hőmérsékletű víz. Ezek a termálvizek medencebeli üledékes vagy karbonátos alap-

hegységi víztározókból származnak. 

Hévízkészletünk legkevesebb 500 milliárd köbméterre tehető, amiből mintegy 50 milliárd köb-

méter ki is termelhető.  

Az előbb említett geotermikus adottságok révén nálunk 1000 m mélységben a réteghőmérséklet 

eléri, sőt meg is haladhatja a 60 °C-ot. Még nagyobb mélységben kb. 2000 m mélyen már 100 °C-

nál nagyobb hőmérsékletű, jelentős kiterjedésű mezők terülnek el (8.3.2. ábra). 

 

 
8.3.2. ábra. Hőmérséklet-eloszlás Magyarország kistérségei alatt 2000 m tengerszint alatti mély-

ségben 

 

A geotermikus energiát sokféleképpen lehet hasznosítani: belső terek fűtésére, melegvíz-

szolgáltatásra, termálfürdőkben, ipari célokra és a mezőgazdaságban. A termálvízfűtési és 

melegvíz-szolgáltatási hasznosítása általános és a mezőgazdaságot is érinti (pl. növényházak, fólia-
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házak, baromfitelepek, istállók stb. fűtése), de ebben az ágazatban lehetőség nyílik speciális alkal-

mazásokra a fűtési időszakon kívül is (terményszárítás, haltenyésztés).  

Termálvízzel nemcsak közösségi, iroda- és egyedi lakóépületek, kórházak, raktárak, műhelyek stb. 

fűthetők, hanem egész háztömbök is. Erre Budapesten és az ország más, főleg alföldi városaiban 

már az 1950-es, 1960-as években sor került, évente 75-80 000 tonna fűtőolaj megtakarítását ered-

ményezve. A termálvíz higiéniás célú használatra természetesen csak akkor alkalmas, ha minőségi 

és bakteriológiai paraméterei a szabványban előírtaknak megfelelnek. Ha a termálvíz hőmérséklete 

alacsony (pl. 60 °C), akkor előnyös lehet a padló- vagy a falfűtés. Radiátoros fűtés is megfelel, ha a 

vízhőmérsékletet tekintetbe véve méretezik. Ilyen esetben ajánlatos kiegészítő fűtésről is gondos-

kodni. A nagyobb termálvizes hálózatokban az áramoltatást szivattyúzással kell biztosítani, minél 

kisebb hőveszteségre törekedve. Lakótelepek, egészségügyi intézmények, iskolák termálvizes fűté-

séhez és vízellátásához különösen fontos a termálkutak teljesítményének hosszúlejáratú fenntartása. 

A termálvízfűtés növényházban is jól kihasználható, de növényház-fóliasátor együttesekben még 

gazdaságosabb fűtést tesz lehetővé. Ha 90 °C hőmérsékletű hévíz áll rendelkezésre, akkor többlép-

csős hasznosításra is van mód: A vízkivételi helyhez legközelebb eső épületek, növényházak légfű-

téssel fűthetők. A távozó, alacsonyabb hőmérsékletű termálvízzel további növényház vagy fóliahá-

zak légtér- vagy talajfűtése végezhető. A fóliaházakból kilépő 20-25 °C hőmérsékletű víz még háló-

zati öntözővíz előmelegítésére, vagy hőszivattyúban használható.  

A belső terek fűtésére 40÷140 °C hőmérsékletű termálvizet használnak fel. A fűtőtestekbe érkező 

65-80 °C hőmérsékletű víz 25-40 °C-ra hűl le. A 65 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vizek fűtési 

felhasználása csak hőszivattyúk, vagy különleges padlófűtési rendszerek, víz-levegő hőcserélők 

segítségével lehetséges. 

A fűtőrendszerbe közvetlenül csak alacsony oldott anyag tartalmú vizek vezethetők be. Ha a kémiai 

összetétel ezt nem teszi lehetővé, akkor hőcserélőt iktatnak be. A magas hőmérsékletű és nyomású 

vizek közvetlen fűtési felhasználása szintén csak hőcserélők segítségével lehetséges. 

Belső terek hűtése ott jöhet számításba, ahol abszorpciós hűtőberendezések működtethetők geoter-

mikus energiával. Ezekben kétféle közeg kering, az abszorbens és a hűtőközeg. A rendszer működ-

tetéséhez külső energiaforrás is szükséges. Ez a felhasználás a 105 °C-nál nagyobb hőmérsékletű 

termálvizek esetén igazán hatékony. Amennyiben a hűtésigény 0 °C-nál nagyobb hőmérsékleten 

jelentkezik, abszorbensként lítium-bromidot, hűtőfolyadékként vizet használnak. A felmelegített 

lítium-bromid és víz keverékből a kialakított alacsony nyomás miatt az alacsony hőmérsékleten 

felforró víz nagy része eltávozik, miközben hőt von el a környezetétől. Ezért ismét kondenzálódik a 

nagy abszorpciós kapacitású, lecsökkent víztartalmú lítium-bromid oldatban. Ha 0 °C-nál kisebb 

hőmérsékletű hűtési igényeket kell kielégíteni, a víz hűtőfolyadékként való felhasználása nem lehet-

séges. Ekkor a vizet abszorbensként használják, hűtőközegként pedig ammóniát alkalmaznak. 
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Az épületek fűtése, hűtése, szellőztetése és a használati melegvíz előállítása energetikailag 

kedvezően megoldható különböző kivitelezésű hőszivattyúk segítségével is. A fűtési és hűtési 

célú felhasználás között alapvető különbség a körfolyamat hőmérsékleti határaiban és a felhasználás 

céljában van. A hűtésnél az alsó hőmérsékleti szint alacsonyabbra szorítása, fűtésnél a felső hőfok-

szint emelése kívánatos a hatékonyság érdekében. A hőszivattyú eszerint lehet egycélú, vagy hűtési 

és fűtési felhasználása esetén többcélú berendezés. A használati melegvíz egész éven át előállítható 

a hőszivattyúval. A hőszivattyúk egyedül is kielégíthetik egy épület teljes fűtési igényét. Léteznek 

olyan megoldások, amelyeknél kisegítő fűtésre is szükség van napkollektor vagy gázkazán segítsé-

gével. Földhőszondákkal a hűtés hőszivattyú igénybevétele nélkül is megoldható. Ennek az alapja, 

hogy nyáron az altalaj hőmérséklete jóval alacsonyabb, mint a levegőé, ezért többnyire elegendő a 

munkafolyadék keringetése a fúrólyukban.  

A talajhő hőszivattyúk nagyszámú létesítése az utóbbi évtizedben kezdődött. Felismerték, hogy a 

hőszivattyús hőtermelés éves energiafogyasztása a beszerzési költség figyelembevételével kisebb, 

mint a hagyományos megoldásé, és az így kapott energiamegtakarítás eredménye fedezi vagy meg-

haladja az új berendezés, a hőszivattyú beruházási többletköltségét. Az utóbbi 10 évben a fenti okok 

hatására a hőszivattyúk beépítési kapacitása 600%-kal növekedett. 

A hő szállításához folyamatosan elektromos energiát kell a rendszerbe táplálni. A rendszer haté-

konyságát az ún. munkaszámmal (COP=Coefficient of performance) jellemezhetjük, ami azt mutat-

ja meg, hogy a hőszivattyú által leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa a működtetéshez fel-

használt hajtási teljesítménynek. Ez azonban az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének 

változásával, ezért az egy évre vonatkozó energiaszám (JAZ -Jahresarbeitszahl: éves munkaszám) 

pontosabb képet ad a hőszivattyú teljesítményéről. Az éves munkaszám (JAZ) értéke általában há-

rom és hat között van, tehát egy egység villamos energiával három-hat egység hőenergiát állítha-

tunk elő.  

A berendezések hőforrásai a különböző megújuló energiafajták (víz, levegő, talaj), de akár 

hulladékhő is lehetnek. A hőszivattyú fő részeit csővezetékek kötik össze, melyben a hőenergiát 

szállító munkafolyadék áramlik, többnyire zárt rendszerben. Léteznek nyílt rendszerek is, amelyben 

a munkaközeg maga a hőforrás.  

A fűtési üzemmódban nemzetközileg a COP használata terjedt el, míg hűtésnél az energia-

hatékonysági tényezőt [Energy Efficiency Rate (EER)] használják. Európában a COP használata 

általános, megadva, hogy fűtésre vagy hűtésre vonatkozik. A COP kifejezi, hogy a hasznos energia 

hányszorosa a befektetett, azaz a kompresszorban felhasznált energiának.  

A hőszivattyús fűtés energiahatékonyságát az elpárologtatónál és a kondenzátornál jelentkező hő-

mérséklet-különbségek, a segédberendezések energiaszükséglete és egyéb tényezők rontják. 
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A geotermikus hőszivattyúk meghajtásához villanyáram szükséges. A mértékadó széndioxid kibo-

csátás-csökkenés akkor várható, ha egy korábban fosszilis energiahordozók használatán alapuló 

berendezést geotermikus rendszerre cserélnek ki, vagy új földhőszivattyút építenek be új épületbe. 

Jelenleg Európában az átlagos áramszolgáltatásból származó CO2-kibocsátás a különböző meghaj-

tású – víz, szén, olaj, gáz, urán – elektromos erőművek aránya alapján kb. 0,5 kg/kWh. Fűtésre jól 

tervezett földhőszivattyú-rendszerek COP teljesítményszáma 4,0.  

 

8.3. Geotermikus fűtési rendszerek 

A geotermikus hőszivattyúval működő rendszereknek több fatája ismert. Az adott épület elhelyez-

kedése, a terepviszonyai és még sok más tényező befolyásolja azt, hogy a geotermikus rendszerek 

melyik típusát lehet az épületben kiépíteni. A megfelelő típus kiválasztása az energiaigények, a te-

rülethasználati lehetőségek, a helyi talaj- és földtani adottságok, valamint a talajvízviszonyok és a 

kútkiképzés jogi és gazdaságossági lehetőségeinek függvénye. 

A geotermikus földhőszivattyúk lehetnek zárt, illetve amennyiben a víz közvetlenül bejut a hőszi-

vattyúba, nyitott rendszerűek. 

Egy másik csoportosítási lehetőség a hőhordozó közeg alapján kínálkozik. Eszerint talajalapú, va-

lamint talajvíz- és felszíni vízalapú hőszivattyúk különíthetők el.  

A nyitott rendszerű talajvízalapú [Groundwater Heat Pump (GHP)] vagy felszíni vízalapú 

[Surface Water Heat Pump (SWHP)] hőszivattyúk esetében a talajvíz, illetve tavak, folyók 

vize a hőforrás, amely közvetlenül bejut a hőszivattyúba. A talajvíz-kútból búvárszivattyúval nyert 

víz hőjének elvonása után a vizet vagy egy másik kútba (8.3.3. ábra), vagy felszíni vízbe (patak, tó, 

folyó) vezetik. Másik lehetőség, hogy visszasajtoló kútba juttatják, vagy a talajba fektetett dréncsö-

veken elszivárogtatják. Ezt víz-víz rendszernek is szokták nevezni. 

  
8.3.3. ábra. Talajvízkutak 
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A talajvíz állandó hőmérséklete (7 °C ÷ 20 °C) és jó hővezetőképessége révén ideális hőforrás. To-

vábbi speciális alkalmazás, amikor hőforrásként egy tó szolgál. Ebbe helyezik el körkörösen a kol-

lektorként szolgáló csöveket. 

A víz-víz hőszivattyúk a hőenergiát legtöbbször a talajvízből nyerik, de lehetőség van bármilyen 

más vízforrás (tó, folyó, stb.) felhasználására is. Megfelelő mennyiségű víz szükséges a hosszútávú 

működéshez. A víz-víz hőszivattyúval lehetőségünk van aktív és passzív hűtésre egyaránt. 

A hasznosítható energia szempontjából a víz-víz hőszivattyúk az optimálisak, a legtöbb hőenergiát 

állítják elő ugyanazon befektetett elektromos energiából az összes hőszivattyú típus közül. Ennek 

oka a viszonylag magas talajvíz hőmérséklet, amely a téli hónapokban is csak kissé csökken . A víz-

víz hőszivattyúk telepítéséhez két kútra van szükségünk egy nyerő és egy nyelő kútra. Ezek távol-

sága minimum 15 méter kell legyen. Fontos, hogy a forráskút vízhozama folytonosan tudja biztosí-

tani a hőszivattyú működését, ugyanis a kút elapadása esetén a hőszivattyú nem üzemel. Lehetőség 

van próbafúrás végzésére, amellyel megállapítható a kútvíz minőség, szükséges e valamilyen szűrő 

elhelyezése, milyen minőségű hőcserélő kell az adott vízhez.  

Víz-víz hőszivattyú előnyei: 

• legmagasabb COP: 5-7 , 

• a COP értéke megközelítően állandó, 

• passzív hűtés kialakításának lehetősége,  

• nem szükséges alternatív fűtési rendszer.  

 

Víz-víz hőszivattyú hátrányai: 

• nagy mennyiségű vizet igényel,  

• jelentős munkálatok, hosszú előkészítést igényel, 

• a forráskút elapadása esetén nem működik. 

 

A hőszivattyúba belépő talajvíz hőmérséklete forráskutanként változó +7 °C ÷ +20 °C, ugyanakkor 

egy adott kút vízhőmérséklete a teljes fűtési szezonban megközelítően állandó értékű. 

A föld-víz hőszivattyúk a föld hőjét hasznosítják, a földben elhelyezett hőcserélőn keresztül, ami 

lehet földkollektor vagy földszonda. A föld-víz hőszivattyúval lehetőségünk van aktív és passzív 

hűtésre egyaránt. 

A legelterjedtebbek a zárt rendszerben működő talajalapú hőszivattyúk [Ground Coupled Heat 

Pump (GCHP)]. Ezek lehetnek 1-2 m mélységben vízszintesen elhelyezett talajkollektorok és 10-

100 m mélységig mélyített földhőszondák vagy fúrólyuk-hőcserélők [Borehole Heat Exchanger 

(BHE)], amelyek a felszín alatti közegből nyerik ki a hőenergiát. A függőleges elhelyezés esetén 

dupla „U” alakú szondát helyeznek el a furatban, melyben zárt rendszerben kering a munkafolya-
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dék. Mind a vízszintes, mind a függőleges elrendezést igen gyakran használják helyi, kis hőigényű, 

20-30 W/m2 létesítmények ellátására. Nagyszámú, mélyebb fúrásokba kiépített hőcserélőhálózattal 

már jelentősebb energiaigényeket is ki lehet elégíteni. 

Talajkollektoros rendszer (8.3.4. ábra): A talajkollektoros (földkollektoros) rendszer esetében több 

száz méter hosszú speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket 

fektetnek le 1-2 m mélyen. Hátránya, hogy nagy felületen kell megbontani a telket a csövek lefekte-

tésekor, leginkább új építésű házak esetén jöhet szóba. 

 

  
8.3.4. ábra. Talajkollektorok 

 

Segítségével négyzetméterenként 20÷30 W energiát nyerhetünk, amelynek nagysága függ a talaj 

hővezetésétől, nedvességtartalmától és az esetleges talajvíztől.  

A talajkollektoros hőszivattyúk a felső talajréteg hőjét hasznosítják, amit a napsugárzás és eső köz-

vetít. A fagynak ellenálló szigetelt csövek 1,2 – 1,5 m mélységben kerülnek elhelyezésre. Annak 

érdekében, hogy ne okozzunk kárt a kisebb kerti növényekben, virágokban, cserjékben a csövek 

egymástól minimum 30 cm-re kerülnek elhelyezésre (8.3.5. ábra). Maga a földkollektor csövek és a 

hozzá tartozó szerelvények költsége viszonylag alacsony a szükséges földmunkák költségéhez ké-

pest (. 

A föld-víz hőszivattyú (földkollektoros kivitel) előnyei: 

• jó COP érték: 4,5÷5, 

• a COP értéke megközelítően állandó,  

•  passziv hűtés kialakításának lehetősége,  

• a jövőbeni működés teljesen biztosított,  

• nem szükséges alternatív fűtési rendszer.  

A föld-víz hőszivattyú (földkollektoros kivitel) hátrányai: 
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• nagy földmunkát igényel,  

• hűtheti a fák gyökerét (min 2m távolságot kell tartani),  

• nagy területet igényel (2-2.5 x a fűtött terület nagysága).  

 

 
  a)     b)   c)  

8.3.5. ábra. Talajkollektorok 

a) vízszintes elhelyezésű, b) spirális elhelyezésű, c) függőleges elhelyezésű 

 

Talajszondás rendszer (8.3.6. ábra): A talajszondás rendszer esetén kb. 15 cm átmérőjű, 50-200 m 

hosszú függőleges lyukat fúrnak a földbe, amelybe U alakú szondát beépítenek be. A szondában 

zárt rendszerben áramlik a munkaközeg. 200 m mélység esetén kb 17 ˚C a talaj hőmérséklete. 

Két- vagy háromkörös rendszer is kialakítható. A szondák speciális esete az energiakaró, ahol több 

szondát egymás mellé helyezve nyáron eltárolják a hőenergiát a földben, amit télen hasznosítanak. 

Nagy nyári hűtési igény esetén, illetve ipari méretekben gazdaságos. 

 

  
8.3.6. ábra. Talajszondák 
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8.3.7. ábra. Talajszonda a szondalábbal 

 

A talajszondás kivitelű föld-víz hőszivattyú előnyei: 

• jó COP érték : 4,5÷5,  

• állandó COP értékkel működik,  

• passzív hűtés kialakításának lehetősége,  

• a jövőbeni működés teljesen biztosított,  

• szinte bárhova telepíthető,  

• nem szükséges alternatív fűtési rendszer,  

• nem igényel nagy területet. 

A talajszondás kivitelű föld-víz hőszivattyú hátrányai: 

• drága a telepítése (kútfúrás), 

• nagy földmunkát igényel,  

• viszonylag sok időbe telhet a telepítés földviszonyoktól függően. 

Éves hatékonysági mutatója kedvező. Csekély szerelési munkaigényű és halk üzemű. Kiváló hang-

szigetelésének köszönhetően nem csak a pincében, hanem a háztartási helyiségekben is elhelyezhe-

tő. A talajszondás hőszivattyú elvi kapcsolási vázlata a 8.3.8. ábrán látható.  

 

Hőszonda-fúrások engedélyezése 

A földhő hasznosítására vonatkozó jelenlegi jogszabályhalmaz nem csak az átlagpolgár, hanem a 

hasznosítók számára is átláthatatlan, ellentmondásokat, joghézagokat, szakmai pontatlanságokat 
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tartalmaz. Előnyös, ha a tervezett beruházás szűkebb területén ismert a korábbi olajipari fúrás(ok) 

kútjainak pontos, beazonosítható helye, beszerezhetők az Állami Földtani Intézettől azok főbb pa-

raméterei (jegyzőkönyvi dokumentáltsága) és a tágabb térség eddigi OKGT által definiált fúrásai-

nak földtani, rétegsoros magfúrási adatai (réteghőmérséklet, kitermelt vízmennyiség m3/nap, gáz-

mennyiség (15 °C-on), kútfejnyomás, sótartalom, tároló képesség, geotermikus gradiens). 

Hazánkban az engedélyezett földhőszondák száma folyamatosan nő. Ezzel párhuzamosan már 2008 

év folyamán is sokat szigorodott az engedélyezési tervek követelményrendszere, az illetékes Bá-

nyakapitányságok növekvő elvárásinak köszönhetően. A vízkitermelés nélküli hőszondák engedé-

lyezése sokkal gyorsabb (ez 40-80 napot jelent), olcsóbb az energetikailag hatékonyabbnak tartott 

vizes hőszivattyús rendszereknél. 

A földhőszondák méretezésének pontosításához szükséges a hidrogeológiai hőtani jellemzők hely-

színi kimérése. Ezt általában egy mobil laboratórium segítségével végzik el. 

Zárt, földhőszondás hőszivattyús rendszerekhez szükséges szondák hosszának megállapításához 

szükségesek geológiai ismeretek, a hidraulikus paraméterek kiszámítása, valamint nem elhanyagol-

hatóak a tapasztalati és kísérleti adatok sem.  

A geotermikus hőszivattyús rendszerek kivitelezésekor elsődleges szempont, hogy megfelelő minő-

ségű talajszondákat alkalmazzanak. A technológiából adódóan a rendszer primer oldala meghibáso-

dás esetén nem cserélhető. 

Levegő/folyadék hőszivattyúk esetében a hőforrás a kültéri levegő, a hasznos hőhordozó pedig 

víz. A külső levegőt egy ventilátor áramoltatja, a levegő az elpárologtatóban lehül és a szabadba 

távozik. A hűtőközeg gőze egy kettős cső kondenzátorban lecsapódik és a felszabadult hőt átadja a 

fűtővíznek. A fűtéshez alkalmazható padló- vagy falfűtés, radiátorfűtés és fan-coil.  

  
8.3.8. ábra. Hőszivattyú egy fűtőkörrel és külső HMV tárolóval 
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A hőszivattyú fűtőteljesítménye annál alacsonyabb, minél hidegebb a hőforrás. A teljesítményté-

nyező csökkenő hőmérsékletnél egyre kisebb lesz, az elektromos teljesítményszükséglet nagyobb és 

a hőszivattyú pedig drágább. A fűtőberendezést ezért lehetőleg alacsony kondenzációs, illetve fűtési 

középhőmérséklettel kell üzemeltetni. Legtöbb esetben a hőszivattyú teljesítményét úgy korlátoz-

zák, hogy a hőigényt csak 3-5 °C külső hőmérsékletig biztosítsa. Alacsonyabb hőmérsékletnél egy 

kiegészítő hőforrás szükséges. Például gáz, olaj, folyékony gáz, éjszakaiáram-tároló stb. A leve-

gő/folyadék hőszivattyúk COP értéke 2-3,5 között van. Ha az épületen belül az elpárologtató nagy 

levegő-keresztmetszete nem fér el, akkor az elpárologtatót a szabadban kell elhelyezni. 

Alkalmazási hőmérséklettartomány: -20 °C-tól + 30 °C külső hőmérsékletig. Egyedüli energiater-

melőként, kisegítő fűtés nélkül kb. 270 m2 lakóterület nagyságáig alkalmazható. Bel- és kültéren 

egyaránt telepíthető, kis helyigényű. 

A hőszivattyús fűtés energia átalakítási folyamátát a következő animáció szemlélteti. 

ANIM_G4_01_12 
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Felkészülést segítő kérdések és válaszok 

1. A háromszintű épületenergetikai szabályozás követelmény-típusai, a követelmények egy-

máshoz való viszonya. 

1. válasz 

1. táblázat: A hőátbocsátási tényező követelményértékei 

Épülethatároló szerkezet 

A hőátbocsátási tényező 

követelményértéke 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Km
WU 2  

Külső fal 0,45 

Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50 

Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 

Talajjal érintkező fal 0 és 1 m között 0,45 

Lapostető 0,25 

Padlásfödém 0,30 

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 

Alsó zárófödém árkád felett 0,25 

Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50 

Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lába-

zaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel 

helyettesítható) 

0,50 

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60 

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00 

Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, 

mint 0,5 m2  
2,50 

Homlokzati üvegfal* 1,50 

Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 

Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 

Tetőfelülvilágító 2,50 

Tetősík ablak 1,70 

* Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag. 
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Az épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfelelje-

nek a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak. A határoló és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási 

tényezőire (1. szint) vonatkozó követelményeket az 1. táblázat tartalmazza. 

 

A követelményérték határolószerkezetek esetén a „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott 

épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő.  

Ha tehát a szerkezet vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel 

megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak, stb.), akkor ennek hatását is tartalmazza. A nyílászá-

ró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, az üvegezés távtartói, stb. hatását is tartalmazó 

hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni. 

Tekintettel a csekély számszerű eltérésre a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali 

hőátadási tényező hatása elhanyagolható. 

 

A [ ]Km/Wq 3
m  fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelményértékeket (2. szint) az 1. 

ábra mutatja be szemléletesen. Az egyes vonalszakaszok az alábbi függvényeket ábrázolják: 

3,0
V
A

<   2,0qm =   [W/(m3K)] 

3,1
V
A3,0 <<   086,0

V
A38,0qm +=  [W/(m3K)] 

3,0
V
A

>   58,0qm =   [W/(m3K)] 

ahol A  [m2]  a fűtött épülettérfogatot határoló szerkezetek összfelülete; 

 V  [m3]  a fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat). 

Megjegyzés: a fajlagos hőveszteségtényező is a fűtött épülettérfogatra vonatkozó érték. 

A fűtött épülettérfogatot határoló összfelületbe beszámítandó a külső levegővel, a talajjal, a szom-

szédos fűtetlen terekkel és a fűtött épületekkel érintkező valamennyi határolás. Ha a sugárzási nye-

reségek hatását nem vesszük figyelembe (ez az egyszerűsített eljárásban a biztonság javára történő 

elhanyagolás), akkor a fajlagos hőveszteségtényező követelményértékeiből az épülethatároló szer-

kezetek átlagos hőátbocsátási tényezőjének felső határértéke is a következő összefüggés szerint: 

38,0
A
V086,0Um +=    [W/m2K] 

Az Um függvényt a 2. ábra mutatja be. 

Megjegyzés: 

   
A

VqU m
m

⋅
=  
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1. ábra 

 

Az átlagos hőátbocsátási tényező értelemszerűen tartalmazza a fajlagos hőveszteségtényezőnél 

meghatározott értékeket (rétegtervi hőátbocsátási tényező, hőhidak okozta hőveszteség). A sugárzá-

si nyereség nagyságától függően magasabb átlagos hőátbocsátási tényező is megengedhető lehet. 

Ezt a sugárzási nyereség számításával kell igazolni. 

 
2. ábra 

Az Ep [kWh/m2a] összesített energetikai jellemző (3. szint) számértéke az épület rendeltetésétől 

valamint a felület/térfogat aránytól függ. Az épületek összesített energetikai jellemzőjének számér-
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téke nem haladhatja meg az épület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvé-

nyében a következőkben számítási összefüggéssel és diagram formájában is megadott értéket. 

 

Lakó- és szállásjellegű épületekre az összesített energetikai jellemző (világítási energia igény nél-

kül): 

3,0
V
A

<   110Ep =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2  

3,1
V
A3,0 <<   74

V
A120Ep +=  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2  

3,1
V
A

>   230Ep =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2 . 

 

Az irodaépületek (egyszerűbb középületek) összesített energetikai jellemzőjének megengedett legna-

gyobb értéke (a világítási energia igényt is beleértve): 

3,0
V
A

<   132Ep =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2  
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3. ábra 

3,1
V
A3,0 <<   6,93

V
A128Ep +=  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2  

3,1
V
A

>   260Ep =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2 . 

Oktatási épületeknél a megengedett legnagyobb érték (a világítási energia igényt is beleértve): 

3,0
V
A

<   90Ep =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2  

3,1
V
A3,0 <<   8,40

V
A164Ep +=  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2  

3,1
V
A

>   254Ep =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ am
kWh

2 . 
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A felírt összefüggéseket a 3. ábrán egyesített diagram formájában is bemutatjuk. 

Az egyéb funkciójú épületekre a rendelet irányelveket határoz meg az épületgépészeti rend-

szerek adataival számolt bruttó energiaigény figyelembevételével. 

 

2. Milyen épületekre nem terjed ki az összesített épületenergetikai jellemző meghatározásá-

nak követelménye?  

2. válasz 

Nem kell tanúsítványt készíteni 

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén; 

b) ha ugyan abban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében 

további tulajdon részt; 

c) az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egyéves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása ese-

tén. 

Meglévő épületek tanúsítása 176/2008. Korm. rend. szerint 2011. december 31-ig önkéntes. 

 

3. Mely típusú épületekre terjed ki, illetve melyekre nem a 176/2008. Korm. rendelet alkalma-

zási köre?  

3. válasz 

A rendelet kiterjed: 

a) új épület építése,; 

b) meglévõ épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 

ba) ellenérték fejében történő tulajdon átruházása, vagy  

bb) egy évet meghaladó bérbeadása, 

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 

épület esetre. 

 

Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre, 

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, 

c) a leg feljebb 2 évi használatra tervezett épületre, 

d) a hitéleti rendeltetésű épületre, 

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műem-

lékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre, 
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f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre, 

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendelte-

tésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint húsz-

szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki, 

h) a műhely rendeltetésű épületre, 

i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátor-

szerkezetekre. 

 

4. Milyen esetekben kell elkészíteni az energetikai tanúsítványt? 

4. válasz 

Új építésű épületek esetén, amelyekre a 176/2008. korm. rend. vonatkozik: 

Az energetikai tanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 

7/2006.(V.24.) TNM rendelet hatályba lépését követően kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi 

hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni. A tanúsítvány elkészítéséről 

az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig). 

Ellenérték fejében történő tulajdon átruházás, bérbeadás (meglévő épület) 

a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik és azt a szerződés megkötését megelőzően, de 

legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek, vagy a bérlőnek bemutatja. 

 

Megjegyzés: Meglévő épületek tanúsítása 176/2008. Korm. rend. szerint 2011. december 31-ig 

önkéntes. 

 

5. Mennyi ideig érvényes egy tanúsítvány? Mit kell tenni, ha a tanúsítvány érvényességi ideje 

alatt a követelményérték megváltozik?  

5. válasz 

 (1) A tanúsítvány 10 évig érvényes. 

(2) Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott 

követelmény - érték megváltozik, akkor az épületenergetikai minőségi osztályba sorolását ismételten 

el kell végezni. 

 

6. Ki végezheti a tanúsítást?  

6. válasz 
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Tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építés-

ügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet, továbbá az 

építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes 

szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Émer.) előírásainak megfele-

lő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló, ha teljesítette az energetikai is-

mereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. Ez alól a szabály alól felmentés nem ad-

ható. 

 

Tanúsítási szolgáltatást folytathat 

a) a települési önkormányzat, 

b) energiaszolgáltató szervezet, 

c) egyéb gazdálkodó szervezet,  

ha a tevékenység ellátásához az előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat, vagy megbíz. 

 

7. Ki tanúsíthatja a honvédelmi, katonai és a nemzetbiztonsági célú épületeket? 

7. válasz 

A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú épületek tanúsítását a fenti bekezdésben 

foglalt feltételeknek megfelelő olyan tanúsító végezheti, akinek a külön jogszabály szerinti szintű 

nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. 

 

8. Hogy történik a tanúsítványok tárolása? 

8. válasz 

A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a 

megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig köteles megőrzi. 

• 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. 

• 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendeletet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tarto-

zó dokumentációk központi nyilvántartásáról (Kivonatosan mellékelve). E rendelet szerint 

- az építésügyi hatósághoz benyújtott szakértői vélemények (szakvélemények), nyilatkozatok egy 

példányát a használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerőssé, ill. végrehajthatóvá válását-

követő 30 napon belül az elsőfokú építésügyi hatóság, 

- az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumok és szakértői vélemé-

nyek(szakvélemények) egy példányát annak elkészültét követő 30 napon belül a szakértői, ill. a 
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szakvéleményt készítő szervezet köteles a Dokumentációs Központ (VÁTI) részére ingyenesen átad-

ni, illetve megküldeni. 

 

• 104/2006. (IV. 28.) Korm.rendeletet 10 §. (4) bek. alapján, a tanúsításon illetve a szakértői véle-

ményen fel kell tűntetnie nevét, szakértői névjegyzéki számát, szakértői szakterületének megnevezé-

sét. 

 

 

9. A MMK, illetve a MÉK épületenergetikai szakértője végezhet-e tanúsítást az EU országai-

ban?  

9. válasz 

Igen, de csak akkor, ha teljesíti az adott országra vonatkozó speciális előírásokat. 

 

10. Más országban szerzett tanúsítási engedéllyel lehet-e Magyarországon tanúsítást végezni? 

10. válasz 

Az a természetes személy, aki valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási 

tevékenység végzésére jogosult, a Magyar Köztársaság területén történő letelepedés nélkül, szabad 

szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha  

a) a szakmagyakorláshoz szükséges magyar nyelvismerettel rendelkezik, 

b) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel rendelkezik, valamint 

c) az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész 

Kamara, illetve a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elkülönítetten vezetett névjegyzékbe 

bejegyzi azzal, hogy a bejegyzés nem jelenti a tevékenység megkezdésének feltételét a külön jogsza-

bályban meghatározott építészmérnöki oklevelek birtokosai tekintetében. 

 

11. A számításon alapuló tanúsítás hogyan veszi figyelembe az épületben tartózkodók szoká-

sait, igényeit? 

11. válasz 

A fűtési, hűtési, HMV fogyasztási, szellőzési energiafogyasztásnak vannak már kialakult, elfogadott 

tervezési adatai, pl. belső hőmérséklet előírt értéke, légcsereszám, melyekből standard fogyasztói 

magatartás számítható. 
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Ez a standard fogyasztói magatartás az épület rendeltetésétől nagymértékben függ. Ezért ezen stan-

dard fogyasztói magatartást épülettípusonként tervezési értékekkel fogalmazzuk meg. Ezzel biztosít-

ható a számítási eljárással az azonos típusú illetve akár a különböző típusú épületek energetikai 

összehasonlítása. 

 

12. Mi a kapcsolat az épületenergetikai direktíva célkitűzése és a belső környezet kritériuma 

között? 

12. válasz 

Az új épületek energiafogyasztását az észszerűség határain belülkorlátozni kell. Az energiafogyasz-

tást primerenergiában kell kifejezni, értékének meghatározása során az épület rendeltetésszerű 

használatához szükséges valamennyi rendszert (fűtés, hűtés, szellőztetés, világítás, meleg vízellátás) 

figyelembe kell venni. A7/2006 standard fogyasztói magatartás egyéb elfogadott tervezési adatokon 

alapul, amely tervezési adatokat pl. MSZ CR1752-ben találjuk. A belső környezet paraméterei tehát 

hatással vannak az épület standard energiafogyasztására. 

 

13. Mit jelent az, hogy az épületgépészeti rendszereket kategóriákba sorolják (MSZ CR 

1752)? 

13. válasz 

Épülettípusok: Kisiroda, Nagyterű iroda, Konferencia terem, Auditórium, Vendéglő, Iskola, Óvoda, 

Raktár.  

Ruházat (clo): Télen és nyáron (0,5 clo / 1 clo).  

Aktivitási szint: 1,2 met. 

Benntartózkodó személy / m2 – Épülettípusonként változó  

Kategória: A/B/C melyek az alábbi paramétereket határozzák meg épülettípusonként: 

1. Operatív hőmérséklet (télen és nyáron, illetve tolerancia), 

2. Átlagos levegő sebesség (télen és nyáron), 
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3. Hangnyomásszint (dbA), 

4. Szellőző levegő megkívánt mennyisége (l/sm2), 

5. Szellőzési pótlék, ha dohányzás is megengedett (l/s,m2), 

6. Megvilágítás. 

 

14. Melyek a belső környezet jellemző paraméterei? (MSZ CR 1752)  

14. válasz 

1. Operatív hőmérséklet (télen és nyáron, illetve tolerancia),  

2. Átlagos levegő sebesség (télen és nyáron),  

3. Hangnyomásszint (dbA),  

4. Szellőző levegő megkívánt mennyisége (l/s/m2),  

5. Szellőzési pótlék, ha dohányzás is megengedett (l/s/m2),  

6. Megvilágítás (Lx).  

 

15. Mi az operatív hőmérséklet? 

15. válasz 

A zárt térben a konvektív és sugárzási hőmérséklet hőátadási tényezőkkel súlyozott átlaga: 

ks

rsk
o

ttt
αα
αα

+
⋅+⋅

=  

αk konvekciós hőátadási tényező [W/(m2K)] 

αs sugárzási hőátadási tényező [W/(m2K)] 
t  a levegő száraz hőmérséklete [°C] 

tr a közepes sugárzási hőmérséklet [°C] 

Az operatív hőmérséklet az alábbi összefüggéssel közelíthető: 

ro t5,0t5,0t ⋅+⋅=  

 

16. Adja meg egy B kategóriás irodaépület belső környezeti paramétereit 30 % pontossággal! 

(hőmérséklet télen és nyáron, légcsere, max légsebesség télen és nyáron, hangnyomásszint, 

megvilágítás) 

16. válasz 
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Épület típusa Kategória Hőmérséklet 

tartomány télen 

(oC); ruházat: 

1,0 clo 

Hőmérséklet 

tartomány nyá-

ron (oC); ruhá-

zat: 0,5 clo 

Lakóépület tartózkodási 

zónái (nappali, hálószo-

ba,..)  

Tevékenység: 1,2 met 

A 21,0 - 25,0 23,5 -25,5 

B 20,0 - 25,0 23,0 -26,0 

C 18,0 - 25,0 22,0 - 27,0 

Lakóépület egyéb területei 

(konyha, előszoba,..)  

Tevékenység: 1,5 met 

A 18,0 - 25,0 - 

B 16,0 - 25,0 - 

C 14,0 - 25,0 - 

Iroda- és hasonló tevé-

kenységű épületek (iroda, 

konferencia terem, előadó, 

étterem, kávézó,iskola,..) 

Tevékenység: 1,2 met 

A 21,0 - 23,0 23,5 - 25,5 

B 20,0 - 24,0 23,0 -26,0 

 

C 

 

19,0 - 25,0 

 

22,0 - 27,0 

Óvoda, bölcsőde  

Tevékenység: 1,4 met 

A 19,0 - 21,0 22,5 - 24,5 

B 17,5 - 22,5 21,5 - 25,5 

C 16,5 - 23,5 21,0 -26,0 

Áruház  

Tevékenység: 1,6 met 

A 17,5 - 20,5 22,0 - 24,0 

B 16,0 - 22,0 21,0 - 25,0 

C 15,0 - 23,0 20,0 - 26,0 
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  Alapterület Térfogatáram 

Épület típusa Kategória m2/fő l/s, m2 

 A 10 1,0 

Cellás irodák B 10 0,7 

 C 10 0,4 

 A 15 0,7 

Egylégterű irodák B 15 0,5 

 C 15 0,3 

 A 2 5,0 

Konferencia terem B 2 3,5 

 C 2 2,0 

 A 0,75 15,0 

Előadóterem B 0,75 10,5 

 C 0,75 6,0 

 A 1,5 7,0 

Étterem B 1,5 4,9 

 C 1,5 2,8 

 A 2 5,0 

Osztályterem B 2 3,5 

 C 2 2,0 

 A 2 6,0 

Bölcsőde, óvoda B 2 4,2 

 C 2 2,4 

 A 7 2,1 

Áruház B 7 1,5 

 C 7 0,9 
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  Max. Max. 

Épület típusa Kategória légsebesség légsebesség 

  nyáron, m/s télen, m/s 

Cellás irodák A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

C 0,25 0,21 

Egylégterű irodák A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

C 0,25 0,21 

Konferencia terem A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

C 0,25 0,21 

Előadóterem A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

C 0,25 0,21 

Étterem A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

C 0,25 0,21 

Osztályterem A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

C 0,25 0,21 

Bölcsőde, óvoda A 0,16 0,13 

B 0,20 0,16 

C 0,24 0,19 

Áruház A 0,16 0,13 

B 0,20 0,15 

C 0,23 0,18 
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Épület típusa Kategória Hangnyomás szint, 

dB(A) 

Cellás irodák A 30 

B 35 

C 40 

Egylégterű irodák A 35 

B 40 

C 45 

Konferencia terem A 30 

B 35 

C 40 

Előadóterem A 30 

B 33 

C 35 

Étterem A 35 

B 45 

C 50 

Osztályterem A 30 

B 35 

C 40 

Bölcsőde, óvoda A 30 

B 40 

C 45 

Áruház A 40 

B 45 

C 50 
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  Megvilágítás értéke a 

Épület típusa Helység munkaterületen, lx 

 Cellás iroda 500 

Irodaépület Egylégterű iroda 500 

 Konferencia terem 500 

 Osztály terem 300 

Oktatási épület Osztályterem felnőtt oktatás-

hoz 

500 

 Előadó terem 500 

 Általános helyiség 100 

Kórház Vizsgáló helyiség 300 

 Műtő 1000 

Sportlétesítmény Sportcsarnok 300 

 Eladó tér 300 

Üzletek Pénztár 500 

 Folyosó 100 

Közlekedő tér Lépcsőház 150 

 

17. Mit ért a belső levegő minősége alatt, mi a szennyezőanyag forráserősségének és az érzé-

kelhető levegő minőségének a mértékegysége? 

17. válasz 

A belső levegő minőség (BLM) alatt a komfort terek levegőjének minden olyan nem termikus jellem-

zőjét értjük, melyek az ember közérzetét befolyásolják: 

• gázok, gőzök (CO, CO2, SO2, NO2, NOx, O3, Radon), 

• szaganyagok, aerosolok, vírusok, baktériumok, gombák. 

Az ember a belső levegő minőségét szaglással és a szem kötőhártyájával érzékeli 

A szennyezőanyag forráserősségének mértékegysége: 1 olf 

Az érezhető levegőminőség mértékegysége: 1 decipol 

 

18. Mi a szennyezőanyag forrásának definíciója és mértékegysége?  

18. válasz 

A szennyezőanyag forráserősségének mértékegysége: 1 olf. 
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1 olf (olfacio - szagot áraszt) a szennyezőanyag forráserőssége egy átlagos embernek (standard 

személy) ülő helyzetben, nyugalmi fizikai állapotban, kellemes termikus hőegyensúlyt biztosító kör-

nyezetben, átlagos tisztálkodási feltételek (0,7 fürdés / nap) esetén. 

19. Mi az érzékelhető levegőminőség definíciója és mértékegysége? 

19. válasz 

Az érezhető levegőminőség mértékegysége: 1 decipol 

1 decipol (pollucio = beszennyez) a levegőminősége tökéletes keveredés esetén a komforttérben, ha 

1 olf a szennyezőanyag forráserőssége és a szellőző levegő térfogatárama 10 l/sec, azaz 36 m3/h. 

 

20. Hogyan befolyásolja a levegő páratartalma közérzetünket? 

20. válasz 

A szervezetből a párolgással és a respirációval leadott hőt befolyásolja: 

Tehát van hatása a hőérzetünkre - komfort érzetünkre.Fiziológiai hatása: a túl száraz levegő torok-

szárasságot, a túl nedves levegő fülledtséget okoz. 

 

21. A direkt sugárzási nyereségnek milyen energetikai jellemzők meghatározásában van sze-

repe? 

21. válasz 

a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a direkt sugárzási nyereséget a következő össze-

függéssel lehet meghatározni az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számításához: 

∑= gIAQ bÜsd ε    [W]       (III.4.a)) 

A napsugárzás intenzitásának értékei a 3. mellékletben C I.2. november hónapra előírt tervezési 

adatok. 

b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számí-

tása elhagyható. 

A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett 

kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső 

– külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve.  

a) A részletes számítási módszer szerint számolva: 

)
72

QQlAU(
V
1q sidsd∑ ∑ +

−+= Ψ     [W/(m3K)]     (III.7.a)) 

 

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, 

pincefalak vonalmenti veszteségei mellett a csatlakozási élek is szerepelnek. 
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b) Az egyszerűsített módszerrel: 

)
72

(1 ∑ ∑ −Ψ+= sd
R

QlAU
V

q    [W/(m3K)]     (III.7.b)) 

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, 

pincefalak vonalmenti veszteségei szerepelnek, a hőhidak hatását a korrigált hőátbocsátási tényező 

fejezi ki. 

 

22. Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévő épületek homlokzati falainak hőtechnikai 

minőségét? 

22. válasz 

Meglévő épületek külső falszerkezeteinek hőszigetelő képessége a következő módokon határozható 

meg: 

Tervek alapján 

Ez a módszer általában csak iparosított építésmódban kivitelezett épületek típustervei alapján meg-

bízható. Ide tartoznak a kohóhabsalak-beton falblokkos, illetve házgyári panelos épületek. 

Ugyancsak tervek képezhetik a számítás alapját, ha megvalósulási tervek is készültek, és ezeken a 

falszerkezetek anyagát is feltüntették. 

Valamivel kisebb az esély a helyes diagnózisra, ha kiviteli tervek is feltalálhatók. Ez esetben a fal-

vastagság ellenőrzésével, műszeres méréssel, lehetőség szerint szúrópróbaszerű feltárással célsze-

rű ellenőrizni a terv megvalósulását. 

Az engedélyezési tervek az esetek többségében nem alkalmasak a falszerkezet anyagának megál-

lapítására. 

Méretfelvétel alapján 

A táblázatokból kitűnik, hogy a falszerkezetek vastagsági mérete — önmagában – legtöbbször nem 

nyújt kellő információt. A 8.3. számú táblázatban - ha csak a vázkerámia falazó-elemekből készített 

falszerkezeteket vesszük figyelembe - a 38 cm vakolatlan vastagságú falazatok névleges hőátbocsátási 

tényezője 0,50 és 0,78 W/m2K, a 30 cm vastagságúaké pedig 0,61 és 1,27 W/m2K értékek között válto-

zik. Valamivel kedvezőbb a helyzet az 1977-ig kivitelezett épületek falszerkezetei esetében, mivel a 

vázkerámia falazóelemek csak ez után jelentek meg a hazai építésben. 

A falszerkezet vastagsági mérete csak más vizsgálatok eredményeivel együtt szűkítheti a lehető-

ségek körét. 

Feltárás alapján 
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A falszerkezet feltárására nincs minden esetben mód, mivel a feltárási helyek helyreállítása során az 

eredeti felületképzés színe és struktúrája egyszerű eszközökkel általában nem reprodukálható. Helyre-

állítást nem igénylő (vagy csak a felületsík helyreállítását igénylő) feltárások végezhetők az alábbi 

esetekben: 

- magastetős épületeknél a padlástérben (ahol a térdfalak, illetve a falazatok padozatsík fölé nyúló 

részei általában felületképzés nélküliek és feltárhatók), 

- épületlábazatok felett (ha a lábazatsík a külső falsíktól „hátraugratott"), alárendelt helyiségekben 

(ha a teljes helyreállítás nem igény), 

- szerelt külső vagy belső falburkolat mögött (ha a falburkolat a feltárás után  kifogástalanminő-

ségben visszaszerelhető). 

A falszerkezet feltárása biztos információt nyújt a falazóelemek anyagáról és méreteiről, illetve üre-

ges égetett agyag falazóelemek esetén arról, hogy az anyag tömör vagy (a gyártáskor az agyagból 

kiégetett adalékok révén) porózus-e. 

Ezek az információk már alkalmasak lehetnek a lehetséges változatok szűkítésére annak ellenére, hogy 

az azonos méretű, porózus vagy tömör anyagú vázkerámia falazó elemeket is több változatban, 

illetve márkanévvel gyártották. 

 

Műszeres mérések alapján 

A falszerkezet közelítő hőátbocsátási tényezője a fűtési időszakban számítható, ha azonos idő-

pontban mérhető a külső és belső léghőmérséklet és a falszerkezet belső oldali felületi hőmérsék-

lete. Ekkor a hőátbocsátási tényező a következő összefüggéssel számítható: 

i
ii A

t
)t(8U ⋅

−⋅
=

Δ
ϑ  

 ahol 

ti  belső léghőmérséklet (°C), 

te   külső léghőmérséklet (°C), 

Δt=ti-te(°C), 

iϑ   belső felületi hőmérséklet (°C). 

A vizsgálat eredményei csak akkor fogadhatók el, ha a számított U-értékek legfeljebb 20%-kal 

térnek el egymástól. A közelítő hőátbocsátási tényező a számított értékek átlaga. A vizsgálat fel-

tételei: 

• a külső és belső léghőmérséklet eltérése legalább 20 K, 

• legalább 3 méréssorozat a falszerkezet megszakítatlan, „zavartalan" helyein (mérési 

helyek távolsága a homlokzati nyílászáró szerkezetektől, belső falaktól, födémektől és fű-
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tőtestektől legalább 100 cm), 

• valamennyi hőmérséklet-mérésnél azonos, és legalább 0,1 °C mérési pontosságú, hitelesí-

tett mérőműszer használata szükséges. 

 

Hőfénykép segítségével 

A hőkamerás vizsgálat alkalmas a homlokzati falak átlagos hőátbocsátási tényezőjének 

megállapítására, és ezért - vizsgálati eredmények pontosságát is figyelembe véve - megbízha-

tóbbnak tekinthető, mint az előzőekben felsorolt módszerek. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez a 

vizsgálat csak a fűtési idényben hajtható végre. 

A külső falszerkezetek hőtechnikai minőségének megállapításához segítséget nyújthatnak „Az új 

energetikai szabályozás” könyv 8.3. és 8.4. számú táblázatai, amelyek a leggyakrabban előfor-

duló szerkezetek névleges rétegrendi hőátbocsátási tényezőit tartalmazzák. 

 

23. Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévő épületek lapostetőinek hőtechnikai minősé-

gét? 

23. válasz 

Meglévő épületek lapostetőinek hőszigetelő képessége a következő módokon határozható meg: 

Tervek alapján 

Ez a lehetőség - önmagában - általában csak iparosított építésmódokban kivitelezett épületek tí-

pustervei alapján jöhet szóba. Ide tartoznak azok az építési rendszerek, amelyeknél a hőszi-

getelés módja és anyaga valamilyen okból (pl. a zárófödém teherbírási jellemzőiből adódóan) 

eleve meghatározott volt (ilyen pl. a CLASP és a KIPSZER építési rendszer). A méretellenőrzés 

(elsősorban a tetőfödém vastagságának ellenőrzése)  azonban ezekben az esetekben is szükséges. 

Ugyancsak tervek képezhetik a számítás alapját, ha megvalósulási tervek is készültek, és ezeken a 

lapostető rétegfelépítését, a rétegek vastagságát és a hőszigetelő réteg anyagát is feltüntették. Vala-

mivel kisebb az esély a helyes diagnózisra, ha a kiviteli tervek nem találhatók meg. Ilyen esetben első 

lépésben a zárófödém vastagságának és a csapadékvíz szigetelés lejtésének mérésével lehet ellen-

őrizni a terv megvalósulását, de a szerkezet feltárása az esetek többségében nem nélkülözhető. 

Az engedélyezési tervek az esetek többségében nem alkalmasak a lapostetők rétegfelépítésének meg-

állapítására. 

Szemrevételezés és méretfelvétel alapján 



Felkészülést segítő kérdések és válaszok 

 266

A szemrevételezés általában csak a tetőfödém teherhordó szerkezetének megállapítására alkal-

mas. Az acélgerendás, és előregyártott gerendás és pallós vasbeton födémek mennyezetén megjelenő 

különféle jelekből (pl. repedésképződés, repedések távolsága, „páros" repedések képződése, sávos 

elszíneződések stb.) sok esetben következtetni lehet a födémszerkezet típusára. E födémek esetében 

azonban problémát jelent, hogy korábban sokáig a gerendamagasságnál kisebb magassági méretű 

béléstesteket, vagy a gerendaközöket kitöltő lemezszerkezeteket is használtak (BH-tálcák, Horcsik-

födém stb.), ami kihat a hőszigetelő réteg (általában salakfeltöltés) átlagos vastagságára, azaz a 

szerkezet hőszigetelő képességére. Ami a méretellenőrzést illeti, legfontosabb a tetőfödém maximá-

lis vastagsági méretének ellenőrzése, amely az esetek többségében nem igényel feltárást. Ez a méret 

belső vízelvezetésű tetőknél a homlokzati (ablakszemöldök-attikafal-korona), a legfelső szinti belső 

(ablakszemöldök-mennyezet) és az attikafal belső (tetősík menti) magassági méreteinek összevetésé-

vel állapítható meg. Ha készült tetőkibúvó, még egyszerűbb a méretellenőrzés, ám ez csak a tetőlejtés 

mértékének ismerete esetén használható adat. 

A méretfelvétel elengedhetetlen része a csapadékvíz szigetelés lejtésének megállapítása akkor, ha a 

teherhordó szerkezet vízszintes síkban beépített és feltételezhető, hogy a tetőlejtést a hőszigetelés 

anyagából képezték ki (jellemzően ilyenek a salakfeltöltéssel készített tetők) 

Az építési idő alapján 

Ez a módszer csak a 60-as évek végéig kivitelezett épületeknél lehet eredményes, mivel a „hagyomá-

nyos" építésmódban általános volt a kazánsalak (lásd a 8.2. táblázatban), mint hőszigetelő-

lejtésképző anyag alkalmazása, a csapadékvíz-szigetelés alatti beton aljzattal és „kavicsolt" bitu-

menes fedéllemez szigeteléssel. Ezekben az esetekben a feltöltés helyi vastagsága és nedvességál-

lapota legtöbbször a szerkezeti rétegek feltárása nélkül is ellenőrizhető (pl. méretfelvétel és mintavé-

tel salakszellőzőkön keresztül) és a lejtésmérés eredményeinek segítségével a salakfeltöltés átlagos 

vastagsága számítható. 

A későbbiek során igen változatossá vált a lapostetők hőszigetelési módja és a hőszigetelés és lejtés-

képzés anyaga (könnyűbetonok, könnyűbeton+polisztirolhab, polisztirolhab+salak-feltöltés, poliszti-

rolhab lemezekkel „kikönnyített" kavicsbeton stb.), ezért ezeknél a tetőknél gyakorlatilag csak a 

„komplex" felülvizsgálat (méretfelvétel, lejtésmérés és feltárás) hozhat reális eredményt. 

 

Feltárás alapján 

Általánosságban megállapítható, hogy a lapostetők pontos rétegfelépítésének és a hőszigetelő ré-

teg(ek) anyagának és nedvességállapotának megbízható eredményű ellenőrzésére egyedül a feltá-

rás alkalmas. A nedvességállapot ellenőrzése azért fontos, mert az elnedvesedés mértéke jelentős 
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mértékben befolyásolhatja a tetőszerkezet hőszigetelési minőségét. A lapostetők feltárására mindig 

lehetőség van és a feltárás, valamint a helyreállítás általában egyszerű szakértői eszközökkel el-

végezhető. 

 

Laboratóriumi vizsgálatok alapján 

Ilyen vizsgálatokra akkor van szükség, ha a feltárás(ok) során a hőszigetelés, illetve más szerkeze-

ti rétegek számottevő mértékű elnedvesedése tapasztalható. A súlyállandóságig történő kiszárítás 

adhat támpontot az anyagok tényleges hővezetési tényezőjének megállapításához. 

A lapostetők hőtechnikai minőségének megállapításához segítséget nyújthat „Az új energetikai 

szabályozás” könyv 8.6. számú táblázata, amely a leggyakrabban előforduló szerkezetek névleges 

hőátbocsátási tényezőit tartalmazza. 

 

24. Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévő épületek beépített tetőterét határoló szer-

kezetek hőtechnikai minőségét? 

24. válasz 

Meglévő épületek beépített tetőterét határoló szerkezetek hőszigetelő képessége a következő módo-

kon határozható meg: 

Tervek alapján 

Kiviteli tervek alkalmasak lehetnek a határoló szerkezet rétegfelépítésének megállapítására, 

vagyis annak megismerésére, hogy a szerkezetben milyen anyagú és vastagságú hőszigetelő réteg 

került beépítésre. Gyakorlati tapasztalatok alapján ezek az adatok fenntartással kezelendők. Az enge-

délyezési tervek az esetek többségében nem alkalmasak a födémek rétegfelépítésének megállapítá-

sára. 

Szemrevételezés és méretfelvétel alapján 

A szemrevételezés ez esetben hasznos információkat nyújthat a hőszigetelő réteg hézagmentes elhe-

lyezésére vonatkozóan: a belső oldalon az esetleges elszíneződések, a külső oldalon (de csak téli, ha-

vas időszakban) pedig a szarufák vonalában megjelenő olvadási sávok révén. Ami a méretellenőrzést 

illeti, legfontosabb a szerkezetek (térfal, ferde fal és födém) vastagsági méretének ellenőrzése, amely 

általában nem igényel feltárást. 

Feltárás alapján 

Búvóteres tetőtérbeépítés esetében tényleges („roncsolásos") feltárásra nincs szükség: a ferde fa-

lak és a födémek rétegfelépítése és a hőszigetelő rétegek vastagsága gyakorlatilag a teljes szerke-

zetekre vonatkozóan megállapítható. Ennek során kell ellenőrizni a hőszigetelő rétegek hézagmentes 
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elhelyezését is. A beépített tetőtereket határoló szerkezetek hőtechnikai minőségének megállapításá-

hoz segítséget nyújthat az alábbi táblázat, amely a leggyakrabban előforduló szerkezetek névleges 

hőátbocsátási tényezőit tartalmazza.  
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8.7. táblázat Beépített tetőteret határoló szerkezetek névleges hőátbocsátási tényezői (közelítő érté-

kek) 

 

Beépített tetőtereket határoló szerkezetek 

Átlagos hőátbocsátási tényező 

U (W/m2/K) 

Hőszigetelő réteg(ek) 

(össz)vastagsága, cm 

Típusa hőszigetelésének módja 8 10 12 14 16 

Könnyű-

szerkeze-

tes 

Hőszigetelés a szarufák és 

födém-gerendák között 

3) 

1) 0,57 0,46 0,40 0,34 0,31 

2) 0,50 0,41 0,35 0,30 0,27 

Hőszigetelés a szarufák és 

födém-gerendák között és 

alatt 

3) 

D 0,54 0,44 0,38 0,33 0,29 

2) 0,49 0,40 0,34 0,30 0,26 

Megszakítatlan hőszigete-

lés a szarufák felett 

 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 

Vasbeton 

szerkeze-

tes 

Hőszigetelés szarufák kö-

zött 

3) 

D 0,54 0,44 0,38 0,33 0,30 

2) 0,48 0,39 0,34 0,29 0,26 

Megszakítatlan hőszigete-

lés a vasbeton szerkezet 

felett 

 

0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 

Az anyagainak számításba vett hővezetési tényezői:  

1) Ásványgyapot lemez λ = 0,037 W/m/K (Átlagos hőátbocsátási tényező számítá-

sa 10% fa szerkezet figyelembe vételével)  

2) Extrudált polisztirolhab lemez    λ = 0,035 W/m/K (Átlagos hőátbocsátási té-

nyező számítása 1,15 cm2/m2 keresztmetszetű acél rögzítő elem figyelembe vételé-

vel) (felső) hőszigetelő réteg légzáró-páraáteresztő réteg nélkül  

3) A (felső) hőszigetelő réteg légzáró-páraáteresztő réteggel társítva 

 

25. Milyen műszaki szempontok szerint és követelmények alapján határozza meg meglévő 

homlokzati falak utólagos hőszigetelési módját, mértékét és a beépíthető anyagok fajtáit?  

25. válasz 

Meglévő épületek határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése szerkezetenként is több módszerrel 

történhet. A következőkben azokra a megoldásokra térünk ki, amelyekkel viszonylag csekély költ-
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ségráfordítással energetikai szempontból hatékony- és természetesen az új épületenergetikai szabá-

lyozás követelményeinek megfelelő- felújított szerkezetek hozhatók létre. 

Az összeállítás a következő épülethatároló szerkezetek utólagos hőszigetelésére terjed ki: 

•    Külső falak 

•    Lapostetők 

•    Beépített tetőtereket határoló szerkezetek 

•    Padlásfödémek 

•    Pincefödémek és árkádfödémek 

 

A táblázatokban a külső falak esetében konkrét falszerkezetek jelennek meg, míg a többi esetben a 

felújítás előtti szerkezetek - értéklépcsőnként feltüntetet - rétegrendi hőátbocsátási tényezői a kiin-

duló adatok. A táblázatokban közölt adatok a felújított szerkezetek rétegrendi hőátbocsátási ténye-

zői, amelyek a hőszigetelő réteget megszakító vagy áttörő szerkezeti elemek (pl. vázelemek, rögzítő 

elemek) hőhíd-hatásának figyelembe vételével számítottak. 

 

Meglévő homlokzati falak utólagos hőszigetelése 

Az alkalmazandó utólagos hőszigetelés vékonyvakolattal ellátott, ragasztással és/vagy mechanikai 

rögzítéssel készített expandált polisztirolhab (EPS), vagy vakolható kőzetgyapot lemezekből készül. 

Porózus-üreges falazóelemekből készült falazatok esetén célszerű vakolható kőzetgyapot, vagy pá-

raáteresztő képességű EPS lemezeket használni (pl. Baumit Open). A hőszigetelő anyag átlagos 

hővezetési tényezője λ= 0,047 W/m/K, az alapértéknek (λ=0,040 W/m/K) a mechanikai rögzítések 

(átlagosan 7 db/m2 ∅ 5 mm-es acéldűbel) hőhíd-hatásával növelt értéke. 

Az utólagos hőszigetelés 8 cm-nél vékonyabb hőszigetelő réteggel nem gazdaságos, mivel a hőszige-

telő termék ára a hőszigetelő rendszer kivitelezési költségének legfeljebb 20 %-át teszi ki. A táblá-

zatban csak azok a falszerkezetek  szerepelnek, amelyek rétegtervi hőátbocsátási tényezője kiegészí-

tő hőszigetelés nélkül nagyobb, mint 0,45 W/m2K. 

Példák „Az új energetikai szabályozás” könyv 8.10.1-3. számú táblázataiban találhatók. 

 

26. Milyen műszaki szempontok szerint és követelmények alapján határozza meg meglévő 

lapostetők utólagos hőszigetelési módját, mértékét és a beépíthető anyagok fajtáit?  

26. válasz 

Meglévő épületek határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése szerkezetenként is több módszerrel 

történhet. A következőkben azokra a megoldásokra térünk ki, amelyekkel viszonylag csekély költ-

ségráfordítással energetikai szempontból hatékony- és természetesen az új épületenergetikai szabá-

lyozás követelményeinek megfelelő- felújított szerkezetek hozhatók létre. 
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A lapostetők utólagos hőszigetelése során a következő alapesetek vehetők figyelembe: 

a) A csapadékvíz-szigetelés állapota nem megfelelő (károsodott, vagy tönkrement, felújítása 

indokolt), lejtéskialakítása előírásszerű, illetve megfelelő. 

b) A csapadékvíz-szigetelés állapota nem megfelelő (károsodott, vagy tönkrement, felújítása 

indokolt), lejtéskialakítása nem megfelelő.  

c) A csapadékvíz-szigetelés állapota megfelelő (teljes felújítása nem indokolt), lejtéskialakítása 

előírásszerű, illetve megfelelő.  

d) A csapadékvíz-szigetelés állapota megfelelő (teljes felújítása nem indokolt), lejtéskialakítása 

nem megfelelő.  

Az utólagos hőszigetelés módját egyrészt a felsoroltak, másrészt más tényezők (pl. a födémszerkezet 

teherbírási tartalékai, az új csapadékvíz-szigetelés rögzítésének lehetőségei, a meglévő hőszigetelés 

nedvességállapota, a belső nedvesség elleni védelem lehetőségei stb.) befolyásolják. A 8.11. számú 

táblázatban a b) pont szerinti esetben lehetséges egyik megoldás (egyenes rétegrendű tető, kiegészí-

tő hőszigetelő-lejtésképző réteg  beépítésével, bármilyen  alkalmas rögzítésmódú új csapadékvíz-

szigetelés készítésével) szerepel. A 8.12. számú táblázatban a c) pont szerinti esetben lehetséges 

egyik megoldás (plusz-tető, a meglévő csapadékvíz-szigetelés felett elhelyezett kiegészítő hőszigetelő 

réteg beépítésével, 

leterhelt új csapadékvíz-szigetelés készítésével) szerepel. A táblázatokban 0,4...1,1 W/m2/K rétegter-

vi hőátbocsátási tényezőjű, eredetileg egyenes rétegrendű felújítandó lapostetők szerepelnek 0,05 

W/m2/K méretlépcsőkben. A táblázatokban csak azok a felújítási változatok jelennek meg, amelyek-

nél a felújított tető hőátbocsátási tényezője kisebb, mint 0,25 W/m2/K . Javasolhatók azok a megol-

dások, amelyeknél a felújított tető rétegtervi hőátbocsátási tényezője 0,20 W/m2/K, vagy annál ki-

sebb. 

Példák „Az új energetikai szabályozás” könyv 8.11.és 8.12. számú táblázataiban találhatók és a 

szövegben ezekre történt hivatkozás. 

 

27. Mi alapján történik az épület energetikai osztályba sorolása? 

27. válasz 

Az energetikai minősítési osztályok 

Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység össze-

sített energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a 

minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló 

rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jelle-

mezni. 
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28. Ismertesse a 176/2008. Korm. rendelet alapján az energetikai minősítési osztályokat! 

28. válasz 

A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítá-

si alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osz-

tályának betűjele és szöveges jellemzése a táblázat szerinti. 

A+  <55  Fokozottan energiatakarékos 

 A  56-75  Energiatakarékos 

 B  76-95  Követelménynél jobb 

 C  96-100  Követelménynek megfelelő 

 D  101-120  Követelményt megközelítő 

 E  121-150  Átlagosnál jobb 

 F  151-190  Átlagos 

 G  191-250  Átlagost megközelítő 

 H  251-340  Gyenge 

 I  341<  Rossz 

 

29. Milyen épülettípusokra határoz meg energetikai minőség szerinti osztályokat a 

176/2008. Korm. rendelet? 

29. válasz 

Lakóépületekre. Ezek az adatok használhatók egyéb szállásjellegű épületek esetében is (pl. szanató-

rium, idősotthon, diákszálló). 

 

Irodaépületekre. Az adatok középületek, irodaépületek, kisebb belső hőterhelésű szolgáltató létesít-

mények esetében használhatók. Kivételt képezhetnek a hőérzeti előírások alapján „A” kategóriába 

sorolt épületek, amelyek egyébként is jellemzően az összetett energetikai rendszerű kategóriába 

tartoznak. 

 

Oktatási épületekre. Gyermekintézmények, alap- és középfokú iskolák esetére vonatkozó adatok. 

Tanműhelyekkel, laboratóriumokkal, sportlétesítményekkel ellátott oktatási épületek esetében az 

épület különböző rendeltetésű részekre is bontható. 

 

30. Miért % alapján történik az energetikai osztályba sorolás? 

30. válasz 
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A követelményértékek az épület felület/térfogat arányától és rendeltetésétől függenek, azaz ahány 

épület, annyi követelményérték. Egy természetes mutatóban (pl. kWh/(m2a) megadott szám nem ké-

pes jellemezni az épület energiahatékonyságát. 

Minden épületet, csak a vele azonos kategóriában lehet jellemezni. A betűkkel jelzett osztályok közül 

A+ jelenti a csúcsminőséget, C azt, amelyik az új szabályozásnak megfelel. 

 

31 Milyen dokumentumok szükségesek új épületek egyszerűsített, számításon alapuló tanúsí-

tásához? 

31. válasz 

A kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

alapján (amennyiben igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó ener-

getikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően való-

sult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be) kell elvégez-

ni. 

 

32. Milyen dokumentumok szükségesek új épületek normál, számításon alapuló tanúsításá-

hoz? 

32. válasz 

A kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

alapján (amennyiben igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó ener-

getikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően való-

sult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be) kell elvégez-

ni. 

 

33. Ismertesse, milyen dokumentumokat kell elkészíteni épületek energetikai tanúsításához! 

Ezen dokumentumokat hogyan lehet elkészíteni? 

33. válasz 

A 176/2008. rendelet szerint: 

Energetikai minőségtanúsítványt 

Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarészét 

Osztályba sorolást 

C-nél rosszabb minősítés estén az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó javaslatokat. 
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6. § (1) A tanúsítványt az 5. § (1) bekezdésben foglalt esetben az 1. melléklet szerinti, az 5. § (2) 

bekezdés szerinti esetben az 1. és 2. melléklet szerinti formátumban kell elkészíteni. Az energetikai 

minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza. 

 (2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítvány összefoglaló lapjához az építé-

szeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell.  

 (3) A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti az épületre előírt másfajta követelmény teljesí-

tését, és nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére.  

 

34. A számításon alapuló tanúsítás hogyan veszi figyelembe az épületben tartózkodók szoká-

sait, igényeit?  

34. válasz 

A fűtési, hűtési, HMV fogyasztási, szellőzési energiafogyasztásnak vannak már kialakult, elfogadott 

tervezési adatai, pl belső hőmérséklet előírt értéke, légcsereszám, melyekből standard fogyasztói 

magatartás számítható.  

 
Ez a standard fogyasztói magatartás az épület rendeltetésétől nagymértékben függ. Ezért ezen stan-

dard fogyasztói magatartást épülettípusonként tervezési értékekkel fogalmazzuk meg. Ezzel biztosít-

ható az számítási eljárással az azonos típusú illetve akár a különböző típusú épületek energetikai 

összehasonlítása. 

 

35. Lehet-e egy épületen belül különböző osztályba sorolható lakás? Indokolja!  

35. válasz 

A tanúsítvány meglévő épület eladása vagy bérbeadása esetén - a tulajdonos döntése szerint - kiál-

lítható az épület egy önálló rendeltetési egységére is (lakás). Mivel egy épületen belül a lakásnak 

lehet más és más épületszerkezeti sajátossága, épületgépészete stb. a számítások más-más ered-

ményt adhatnak. 

 

36. Hogyan vesszük figyelembe a vonalmenti („hőhíd”) veszteségeket az egyszerűsített számí-

tás során? (Összefüggés, korrekciós tényező értelmezése). Mely határolószerkezetek hőveszteségét 

számítjuk vonalmenti hőátbocsátási tényezők alapján (felsorolás)? 
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36. válasz 

)1(UUR χ+⋅= ,  aholχ (khi) függvénye a határolószerkezet (külső fal, lapostető stb) típusának il-

letve hőhidasság mértékének (gyengén, közepesen, erősen), mely a hőhidak fajlagos mennyiségétől 

függ (fm/m2). Talajon fekvő padló (f(Z,R)), pincefal (f(Z)) ). 

 

37. Milyen elvárások vannak egy mesterséges világítással kapcsolatban?  

37. válasz 

a) Kellő megvilágítás (Lx)  

b) Térbeli egyenletesség  

c) Időbeli egyenletesség (stroboszkóp hatás)  

d) Megfelelő színvisszaadás (Nátrium lámpák monkróm fénye)  

e) Megfelelő színhatás  

f) Káprázás-mentesség (Soelner görbék)  

g) Gazdaságosság  

h) Üzembiztonság  

i) Megfelelő árnyékhatás  

j) Egészségügyi követelményeknek való megfelelés (Germicid lámpa, lézerfény)  

 

38. Ismertesse a 176/2008 Korm. rendelet alkalmazási körét! 

38. válasz 

A rendelet alkalmazási köre 

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételek-

kel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosí-

tására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre, 

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, 

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre, 

d) a hitéleti rendeltetésű épületre, 

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műem-

lékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre 

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre, 

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendelte-

tésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 

hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki, 
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h) a műhely rendeltetésű épületre 

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetek-

re. 

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvé-

nyes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó 

a) új épület építése; 

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy 

bb) egy évet meghaladó bérbeadása; 

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasz-

nálatú épület esetén. 

Megjegyzés: 

Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. 

január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) 

Korm. rendelet alapján. 

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. 

január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben. 

- ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy 

- egy évet meghaladó bérbeadás 

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 

épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az 

adott építmény új építésű, vagy meglévő. 

Mely esetekben nem kell tanúsítványt készíteni 

2011. december 31-ig önkéntes a meglévő épületek, energiatanúsítása. Ez azt jelenti, hogy a rende-

let 2009. január 1-jei hatályba lépésekor jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező önálló 

rendeltetésű egységek, lakások tanúsítása eddig az időpontig nem kötelező.  

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vo-

natkozásában: 

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; 

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; 

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; 

d) a hitéleti rendeltetésű épületre; 
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e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műem-

lékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre; 

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre; 

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendelte-

tésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint húsz-

szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki; 

h) a műhely rendeltetésű épületre; 

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetek-

re. 

 

39. Ismertesse, hogy a 176/2008 Korm. rendelet milyen tanúsítási lehetőségeket definiál? 

39. válasz 

A tanúsítást a 176/2008 Kormányrendelet szerint alapvetően két módszerrel lehet elvégezni:  

a) számításos módszerrel, 

b) mért fogyasztási adatok elemzésével. 

A számításos módszer során a 7/2006 TNM rendelet módszertana szerint ki kell számítani az épület 

várható primér energiaigényét és ezt kell viszonyítani az adott épülettípushoz, illetve épületmérethez 

meghatározott követelményértékhez. A tanúsítás jellemző lépései: 

1. az épület geometriai adatainak meghatározása,  

2. épületszerkezetek azonosítása,  

3. épületgépészeti rendszerek azonosítása,  

4. energetikai számítás elvégzése,  

5. eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,  

6. a tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, elküldése a VÁTI központi adatbázisába, saját pél-

dány archiválása. 

A mért fogyasztási adatok elemzésének módszere jelenleg még nincs kidolgozva. A Kamarák szak-

mai álláspontja szerint azonban ez a módszer jelentős kockázatokat hordoz magában, ennek a rend-

szernek a bevezetését jelenleg a Kamarák nem támogatják. A számításos módszer is él mérnöki kö-

zelítésekkel (külső szerkezetek szerkezete, hőszigetelő képessége, stb.), de a mérésen alapuló tanúsí-

tás a fogyasztási szokásoktól teszi függővé a tanúsítás eredményét, ami a mérnöki gyakorlatban már 

nem elfogadható szórást eredményez. További probléma, hogy jelenleg a meteorológiai adatok nem 

nyilvánosak, ez egy hidegebb, vagy melegebb téli időszakban jelentős különbségeket eredményez, 
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amit viszont adatok hiányában nem tudunk kezelni. Végül meg kell említeni, hogy a hazai jellemző 

gépészeti rendszerek esetében a fogyasztási típusok sok esetben nehezen választhatók szét, például a 

fűtésre és melegvíz termelésre fordított energia nehezen különíthető el. 

 

40. Ismertesse, mikor, milyen tartalommal kell energia-megtakarítási javaslatokat tenni a 

tanúsítás során! 

40. válasz 

A 176/2008 Kormányrendelet szerint: 

7. § (1) Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el az 1. melléklet szerinti „C” kategóri-

át, akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-

megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energia-

hatékonyságot növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: 

javaslat) is tartalmaz. 

(2) A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről. A 

javaslatban foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának. 

(3) A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása 

esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület 

milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet. 

(4) A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony meg-

oldásra kell irányulnia és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. 

 

 

41. Ismertesse a tanúsítást végző szakértők jogosultsági követelményrendszerét! 

41. válasz 

Az épületenergetikai tanúsítvány készítésére vonatkozó jogosultságot elsősorban a településtervezé-

si és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabálya-

iról szóló, a 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet, másodsorban a 176/2008. (VI. 30.) Korm. ren-

delet egyetlen mondatában szabályozza. Egyértelmű azonban, hogy személyhez fűződő jogosultság-

hoz kötődő tevékenység, melyet gazdasági társaságok, vagy más szervezetek kizárólag ilyen szemé-

lyek alkalmazása útján gyakorolhatnak. 

Épületenergetikai tanúsítványt készíthet az építész kamara azon tagja, aki építészeti építésügyi 

műszaki szakértői szakterületen épületenergetika részterületen teljes körű (SZÉSZ8), vagy korlá-

tozott (SZÉSZ8K) szakértői jogosultsággal rendelkezik. 

A teljes körű épületenergetikai szakértő (SZÉSZ8) teljes körű energetikai szakértésre jogosult az 

energetikai tanúsítvány kiállítását is beleértve. A korlátozott tevékenységi körű épületenergetikai 
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szakértő (SZÉSZ8K) – 8 év gyakorlati idő és az 5 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű, illetve 

mesterfokozatú végzettség megszerzéséig – az energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult. 

 

A települési önkormányzat, az energiaszolgáltató szervezet, illetve a Polgári Törvénykönyv 685. §-

ának c) pontja szerinti más gazdálkodó szervezet tanúsítási szolgáltatást akkor végezhet, ha a tevé-

kenység ellátásához a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat, vagy meg-

bíz. 

 

 A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú épületek tanúsítását az (1) bekezdésben 

foglalt feltételeknek megfelelő olyan tanúsító végezheti, akinek a külön jogszabályban meghatáro-

zott szintű nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. 

 

42. Mi a feltétele a teljes körű illetve a korlátozott tevékenységi körű épületenergetikai mű-

szaki szakértői névjegyzéki bejegyzésnek? 

42. válasz 

– építész- vagy mérnökkamarai tagság, 

– felsőfokú szakirányú végzettség, 

– gyakorlati idő, 

– jogosultsági vizsga. 

  SZÉSZ8  SZÉSZ8K  

Kamarai tagság  igen  igen  

Végzettség  5 éves akkreditált tantervű egye-

temi szintű, vagy mesterfokú, 

illetve ezzel egyenértékű végzett-

ség  

főiskola  

(egyetemi végzettség a 

8 év gyakorlati idő 

megszerzéséig)  

Gyakorlati idő  8 év  1 év  

Jogosultsági vizsga  igen  igen  

Tevékenységi kör  teljes körű energetikai szakértés-

re jogosult az energetikai tanú-

sítvány kiállítását is beleértve  

energetikai tanúsítvány 

kiállítása  

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői 

jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az 

építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes 
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szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) előírásainak megfe-

lelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló (a továbbiakban: tanúsító) vé-

gezheti, ha a Jr., illetve az Émer. előírásai szerint teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó 

jogosultsági vizsgakövetelményeket. E szabály alól felmentés nem adható. 

 

43. Ismertesse a 176/2008 Korm. rendelet szerint elszámolható tanúsítási díj kiszámítási mód-

szerét! 

43. válasz 

A tanúsítás költségei 

10. § (1) A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordí-

tott idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 

forint. Ezen igényt - díjjegyzékkel - a szerződéskötéskor és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor 

érvényesíteni kell. 

(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, illetve önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) a b) pont 

szerinti esetben a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra.  

(3) A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költség-

térítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét. 

 (4) A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, 

valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a 

számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) 

fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet. 

(5) Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át. 

(6) Kivételes esetben az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegű óradíj is megállapít-

ható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzí-

tett, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszere-

se lehet. 

(7) A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles költségkímélő megoldásokat alkalmazni. 

 

44. Ismertesse a tanúsítás elvét, ha az épület rendeltetése egyéb besorolású, és ezért nincs a 

rendeletben meghatározott követelményérték az összesített energetikai jellemzőre (referen-

ciaépület, standard gépészet felvételének szabályai)! 

44. válasz 

Az összesített energetikai jellemző számértéke az épület rendeltetésétől, valamint a felület/térfogat 

aránytól függ, 

5. Egyéb funkciójú épületek 



Ellenőrző kérdések, válaszok 

 281

A 7/2006. TNM rendelet III. mellékllet 2; 3; 4. pontban meghatározott funkciótól eltérő rendeltetésű 

épületekre az összesített energetikai jellemző követelményértékét a következők szerint meghatározott 

épület és épületgépészeti rendszer alapján lehet meghatározni: 

- a fajlagos hőveszteségtényező értéke a vizsgált épület felület/térfogat viszonya függvényében az 1 

mellékletben megadott követelményérték; 

- az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg; 

- a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat: légcsereszám, belső hőterhelés, világítás, a 

használati melegvízellátás nettó energiaigénye az épület használati módjának (használók száma, 

tevékenysége, technológia, stb.) alapján a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a szakma szabá-

lyai szerint kell meghatározni. 

Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt épületgépészeti rend-

szer adataival kell számítani: 

- a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül, vagy kívül) a tényleges állapottal meg-

egyezően adottságként veendő figyelembe,  

- a feltételezett energiahordozó földgáz, 

- a feltételezett hőtermelő alacsony hőmérsékletű kazán,  

- a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 2K arányossági sávval,  

- a fűtési rendszerben tároló nincs, 

- a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül, vagy kívül 

való vezetése), 

- a vezetékek hőveszteségének számításakor a 70/55 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét 

kell alapul venni, 

- a szivattyú fordulatszám szabályozású, 

- a melegvízellátás hőtermelője földgáztüzelésű alacsony hőmérsékletű kazán, 

- a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező,  

- 500 m2 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van, 

- a tároló helye adottság (fűtött téren belül, vagy kívül),  

- a tároló indirekt fűtésű, 

- a gépi szellőzéssel befújt levegő hőmérséklete a helyiséghőmérséklettel egyező, a léghevítőt az 

alacsony hőmérsékletű, földgáztüzelésű kazánról táplálják, 

- a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag 

A gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni. 
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45. Miben különbözik egy lakóépület és egy irodaépület tanúsítási folyamata? 

45. válasz 

A lakóépületnél a világítási energia igényt nem kell figyelembe venni. Más értékkel kell számolni az 

összesített energetikai jellemző számítását. Tervezésnél más adatokkal kell dolgozni, de a tanúsítás 

folyamatának lépései azonosak. 

 

1. táblázat: Tervezési adatok a 7/2006. TNM rendelet szerint  

Az épület ren-

deltetése 

Légcsere- 

szám fűtési 

idényben 

n [1/h] 

Használati 

melegvíz 

nettó hő-

energia 

Igénye 

qHMV  

[kWh/m2a]

Világítás 

energia 

igénye  

 

 

qvil  

[kWh/m2a]

Világítási 

energia 

Igény 

korrekciós 

szorzó 

υ4) 

Szakaszos 

üzem  

korrekciós 

szorzó 

 

σ 5) 

Belső hő-

nyereség 

átlagos 

értéke 

 

qb  

[W/m2] 

1) 2) 3) 

Lakóépületek 6) 0,5 30 (8) 9)   - 0,9 5 

Irodaépületek 7) 2 0,3 0,8 9    22      0,7 0,8 7 

Oktatási épüle-

tek8) 

2,5 0,3 0,9 7 12      0,6 0,8 9 

 
1)  Légcsereszám a használati időben 
2)  Légcsereszám használati időn kívül 
3)  Átlagos légcsereszám a használati idő figyelembevételével (ha nincs gépi szellőztetés). 

Megjegyzés: az átlagos légcsereszámmal számítandó az éves nettó fűtési hőigény, a használati időre vonatkozó 

légcsereszámmal számítandók azok az adatok, amelyek a szellőzési rendszer üzemidejétől függenek. 
4)  A világítási energia igény csökkenthető, ha a rendszer jelenlét- vagy mozgásérzékelőkkel és a természetes világítás-

hoz illeszkedő szabályozással van ellátva. 
5)  A szakaszos éjszakai - hétvégi leszabályozott teljesítményű fűtési üzem hatását kifejező korrekciós tényező 
6)  Folyamatos használat 
7)  Napi és heti szakaszosságú használat  
8)  Napi és heti szakaszosságú használat két hónap nyári szünet feltételezésével 

9)  Lakóépületek esetében nem kell az összevont jellemzőben szerepeltetni. 

 

Megjegyzések a rendeltetés értelmezéséhez 

Lakóépületek. Ezek az adatok használhatók egyéb szállásjellegű épületek esetében is (pl. szanatóri-

um, idősotthon, diákszálló). 
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Irodaépületek. Az adatok középületek, irodaépületek, kisebb belső hőterhelésű szolgáltató létesít-

mények esetében használhatók. Kivételt képezhetnek a hőérzeti előírások alapján „A” kategóriába 

sorolt épületek, amelyek egyébként is jellemzően az összetett energetikai rendszerű kategóriába 

tartoznak. 

Oktatási épületek. Gyermekintézmények, alap- és középfokú iskolák esetére vonatkozó adatok. 

Tanműhelyekkel, laboratóriumokkal, sportlétesítményekkel ellátott oktatási épületek esetében az 

épület különböző rendeltetésű részekre is bontható. 

 

46. Mi a különbség a tanúsítás és az auditálás között? 

46. válasz 

Az energetikai auditálás olyan tevékenység, amelynek célja az energiafogyasztás abszolút és relatív 

értékének csökkentése. 

A tanúsítás az épület vagy épületrész összesített energetikai jellemzőjének meghatározása, összeha-

sonlítása a követelményértékekkel, és az épület energetikai osztályba sorolása. 

Az új és a felújított épületek energia tanúsítását, és a tanúsítás dokumentálását csak a Mérnöki Ka-

mara (Építész Kamara) által engedélyezett és regisztrált épületenergetikai szakértők végezhetik. 

 

 

47. Hogyan lehet figyelembe venni a tanúsítási folyamatnál, ha korábban elkészült a kazánok 

felülvizsgálata? 

47. válasz 

Egyszerűsített tanúsítás végezhető el az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben akkor, ha 

az épületben meglévő hőtermelő berendezésekre, légkondicionáló rendszerre - a külön jogszabály-

ban foglaltak szerint - felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás során annak eredményét tényként 

kell figyelembe venni. 

 

 

48. Hogyan lehet figyelembe venni a tanúsítási folyamatnál, ha korábban elkészült a légtech-

nikai rendszer felülvizsgálata? 

48. válasz 

Egyszerűsített tanúsítás végezhető el az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben akkor, ha 

az épületben meglévő hőtermelő berendezésekre, légkondicionáló rendszerre - a külön jogszabály-

ban foglaltak szerint - felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás során annak eredményét tényként 

kell figyelembe venni. 
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Megjegyzés: 

5. § (1) A tanúsítást 

a) ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tar-

tozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfele-

lően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az 

1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét 

képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján;  

b) az 1. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a mért energiafogyasztási adatokból szá-

mítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján kell elvégezni.  

 (2) A tulajdonos döntése szerint a tanúsítást a Rendeletben meghatározott számítási (szemrevéte-

lezési, becslési) módszerrel kell elvégezni.  

 

49. Ismertesse, mikor, milyen tartalommal kell energia-megtakarítási javaslatokat tenni a 

tanúsítás során!  

49. válasz 

Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el a „C” kategóriát, a tanúsítást megrendelő 

igénye szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli 

intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő, felújítási, kor-

szerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot is tartalmaz. 

 

50. Milyen módszerekkel határozhatjuk meg meglévő épületek homlokzati falainak 

hőtechnikai minőségét? (felsorolás, 2 módszer részletesebb kifejtése)  

50. válasz 

Tervek alapján, méretfelvétel alapján, feltárás alapján, műszeres mérések alapján, hőfénykép segít-

ségével  

 

51. Milyen kapcsolat van a légcsere-szám és az épület légtömörsége között?  

51. válasz 

A légcsereszám becslése az 50 Pa nyomáskülönbségnél mért légcsereszám alapján:  

A tömörtelen határoló-szerkezeteken bejutó légáram a következő összefüggéssel számítható:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅
−

⋅+

⋅⋅
=

50

exsup

50
in

nV
VV

e
f1

enVV  

Vin  a spontán (filtrációs) légáram, Vsup a gépi szellőztetéssel be fúvott légáram  

Vex  a gépi szellőztetéssel elszívott légáram,  
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n50  a légcsereszám 50 Pa belső-külső nyomáskülönbség mellett a légbevezető szellőző nyílások 

hatását is beleértve  

e és f  szélvédettségi tényezők 

 

53. Milyen dokumentumok szükségesek új épületek normál, számításon alapuló t 

anúsításához?  

53. válasz 

A kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

alapján (amennyiben igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó ener-

getikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően való-

sult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be) kell elvégez-

ni. 
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S1. Segédlet: A PMV (predicted mean vote) számítása: 

Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint a PMV (predicted mean vote; várható hőérzeti érték; 

erwartete mittlere Beurteilung) számítása az alábbi képletekkel történik: 

( ) ( )[ ]{
( )[ ] ( ) ( )

( ) ( )[ ] ( )} ;tthf273t273tf1096,3

t34M0014,0p5867M107,115,58WM42,0
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cl        (4) 

A képletekben 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2m
WM  a test felületegységére vonatkozó fajlagos metabolikus teljesítmény  

(metabolic rate); (Gesamtenergieumsatz) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2m
WW  az effektív mechanikai teljesítmény fajlagos értéke (effective mechanical power); 

(mechanische Arbeit) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
W

m2 KIcl  a ruházat termikus ellenállása (clothing insulation); (Wärmeleitwiderstand der 

Kleidung) 

[ ]-clf   a ruházattal borított felület hányada (clothing surface area factor); 

(Oberflächenverhältnis zwischen bekleidetem und unbekleidetem menschlichem Kör-

per) 

C][o
at  a levegő hőmérséklete (air temperature); (Lufttemperatur) 

C][o
rt   a közepes sugárzási hőmérséklet (mean radiant temperature); (mittlere 

Strahlungstemperatur) 

]m/s[arv  a relatív légsebesség (relative air velocity); (relative Luftgeschwindigkeit) 
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]Pa[ap   a vízgőz parciális nyomása a nyugvó levegőben (water vapour partial pressure); 

(Wasserdampfteildruck der Luft) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

K
hc 2m

W  konvektív hőátadási tényező (convective heat transfer coefficient); (konvektiver 

Wärmeübergangskoeffizient) 

C][o
clt   a ruházat felületi hőmérséklete (clothing surface temperature); 

Oberflächentemperatur der Kleidung) 

Megjegyzés: 

- a metabolikus teljesítményre: 

22,58met1
m
W

=   (metabolic unit); 

- a ruházat termikus ellenállására: 

W
Kmlo

2

155,0c1 =  (clothing unit). 

 

A PMV a metabolikus teljesítmény, ruházati hőszigetelés, közepes sugárzási hőmérséklet, levegő-

sebesség és levegőnedvesség (ISO 7726) különféle kombinációira számítható ki. A clt  és ch  egyen-

letei iterációs úton oldhatók meg. A PMV index alapvetően időben állandósult (stacionárius) viszo-

nyok közt alkalmazható, de megengedhető egy vagy több változó kismértékű ingadozása is. Ilyen-

kor a változó időbeli átlaga helyettesíthető be, ami általában az előző 1 órás periódusra vonatkozhat. 

Az index a PMV -2 és +2 közötti értékeire használható a hat fő paraméter alábbi intervallumaiban: 

M  22 m
W232

m
W46 ÷   (0,8 met ÷ 4 met) 

clI  
W

m310,0
W

m0
22 KK

÷  (0 clo ÷ 2 clo) 

at  C30C10 oo ÷    

rt  C40C10 oo ÷    

arv  
ms
m1

s
m0 ÷    

ap  Pa2700Pa0 ÷    

A PMV meghatározása az alábbi módokon lehetséges: 

a) az (1) egyenlet alkalmazásával olyan számítógépi programmal, amilyet például a szabvány 

függeléke is tartalmaz. 
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b) A szabvány függelékében található táblázatokból kiolvasva, ezeket az aktivitás, ruházat, 

operatív hőmérséklet és relatív sebesség különféle kombinációira számították ki 50 % relatív 

nedvességtartalom mellett. 

c) Közvetlen méréssel, integráló érzékelő alkalmazásával.
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S2. Segédlet: A PPD (predicted percentage dissatisfied) meghatározása 

A PPD olyan index, ami számszerű előrejelzést ad meg a hőkörnyezetünkkel elégedetlen emberek 

arányáról, akik túl hidegnek vagy túl melegnek érzik azt. A szabvány szándéka szerint a 

hőkörnyezetükkel elégedetlen emberek azok, akik a forró, meleg, hűvös vagy hideg fokozatokra 

szavaznak az alábbi 7 pontos (ASHRAE) skálán. 

1. táblázat. A 7 pontos (ASHRAE) skála 

 angol német magyar 

+3 hot heis forró 

+2 warm warm meleg 

+1 slightly warm leicht war, kellemesen meleg 

0 neutral neutral neutralis 

-1 slightly cool leicht kühl kellemesen hűvös 

-2 cool kühl hűvös 

-3 cold kalt hideg 

Seven-point thermal sensation scale 

 

Ha a PMV érték adott, akkor a PPD az (1) egyenlet segítségével számítható.  

( )24 PMV2179,0PMV03353,0exp95100PPD ⋅−⋅−⋅−= .   (1) 

A függvényt az 1. ábrán is bemutatjuk.  
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1. ábra. A PPD-PMV függvény 
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S3. Segédlet: Helyi diszkomfort tényezők  

(Local thermal discomfort)  

(Lokales thermisches Unbehagen) 

1. Huzathatás  

(draught) (Zug-Risiko)  

A huzathatás diszkomfort jellege azoknak a személyeknek a százalékos arányával fejezhető ki, aki-

ket várhatóan zavarni fog a huzat. A huzat fokozat (draught rate, DR) az alábbi képlettel számítan-

dó: 

( ) ( ) ( )14,3Tuv37,005,0vt34DR l,a
62,0

l,al,a +⋅⋅−⋅−= ,  (1) 

ha 
s
m05,0, 〈lav   akkor  05,0, =lav  helyettesíthető; 

ha %100DR 〉   adódik, akkor  %100DR =  érvényes. 

A képletben 

lat ,  [oC]  a helyi levegőhőmérséklet 20 oC÷26 oC;  

   (local air temperaure, lokale Lufttemperatur) 

lav ,  [m/s]  a helyi átlagos légsebesség < 0,5 m/s; 

   (local mean air velocity, mittlere lokale Luftgeschwindigkeit) 

Tu [%]  a helyi turbulenciaintenzitás (turbulenciafok) 10 %÷60 %, 

ismeretlen viszonyok esetén 40 % tételezhető fel. 

(local turbulence intensity, lokaler Turbulenzgrad) 

 

2. Vertikális hőmérsékletkülönbség  

 (Vertical air temperature difference, vertikaler Lufttemperaturgradient)  

Az álló személy esetén a fej, illetve a boka szintjén mérhető hőmérsékletek túlzottan nagy különb-

sége is diszkomfort tényező. Kísérleti úton meghatározható az elégedetlenek százalékos arány 

(percentage disratisfied PD; Anteil Unzufriedener), mint a fej és boka szintjei közt mért hőmérsék-

letkülönbség függvénye, Az eredmények arra az esetre vonatkoznak, amikor a hőmérséklet felfelé 

növekszik. A felfelé csökkenő hőmérsékletre az ember kevésbé érzékeny. Az elégedetlenek aránya 

az alábbi egyenlettel határozható meg: 

)t856,076,5exp(1
100PD

v,aΔ⋅−+
=  ,     (2) 

az egyenletben 

PD [%]  az elégedetlenek százalékos aránya; 
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vat ,Δ  [K]  a levegőhőmérséklet különbsége a fej és láb szintje között. 

A regressziós összefüggés csak K8, 〈vatΔ  esetben használható. A függvényt az 1. ábrán is bemu-

tatjuk. 

 
1. ábra. A vertikális hőmérsékletkülönbség által okozott helyi diszkomfort§ 

 

PD [%]  percentage dissatisfied  

   Anteil Unzufriedener 

v,atΔ  [K]  vertical air temperature difference between head and feet 

   Temperaturunterschied zwischen Kopf und Füssen 

 

3. Meleg illetve hideg padlók  

 (Warm and cool floors, Warme und kalte Fußböden))  

Ha a padló túl meleg vagy túl hideg, akkor a helyiségben tartózkodók diszkomfort érzése a lábuk 

hőérzetének köszönhető. Ha az ember könnyű házi cipót visel, akkor elsősorban a padló hőmérsék-

lete és kisebb mértékben annak anyaga határozza meg a láb termikus komfortérzetét. 

Az előzőekhez hasonlóan a szabvány itt is megadja a PD (az elégedetlenek százalékos aránya) érté-

két regressziós függvény formájában: 

( )2
ff t0025,0t118,0387,1exp94100PD ⋅−+−⋅−=    (3) 

itt 

PD [%]  az elégedetlenek százalékos aránya, 

ft  [oC]  a padló hőmérséklete. 

                                                 
§ Local discomfort caused by vertical air temperature difference (Anteil Unzufriedener als Funktion des vertikalen 
Lufttemperaturunterschieds zwischen Kopf (1,1 m) und Füssen (0,1 m).) 
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A padlón ülő vagy fekvő ember esetén hasonló jellegű összefüggés állítható fel. Elektromos fűtésű 

padlón hosszú ideig tartózkodókra az összefüggés nem megfelelő. A mezítlábas esetre külön szab-

vány vonatkozik (ISO/TS 13732-2.). A viszonyokat a 2. ábrán is bemutatjuk. 
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2. ábra. A hideg vagy meleg padló által okozott helyi diszkomfort 

 

PD [%]  percentage dissatisfied  

   Anteil Unzufriedener 

ft  [oC]  floor temperature 

   Bodentemperatur 

 

4. Sugárzási aszimmetria  

(Radiant asymmetry, Asymmetrische Wärmestrahlung)  

A prtΔ  sugárzási aszimmetria is diszkomfort érzést okozhat. A sugárzási aszimmetria azt jelenti, 

hogy az ember egyes testrészei és az azoktól eltérő hőmérsékletű sugárzó felületek közötti sugárzá-

sos hőcsere nem kiegyensúlyozott jellegű. A leggyakoribb eset az, amikor a test egyik oldalán ma-

gasabb, a másik oldalon alacsonyabb hőmérsékletű felület van. Az egyik oldalról így az embert 

„hőnyereség” éri, a másik oldalra ő ad le hőt. A hétköznapi tapasztalatok és a kísérletek szerint a 

helyiségben tartózkodók elsősorban a meleg mennyezet és a hideg fal által okozott sugárzási 

aszimmetriára érzékenyek. Az elégedetlenek százalékos arányát (PD) a szabvány négy jellemző 

esetre regressziós függvény formájában adja meg:  

a) Meleg mennyezet 

( ) 5,5
t174,084,2exp1

100PD
pr

−
⋅−+

=
Δ

    (4) 

K23<prtΔ   esetén érvényes. 
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b) Hideg fal 

( )prt345,061,6exp1
100PD

Δ⋅−+
=      (5) 

K15<prtΔ . 

c) Hideg mennyezet 

( )prt50,093,9exp1
100PD

Δ⋅−+
=      (6) 

K15<prtΔ . 

d) Meleg fal 

( ) 5,3
t052,072,3exp1

100PD
pr

−
⋅−+

=
Δ

    (7) 

K35<prtΔ . 

A képletben 

PD  [%]  az elégedetlenek százalékos aránya;  

prtΔ  [K]  a sugárzási hőmérséklet aszimmetriája.  

 

A képletek információtartalmát szemléletes módon is megjelenítjük a 3. ábrán.  

 
3. ábra. Az elégedetlenek várható százalékos aránya a sugárzási aszimmetria függvényében** 

 

                                                 
** Local thermal discomfort caused by radiant temperature asymmetry 
Anteil Unzufriedener als Funktion der Strahlungstemperatur-Asymmetrie für Personen nahe kalten oder warmen 
Wänden bzw. unter kalten oder warmen Decken. 
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PD [%]  percentage dissatisfied  

   Anteil Unzufriedener 

vat ,Δ  [K]  vertical air temperature difference between head and feet 

   Temperaturunterschied zwischen Kopf und Füssen 

1 Warm ceiling, warme Decke;  

2 Cool wall, kalte Wand;  

3 Cool ceiling, kalte Decke;  

4 Warm wall, warme Vand;  

A horizontális aszimmetriát az egyik oldalról a másikra átlépve (bal/jobb vagy jobb/bal) kell értel-

mezni. Az ábrán látható görbék a diszkomfort érzés hagyományos becslését biztosítják: az adott 

sugárzó felületek mellett nincs olyan testhelyzet (pl. elől/hátul), ami ennél nagyobb diszkomfort 

érzéshez vezetne.  
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S4. Segédlet: A hőkörnyezet méretezése  

1) A hőkörnyezet három kategóriájának követelményértékei [ISO 7730]  

 

1. táblázat. Categories of thermal environment 

 Thermal state of the body 

as a whole 

Local discomfort 

Category 

 

 

PPD 

% 

 

 

PMV 

 

 

DR 

% 

PD % 

caused by 

vertical air 

temperature

difference 

warm or 

cool floor 

radiant 

asymmetry 

A < 6 -0,2 < PMV < +0,2 < 10 < 3 < 10 < 5 

B < 10 -0,5 < PMV < +0,5 < 20 < 5 < 10 < 5 

C < 15 -0,7 < PMV < +0,7 < 30 < 10 < 15 < 10 

 

Thermal state of the body as a whole → a test egészének hőállapoda. 

 

 

Single office → kis irodahelyiség 

Landscape office → nagyterű irodahelyiség 

Conference room → konferenciaterem 

Auditorium → előadóterem 

Cafeteria/restaurant → kávézó/étterem 

Classroom → iskolai osztályterem 

Kindergarten → óvoda 

 

Summer (cooling season) 

Nyár (hűtési időszak) 

Operatív temperatur → operatív hőmérséklet 

Winter (heating season) 

Tél (fűtési időszak) 

Department store → raktár 

Maximum mean air velocity → maximális  

közepes légsebesség 
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2) K
ülönböző rendeltetésű épületek illetve terek tervezési alapértékei   

2. táblázat. D
esign criteria for spaces in various types of building [ISO

 7730] 

Type of building/space 
A

ctivity 

W
/m

2 
C

ategory 

O
perative tem

perature 
oC

 

M
axim

um
 m

ean air velocity
a 

m
/s 

Sum
m

er 
(cooling season) 

W
inter 

(heating season) 

Sum
m

er 

(cooling season) 
W

inter 
(heating season) 

Single office 

70 

A
 

24,5±1,0 
22,0±1,0 

0,12 
0,10 

Landscape office 

C
onference room

 
B

 
24,5±1,5 

22,0±2,0 
0,19 

0,16 
A

uditorium
 

C
afeteria/restaurant 

C
 

24,5±2,5 
22,0±3,0 

0,24 
0,21

b 
C

lassroom
 

K
indergarten 

81 

A
 

23,5±1,0 
20,0±1,0 

0,11 
0,10

b 

B
 

23,5±2,0 
22,0±2,5 

0,18 
0,15

b 

C
 

23,5±2,5 
22,0±3,5 

0,23 
0,19

b 

D
epartm

ent store 
93 

A
 

23,0±1,0 
19,0±1,5 

0,16 
0,13

b 

B
 

23,0±2,0 
19,0±3,0 

0,20 
0,15

b 

C
 

23,0±3,0 
19,0±4,0 

0,23 
0,18

b 
a  The m

axim
um

 m
ean air velocity is based on a turbulence intensity of 40 %

 and air tem
perature equal to the operative tem

perature according to 6.2 and 

Figure A
.2. A

 relative hum
idity of 60 %

 and 40 %
 is used for sum

m
er and w

inter, respectively. For both sum
m

er and w
inter a low

er tem
perature int he range 

is used to determ
ine the m

axim
um

 m
ean air velocity. 

b  B
elow

 20 oC
 lim

it (see Figure A
.2.). 
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3. táblázat. D

esign criteria for spaces in different types of buildings a) [C
R 1752] 

Type of building/space 
A

ctivity 
m

et 

O
ccupancy 

C
ategory 

O
perative tem

perature 
 

oC
 

M
axim

um
 m

ean air velocity
a 

 
m

/s 

Sound 
Pressure 

 
dB

 (A
) 

V
entilation 

rate 
 

l/s x m
2 

A
dditional 

ventilation 
w

hen 
sm

oking is 
allow

ed
c),d) 

l/s x m
2 

person/m
2 

Sum
m

er 
(cooling season) 

W
inter 

(heating season) 

Sum
m

er 
(cooling 
season) 

W
inter 

(heating season) 

 
 

 

Single office 
(cellular office) 

1,2 
0,1 

A
 

24,5±1,0 
22,0±1,0 

0,18 
0,15 

30 
2,0 

- 
B

 
24,5±1,5 

22,0±2,0 
0,22 

0,18 
35 

1,4 
- 

C
 

24,5±2,5 
22,0±3,0 

0,25 
0,21 

40 
0,8 

- 

Landscape office 
1,2 

0,07 
A

 
24,5±1,0 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
35 

1,7 
0,7 

B
 

24,5±1,5 
22,0±2,0 

0,22 
0,18 

40 
1,2 

0,5 
C

 
24,5±2,5 

22,0±3,0 
0,25 

0,21 
45 

0,7 
0,3 

C
onference room

 
1,2 

0,5 
A

 
24,5±1,5 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
30 

6,0 
5,0 

B
 

24,5±1,0 
22,0±2,0 

0,22 
0,18 

35 
4,2 

3,6 
C

 
24,5±2,5 

22,0±3,0 
0,25 

0,21 
40 

2,4 
2,0 

A
uditorium

 
1,2 

1,5 
A

 
24,5±1,0 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
30 

16
(e) 

- 
B

 
24,5±1,5 

22,0±2,0 
0,22 

0,18 
33 

11,2 
- 

C
 

24,5±2,5 
22,0±3,0 

0,25 
0,21 

35 
6,4 

- 

C
afeteria/restaurant 

1,2 
0,7 

A
 

24,5±1,0 
22,0±1,0 

0,18 
0,15 

35 
8,0 

- 
B

 
24,5±2,0 

22,0±2,5 
0,22 

0,18 
45 

5,6 
5,0 

C
 

24,5±2,5 
22,0±3,5 

0,25 
0,21 

50 
3,2 

2,8 

C
lassroom

 
1,2 

0,5 
A

 
24,5±0,5 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
30 

6,0 
- 

B
 

24,5±1,5 
22,0±2,0 

0,22 
0,18 

35 
4,2 

- 
C

 
24,5±2,5 

22,0±3,0 
0,25 

0,21 
40 

2,4 
- 

K
indergarten 

1,4 
0,5 

A
 

23,5±1,0 
20,0±1,0 

0,16 
0,13 

30 
7,1 

- 
B

 
23,5±2,0 

22,0±2,5 
0,20 

0,16 
40 

4,9 
- 

C
 

23,5±2,5 
22,0±3,5 

0,24 
0,19 

45 
2,8 

- 

D
epartm

ent store 
1,4 

0,15 
A

 
23,0±1,0 

19,0±1,5 
0,16 

0,13 
40 

4,2 
- 

B
 

23,0±2,0 
19,0±3,0 

0,20 
0,15 

45 
3,0 

- 
C

 
23,0±3,0 

19,0±4,0 
0,23 

0,18 
50 

1,6 
- 

N
O

TES 
a) This table applies for the occupancy listed int he table and for a ventilation effectiveness of one. 
b) For m

any types of buildings and speces w
ith m

oderate heating or cooling loads the air tem
perature w

ill be approxim
ately equal to the operative tem

perature. For design, the upper end of the tem
perature range can be used during sum

m
er and teh low

er end during w
inter 

c) A
dditonal ventilation required for com

fort w
hen 20 %

 of the occupants are sm
okers. The health risk of passive sm

oking shall be considered separately 
d) W

here no value is listed, data from
 Table 2 m

ay be used. 
c) It m

ay be difficult to m
eet the C

ategory A
 draught criteria. 
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4. táblázat. A 3. táblázat m

agyar nyelvű változata (Bánhidi-K
ajtár)  

Épület/tér 
típusa 

R
uházat 
(clo) 

A
ktivitási 
szint 
(m

et) 

B
ent-

tartózkodó 
 

szem
ély/m

2 
padló 

K
ategória 

O
peratív  

hőm
érséklet 

 

oC
 

Á
ltalános levegő- 

sebeség 
 

m
/s 

H
ang-

nyom
ás 

szint 
 

dB
 (A

) 

Szellőző 
levegő* 

 
l/s x m

2 

Szellőzési  
pótlék** 

 
l/s x m

2 
N

yár 
Tél 

N
yár 

Tél 
N

yár 
Tél 

K
is irodahelyiség 

0,5 
1,0 

1,2 
0,1 

A
 

24,5±0,5 
22,0±1,0 

0,18 
0,15 

30 
2,0 

- 
B

 
24,5±1,5 

22,0±2,0 
0,22 

0,18 
35 

1,4 
- 

C
 

24,5±2,5 
22,0±3,0 

0,25 
0,21 

40 
0,8 

- 

N
agyterű irodahe-

lyiség 
0,5 

1,0 
1,2 

0,07 
A

 
24,5±0,5 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
35 

1,7 
0,7 

B
 

24,5±1,5 
22,0±2,0 

0,22 
0,18 

40 
1,2 

0,5 
C

 
24,5±2,5 

22,0±3,0 
0,25 

0,21 
45 

0,7 
0,3 

K
onferencia terem

 
0,5 

1,0 
1,2 

0,5 
A

 
24,5±0,5 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
30 

6,0 
5,0 

B
 

24,5±15 
22,0±2,0 

0,22 
0,18 

35 
4,3 

3,6 
C

 
24,5±2,5 

22,0±3,0 
0,25 

0,21 
40 

2,4 
2,0 

Előadóterem
 

0,5 
1,0 

1,2 
1,5 

A
 

24,5±0,5 
22,0±1,0 

0,18 
0,15 

30 
16 

- 
B

 
24,5±1,5 

22,0±2,0 
0,22 

0,18 
33 

11,0 
- 

C
 

24,5±2,5 
22,0±3,0 

0,25 
0,21 

35 
6,4 

- 

V
endéglő 

0,5 
1,0 

1,4 
0,7 

A
 

23,5±1,0 
20,0±1,0 

0,16 
0,13 

35 
8,0 

- 
B

 
23,5±2,0 

20,0±2,0 
0,20 

0,16 
45 

5,7 
5,0 

C
 

23,5±2,5 
20,0±2,5 

0,24 
0,19 

50 
2,8 

- 

Iskola 
0,5 

1,0 
1,2 

0,5 
A

 
24,5±0,5 

22,0±1,0 
0,18 

0,15 
30 

6,0 
- 

B
 

24,5±1,5 
22,0±2,0 

0,22 
0,18 

35 
4,3 

- 
C

 
24,5±2,5 

22,0±3,0 
0,25 

0,21 
40 

2,4 
- 

Ó
voda 

0,5 
1,0 

1,4 
0,5 

A
 

23,5±1,0 
20,0±1,0 

0,16 
0,13 

30 
7,0 

- 
B

 
23,5±2,0 

20,0±2,05 
0,20 

0,16 
40 

5,0 
- 

C
 

23,5±2,5 
20,0±2,5 

0,24 
0,19 

45 
2,8 

- 

R
aktár 

0,5 
1,0 

1,6 
0,15 

A
 

23,0±1,0 
19,0±1,5 

0,16 
0,13 

40 
3,5 

- 
B

 
23,0±2,0 

19,0±3,0 
0,20 

0,15 
45 

2,5 
- 

C
 

23,0±3,0 
19,0±4,0 

0,23 
0,18 

50 
1,4 

- 
*A

 szellőző levegő m
egkívánt térfogatáram

a 
 

 
 

**Szellőzési pótlék, ha a dohányzás m
egengedett 

 
K

ülönböző rendeltetésű épületek, illetve terek tervezési alapértékei 
 (A

 táblázat alacsony szennyező faktorú építőanyagokat és bútorokat vesz figyelem
be)  
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3) Az operatív hőmérséklet optimális tartománya  

 
1/1. ábra 

 
1/2. ábra 

 
 

1/3. ábra 
1. ábra:  Az optimális operatív hőmérséklet tartománya a ruházat és a tevékenység függvényében 

(Optimum operative temperature as function of clothing and activity ISO 7730) 
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⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′

W
KmX

[clo]X
2   a ruházat szigetelőképessége (basic clothing insulation) 

 

⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡′

2m
WY

[met]Y
  a metabolikus mérték (aktivitás) (metabolic rate) 

 
4) A maximális megengedett levegősebesség  
 

 
2. ábra. A megengedhető közepes légsebesség a helyi levegőhőmérséklet és turbulencafok függvé-

nyében 
(Max. allowable mean air velocity as function of local air temperature and turbulence intensity ISO 

7730) 
 

lat ,  [oC]  helyi levegőhőmérséklet (local air temperature) 

lav ,  [m/s]  helyi közepes légsebesség (local mean air velocity) 
Tu  [%]  turbulenciafok (turbulence intensity) 
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5) Előírások a helyi diszkomfort tényezőkre  

 
5. táblázat: Vertikális hőmérsékletkülönbség a fej és a boka szintje között  
(Vertical air temperature difference between head and ankles ISO 7730)  

1,1 és 0,1 m a padló fölött 
Category Vertical air temperature differencea 

oC 
A <2 
B <3 
C <4 

A  1,1 and 0,1 m above floor. 
 
 

6. táblázat: Padló felületi hőmérsékleti tartomány  
(Range of floor temperature ISO 7730) 

Category Floor surface temperature range 
oC 

A 19 to 29 
B 19 to 29 
C 17 to 31 

 
 

7. táblázat: Sugárzási hőmérsékleti aszimmetria 
(Radiant temperature asymmetry ISO 7730) 

Category 
Radiant temperature asymmetry 

oC 
Warm ceiling Cool wall Cool ceiling Warm wall 

A <5 <10 <14 <23 
B <5 <10 <14 <23 
C <7 <13 <18 <35 

 
 

Warm ceiling → meleg mennyezet  Cool ceiling → hideg mennyezet 
Cool wall → hideg fal   Warm wall → meleg fal 
 
6) Szellőzési követelmények  
 

8. táblázat: A szellőzés szükséges mértéke egy főre vonatkoztatva 
(Required ventilation rate per occupant CR 1752) 

Category 
Required ventilation rate 

l/s x occupant 
No smoking 20 % smokers 40 % smokersc) 100 % smokersc) 

A 10 20 30 30 
B 7 14 21 21 
C 4 8 12 12 

c) for 40-100 % smokers, the required ventilation is equal to the value for 40 % smokers, since smokers are 
more tolerant towards environmental tobacco smoke than non-smokers. 

 
smoker → dohányzó személy 
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9. táblázat: Az érzékelt beltéri levegőminőség három kategóriája 
(Three categories of perceived indoor air quality CR 1752) 

 
Category 

Perceived air quality Required ventilation rate1) 
l/s x olf Dissatisfied 

% 
dp 

A 15 1,0 10 
B 20 1,4 7 
C 30 2,5 4 

1) The ventilation rates given are axamples referring exclusively to perceived air 
quality. They apply only to clean outdoor air and a ventilation effectiveness of one. 

 
dissatisfied [%] az elégedetlen belátogatók százalékos aránya 
dp   decipol 
 
 

10. táblázat: A személyek átlagos helyigénye 
(Examples of occupancy in spaces CR 1752) + 

 Occupants/(m2 floor) 
Offices 0,07 
Conference rooms 0,5 
Assembly halls, theatres, auditoria 1,5 
Schools (classrooms) 0,5 
Kindergartens 0,5 

 
 

11. táblázat: A külső levegő átlagos minősége 
(Examples of outdoor levels of air quality CR 1752) + 

 Perceived  
air quality 

 
dp 

Air pollutants 
Carbon 
dioxide 
mg/m3 

Carbon 
monoxide 

mg/m3 

Nitrogen 
dioxide 

μg/m3 

Sulfur 
dioxide 

μg/m3 

Particulates
 

μg/m3 
Excellent 0 680 0-0,2 2 1 < 30 
In towns, good air 
quality < 0,1 700 1-2 5-20 5-20 40-70 

In towns, poor air 
quality > 0,5 700-800 4-6 50-80 50-100 > 100 
NOTE There is no direct relation between perceived air quality and the pllutants listed in thid table. The values for the perceived air 
quality are typical daily average values. The values for the four air pollutants are annual average concentrations. 
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12. táblázat: A személyek érzékelhető szennyezőanyag termelése 

 
Sensory 
pollution 

load 
olf/occupant 

Carbon dioxide 
l/(h x occupant) 

Carbon monoxide a) 
l/(h x occupant) 

Water vapour b)

g/(h x occupant) 

Sedentary, 1-1.2 met     
0 % smokers 
20 % smokers c) 
40 % smokers c) 

1 
2 
3 

19 
19 
19 

 
11 x 10-3 
21 x 10-3 

50 
50 
50 

Physical exercise     
low level, 3 met 
medium level, 6 met 
high level (athletes), 10 met 

4 
10 
20 

50 
100 
170 

 200 
430 
750 

Children     
3-6 years, 2,7 met 1,2 18  90 
School,     
14-16 years, 1-1,2 met 1.3 19  50 
a) From tobacco smoking 
b) Applies for persons close to thermal neutrality 
c) Average smoking rate 1.2 cigarettes/h per smoker, emission rate 44 ml CO/cigarette. 

 
 

13. táblázat: Épület, bútor, szőnyeg, légtechnikai rendszer okozta szennyeződés 
(Pollution load caused by the building, including furnishing,  

carpets and ventilation system CR 1752) + 
 (Pollution load caused by occupants 

CR 1752) + 
Sensory pollution 

load 
olf/(m2 floor) 

 Mean Range 
Existing buildings   
Officesa) 
Officesb) 
Schools (classrooms)a) 
Kindergartensa) 
Assembly hallsa) 

0,3d) 
0,6c) 
0,3 
0,4 
0,3d) 

0,02-0,95 
0-3 
0,12-0,54 
0,20-0,74 
0,13-1,32 

New buildings (no tobacco smoking)   
Low-polluting buildings (see annex G) 
Non-low-polluting buildings 

0,1 
0,2 

 

a) Data based on more than 40 mechanically ventilated building sin Denmark 
b) Data based on European Audit Project to Optimize Indoor Air Quality and 
Energy Consumption in Office Buildings, 1992-1995 [3]. 
c) Includes load caused by present and previous tobacco smoking. 
d) Includes load caused by previous tobacco smoking. 
NOTE Little information is usually available ont he pollution load from many 
materials used in practice. Still it is essential to try to minimize the pllution load 
from the building. Work is in progress to provide information on and decrease the 
pollution load from materials. Annex G offers some guidelines for low-polluting 
buildings
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14. táblázat: Különféle tevékenységek metabolikus értékei 
(Metabolic rates of different activities CR 1752) + 

Activity Metabilic rate 
 W/m2 met 

Reclining 46 0,8 
Seated, relaxed 58 1,0 
Sedentary activity 
(Office, dwelling, school, laboratory) 

70 1,2 

Standing, light activity 
(shopping, laboratory, light industry) 

93 1,6 

Standing, medium activity 
(shop assistant, domestic work, machine work) 

116 20 

Walking ont he level: 
2 km/h 
3 km/h 
4 km/h 
5 km/h 

 
110 
140 
165 
200 

 
1,9 
2,4 
2,8 
3,4 
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15. táblázat: Különféle öltözékkombinációk hőszigetelő hatása 

(Thermal insulation for typical combinations of garments CR 1752)* 

Work clothing 
Icl Daily wear clothing Icl 

clo m2 
oC/W 

clo m2 oC/W 

Underpants, boiler suit, 
socks, shoes 

0,7 0,11 Pnties, T-shirt, shorts, light 
soks, sandals 

0,3 0,05 

Underpants, shirt, trousers, 
socks, shoes 

0,75 0,115 Panties, petticoat, stockings, 
light dress with sleeves, 
sandals 

0,45 0,07 

Underpants, shirt, boiler suit, 
socks, shoes 

0,8 0,125 Underpants, shirt with short 
sleeves, light trousers, light 
soks, shoes 

0,5 0,08 

Underpants, shirt, trousers, 
jacket, socks, shoes 

0,85 0,135 Panties, stockings, shirt with 
short sleeves, skirt, sandals 

0,55 0,085 

Underpants, shirt, trousers, 
smock, socks, shoes 

0,9 0,14 Underpants, shirt, Light-
weight trousers, socks, shoes 

0,6 0,095 

Underwear with short sleeves 
and legs, shirt, trousers, 
jacket, socks, shoes 

1 0,155 Panties, petticoat, stockings, 
dress, shoes 

0,7 0,105 

Underwear with short legs 
and sleeves, shirt, trousers, 
boiler, suit, socks, shoes 

1,1 0,17 Underwear, shirt, trousers, 
socks, shoes 

0,7 0,11 

Underwear with long legs and 
sleeves, thermojacket, socks, 
shoes 

1,2 0,185 Underwear, track suit (sweater 
and trousers), long socks, 
runners 

0,75 0,115 

Underwear with short sleeves 
and legs, hirt, trousers, jacket, 
thermojacket, socks, shoes 

1,25 0,19 Panties, petticoat, shirt, skirt, 
thick knee-socks, shoes 

0,8 0,12 

Underwear with short sleeves 
and legs, boiler suit, 
thermojacket and trousers, 
socks, shoes 

1,14 0,22 Panties, shirt, skirt, roundneck 
sweater, thick knee-socks, 
shoes 

0,9 0,14 

Underwear with short sleeves 
and legs, shirt, trousers, 
jacket, thermojacket and 
trousers, socks, shoes 

1,55 0,225 Underpants, single with short 
sleeves, shirt, trousers, V-neck 
sweater, socks, shoes 

0,95 0,145 

Underwear with short sleeves 
and legs, shirt, trousers, 
jacket, heavy quilted outer 
jacket and overalls, socks, 
shoes 

1,85 0,285 Panties, shirt, trousers, jacket, 
socks, shoes 

1 0,155 

Underwear with short sleeves 
and legs, shirt, trousers, 
jacket, heavy quilted outer 
jacket and overalls, socks, 
shoes, cap, gloves 

2 0,31 Panties, stockings, shirt, skirt, 
vest, jacket 

1 0,155 

Underwear with long sleeves 
and legs, thermojacket and 
trousers, outer thermojacket 
and trousers, socks, shoes 

2,2 0,34 Panties, stockings, blouse, 
long skirt, jacket, shoes 

1,1 0,17 

 
 
+ Magay, T.; Országh, L.: Angol Magyar Kéziszótár, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010 
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Mellékletek 

Animációk: 

1. Égés mennyiségi viszonyai 

2. Hővezetés síkfalban 

3. Az U hőátbocsátási tényező számítása 

4. Hűtöttvízet szállító cső hővesztesége 

5. Vízellátórendszer számítása 

6. Az emberi test hőegyensúlya 

7. Épületek fajlagos hővesztesége 

8. A fűtés nettó hőenergiaigénye 

9. A fűtés primer energiaigénye 

10. Szellőzési rendszer primer energiaigénye 

11.  A légtechnikai rendszerek ventilátorainak villamos energiaigénye 

12. Energiaátalakulás hőszivattyús fűtéskor  

 
 
Videók 

1. Légállapot ellenőrzés 

2. A hőkamera alkalmazása 

3. Égésellenőrzés 
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