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Bevezetés
Ez a tananyag a SZIE-GÉK Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak számára íródott. Ismeretanyagát
tekintve a fürdők legfontosabb technikai kérdéseivel foglalkozik. Az ismeretek nagyon sokoldalú
előképzettséget igényelnek, mert a fürdők eredményes működtetése több szak- illetve tudományterület
összefüggéseinek együttes mérlegelését igényli.
A fürdők üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatok mindenekelőtt attól függenek, mennyire jól valósultak
meg a tervezés elképzelései, illetve mennyire voltak jók az elképzelések és működtek együtt a különböző
szakterületek. Egy fürdő tervezésekor a építészet, tartószerkezet, épületfizika és az épületgépészet legszélesebb
körű szakágainak együttműködése eredményezhetik az elfogadható eredményt. A nem megfelelően tervezett és
kivitelezett fürdők üzemeltetése nem fürdővezetői feladat. Azt azonban, hogy az üzemeltetés során a
fürdővezető érzékelje, hogy ez üzemeltetési feladat, vagy egy rossz uszoda tervezési-kivitelezési hibáit kell
korrigálni ismerni kell ezeknek a szakterületeknek az alapvető összefüggéseit. Ez a jegyzet ezek közül az
összefüggések közül a leglényegesebbeket igyekszik összefoglalni elsősorban az épületgépészeten belül a
klímatechnika és vízkezelés területén. Ez a szűkítés a feladat leegyszerűsítését jelenti, de a megadott terjedelem
miatt csak erre nyílik lehetőség.
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1. fejezet - Épületgépészeti alapok
Egy fürdő esetén a létesítmény funkciójából adódóan elsődleges a megfelelő víz biztosítása, mely
mennyiségében, minőségében és a fizikai hozzáférés szempontjából egy fürdő meghatározója. Nem lehet
azonban a fürdő használatánál eltekinteni attól a körülménytől, hogy a fürdő területén csupán fürdőruhában
tartózkodunk és így közvetlenül érzékeljük a környező klímakörülményeket. Bár a fürdők tervezésénél az
épületgépészet minden szakága nagyon fontos szerepet játszik (HMV ellátás, hőellátás, csatornázás, szellőzés,
stb.), e jegyzet keretében a két legfontosabb területre a klímatizálásra és a vízellátásra szűkítjük a fürdőkben az
épületgépészet szerepét. A témakör tanulási egységei ennek a két területnek az alapösszefüggéseit mutatja be.
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy nem elegendő az összefüggések leíró jellegű ismerete, hanem
a tananyagelemek elsajátításával a számszerű értékek közelítő meghatározásának birtokába kell jutni.

1. 1.1 Klímatizálás alapjai
Klíma (vagy éghajlat) egy meghatározott földrajzi terület légköri viszonyainak hosszabb időtartalma jellemző
állandó állapota. Megkülönböztetnek természetes és mesterséges klímákat.
A természetes klíma nagy földrajzi területek (trópusi, szubtrópusi, mérsékelt, stb.) szabad klímája. A
természetes klíma az év egy jelentős részében általában nem kedvező az ember különféle tevékenységéhez, és
ezért egyes helyeken a környezettől elhatárolva, igényeinek megfelelő mesterséges klíma kialakítására
törekszik. E tevékenység a klímatizálás. A klímatizálás során egyes esetekben a környezettől eltérő légköri
állapot megteremtésére törekszünk, más esetekben az épületekben keletkező, a légkört terhelő zavaró tényezők
megszüntetése a feladat.
A sokféle klímaigényt alapvetően két csoportra lehet osztani: élő szervezetek számára szükséges klímák,
technológiai folyamatokhoz szükséges klímák.
Az élő szervezetek klímaigénye is sokféle: humán klíma, állattartó épület klímája, növényházi klíma, stb.
Valamennyinél közös, hogy az élő szervezet sajátos egyensúlyi feltételeihez kötött klímaigényeket kell
kielégíteni. Az élő szervezet ugyanis kettős egyensúlyi állapoton nyugszik: a belső homeostatison, valamint a
szervezet és környezet egyensúlyán. E kettős egyensúly biztosítja a széleskörű alkalmazkodást, és ezzel együtt a
környezettel való, attól függő anyag- és energiakapcsolatot. E bonyolult kölcsönhatás több részletkérdése a
gyakorlat számára kellő részletességgel kiművelt, de néhány, főként a légkör elektromos jellemzőinek az élő
szervezetekre gyakorolt hatása napjainkban még nem kidolgozott.
A klímaigének másik csoportját valamilyen technológiai feltételek által meghatározott klímák alkotják. A
technológiai klímák sok esetben az egyes klímajellemzők nagyon szigorú előírásai miatt komoly követelményt
jelentenek, de általában ezek a feltételek nem olyan összetettek, mint az élő szervezetek számára biztosítandó
klímáknál. Ennek ellentmond az a jelenlegi helyzet, mely az élő szervezetek számára készülő
klímaberendezéseket az élő szervezetek alkalmazkodóképességére alapozva nagyon leegyszerűsíti a
technológiai klímaberendezésekhez képest.

2. 1.2 Klímajellemzők
A klíma jellemzői a környezet fizikai, kémiai, elektromos állapotát megjelölő mérőszámok, melyek összessége
egy meghatározott klímaállapot. A klímaállapot a környezet több-kevesebb jellemzőjével leírható. Egyes
klímajellemzők könnyen meghatározhatók, míg másokat közvetlen meg sem lehet mérni, csupán közvetve
értékeljük. A környezeti állapot meghatározó klímajellemzők együttes értékelésére történtek kísérletek, de ezek
helyett a gyakorlat inkább a klímajellemzők egyes könnyen mérhető paramétereit használja. Ez inkább
kényszerű fogyatékosság, mint a dolgok leegyszerűsítése. A klímaállapotot a klímajellemzők összessége
határozza meg, és ennek minél több elemét sikerül figyelembe venni, annál jobban kielégíthetők a
követelmények. Sajnos egyes klímajellemzők bonyolult meghatározási módja és a klímatizálás költséges
berendezései miatt a gyakorlat sokszor nagyon leegyszerűsít. A fontosabb klímajellemzők:
Fizikai jellemzők:
• Hőmérséklet
• Páratartalom
1
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• Légsebesség
Kémiai jellemzők:
• Levegő-összetétel
Elektromos jellemzők:
• Elektromos térerősség
• Ionállapot
• Sugárzás
Tekintsük át az egyes klímajellemzők épületgépészeti vonatkozásait.

2.1. 1.2.1 Hőmérséklet
A hőmérséklet a legáltalánosabb klímajellemző. A hőmérsékletet a mindennapi életben Celsius-fokban mérjük.
Az SI mértékrendszerben a hőmérséklet alapegység és egysége a Kelvin. A Kelvin és a Celsius hőmérsékleti
skála azonos osztású, azaz 1 °C hőmérsékletkülönbség egyenlő 1 K hőmérsékletkülönbséggel.
Az épületgépészeti gyakorlatban ezért a hőmérséklet értékét mindig Celsius fokban használják, de a legtöbb
dimenzióban Kelvin hőmérsékletkülönbség található.
A klímatechnikában a levegő hőmérséklete alatt általában a száraz levegő hőmérsékletet kell érteni. Ez az a
hőmérséklet, melyet a levegőben bármely hőmérővel mérhetünk. A környezeti levegő száraz hőmérséklete az
élő szervezetek höérzetének egyik legfontosabb tényezője. A hőérzetet a levegő száraz hőmérsékletén kívül a
levegő relatív nedvességtartalma (φ), a környező felületek sugárzási hőmérséklete (tsug), a levegő áramlási
sebessége (v), iránya, stb. határozzák meg. A hőérzet mérőszámait, melyek ezek közül több-kevesebb tényezőt
vesznek figyelembe, általában valamilyen hőmérsékletnek nevezik. Így beszélünk eredő -, egyenértékű -, és
effektív hőmérsékletről.
Az eredő hőmérsékletek a levegő száraz hőmérsékletét és a környező felületek sugárzási hőmérsékletét veszik
figyelembe. Az eredő hőmérséklet egyenlő

Az összefüggés v = 0,l – 0,15 m/s levegősebesség esetén érvényes.
Az egyenértékű hőmérsékletek, a levegő száraz hőmérsékletét, a környező felületek sugárzási hőmérsékletét és a
levegő áramlási sebességét veszik figyelembe. Az egyenértékű hőmérséklet Bedford szerint

Cadiergues szerint

A Bedford szerinti hőmérséklet elsősorban emberre érvényes.
Az effektív hőmérséklet az előbbi hőmérsékletek számításához felhasznált tényezőkön kívül még a levegő
páratartalmát is figyelembe veszi. Az effektív hőmérséklet:
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Az összefüggésben a p a levegőben levő vízgőz parciális gőznyomása mmHg-ban. A felsorolt hőérzeti
hőmérsékleteken kívül ismeretesek még más hőmérsékletek és számítási összefüggések is, de ezekre a jegyzet
keretében nem térünk ki.

2.2. 1.2.2 Páratartalom
A levegőben levő vízgőz a levegő páratartalma. Mennyiségét abszolút és relatív értékkel fejezzük ki. A levegő
abszolút páratartalma (x) az egységnyi tömegű száraz levegőre jutó vízgőz tömege. Értékét a Dalton törvénye és
az általános gáztörvény alapján a parciális nyomásokkal is kifejezhetjük:

ahol pg - a levegőben levő vízgőz résznyomása, po - a levegő össznyomása Pa.
Minden hőmérséklethez tartozik egy maximális vízgőztartalom, amelyen a levegő telitetté válik. Ez a
vízgőztartalom:

A kis hőmérsékletek tartományában a relatív telitettség és a relatív páratartalom csaknem azonosnak vehető, így
a relatív páratartalom kifejezhető az abszolút páratartalommal is:

A klímatechnikában a levegő nedvességtartalmát gyakran relatív nedvességtartalom értékkel használják. A
levegő relatív nedvessége φ az adott hőmérsékletű levegőben levő vízgőz parciális nyomásának az ugyan ezen
hőmérsékletű telítési gőznyomáshoz való viszonya:

A pgt a levegő hőmérsékletéhez tartozó telítési gőznyomás Pa.
Azt a hőmérsékletet, ahol a levegő telítetté válik, harmatponti hőmérsékletnek tH nevezzük.
A levegő abszolút nedvességtartalmának, az ugyan ezen hőmérséklethez tartozó telítési vízgőztartalomnak a
hányadosa a relatív telítettség:

A levegő nedvességtartalmának összefüggő fogalom a neves hőmérséklet (t n). A nedves hőmérséklet a
benedvesített érzékélőjű hőmérővel mért levegőhőmérséklet. A nedves hőmérséklet mindig alacsonyabb, vagy
esetleg egyenlő a levegő száraz hőmérsékletével. Ennek oka a hőmérő higanygömbjén fellépő párolgás
hőelvonó hatása. A nedves hőmérséklet a levegő száraz hőmérsékletével együtt a levegő állapotát egyértelműen
meghatározza. A száraz és nedves levegőhőmérséklet közötti különbség a pszichrometrikus
hőmérsékletkülönbség. A levegő nedvességtartalmát a gyakorlatban a legtöbbször a pszichrometrikus
hőmérsékletkülönbség. ill. a száraz és nedves hőmérséklet alapján működő mérőeszközökkel határozzák meg.

2.3. 1.2.3 A levegő mozgása
A levegő mozgása a hőleadás szempontjából mind az élő szervezetek, mind pedig a különböző technológiai
klímák fontos klímajellemzője. A levegő mozgását a légsebességgel fejezik ki. A levegő sebességének nagysága
és iránya egyértelműen meghatározza a légmozgást, Sok esetben a levegő mozgásának pontos iránya nem
fontos, illetve megjelölése és meghatározása nehéz.
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Ilyenkor csak a légsebesség nagyságát, mint skalármennyiséget használjuk. A klímatizálásban a légsebességek
széles skálája fordul elő.
A nyílászáró szerkezeteken a nyomáskülönbség hatására beszivárgó levegő mozgásától, vagy az élő szervezetek
környezetüknek leadott hő következtében létrejövő gravitációs légmozgás igen kis sebességértékeitől a
légcsatornában megengedett nagy légsebesség értékekig a gyakorlatban minden előfordul.

2.4. 1.2.4 A levegő összetétele
A levegő összetétele közismert: 78 % nitrogén, 21 % oxigén, 0,9 % argon és más nemesgáz, kb. 0,01 %
hidrogén, valamint 0,03-0,4 % széndioxid. A levegő azonban a felsorolt alapgázokon kívül, főként zárt
helyiségekben általában mindig tartalmaz még más anyagokat, baktériumokat, ill. mikroorganizmusokat is. Ezek
a levegőben levő idegen anyagok az élő szervezetek anyagcsere folyamataiból, vagy valamilyen technológiai
folyamataiból származnak, legtöbbször nem kívánatosak, a levegőt terhelik, szennyezik. A levegőben levő
idegen anyagokat, szennyezőanyagokat halmazállapotuk és az emberi, ill. állati szervezetre gyakorolt hatásuk
alapján csoportosítjuk. Halmazállapotuk szerint megkülönböztetünk:

•
Az ember, ill. állat szervezetére gyakorolt hatás alapján:
• mérgező hatású,
• krónikus megbetegedést okozó,
• egészségre ártalmatlan
anyagokat különböztetünk meg. A levegőben levő idegen anyagok közül a vízgőzt külön tárgyaljuk, mint
egészségre ártalmatlan, de a hőérzet szempontjából lényeges olyan anyagot, mely általában minden levegőben
jelen van.
Porok. Pornak a szilárd anyagok olyan felaprózódott részeit nevezzük, melyeknek a tömegmozgás hatására
létrejövő sebessége nyugvó gázokban kisebb, mint amit a szabadesés törvénye meghatároz. Ennek a 200
mikronnál kisebb szemcsék tesznek eleget.
A porokat szemcseméretük alapján durva porok (50 mikronnál nagyobb szemcseméret), finom porok (50-1
mikron közötti szemcseméret), nagyon finom porok (1-0,5 mikron közötti szemcseméret) és diszperz porok (0,5
mikronnál kisebb szemcseméretű) csoportjára osztjuk. Származásuk szerint lehetnek ásványi eredetűek fém,
homok, stb. állati eredetűek lószőr, toll, stb. és növényi eredetűek liszt, fa, stb. Az emberi vagy állati szervezetre
gyakorolt hatását az anyagi összetétel, koncentráció, szemcseméret, tartózkodási idő határozza meg. Mérgező
hatású porok mérgező hatása elsősorban a koncentráció függvénye.
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Ilyen porok például az arzén, króm, ólom, stb. A krónikus megbetegedéseket okozó porok hatását a
szemcseméret és tartózkodási idő határozza meg. Krónikus megbetegedést okozó porok a kvarc és szabad
kovasavat tartalmazó anyagok pora. Az egészségre ártalmatlan porok hosszabb tartózkodási idő és nagyobb
koncentráció esetén sem okoznak károsodást. Ilyen porok általában az állati és növényi eredetű porok.
Gázok, gőzök, pára, köd. A folyékony és légnemű anyagokat azért tárgyaljuk együtt, mert a levegő nedvessége
következtében ugyan azon szennyeződés gáz, ill. folyékony állapotban sokszor együtt fordul elő. Egészségre
káros vagy mérgező hatásukat nemcsak belélegzéssel a légzőszerveken keresztül, hanem a bőrfelületen keresztül
is kifejthetik. Egészségre ártalmas gázok pl. a széndioxid, szénmonoxid, kéndioxid, stb., egészségre ártalmas
gőzök a kénsav, benzin, benzol, higany gőzei.
A levegőben levő idegen anyagok közvetlen egészségkárosító vagy mérgező hatásukon kívül figyelembe kell
venni egyéb károsító hatásukat is. Ilyen károsító hatást fejhetnek ki a levegőben levő idegen anyagok az
épületszerkezetekre, vagy jelenthetnek tűz- ill. robbanásveszélyt.
A levegőben levő idegen anyagok koncentrációját különböző képpen fejezhetik ki:
A porszennyezés jellemzésére egyaránt használatos a levegő térfogategységében lévő por mennyisége [mg /dm 3,
mg/m3] és darabszáma [szemcse/dm3]. A két koncentráció megjelölés között átszámítás csak az átlagos
szemcseméret ismeretében lehetséges.
A gáz- és gőz szennyezők koncentrációját a levegő térfogat, illetve tömeg egységében lévő szennyezőanyag
mennyiségével adják meg. A gyakorlatban használatos koncentráció-egység még a ppM, mely a parts per
million milliomod rész rövidítése. Az egyes térfogategységre vonatkoztatott koncentráció-mértékegységek
közötti átszámítást a 1. táblázat mutatja. A tömeg szerinti koncentrációról km [kg/kg] a térfogat szerinti
koncentrációra kv [kg/m3]

összefüggés segítségével lehet következtetni,
ahol ρl a levegő átszámítási hőmérsékletre vonatkoztatott sűrűsége kg/m3.
1. táblázat Átszámítás a különböző koncentráció-mértékegységek között

M = molsuly. ’A' értéke 20°C-ra és 100 kPa-ra érvényes.

2.5. 1.2.5 A levegő elektromos tere
A levegő elektromos állapotát meghatározó klímajellemzők közül a levegő elektromos tere és ionállapota
napjainkban már részleteiben kiműveltek: ismertek élettani hatásaik és befolyásolásuk technikai feltételei. A
levegő elektromos terét a Földnek, mint negatív töltésű gömbkondenzátornak töltése eredményezi. A Föld körül
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kialakult elektromos erőtér ekvipotenciális felületei általában koncentrikus gömbhéjak, a térerősség vektora
pedig a földfelszínre merőleges és a Földre mutat. Az ekvipotenciális felületek állandó fel-le mozgásban
vannak, és a térerősség nagyságát az időjárás is befolyásolja. A térerősség nagysága sík felületek felett kb. 100130 V/m. A térerősség értékét épületen belül jelentősen megváltoztatja az épületek vasszerkezete és elektromos
hálózata.

2.6. 1.2.6 A levegő ionállapota
A levegő ionállapotát az ionok mozgékonysága és az unipolaritási tényező fejezi ki. A levegő ionok a kozmikus,
rádióaktív ibolyántúli sugárzás és elektromos kisülések hatására létrejövő elektromos töltésű részecskék. A
pozitív ionok a gázatomok elektronjának elvesztéseként jönnek létre, míg a negatív ionok a szabaddá vált
elektronok semleges molekulára való tapadás következtében. A pozitív és negatív ionok a légkörben egymástól
függetlenül mozognak, elsősorban azzal a légtömeggel együtt, melyben létrejöttek, de a légkörben levő
feszültség-különbségek hatására is. Azt a sebességet, melyet az ion l V/cm erősségű térben l cm úton l s alatt
elér, az ion mozgékonyságának nevezik. Az ionokat mozgékonyságuk szerint kis, közepes és nagy ionok
csoportjára osztják. A különböző mozgékonyságú ionok aránya a levegőszennyeződés mutatója. A különböző
töltésű ionok aránya az unipolaritási tényező: mely idegrendszerre erős befolyással van. A levegő ionállapota
állandóan változik. Az ionállapot az ionok keletkezésének és rekombinációjának állandó folyamata. Ezt a
folyamatot a kozmikus és ultraibolya sugárzás, valamint a levegő elektromos terét befolyásoló tényezők
határozzák meg. Jelenleg már mesterséges befolyásolási megoldások ipari berendezései is széleskörű
alkalmazást nyertek.

2.7. 1.2.7 Sugárzás
A természetes sugárzás az életfeltételeknek egyik legszükségesebb eleme. A Földre érkező természetes
sugárzásnak legnagyobb része a Naptól származik. A sugárzás elektromágneses energiatranszport. A sugárzást a
sugárzással átvitt energia és a sugárzás hullámhossza jellemzi. A sugárzás hullámhossz tartománya (0,28-400
mikron) ultraibolya, fénysugárzás és infravörös sugárzás tartományára osztható. Az ultraibolya sugárzás a
látható spektrumnál rövidebb hullámhosszú elektromágneses rezgés. A fénysugárzás hullámhossza a látható
spektrumba esik. Vizsgálata a világítástechnika témakörébe tartozik. Az infravörös sugárzás vagy más néven
hősugárzás a 0,8 µm - l mm közötti hullámhossz-tartományba eső sugárzás. Nagyságát az időegység alatt
egységnyi felületre szállított hő mennyiségével fejezik ki.

3. 1.3 Klímajellemzők közötti összefüggések,
légállapot-változások
Néhány klímajellemző között fennálló kapcsolat matematikailag könnyen nyomon követhető, más
klímajellemzőket a légállapot változások leírására átszámítanak állapotjelzőkre és inkább ez használatos, míg
több klímajellemző között fennálló kapcsolat egyáltalán nem tisztázott. Legegyszerűbbek a fizikai
klímajellemzők közötti összefüggések. Ezek között teremt jól nyomon követhető kapcsolatot a Mollier-féle h-x
diagram, mely a légtechnikai számításoknál szinte nélkülözhetetlen.

3.1. 1.3.1 Klímajellemzők közötti fontosabb összefüggések
A levegő páratartalma tárgyalásánál a relatív és abszolút páratartalom összefüggését egymással és a levegő
parciális gőznyomásával már ismertettük. A levegő páratartalma és hőmérséklete együtt jellemezhető a levegő
entalpiájával, mely egyenlő a száraz levegő és a levegőben levő gőz entalpiájának összegével:
i = il+xig
ahol i - az /l+x/ kg levegő hőtartalma, il - az 1 kg száraz levegő hőtartalma kJ/kg, ig - az x kg vízgőz hőtartalma
kJ/kg.
A levegő és víz gőz entalpiája kifejezhető a fajhő és hőmérséklet szorzataival:
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ahol cpl - a levegő állandó nyomáson mért fajhője kJ/kg,K, cpg- a vízgőz állandó nyomáson mért fajhője kJ/kg,K,
ro - a vízgőz normál állapotban mért párolgáshője kJ/kg, t - a levegő hőmérséklete.
A fajhő és párolgáshő értékeit behelyettesítve:
i = t + (2491,15+1,93t)x
A párolgáshő értéke mellett a vízgőz fajhő és hőmérsékletszorzat jelentős hiba nélkül elhanyagolható, a levegő
vízgőztartalmának kis értékei miatt kedvezőbb az x értékét g víz/kg levegő dimenzióval használni, és így a
hőtartalom:
i = t + 2,5x
Az entalpia, páratartalom, száraz és nedves hőmérséklet, harmatponti hőmérséklet, parciális gőznyomás a
levegő összetartozó állapot jelzői, és közülük bármely kettő meghatározza a levegő állapotát, illetve a többi
állapotjelzőt. A hőmérséklet nyomás- és térfogatváltozás között fennálló kapcsolat közül gyakorlatban a
leghasználatosabb még:

összefüggés, melyet két állapot átszámítására használnak.

3.2. 1.3.2 Mollier-féle h-x diagram épületgépészeti alkalmazása
A klímatechnikában a levegő állapotváltozásait a legegyszerűbben a Mollier-féle h-x diagramm követhetjük
nyomon. A diagram vízszintes tengelyén az x abszolút nedvességtartalom, a függőleges tengelyen a t
hőmérséklet van ábrázolva. A φ relatív nedvességtartalom görbéi balról jobbra hajlóak, az i entalpiaértékek
balról-jobbra lefelé irányított egyenesek. A diagramokon a levegő sűrűségét szaggatott vonalak jelölik. A
jobboldali függőleges tengelyen a vízgőz parciális nyomásai olvashatók le. Az állapotváltozás jellemzésére
körbe található a Δi/Δx skála. Egy h-x diagram meghatározott levegő össznyomásra készül, melyet fel is
tüntetnek a diagramon. A diagramban a klímajellemzők alapján a légállapot egyszerűen meghatározható. A
diagram méretétől és a leolvasás figyelmességétől függ az állapot jelzők h-x diagramból meghatározott
értékének pontossága. Ez legtöbbször megfelel a gyakorlati számítások megkívánt pontosságának.
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1. ábra. Mollier-féle h-x diagram.
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2. ábra. A légállapot meghatározása a klímajellemzők alapján

3.3. 1.3.3 Légállapot változások
A klímatechnikában előforduló elemi légállapot változásokat legjobban az h-x diagramban követhetjük nyomon.
A h-x diagram peremléptéke a diagramba berajzolt üllapotvá1tozási vonalak irány tényezőjét mutatja. Egy
állapotváltozás a i=0 tengelyhez viszonyított iránytangenssel jellemezhető. Ha ismerjük valamely légállapotot és
az állapotot megváltoztató bevitt vagy elvont hő és nedvesség értékét, akkor az állapotváltozás iránytényezője a
Δxi meghatározható, és fordítva: valamely megvalósítandó légállapothoz az elvonandó vagy beviendő hő és
nedvesség mennyisége az állapotváltozás irányjelzője alapján ismert.
Az elemi légállapot-változások esetén az irány tényező értéke meghatározott és egyszerűen jellemezhető. A
fontosabb légállapot-változások :
a) A levegő melegítése. A levegő melegítésekor a hőmérséklete emelkedik, abszolút nedvességtartalma
változatlan marad Δx = 0, így a légállapot-változás irány tényezője:

Ilyen légállapot-változás történik a felületi hőcserélővel radiátor, konvektor, sugárzó fűtések, stb. való fűtés
esetén. A levegő ilyenkor melegebb, de relatíve szárazabb lesz.
b) A levegő hűtése. A levegő hűtése attól függően, hogy a légfűtő felülete milyen hőmérsékletű, elvileg
kétféleképpen mehet végbe. Az olyan hűtésnél, melynél a hűtőtest felülete a hűtött levegő harmatponti
hőmérsékleténél magasabb, nedvességkicsapódás nem következik be, így a fűtéssel ellentétes folyamat játszódik
le. Az olyan hűtésnél - és ez a gyakoribb melynél a hűtőtest felülete alacsonyabb hőmérsékletű a levegő
harmatponti hőmérsékleténél. Nedvesség kicsapódás is bekövetkezik, és igya hűtött levegő nemcsak
alacsonyabb hőmérsékletű, hanem abszolút páratartalmát tekintve szárazabb is.
c) A levegő szárítása. Ha a levegő hőmérsékletét nem, csupán a nedvesség tartalmát kívánjuk csökkenteni,
szárításról beszélünk. Az állapotváltozás tehát a t=állandó egyenesen megy végbe, így az állapotváltozás irány
tényezője :

A valóságban a levegő szárítását úgy végzik, hogy a levegő hőmérsékletének csökkentéséve egyidőben az
abszolút páratartalmat is csökkentik, mint a b) esetben, majd fűtéssel eredeti hőmérsékletre hűtik.
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d) A levegő keverése gőzzel. A levegőbe fúvott gőz a levegő entalpiáját növeli. Az entalpia-növekedés hatására
létrejövő hőmérséklet és páratartalom-növekedést az állapotváltozás irány tényezője adja. Az iránytényező a
keverésben résztvevő mennyiségek alapján számolható. A keverék entalpiája:
m1x1+mg=m1x2
A levegő száraz részének tömege a keverés során nem változván írható:
m1h1+mghg=m1h2
E két egyenletből az iránytényező már adódik:
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3. ábra Légállapot változások ábrázolása a h-x diagramban
e) Levegő keverése vízzel. A levegőbe vizet permetezve, a levegő és víz között hő- és nedvességcsere jön létre.
Az állapotváltozást a víz levegőhöz viszonyított hőmérséklete határozza meg:
• ha a víz hőmérséklete magasabb a levegő hőmérsékleténél. a levegő hőmérséklete emelkedik, abszolút
nedvességtartalma is nő;

11
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Épületgépészeti alapok

• ha a víz hőmérséklete a levegő száraz- és nedves hőmérséklete között van, akkor a levegő lehűl és
nedvesedik;
• ha a víz hőmérséklete megegyezik a levegő kezdeti nedves hőmérsékletével, akkor hőmérséklete csökken,
abszolút páratartalma nő;
• ha a vízhőmérséklet a levegő kezdeti nedves és harmatponti hőmérséklete között van, akkor a levegő
hőmérséklete és entalpiája is csökken, az abszolút páratartalom nő
• ha a vízhőmérséklet alacsonyabb á levegő kezdeti harmatponti hőmérsékleténél, akkor a levegő lehűl és
szárazabb lesz;
• két különböző állapotú levegő keverése.
Két különböző állapotú levegő keverésekor a kevert levegő állapotjellemzőit a levegőmennyiségek arányai
határozzák meg, melyet a hő- és nedvességtartalomra felírt egyensúlyi egyenletből lehet kiszámítani:
m1+m2=mM
m1h1+m2h2=mMhM=(m1+m2)hM
m1x1+m2x2=mMxM=(m1+m2)xM
A mérlegegyenletekből a keverék entalpiája

nedvességtartalma

Az i-x diagramban a kevert levegő állapotát jelző pont a két légállapotot jelentő 1-2 pontot összekötő egyenesen
fekszik. A keveredési pont az egyes légállapotokat jelző pontok közötti távolságban a keveredő levegő
tömegével fordítottan arányosan helyezkedik el, azaz

A keveredési pont ismeretében, a többi állapot jellemző (hőmérséklet, relatív páratartalom, stb.) a h-x
diagramból kikereshető.

4. 1.4 Klímajellemzők mérése
A klímajellemzők mérése több célból merülhet fel igényként
• valamely zárt helyiség klímajellemzőinek ismerete abból a célból, hogy a megkívánt klímaállapot
biztosításához a szükséges intézkedést meg lehessen tenni,
• elkészített létesítményeknél a megvalósult klímaállapot ellenőrzése céljából,
• valamely kiválasztott, fontos klímajellemző meghatározott értéken való tartásához, szabályozásához.
Az első két esetben a klímajellemzők értékének összetartozó pillanatnyi értékét kívánjuk meghatározni, míg a
harmadik esetben folyamatos értékelésről van szó. A klímajellemzők közül néhány egyszerű mérőeszközzel
mérhető, míg mások közvetve más jellemzőkből számítva határozhatók csak meg. A következőkben csak a
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gyakorlatban könnyen, egyszerű eszközökkel végrehajtható méréseket és mérőeszközöket tárgyaljuk, melyek
alapadatokként felhasználhatók klímatizáláshoz, vagy elkészült létesítmények fontosabb klímajellemzőinek
ellenőrzésére szolgálhatnak.

4.1. 1.4.1 Hőmérséklet-mérés
A környezeti levegő hőmérsékletének mérésére legelterjedtebb eszköz a folyadék töltésű üveghőmérő. Ma már
nem a legpontosabb mérőeszköz, de ára és az elérhető mérési pontosság arányában még minden más műszer
előtt áll. A folyadéktöltésű üveghőmérők érzékenysége annál nagyobb, minél nagyobb a folyadéktartály
térfogata és minél kisebb a kapilláris keresztmetszete. Készülnek olyan kivitelben is, melyek szabályozásra,
jelzésre felhasználhatók. Ezek az un. kontakt hőmérők. A kontakt hőmérők higanyzsákjába, valamint a
kapillárisába platina elektródát forrasztanak. Ha a hőmérő higanyszála eléri a kapillárisba forrasztott elektródát,
az elektródához kapcsolt áramkör záródik. Vannak olyan kontakt hőmérők is, melyeknél nem egy, hanem több
elektróda van a kapillárisba forrasztva. Klímatechnikai felhasználásra készülnek az un. - minimum hőmérők.
Ezek egy időszakban előforduló legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletet mutatják. Kialakításuk többféle,
de általában működési elvük egyforma. A kapillárisban olyan üvegszál mozog a higanyszál felszínén, mely
annak visszahúzódásakor a kapilláris falán tapadva mutatja a szélső értéket. Az üvegszálba kis vasrudacska van
beforrasztva, és így egy mágnes segítségével az üvegszálat ismét a higany felszínére lehet csúsztatni. A
hőmérsékletmérésnél használatosak még a nyomásváltozáson alapuló hőmérők. Ezek közül legelterjedtebb a
folyadék feltöltésű csőrugós hőmérő. Hőmérsékletméréshez felhasználják a fémek hőtágulását is. Az ilyen elven
működő hőmérőket rendszerint kettősfém kialakítással készítik. A nyomásváltozáson és fémek hőtágulásán
alapuló hőmérőket csak inkább folyamatos hőmérsékletregisztráláshoz termográfként használják.
Az elektromos úton való hőmérsékletmérésnek három módja ismeretes: ellenállás-hőmérők, termisztorok,
hőelemek. Az elektromos úton való hőmérsékletmérés mindhárom fajtája pillanatmérés eszközeként, illetve
folyamatos regisztráláshoz, szabályozáshoz használatosak.
A levegő hőmérsékletén kívül a hőérzet szempontjából lényeges mérhető hőmérséklet az eredő hőmérséklet. Az
eredő hőmérséklet mérésére szolgál a Missenard-féle gömbhőmérő.
A gömbhőmérő érzékelője egy fémlemezből készített kívül-belül fekete gömb, melyből kinyúlik az üveghőmérő
skálája. A közel abszolút fekete testnek tekinthető gömb a sugárzási hőt majdnem teljesen elnyeli és belsejében
a levegő az abszolút fekete testnek megfelelő hőmérsékletűnek tekinthető. A hőmérő is ezt a hőmérsékletet, az
eredő hőmérsékletet mutatja.

4. ábra. Missenard- féle gömbhőmérő

4.2. 1.4.2 Páratartalom mérés
A levegő relatív páratartalmának jelzésére szolgáló egyszerű mérőeszközök a különböző higrométerek, ill.
higrográfok. Legelterjedtebbek a hajszál érzékelőjű higrométerek, melyek a zsírtalanított hajszálnyaláb
nedvesség hatására történő hosszúság változása alapján működnek. A higrométerek csak akkor mutatják a
helyes páratartalom értéket, ha a megkívánt - a gyártó által előirt - gyakorisággal hitelesítjük. Ez az általában
egy - esetleg kéthetes időközönkénti hitelesítés történhet más páratartalom-mérő által mért értékre való
beállítással, vagy a hajszálnyaláb érzékelő benedvesítése után a telitett állapotra való állítással.
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A levegő relatív páratartalmának közvetett meghatározására szolgálnak a pszichrométerek.
A ma használatos tökéletesített kivitele az Assmann-féle pszichrométer. Az Assmann-féle pszichrométer két,
közönséges higanyhőmérőből áll, mely közül az egyik a száraz hőmérsékletet, a másik a nedves hőmérsékletet
méri. A nedves hőmérő higanygömbjét a mérés idejére megnedvesítik, és a párolgás miatt ez a hőmérő
alacsonyabb hőmérsékletet mutat, mint a meg nem nedvesített hőmérő. A hőmérséklet-különbség az un.
pszichrometrikus különbség a levegő páratartalmától, hőmérséklettől és a hőmérő környezetében lévő levegő
áramlási sebességétől függ. Az áramló levegő befolyásának kiküszöbölésére a hőmérőket mesterségesen
szellőztetik egy telepről vagy hálózatról működtethető aspirátorral, mely a hőmérők érzékelője környezetében
2,5 m/s levegősebességet biztosit. A hőmérőket fémburkolat védi, mely megfelelő sugárzásvédelmet is biztosít.
A leolvasott száraz és nedves hőmérsékletből a levegő abszolút páratartalma táblázat, nomogram, vagy a
Mollier-féle h-x diagram segítségével, a relatív páratartalom pedig az alábbi közelítő összefüggései határozható
meg:

ahol t és tn a levegő száraz, ill. nedves hőmérséklete °C; pn és psz a hőmérsékletekhez tartozó telített vízgőz
parciális nyomása kPa; pb a barometrikus nyomás[kPa].
A relatív páratartalom a levegő száraz és harmatponti hőmérséklete alapján is meghatározható. A harmatponti
hőmérsékletet úgy mérik, hogy fényes hőmérővel ellátott fémedénybe étert öntenek, melyen levegőt
buborékoltatnak át. Az éter párolgása következtében az edény hőmérséklete csökken. A levegő harmatpontja a
páralecsapódás megjelenésekor leolvasott hőmérséklet.

4.3. 1.4.3 Légsebesség mérése
A levegő mozgás sebességének meghatározása közvetlen, sebességre kalibrált skálájú műszeren méréssel, vagy
közvetve, más adatok meghatározása alapján, számítással történhet. A légsebesség közvetlen mérésére a
hőhuzalos és szárnykerekes légsebességmérő, közvetett úton való meghatározására pedig a Prandt- ill. Pitot-cső
és a Kata-hőmérő használatos.
A hőhuzalos sebességmérő a légáram útjába helyezett villamos fűtésű vékony huzal hőveszteségének
meghatározásán alapszik. Az érzékelő huzal ellenállása a hőmérséklettel változik. A huzalt fűtő áramot úgy
szabályozzák, hogy a huzal ellenállása, ennek következtében hőmérséklete állandó legyen. A fűtőáram és a
levegő sebessége között egyértelmű összefüggés van, így a műszer közvetlenül sebességre hitelesített. A
hőhuzalos sebességmérő előnye, hogy kisméretű érzékelőeleme révén gyakorlatilag időkésleltetés nélkül mér.
Hátránya viszont az, hogy a sebesség iránya nehezen határozható meg.
A szárnykerekes sebességmérő műszerek 0,1-20 m/s levegősebesség mérésére alkalmasak. A műszer
gyakorlatilag a levegőáramba beállított szárnykerék időegységre eső fordulatát méri és legtöbb esetben a
sebességre kalibrált skálán a légsebesség közvetlenül leolvasható. A szárnykerekes légsebességmérővel való
.mérésnél nagyon kell ügyelni a helyes irány tartásra, mert az áramlás irányától + 10 °-os eltérés esetén már
használhatatlanul hibás az eredmény. A műszer érzékenysége a szárnykerék kialakításától függ. A 2 - 10 m/s
sebességhez 60 mm átmérőjű alumínium szárnyú v = 0,1-2 m/s légsebességhez 15 mm átmérőjű máriaüvegből
készült szárnyú légsebességmérőt használnak.
A légcsatornában áramló levegő sebességének meghatározása történhet a torló-nyomás mérésével is. A torlónyomást az össz- és statikus nyomás különbsége adja. Az össz-nyomást az áramlás irányával párhuzamosan
helyezett Pitot-cső, a statikus nyomást pedig az áramlás irányára merőlegesen helyezett Pitot-csővel lehet mérni.
Az össz- és statikus- nyomás-különbséget közvetlenül méri a Prandtl-cső, melyből a sebesség a sűrűség
ismeretében számítással határozható meg:
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ahol pö – össz-nyomás Pa; pst - statikus nyomás Pa; Δp - torló vagy dinamikus nyomás Pa; v - az áramló levegő
sebessége m/s; ρ - az áramló levegő sűrűsége kg/m3.

5. ábra. Harmatpont-hőmérő. l- folyadék, 2- tartály, 3- hőmérő, 4-1égpumpa
A nyomások mérése helyett a Prandtl-csőhöz tartozó leolvasó módszer közvetlenül a nyomáskülönbséget méri,
illetve a levegő sűrűségét állandónak feltételezve, a műszer sebességre skálázható. A Prandtl-csővel való mérés
irányeltérésre nem érzékeny. Az áramlás irányától 20 °-ra való eltérés esetén a sebességmérés hibája csak 2,5 %.
Kis légsebességek közvetett meghatározására felhasználható a Kata-hőmérő. A felmelegített Kata-hőmérő
lehűlése a környezeti levegő hőmérsékletének, a levegő mozgása következtében megváltozó hőátadási
tényezőnek a függvénye. Ha a levegőáramlásba helyezett Kata-hőmérő lehűlési idejét és a levegő hőmérsékletét
mérjük, valamint ismerjük a Kata-hőmérő állandóját, akkor a levegő sebessége számolható:
• v > 1 m/s

• v < 1 m/s

ahol: A - a Kata-index, mely a műszerállandó és a lehűlési idő hányadosa; t - az áramló levegő hőmérséklete °C.
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6. ábra. Kata-hőmérő

4.4. 1.4.4 Levegőben levő idegen anyagok mérése
A levegőben levő idegen anyagok mérésében a környezetvédelem kapcsán nagy fejlődés tapasztalható. Az
épületgépészeti gyakorlatban azonban csak néhány mérőeszköz használatos, mert az egyszerű és olcsó
mérőeszközökből nem nagy a választék.
A levegőben lévő gázok mérésére a Dräger-féle gázmintavevő készülék alkalmas. A készülék két egységből áll:
a meghatározott mennyiségű levegőt átszívó pumpából, és a különböző gázokhoz különböző töltetű mérőcsőből.
A mérés úgy történik, hogy a mérőcső eredendően lezárt végeit letörjük, és a pumpa nyílásába helyezzük. A
pumpa összenyomásával meghatározott mennyiségű levegő áramlik át a reagenssel töltött csövön, mely a
levegőben levő vizsgálandó gázzal reakcióba lépve, elszíneződik. A elszíneződés mértékéből a mérőcső oldalán
levő skála segítségével közvetlenül ppM vagy mg/m3 koncentrációban leolvasható a mérés eredménye. Nagyon
kis gázkoncentráció mérésénél többszöri pumpálással nagyobb mennyiségű levegő is átszívható a mérőcsövön.
Az egyes átszívási számokhoz. tartozó koncentrációk általában a mellékelt használati utasításban, diagram vagy
táblázat formájában megtalálhatók.
A porkoncentráció meghatározásának leghasználatosabb eszköze a koniméter. A koniméter működésének
lényege az, hogy a vizsgált portartalmú levegő meghatározott (1, 2, 5 cm3) mennyiségét kis. nyíláson át nagy
sebességgel egy viszkózus anyaggal bevont üveglapra vagy filmre fúvatják. A port tartalmazó gáz az üveg vagy
film lemezen ütközéskor hirtelen irányeltérést szenved, de a szilárd szemcsék tehetetlenségüknél fogva nem
tudják követni a levegő útját és így a viszkózus anyagba tapadnak. A megragadt szemcséket mikroszkópon át
mikrométer hálózattal értékelik. A koniméter csak a 0,2-10 µm közötti szemcséket választja le. Ez azért
lényeges, mert az emberi és állati szervezetre főleg 0,5-7 µm közötti szemcsék a legveszélyesebbek.

4.5. 1.4.5 A hősugárzás mérése
A különböző hullámhosszú sugárzások közül az épületgépészeti gyakorlatban a hősugárzás és fény sugárzás
mérése fordul élő. A hősugárzás mérésére szolgáló eszközök közül a legegyszerűbb a Kata-hőmérővel végzett
hősugárzás mérés. A vizsgált térben ha tükrös és vörös hőérzékelőjű Kata-hőmérővel végzünk mérést, akkor a
Kata-hőmérő állandója és a lehűlés idejének hányadosaként kapott Kata-index különbség a hősugárzás mértékét
adja.
16
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Épületgépészeti alapok

A sugárzás értéke akkor hőnyereség, ha a tükrös hőérzékelőjű Kata-index a nagyobb. A mérésnél fontos arra
figyelni, hogy a Kata-hómérők érzékelője ne legyen nedves.

5. 1.5 A klímát befolyásoló tényezők
Az épületekben kialakuló klímajellemzők értékét:
• a külső tér klímajellemzői:
• a belső teret a külső tértől elválasztó épületszerkezetek:
• a belső térben keletkező, a klímát befolyásoló tényezők határozzák meg.
Ezek figyelembe veendő értékeit és összefüggéseit többnyire előírások szabályozzák.

5.1. 1.5.1 A külső tér klímajellemzői
A külső tér klímajellemzői időben változó és évenként bizonyos eltéréssel megismétlődő értékek.
Figyelembevételük többévi megfigyelés alapján számított értékekkel történik. A klímaberendezések
kiválasztásához a külső klímajellemzők szélső értékeinek ismerete, míg az üzemeltetés szempontjából inkább az
évi várható eloszlások ismerete szükséges. A külső levegő hőmérsékletértékeit sokévi meteorológiai adatok
átlaga alapján a várható értékkel elég pontosan ismerjük, de a méretezésnél szabvány írja elő a mértékadó
hőmérsékletet. Az utóbbi időben a klímaváltozás azonban eléggé megzavarja a korábban megszokott értékeket,
és egyre gyakrabban és egyre nagyobb amplitúdóval jelentkező átlagértékekkel kell számolni.
A külső levegő nyári hőmérsékletét egységesen az ország egész területén + 32 °C-nak lehet felvenni. A levegő
hőmérsékletének szélsőértékeinél a levegő páratartalmát télen 90 %-os, nyáron 40 %-os értékkel szokták
figyelembe venni. Ezek a hőmérséklet és páratartalom szélső értékei berendezések kiválasztásához biztonsággal
irányadók. Ezek a szélső értékek azonban akár télen, akár nyáron csak kb. 20-30 órában fordulnak elő.
Az üzemeltetés szempontjából nem is ezek az adatok fontosak, hanem egész évi várható alakulásuk. A levegő
hőmérsékletének, és páratartalmának értéke naponta-havonta változik, és jelentős különbség mutatkozik borult,
ill. derült napokon. A hőmérséklet-eloszlás értékeit, változásait szakkönyvek részletesen tartalmazzák.
A levegő mozgása szempontjából Magyarországon kétféle vidéket különböztetnek meg:
• normális széljárású vidékeket, ahol az átlagos szélsebesség a fűtési időszakban kisebb, mint 3,5 m/s:
• erős széljárású vidékeket, ahol az átlagos szélsebesség a fűtési időszakban nagyobb, mint 3,5 m/s.
Magyarország különböző részein az átlagos szélsebesség irányát, nagyságát és gyakoriságát szakkönyvek
tartalmazzák. Erős széljárású vidékek a Dunántúl, hegytetők 300 m-nél magasabban, folyók vagy nagyobb tavak
partjai. A szélsebesség naponta is változik: általában déltájban legerősebb és estére lecsendesül.
Vidéki épületeknél. mezőgazdasági létesítményeknél jelentős klímatényező a napsugárzás. A szabadon álló
épületek, az állattartás épületeinek szerkezeti anyagai, valamint a tisztább levegő következtében fokozottabb
jelentőségű a napsugárzás, mint városi létesítményeknél. A napsütés havi lehetséges és várható értékei
természetesen az időjárás alakulásától nagymértékben függenek. Magyarországon a napsugárzás legnagyobb
értékei tiszta levegőn felhőtlen időben a sugárzás irányára merőleges felületen június vége -július elején délben
mérhetők. A Nap közvetlen sugárzásán kívül a légtérben elnyelődött és szétszóródott sugárzás hatását is
figyelembe kell venni. Ez az un. szórt, vagy égboltsugárzás. A nap sugárzással felmelegíti az épületek külső
felületét és ennek hatására azok hőmérséklete a külső levegő hőmérsékleténél is magasabb lesz. A kialakult
hőmérséklet a levegő hőmérsékletétől. a sugárzott felület abszorpciós tényezőjétől. és a sugárzástól függ.

5.2. 1.5.2 Határoló szerkezetek klímabefolyásoló hatása
A határoló-szerkezetek funkciója a külső tértől való elválasztás. Az elválasztással azonban legtöbbször nem jár
együtt a külső tér valamennyi hatásának kiküszöbölése. A határoló-szerkezeteken hő, pára, levegő, fény, stb.
hatolhat keresztül, és a határoló-szerkezetek a külső tér elektromos hatását sem mindig szigetelik el a belső
tértől.
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Néhány fontosabb anyag hőtechnikai jellemzőit a 2. táblázat mutatja.
Ha a helyiséget határoló épületszerkezet két oldala között hőmérsékletkülönbség van, a hőmérsékletkülönbség
hatására hőáram indul meg, a magasabb hőmérsékletű helyiségből az alacsonyabb hőmérsékletű környezet vagy
helyiség felé. A hőáram számításánál a gyakorlat néhány egyszerűsítő feltételt tesz: nevezetesen azt, hogy a fal
anyagjellemzői homogén eloszlásúak, a fallal érintkező két közeg hőmérséklete az egész felület mentén állandó,
az energiatranszport forrásmentes azaz a falban nem keletkezik és nem szabadul fel semmilyen energia és a
hőáram egyirányú. Stacioner állapotot feltételezve, a transzportegyenlet így a
j = L grad t
alakra egyszerűsödik. Az összefüggésbe a 7. ábra jelöléseit beírva, három hőáram-sűrűségi egyenlet irható fel.
A falfelületre érkező hőáram sűrűség

7. ábra. Hőáramlás határoló szerkezeten keresztül
A falon keresztül vezetéssel áthaladó áramsűrűség

2. táblázat Néhány fontosabb anyag hőtechnikai jellemzője
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A falról távozó hőáramsűrűség

Az összefüggésekben az α1 és az α2 a konvekciós hőátadási tényező W/m2 K; λ - az épületszerkezet anyagának
hővezetési tényezője W/mK; x - a falszerkezet vastagsága, az áramlás irányában mérve m; t1 és t2 a falszerkezet
két oldalán a levegő hőmérséklete: tft és tf2 a falszerkezet két oldalán a felületi hőmérséklet. Mivel a
falszerkezetben forrás nincs, így a három hőáram sűrűségnek egyenlőnek kell lennie:

A gyakorlati számításoknál a hőátadás és hővezetés együttes figyelembevétele a hőátbocsátási tényezővel
történik. A hőáramsűrűség a hőátbocsátási tényezővel felírva:

Ez a hőáram sűrűség is egyenlő az előzőekben részletekben felirt hőáram sűrűséggel. A hőáram sűrűségek
egyenlőségét páronként felírva:

behelyettesítve:
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és a megfelelő átalakításokat elvégezve kapjuk:

vagyis a hőátbocsátási tényező reciproka a hőátadási és hővezetési ellenállások összegével egyenlő. Többrétegű
fal esetén a hővezetési ellenállás a rétegek vastagságától és hővezetési tényezőjétől függően növekszik, így:

összefüggést nyerjük, melyből a hőátbocsátási tényező:

Az épületszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének kiszámításához a hőátadási tényező értékeit tapasztalati adatok
alapján veszik figyelembe (8. ábra), mert a hőátadást alapvetően meghatározó tényezőket - a közeg áramlási
sebességét a fal mellett, a felület alakját, érdességé t, stb. - úgysem ismerjük pontosan. Vannak olyan határoló
szerkezetek, melyekben légrétegek találhatók. Ilyen esetben a hőátbocsátási tényező számításba vétele úgy
történik, mint ha a hőátadás a légrétegben csupán vezetéssel történne. A légrétegek egyenértékű hővezetési
tényezőit szakkönyvek közlik.
A helyiségek határoló szerkezeteinél gyakran merül fel kérdésként a felületi vagy érintkezési hőmérséklet
nagysága. A felületi ill. érintkező felületek hőmérsékletét a hőáram sűrűség számításánál felirt egyenletekből
határozhatjuk meg. Általában valamely felület ti hőmérsékletét az alábbi összefüggéssel számíthatjuk:

vagy
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8. ábra. Hőátbocsátási tényezők épületek határoló szerkezetein
A határoló szerkezeteken hőmérsékletkülönbség hatására átáramló melegmennyiségen kívül egyes
épületszerkezeteken jelentős a levegő-átáramlás is. A mezőgazdaságban sem állattartó, sem növény termesztő
épületek légáteresztő képességére nincsenek adatok, de a nyílászáró szerkezetek légáteresztése már lényegében
feldolgozott területnek tekinthető és vannak mai számításhoz javasolt értékek.
A határoló szerkezetek két oldala közötti parciális gőznyomás-különbség hatására nedvességáramlás jön létre. A
falszerkezeteken átáramló nedvesség mennyisége a hőáramhoz hasonlóan a transzportegyenlet egyszerűsítésével
határozható meg. A határoló szerkezeten átdiffundáló vízgőz tömegáram-sűrűsége:

A hővezetési tényezőhöz hasonló a hazai gyakorlatban bevezetett δ páradiffúziós tényező kg/msPa. Az
átdiffundáló vízgőz tömegáram-sűrűsége egydimenziós áramlást feltételezve, egy rétegre:

többrétegű fal esetén

A levegőből a felületre átadódó, ill. az onnan kilépő vízgőz gőzátadását gyakorlatban nem számítják, csupán a
határoló szerkezet belsejében lejátszódó páradiffúzióval foglalkoznak. A páradiffúzió során a vízgőz parciális
nyomása a határoló szerkezetben a kisebb nyomású oldalról a nagyobb nyomású oldal felé emelkedik.
Létrejöhet közben az az állapot, hogy a páranyomás eléri az adott hőmérséklethez tartozó telítési értéket és ott
lecsapódik. Annak megállapítása, illetve elkerülése végett, hogy a falszerkezet belsejében ne legyen
páralecsapódás, meg kell határozni a hőmérsékletesés vonalát a szerkezetben és az ehhez tartozó telítési
nyomásérték görbét (9. ábra).
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9. ábra. Nyomásviszonyok a falban páradiffúzió számításához
A páralecsapódás vizsgálatánál azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a határoló szerkezetben lejátszódó
nedvességvándorlás lassú, így a külső légállapotot nem a hőveszteség számításnál használatos szélsőértékkel,
hanem a leghidegebb havi középhőfok és 90 %-os relatív páratartalommal célszerű számolni. A határoló
szerkezetben páralecsapódás akkor nem jön létre, ha a páranyomás értéke a falszerkezet keresztmetszetében
mindig a telítési nyomás alatt marad. Az egyes réteghatároknál a diffúziós páranyomás értéke a következő
összefüggéssel számolható:

A réteghatárok között a páranyomás változás lineárisnak tekinthető.
Az épülethatároló szerkezeteken átáramló hő és nedvesség tárgyalásánál eddig mindig állandósult állapotot
tételeztünk fel. Ez egy egyszerűsítő feltételezés a számítások könnyebb elvégzése-érdekében. A valóságban
azonban az épület külső felületén naponta, évszakonként, stb. periódikusan változó körülmények hatására
instacioner folyamat játszódik le. Az épülethatároló szerkezetek anyaga, mérete ezen instacioner folyamat
lényeges meghatározó tényezője.
A környezet hőmérsékletváltozása általában jó közelítéssel szinusz hullám szerint változónak tekinthető, mely a
határoló szerkezetben, valamint a belső felületen csillapítva, és fázisban eltolva, jelentkezik. A csillapítás és
fáziseltolódás a határoló szerkezet anyagjellemzőitől és vastagságától függ.
Instacioner esetben a határoló szerkezetben a hőáram sűrűség nem állandó. A határoló szerkezetbe belépő
hőáram sűrűség-ingadozás (j0) és a hőmérséklet ingadozás (A0) közötti kapcsolatot a hőelnyelési tényező ( S)
adja:

Az S hőelnyelési tényező azt fejezi ki, hogy 10 °C felületi hőmérsékletváltozáshoz milyen hóáram-ingadozás
tartozik. A hőelnyelési tényező és a hővezetési ellenállás (Rh) szorzatát hőtehetetlenségi tényezőnek (D)
nevezik.
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10. ábra. A falszerkezetek hőmérséklet viszonyai instacioner esetben
A hőtehetetlenségi tényező és a hőelnyelési tényező segítségével kifejezhető a falszerkezetben a hőmérsékletingadozás amplitúdója is. Az összefüggést a hővezetés differenciálegyenletének megoldásából nyerhetjük
feltételezve, hogy a hőmérséklet sinusgörbe szerint változik, a fal belső oldalán a levegő átlaghőmérséklete
állandó, a falszerkezet egyrétegű és csak falsikra merőleges áramlás megy végbe. A hőmérsékletingadozás a
falban, a hely függvényében:

A falszerkezet külső és belső oldalán mutatkozó hőmérsékletingadozás amplitúdójának hányadosa a csillapítási
tényező

Az előző összefüggést behelyettesítve, kapjuk:

A β csillapítási tényező komplex szám lévén, a gyakorlat az abszolút értékét használja, és nevezi csillapítási
tényezőnek:

A csillapítási tényező ismeretében a hőmérséklet-ingadozás eltolódása, vagyis a fáziseltolás számítható:

Többrétegű falszerkezetek esetén a csillapítási tényezőt az egyes rétegek csillapítási tényezőjének β i valamint a
külső felületre számított βk csillapítási tényező szorzata adja:

Hasonlóképpen számolható a fáziskésés is:

azaz
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Az épülethatároló szerkezetek vizsgálata instacioner körülmények között a komplex számok miatt elég
nehézkes. Ezért a gyakorlatban a vektorok fázisszögének és a komplex számok képzetes részének elhagyásával
kapott egyszerűbb összefüggésekkel dolgoznak. Az egyszerűsítések ellenére az alkalmazott összefüggések hibái
nem nagyok és megfelelőek a gyakorlati számításokhoz.
A többrétegű falszerkezetek esetén a hőcsillapítás egyszerűsített kiszámításához először az ún. réteg-felületi
hőelnyelési tényezőt (Ui) kell kiszámítani :

Vagyis az 1. réteg esetén:

2. réteg esetén:

n. réteg esetén:

Az egyes rétegek felületi hőelnyelési tényezőjének ismeretében a csillapítási tényező:

A belső és külső réteghatárokra számított hőelnyelési tényező, valamint a falszerkezet hőtehetetlenségi
tényezője alapján a hőkésleltetési tényező diagramból határozható meg (11. ábra).
Az épülethatároló szerkezeteken keresztül kialakuló hőáramlás az állandósult állapotot feltételezett
összefüggésekhez szuperponálódik. Olyan esetekben, amikor a hőáramlás amplitúdója a külső
hőmérsékletváltozás miatt nem jelentős, általában figyelmen kívül hagyják és a hőmérsékleteket a napi
léghőmérsékletek átlagával stacioner állapotot feltételezve, számítják a hőáramokat. Nyári időszakban a
léghőmérséklet és a napsugárzás együttes hatásaként olyan nagy a határoló szerkezet külső felületét érő
hőmérsékletingadozás amplitúdója, hogy ez legtöbbször már nem hagyható figyelmen kívül. Ilyenkor a
hőáramot az alábbi összefüggéssel szokták számítani:

Az összefüggésben a to a határoló szerkezet külső felületei a levegő és a napsugárzás együttes hatására
kialakuló hőmérséklet. Értékét a határoló felület abszorpciós tényezőjének függvényében táblázatok
tartalmazzák.
Az olyan épülethatároló szerkezeteknél, melyek nemcsak a hőt, hanem a látható fénysugarakat is áteresztik, a
hőáram számítását ennek megfelelően végzik. Az épületbe jutó hő mennyiségét a napsugárzás intenzitása és a
határoló szerkezet napsugárzás áteresztő képessége határozza meg:
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ahol I - a napsugárzás erőssége W/m2, N - a határoló szerkezet napsugárzás –áteresztő képessége %.

11. ábra. Diagram a hőkésleltetési tényező meghatározásához

5.3. 1.5.3 Élő szervezetek klímát befolyásoló hatása
Az élő szervezetek és környezetük között állandó energia- és anyag-csere kapcsolat van. Az anyagcsere során a
környezeti levegő felhasználásával oxidációs folyamat játszódik le, mely során felszabaduló hő a környezetbe
távozik. Az élő szervezetekből környezetbe kerülő hő, pára és gáz mennyisége különböző élőlényeknél nagyon
eltérő. Az embernél és legtöbb haszonállatnál jelenleg már részletesen kidolgozottak a különböző körülmények
között környezetbe jutó hő, pára, gázok mennyiségei. Egyes, főként mikrobiológiai folyamatoknál keletkező, a
mikroorganizmusok által leadott hő és gáz mennyiségek értékei pontosan ki nem dolgozottak, illetve sokszor
ezek jelentősége oly csekély, hogy hatásukat figyelmen kívül lehet hagyni.
Az ember testének felületéről konvekcióval, sugárzással és nedvességvesztés útján ad le hőt. A hőleadás a
szervezetek sajátos egyensúlyi állapotából következően különböző hőmérsékleten arányaiban és összességében
is változik, ezért értékeit általában a hőmérséklet függvényében adják meg. A különböző hőmérsékleteken
konvekcióval, sugárzással, ill. párolgással leadott hő a diagramjából határozható meg. A párolgással leadott hő
nedvességvesztést jelent. A nedvességvesztés lélegzés, ill. izzadás útján megy végbe. A nedvességleadást,
átlagos öltözet esetén a 13. ábra diagramja szerint lehet figyelembe venni. A lélegzéssel természetesen nemcsak
nedvesség, hanem az anyagcsere során keletkező CO2 is a levegőbe kerül. Ennek értékét átlagosan 160 g/h lehet
számításba venni.
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12. ábra. Az ember hőleadása

13. ábra. Az ember nedvességleadása

5.4. 1.5.4 Technológiai folyamatok, berendezések
klímabefolyásoló hatása
Épületekben a különböző gépek, berendezések, fényforrások funkciójuk ellátásán kívül hatással vannak
környezetük klímajellemzőire. Befolyásolhatják a környezeti levegő hőmérsékletét, összetételét, páratartalmát,
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stb. A befolyás mértéke és fajtája a technológiától, a gépek, berendezések teljesítményétől, számától függ.
Figyelembevételük sokszor nem egyszerű feladat, pedig hatásuk sok esetben nagyon lényeges.
Általában valamely technológia során a környezetbe kerülő hő és különböző anyagok mennyisége a technológia
tervezőjétől megkapható. Nagyobb gépek, berendezések környezetet terhelő hatatása a hatásfok alapján
számolható. A technológiai folyamatok során keletkező mérgező gázok esetén az elszíváshoz szükséges levegő
mennyiséget adják meg. Számottevő hő terhelést jelentenek a helyiségekben akár szigeteletlenül, akár
szigetelten valamilyen meleg közeget szállító csövek. A szabad vízfelületekről párolgó víz növeli a levegő
nedvességét és egyben rejtett hőterhelést jelent. A különböző gépek és berendezések környezetet terhelő
hatásánál a terhelés mértékének idejét, illetve egyidejűségét is tekintetbe kell venni.

6. 1.6 Klímakövetelmények
A különböző klímakövetelményeket általában néhány klímajellemző értékének intervallumával jellemezzük.
Ezek legtöbbször a hőmérséklet, páratartalom -tól-ig értékei, illetve néhány gáz megengedett koncentrációja. A
klímakövetelmények közül talán legösszetettebb a humán klímaigény, annak ellenére, hogy az embernek van a
legnagyobb lehetősége a különböző klíma-feltételekhez való alkalmazkodáshoz.
Az ember számára a legkedvezőbb légállapot pontos megfogalmazása nehéz, mert nem, életkor, származás, stb.
szerint különböző az igény. Az ember komfortérzete attól függ, hogy felesleges hőjét és nedvességét milyen
körülmények között és hogyan tudja leadni. Ez a környezeti levegő hőmérsékletétől. páratartalmától, a
környezetében levő testek felületének hőmérsékletétől, a levegő mozgásától függ és együttes hatásuk határozza
meg a közérzetet. Bizonyos határok között egyik-másik komponens nem megfelelő értékét a többi komponens
megváltoztatásával kompenzálni lehet. Ülő tevékenységhez kedvezőnek ítélt klímaparaméterek:
• Hőmérséklet 22-25 °C
• Rel. páratartalom 30-60 %
• Légsebesség 0,05-0,2 m/s
• A közepes sugárzási hőmérséklet 21-26 °C.
A klímaparaméterek változásának megengedhető sebessége
• Hőmérséklet kisebb, mint 2 °C/h
• Közepes sugárzási hőmérséklet kisebb, mint 1,7 °C/h
• Relatív páratartalom változása kisebb, mint 20 %/h
A munkavégzéssel járó fokozottabb hőtermelés miatt munkahelyeken általában alacsonyabb hőmérsékletek
kedvezőbbek. A légsebesség, hőmérsékletek és a páratartalom együttes figyelembevételére különböző
komfortdiagramok és un. kényelmi számok szolgálnak.
Az épületekben a klímajellemzők megkívánt értékei, a klímaigény az év egy jelentős részében csak
mesterségesen biztosítható. A klímaigények kielégítésére, a klímajellemzők megkívánt értékeinek biztosítására
szolgáló berendezések a klímaberendezések. A gyakorlat csak azokat a berendezéseket nevezi
klímaberendezéseknek, melyek több klímaparaméter /általában hőmérséklet, páratartalom szabályozására
alkalmasak, a többit az elsődleges funkciója szerinti elnevezéssel különböztetik meg: szellőzés, fűtés, hűtés,
ionizálás, stb. Természetesen valamely klímajellemző megváltoztatásával a többi is változik, és valamennyi
klímajellemző megkívánt értéke csak a szellőzés, fűtés, hűtés, nedvesítés, stb. együttes alkalmazásával
valósítható meg.

7. 1.7 Önellenőrző kérdések
1. Mik a klíma jellemzői?
2. Mi az eredő hőmérséklet és hogyan számítható?
3. Mi az egyenértékű hőmérséklet és hogyan számíthtó?
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4. Mi az effektív hőmérséklet és hogyan számítható?
5. Mit értünk a levegő abszolút páratartalmán?
6. Mi a relatív telítettség?
7. Hogyan számítható a térfogat szerinti koncentráció a térfogat szerinti koncentrációból?
8. Mi a légállapot-vátozás iránytényezője a levegő melegítésekor?
9. Milyen a légállapot-változás a levegő hűtésekor?
10.

Hogyan számíthatók a kevert levegő paraméterei?

11.

Milyen eszközzel mérhető az eredő hőmérséklet?

12.

Milyen formában ad le hőt az ember?
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2. fejezet - Fürdők, uszodák
klímatizálása
A fürdők és uszodák klímatizálásának célja a bent tartózkodóknak megfelelő légállapot biztosítása, az épület hőés páratechnikai állagvédelmének hosszú távú biztosítása. Fedett uszodát építeni bonyolult feladat, ahol könnyű
olyan hibát elkövetni, melynek későbbi kijavítása tetemes költséggel jár vagy esetenként lehetetlen. A feladat,
bonyolultságából és összetettségéből adódóan komplex tervezést igényel, ahol az építész-, statikus-, és
gépésztervezőnek a kezdetektől, vagyis az alapadatok meghatározásától szorosan együtt kell működni, a kívánt
cél elérése érdekében. A cél pedig olyan uszoda megvalósítása, amely az esztétikus külső a tökéletes működés
és a magas komfortfokozat mellett gazdaságosan üzemeltethető, ahol a beruházó kedve akkor sem fog elmenni
az uszodájától, amikor a működéshez szükséges energia-, és karbantartási számlákat kifizeti.
Az uszodában olyan légállapotot kell megvalósítani, ami egyrészt biztosítja a mezítelen ember jó közérzetét, és
megakadályozza az épületszerkezet károsodását. Mivel ez a fedett uszodákban természetes úton nem alakul ki,
az épületgépész feladata, hogy azt mesterségesen biztosítsa.
Légtechnikai szempontból a helyiségben keletkezett pára szennyeződésnek számít, amelynek elszállításáról
gondoskodnunk kell. Ezen feltételek teljesítéséhez páramentesítő légkezelő berendezés beépítése szükséges, a
vízfelületről a levegőbe bepárolgó vízgőz elszállításához.
A légkezelő berendezés beépítésével (a páramentesítés miatt) lehetőség nyílik az uszodatér légfűtéssel való
kifűtésére, amennyiben az épület hőszigeteltsége megfelelő. Ezzel a megoldással elkerülhető az egyéb statikus
fűtések (radiátor konvektor stb.) beépítése. Padlófűtés kialakítása is csak a padló hőmérsékletének temperálása
céljából jöhet szóba, mert a padló maximális megengedhető hőmérsékletének és a teremlevegő hőmérsékletének
a különbsége, csak nagyon kis hőteljesítmény bevitelét teszi lehetővé.
Az uszoda jellegétől függetlenül általánosan igaz, hogy az uszodatérben minél alacsonyabb zajterhelés elérése a
cél. Ennek megfelelően a párátlanító légkezelő berendezést sehol nem ajánlott az uszodatérben elhelyezni (még
privátuszodákban sem!). A légkezelő berendezésnek külön gépházban van a helye, az egyéb gépészeti
berendezésekkel együtt.
Fontos megjegyezni, hogy az uszodákkal kapcsolatosan a fürdővendégek által támasztott építészeti és használati
igények az elmúlt években jelentősen változtak. Amíg néhány évtizede a szögletes medenceformák és egyszerű
kialakítások az úszást, ill. fürdést tették lehetővé, manapság a szórakozás élmény nyújtása és a több célú
medencekialakítás (gyerek, pancsoló, masszázs, vadvíz, csúszda, úszó stb.) vált alapvető követelménnyé, melyet
mindig ki kell egészíteni további szolgáltatásokkal pl. szauna, masszázs, büfé, étterem, kozmetika stb.
Fejlődött a fedett uszodák természetes világítása is, a káprázás mentes, oldal- és felülvilágítókkal ellátott
medenceterek iránti igény, amely összhangban van a tér mesterséges megvilágításával A hagyományos
értelemben vett fürdő szolgáltatás ma már egyedül nem tud gazdaságos üzemet kitermelni, ill. megfelelő számú
fürdővendéget az uszodába csalni.
A modern uszodák építészeti kialakítása ezzel az új igényszinttel együtt változik: lekerekített formák, sok
üvegfelület, a „természet” felé nyitott belső terek kialakítása növények, vidám színek alkalmazása. Ezt az új
formai, kialakítási igényt a gépészeti berendezéseknek is követniük kell. Figyelembe véve a magas
energiafelhasználást és az elmúlt évek fokozatos energia árnövekedését, új, jobb hővisszanyerő rendszereket
kellett kifejleszteni.
A modern, energiatakarékos gépészeti berendezések alkalmazása nélkül, ma már elképzelhetetlen egy uszoda
gazdaságos üzemeltetése.

1. 2.1 Építészeti, épületfizikai szempontok
Az uszoda építészeti kialakítását az igények határozzák meg, mely alapján az építész kialakítja a
határolószerkezetek méretét, rétegrendjét, az üvegezettségi arányt, a medence kialakítását, az épületszerkezetek
tulajdonságait. A légtechnikai rendszer kialakítására ezek a tényezők mind hatással vannak. A megfelelő
működéshez már az építésztervek készítésének stádiumában gépészeti szempontokra is tekintettel kell lenniök.
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A falszerkezet rétegrendjét, a szigetelőanyagok vastagságát, hőhidak helyét és méretét, az épület
hőtehetetlenségét már a légtechnikai rendszer tervezése során mind figyelembe kell venni. Épületfizikai
vizsgálatok alapján lehet eldönteni kell-e a hőszigetelés vastagságát növelni, esetleg párazáró réteget beépíteni,
stb.
A mai modern építészet az épületek homlokzatainak kialakításánál egyre több üvegfelületet alkalmaz. Így van
ez az uszodák esetében is, ahol az úszócsarnok magában már egy kompromisszum a szabadban való fürdés
vágya és az időjárási behatások elleni védekezés kényszere között. Nyári időszakban éppen ezért lehetőség
szerint direkt kapcsolatot alakítanak ki a beltér és a külső környezet között (nyitott nyílászárók, mozgatható
tetőszerkezet).
Az uszoda épülete nem ritkán teljesen üvegházszerű kialakítást kap. Ezekben az esetekben a légtechnikai
berendezés tervezése során nemcsak a fokozottabb nyári páraterheléssel kell számolni, hanem a csarnok jelentős
hőterhelésével is. Uszodák légkezelő berendezései általában hűteni nem szoktak, a keletkezett hőt lehetőség
szerint fokozott légcserével viszik el.
A külső határolószerkezetbe épített üveg – alacsony felületi hőmérséklete miatt – téli időszakban az egyik
legveszélyesebb felület páralecsapódás szempontjából. A hideg felületek a sugárzásos hőcsere miatt
kedvezőtlenül befolyásolják a fürdővendég komfortérzetét, továbbá ezeken a felületeken a helyiség
hővesztesége is jelentős.

1.1. 2.1.1 Uszodatér
A medence mérete az, ami elsősorban meghatározza a párolgási felület nagyságát. Ez természetesen tetszőleges
lehet, csak a versenycélú úszómedencék méretét kötik előírásokhoz. Nagyobb uszodákban 50x21, 33,3x18 ill.
25 méteres medenceméret jellemző, privátuszodákban az eladási statisztikák szerint 8x4 ill. 10x4 méteres méret
a legelterjedtebb. Az utóbbi időben kedveltek a lekerekített szabálytalan medenceformák is.
Páraképződésre hatással van a medence túlfolyójának kialakítása is. Két jellemző megoldást mutatja a 14. ábra.

14. ábra. A medence túlfolyójának kialakítása
Korszerűbb uszodákban esztétikus megjelenése miatt a feszített víztükrű kialakítás terjedt el, azonban ebben az
esetben a párolgás intenzitása a vízfelesleg csatornába lezúduló jellege miatt fokozottabb (kb. 20 %-kal).
Az építészeti szempontoknál szükséges még megemlíteni a medencetér, úszócsarnok térfogatának nagyságát.
Nagyobb fedett uszodáknál a tetőszerkezet íves tartókkal való kialakítása miatt a belső tér nagysága több ezer
légköbméter lehet. A légtechnikai méretezésből adódó szükséges szellőzőlevegő óránkénti mennyiségének, és a
helyiség térfogatának aránya adja meg a helyiségre jellemző légcsereszámot. Uszodák esetében ez az érték
minimálisan kb. 3 1/h értékre adódik, de a 4-5, esetenként 8-10-szeres légcsere is kialakítható.
Az alacsony belmagasság (privát-, tanmedencék esetében) kis helyiségtérfogatot eredményez, ezért a megfelelő
légcsereszám elérése itt nem szokott gondot okozni. Amint arról már szó esett, a modern építészet előszeretettel
alkalmaz uszodacsarnok kialakításánál nagy üvegfelületeket. Az épület esztétikai megjelenése mellett ennek
jelentős légtechnikai vonatkozásai is vannak. Az üvegfelületek télen hideg légáramlatokat indukálhatnak.
Megfigyelhető, hogy az uszoda levegője a hideg ablakfelületek mentén lehűl, és sűrűségének növekedése miatt
lefele áramlik. Ez a hideg levegőáram a tartózkodási zónába érve erős huzatérzetet kelthet.
További gondot jelent, hogy lent az uszoda padlószintjén a hideg levegő összegyűlve kiszorítja a vízfelület
feletti párahatárréteget, ezáltal felgyorsul a medence vizének párolgása.
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A hideg levegő áramlására azonban tekintettel lehetünk a légvezetési rendszer megfelelő kialakításával.
Ezt döntően a légbevezető anemosztátok típusa, mérete és elhelyezése határozza meg. Amennyiben a
légbevezetést a padlószintben a hideg felületek előtt - rendszerint ezek az ablakfelületek - alakítják ki, az
üvegtáblák megfújásával ellenáram alakul ki a hideg levegő lefele irányuló áramlásával szemben, és a
kedvezőtlen huzathatás elkerülhető.
Légtechnikai gyakorlatban erre a célra speciálisan kialakított résbefúvók szolgálnak, amelyek az üvegfelületek
mentén egyenletesen osztják el a befújt levegőt. A rés mérete 1-1,5 cm lehet, nagyobb légmennyiség esetén a
párhuzamos rések száma 2-3-ra nő. Ezzel a megoldással úgyszólván egy láthatatlan meleg légfüggöny alakul ki
az ablakfelületek előtt, amely megakadályozza a páralecsapódást és a huzatjelenséget.
A légcsatorna és a résbefúvók utólagos padlóba építése sok esetben nagy nehézségekbe ütközik. Új uszodák
létesítése során ezért célszerű, ha az építész és a gépésztervező együttműködik az uszodatér kialakításában és a
légvezetés meghatározásában.
Kedvezőtlen megoldás olyan légvezetési rendszer kialakítása, mely során a befújt levegő közvetlenül a medence
vízfelülete felett áramolhat el, serkentve ezzel a medencevíz párolgását, vagy a meleg levegőnek a fentről lefelé
történő befúvása.
Ablakfelületek légvezetési rendszerre gyakorolt hatását Svájcban már az uszodatechnikai előírásokban is
szigorúan figyelembe veszik. A svájci uszoda-szabvány előírja az üvegfelületek magasságának függvényében az
üvegfelület mentén bevezetendő levegő mennyiségét (pl.: 2m magas üvegfelület esetén 200 m3/h, 4m magas
üvegfelület esetén 300 m3/h folyóméterenként).

1.2. 2.1.2 Határoló szerkezetek
A határoló szerkezetek, falak állagvédelmi és hőérzeti méretezésének célja:
• a belső felület hőmérséklete megfelelően nagy legyen a benntartózkodók hőérzete biztosításához,
• a páralecsapódás elkerüléséhez,
• a penészesedés kockázatának elkerüléséhez.
A benntartózkodók megfelelő komfortérzetét energetikailag gazdaságosan akkor érjük el, ha a belső felületek
elegendően magas hőmérsékletét biztosítjuk, mert az emberi test és a fal közti sugárzásos hőcsere a
meghatározó. Kisebb fal felületi hőmérsékletek esetén a szellőző levegő hőmérsékletét kellene emelni, ami
nagyobb energiafelhasználással jár. Előnyösebb tehát, ha a falszerkezet melegen tartását fokozott hőszigeteléssel
érjük el.
A szerkezetek megfelelő hőátbocsátási tényezője épületfizikai vonatkozásban játszik nagy szerepet. A túl
alacsony felületi hőmérséklet felületi kondenzáció veszélyével jár.
Hőszigeteltség
Az uszodatér magas hőmérsékletű helyiség, ahol a külső felületek hőszigetelésére fokozottan oda kell figyelni a
következő okokból:
• a transzmissziós hőveszteség minél alacsonyabb értéken tartásának érdekében
• kisebb fűtési igény
• a külső határoló elemek felületi hőmérsékletének magas értéken tartása, ezáltal a kondenzáció elkerülése
érdekében.
Szabványos uszodatér légállapot esetén (30°C/55% rel.páratart.), a harmatpont hőmérséklete 20°C. Ami azt
jelenti, hogy az uszodatérben lévő bármely 20°C alatti felületen párakicsapódás történik. A párakicsapódás
következménye üvegfelületek esetén a kellemetlen látványhatás (üvegen lecsorgó víz), falak esetében pedig
azok elszíneződése, penészesedése, gombásodása és idővel a vakolat lehullása. A 3. táblázatban az egyes
épületszerkezetek hőátbocsátási értékeinek javasolt maximális értékei láthatóak. Ezen értékek eléréséhez a
következő szigetelés vastagságok ajánlottak:
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Tető: kb. 20 cm
Külső fal talaj felületén érintkező: kb. 10 cm
Külső fal külső levegővel érintkező felületén: kb. 5-8 cm
3. táblázat. Épületszerkezetek hőátbocsátási értékeinek javasolt maximális értékei

A hőszigetelések kialakításánál ügyelni kell szigetelő réteg folytonosságára és a hőhídmentes kialakításra.

1.3. 2.1.3 Alkalmazott anyagok
Az uszodák épületszerkezetinél alkalmazható anyagokat lényegében a magas nedvességtartalom befolyásolja. A
szerkezetek, anyagok megengedhető nedvességtartalma alatt azt a maximális nedvességtartalmat értjük,
amelynél a nedvességtartalomtól függő fizikai-kémiai hatások a rendeltetésszerű használatot még nem
akadályozzák vagy zavarják (korhadás, korrózió), és amely mellett az anyagok hővezetési tényezője még nem
nő meg olyan mértékben, ami az elfogadhatónál nagyobb hőáramokat okozna.
Állagvédelmi szempontból a megengedhető nedvesség-tartalom mértéke néhány anyagnál a kapilláris
kondenzációhoz tartozó érték. Ezt a határt a fa és egyes szálas szigetelőanyagok esetében érdemes betartani,
amelyek a nedvességre különösen érzékenyek.
Üvegek
Mivel az üvegezések felületi hőmérséklete nagyban befolyásolja a közérzetet az uszodában, ezért az uszodában
nagyon jól hőszigetelő üvegezését kell alkalmazni. Ajánlott a háromrétegű thermopán üveg, amely zaj elleni
védelmet is jól tudja biztosítani. A hőtechnikailag optimális légrés vastagsága 16 mm. A minimális követelmény
a mai kor üveggyártásának színvonalán az 1,1 W/m2K hőátbocsátási tényezővel rendelkező üveg.
A gyártók ezt két rétegű nemesgáztöltésű üvegezéssel tudják megoldani. Meg kell jegyezni azonban, hogy
uszodák esetén a háromrétegű üveg beépítése sem túlzás.
Milyen nagy lehet a külső üvegfelület?
A külső üvegfelületek nagyságát egyrészt az építész tervezői elképzelés, másrészt a belső tér természetes
megvilágításának követelményei határozzák meg. A nagy üvegfelületek által az uszoda optikailag kapcsolatba
kerül a környezettel, világosabb lesz és hozzájárul a kellemes közérzethez az uszodában. De éppen az ilyen nagy
felületű üvegezések esetén kell ügyelni a magas hőszigeteltségi fokozatú üvegek alkalmazására a huzatérzet
elkerülése érdekében. A belső tér nappali, természetes megvilágítását az üvegezett bevilágítók, mint
üvegfelületek határozzák meg. Fontos ezek hatásfoka, a megvilágítás térbeli eloszlása, a benapozás (káprázás)
elleni védelem.
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Az üvegezéseken beáramló napsugárzási energia lényegében elnyelődik a belső térben, azaz felmelegedéshez
vezet. Télen ez hasznos, mert az épület fűtésére rásegít, és így az épület részt vesz a 24 órás napi hőmérsékletingadozás kiegyenlítésében.
Uszodákban ez ugyanúgy van, mert a bejutó hőt a burkolatok, az uszodavíz elnyeli és a hő azokban, mintegy
tárolókapacitásban hasznosul. Nyáron a belső tér túlmelegedésének veszélye csekélyebb, mint más, száraz terek
esetében, mert egyrészt amúgy is magasabb a megengedett belső hőmérséklet, másrészt a nagy hőelnyelő maga
a medence víztömeg, amelynek hőntartásához így kevesebb hőre van szükség. A gyakorlati tapasztalatok szerint
a csak függőleges üvegezéssel kialakított uszoda soha nem melegszik túl. A felülvilágítók alkalmazásával
viszont óvatosan kell bánni.
Ablakkeretek
Az ablakkereteknek jól kell bírni az állandó magas páraterhelést. Ezt a feltételt alapvetően a műanyag és az
alumínium felületű keretek elégítik ki.
A műanyag profilok hosszú élettartamúak és könnyen tisztíthatóak, viszont a hőszigetelő képességük gyengébb,
ezért a hideg téli napokon kondenzátum képződhet a keret felületén.
Alumínium profilok alkalmazásánál az üveg és a keret közötti termikus elválasztást egy homogén hőszigetelő
anyaggal kell megvalósítani. A lakóépületeknél általában alkalmazott termikusan elválasztott alumínium
profilok hőszigetelő képessége többnyire kevés a felületi kondenzáció elkerüléséhez.
Fa
A fa egy természetes építőanyag, mely állandó magas páratartalomban fokozottan hajlamos a deformálódásra,
vetemedésre. Ezt a tulajdonságot a faszerkezet felerősítésének minden részleténél figyelembe kell venni.
Alapvető fontosságú, hogy csak jól kiérlelt és kiszárított faanyag kerüljön beépítésre. A beépítésnél az elemeket
nem nutféderrel, hanem egymástól távolságot tartava kell fektetni.
Tartószerkezeti szempontból legjobban bevált fatartós rendszer a többrétegű, ragasztott tartószerkezet. Amely a
fedett uszodák, fürdők tartó vázát alkotja. Esztétikus megjelenése miatt is ajánlott, nem vetemedik, mert nincs
határozott száliránya.
Egyéb anyagok
Egy uszodában a klimatikus követelmények jelentősen eltérnek egy normál lakóházétól, ezért minden anyag,
ami az uszodatérben található állandó fokozott páraterhelésnek van kitéve. A gyártóktól minden esetben ennek
megfelelő garanciát kell megkövetelni. Ebben az összefüggésben pl. a gipsz anyagokat különösen kritikusan kell
megvizsgálni, mert állandó magas páratartalom esetén hajlamos a fokozott nedvességfelvételre és fennáll a
veszélye, hogy elveszíti a szilárdságát.
Különböző tartóelemek konzolok alkalmazásánál (pl. álmennyezet felerősítése) ügyelni kell a korrózióálló
anyagok felhasználására. A hagyományos acélok, vasak elkorrodálásával megszűnik azok teherhordó képessége,
az egész álmennyezet leszakadhat, ami tragédiához vezethet.
Szerkezeti rétegrendek
A párás uszodai levegőben lévő vízgőz parciális nyomása lényegesen magasabb a külső hidegebb levegőben
lévő vízgőz parciális nyomásánál, mert a nagyobb hőmérséklethez nagyobb parciális nyomás tartozik. Ez a
nyomáskülönbség az a hajtóerő, ami a párát az uszodából kifelé próbálja juttatni az épületszerkezeteken
keresztül.
Mi történik, ha a pára bejut az épület szerkezetbe? A nedvesség a szerkezetbe bejutva próbál az egyes rétegeken
áthaladni. Az egyes rétegek hőmérséklete az épületből kifelé haladva csökken. A pára hőmérséklete is ennek
megfelelően kifelé haladva csökken, és halmazállapot változásokon megy át.
Első lépésben kondenzálódik, a felületi kondenzációról korábban már ejtettünk szót és itt is hasonló dolog
történik. Az épületszerkezeten belüli kondenzáció azért veszélyesebb, mert nem látható, így sokáig rejtve
maradhat, de közben folyamatosan rongálja a szerkezetet.

33
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők, uszodák klímatizálása

Második lépésben télen hidegebb külső hőmérséklet esetén a kicsapódott nedvesség meg is fagyhat, ami a
szerkezetet drasztikusan roncsolja.
A határoló szerkezetek rétegrendjének meghatározásakor a fentiek szerint két alapvető szempontot kell
figyelembe venni:
• Meg kell akadályozni, hogy a pára bejusson az épület szerkezetbe, azon rétegeibe ahol fagypont alatti
hőmérséklet fordulhat elő.
• Amennyiben a pára mégis bejutott az épületszerkezetbe, lehetővé kell tenni, hogy azon a legkisebb károkozás
nélkül távozhasson a külső tér felé.
Oldalfalak rétegrendje
Legfontosabb szempont, hogy a hőszigetelést a fal külső oldalára kell elhelyezni (15. ábra). Ez azért lényeges,
mert az így melegen tartott falszerkezetben sem a kondenzáció, sem a kifagyás nem tud létrejönni.
A többrétegű falszerkezet- ilyen az uszodák külső falszerkezete,- réteghatáraira számítható és szerkeszthető a
tartós üzemi (téli) viszonyok között ott uralkodó parciális vízgőznyomás értéke. Ezt az ott uralkodó
hőmérsékletekhez tartozó telítési vízgőznyomás görbéjéhez viszonyítva, ábrázolással is képet kaphatunk a
stacioner páratechnikai viszonyokról.

15. ábra. Falszerkezet rétegrendje
A vízgőz nyomás-hőmérséklet (p-t) függvényt a vízszintes tengelyén hőmérséklet léptékben ábrázolhajuk (16.
ábra).
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16. ábra. A vízgőz nyomás-hőmérséklet (p-t) függvény
A párafékező réteg helyes megválasztása és a kellő vastagságú külső hőszigetelés esetén a parciális
vízgőznyomás vonala mindenütt a telítési nyomás vonala alatt marad, tehát sehol nem keletkezik kondenzáció a
szerkezetben.
Uszodáknál a vizes helyiségek, a medenceterek külső falszerkezeteit a belső oldalon párazáró réteggel kell
ellátni (17. ábra). Az ábrán (p-t diagram) jól látható, hogy a nagy páranyomás esés a párazáró rétegen
következik be, ami egyúttal hőmérséklet – csökkenést nem okoz. Szokásos megoldás még a külső oldali
párakiszellőző réteg kialakítása. Ennek célja, hogy a falszerkezetbe mégis bejutó nedvességet elszállítsa a
légréteg, és ezzel megszűnik a belső kondenzáció veszélye (18. ábra).

17. ábra. Párazáró réteg a belső oldalon

18. ábra. Páravándorlás a kiszellőztetett falban
Jól működő kiszellőztetésről akkor lehet beszélni, ha a légrés vastagsága megfelelő és a párás levegő elvezetése
fent teljes hosszában működhet. Vagyis nem szabad bezárni a légrést, mert annak hőszigetelő hatása kevésbé
fontos. Hőszigetelése és sugárzó hő elleni védelme nyáron előnyös. Meg kell különböztetni párazáró és
páragátló rétegeket. A páragátló réteg lassítja a pára áthaladást, de teljes mértékben nem akadályozza meg. Ezek
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a különféle műanyag fóliák. A párazáró réteg 100% -ban megakadályozza a pára átjutását. Ilyenek pl. az üvegek
és az alumínium kasírozott fóliák.
Tetők rétegrendje
A tetők esetében a helyes rétegrend belülről kifelé haladva:
• párazáró fólia (alufólia)
• hőszigetelés
• tetőfólia (perforált műanyag)
• kiszellőztetett légrés
• tetőfedés (cserép, pala stb.)
A szigetelő anyag minden esetben szálasanyag kell legyen: ásványgyapot, lehetőleg kasírozott alumínium
fóliával, vagy üvegpaplan. A hőszigetelő rétegből fölfelé a levegővel együtt áramlik a pára. Tetők esetében a
párazáró fóliák illesztéseinél a tökéletes eldolgozásra különös gondot kell fordítani, mivel a pára a legkisebb
réseket is megtalálva kiszivároghat.
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19. ábra. Átszellőztetett tetők a DIN 4108 szerint
A tetőbe gyakran terveznek felülvilágítót a medencetér világosabbá tétele érdekében. A felülvilágítóknál ügyelni
kell a felhasznált anyagokra. Ezeknél a megoldásoknál is a többrétegű hőszigetelő üvegek alkalmazása válik be
leginkább. Polikarbonát beépítése nem javasolt, mivel hőszigetelő képessége nem kielégítő, ezenkívül hajlamos
lehet az algásodásra, mert csak páragátló. Amennyiben a felülvilágító nyitható, fokozottan kell ügyelni a
szerkezet légmentes zárására.
Átszellőztetés
A kéthéjú hidegtetők esetében konvektív nedvességtranszport alakul ki, melynek mennyisége nagyságrendekkel
meghaladja a diffúziós vízgőzáramot. Uszodáknál akkor léphet fel, ha a kéthéjú tető vagy dongaszerkezet alsó
rétege légáteresztővé válik, vagyis folytonossági hiány lép fel a lég- és párazáró legalsó rétegnél. Ekkor a belső
nedves térből odaáramló levegőből a víz kicsapódik, és a teljes tetőszerkezet tönkremegy. Ezért különösen
fontos a legalsó párazáró rétegek átlapolt, pontos illesztése.
A kéthéjú hidegtetők a teljes felületre kiterjedő mindenhol átöblítő légréteggel ill. légtérrel, be- és kiszellőző
nyílásokkal rendelkezzenek. A nyílások méretezése a szellőztetett légréteg ill. légtér vastagsága a szerkezeti
kialakítástól függ.
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Átszellőzés akkor jön létre, ha megfelelő keresztmetszetű légrétegben ill. légtérben hőmérsékletkülönbség
(felmelegedés) következtében felfelé áramlás indul meg. Ennek érdekében a felső födémsík lejtésben legyen, és
a szellőzőnyílások a lejtés figyelembevételével mély- ill. magaspontokon legyenek elhelyezve.
Kislejtésű tetőszerkezeteknél légmozgás csak szélhatás és nyomáskülönbség (torlónyomás és szívás) hatására
jön létre. Ez csak akkor feltételezhető, ha a szellőzőnyílásokat ténylegesen érheti szélhatás. A kívánt légmozgás
nem következik be szélcsendes időben, valamint ha a tető sűrű beépítésű környezetben van, és minden oldalról
magasabb épületek veszik körül.
Az alsó héjat (térelhatároló födémet, álmennyezet) légzáró módon kell kialakítani.
Ezért az áttöréseket, csatlakozásokat valamennyi rés légzáró tömítésével, lehegesztésével, leragasztásával vagy
más egyenértékű módon kell kialakítani.
Az átszellőztetett tetők DIN 4108 szerint követelményeit a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat. Az átszellőztetett tetők követelményei

1.4. 2.1.4 Belső helyiségek
Az egyes belső helyiségek kialakítása, mérete jelentősen befolyásolja az uszoda használhatóságát és komfortját.
Privát uszodák
Az egyes helyiségek kialakításánál a legfontosabb szempont, hogy a medence teret el kell választani az egyéb
helyiségektől (nappali, kondi terem stb.). Ez azért fontos, mert ezeknek a helyiségeknek a kívánt belső
légállapota, eltér a medencetérétől. Azonos légtérben különböző légállapot megvalósítása nem lehetséges.
A terek leválasztása különböző módokon oldható meg, falakkal, üvegfalakkal stb.. Legjobb leválasztási mód, ha alaprajzi lehetőség van rá, - a zárt közlekedőtérrel való elválasztás.
Kommunális uszodák
Az 5. táblázat tartalmazza a különböző helyiségek minimális nagyságát az uszoda vízfelületének
négyzetméterére vonatkoztatva.
5. táblázat. A helyiségek minimális mérete

A zuhanyzókat célszerű a medencetér és az öltözők közé helyezni, ami lehetővé teszi, hogy a fürdővendégek a
medence használata előtt is zuhanyozzanak.
Videó 1
Videó 2
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1.5. 2.1.5 Gépészeti terek
Az uszodák kialakításánál az egyik legfontosabb szempont, hogy az uszodatér alá legyen pincézve, hogy a
medence fala kívülről körbejárható legyen. Ez a megoldás amellett, hogy lényegesen leegyszerűsíti a gépészeti
szerelvények elhelyezését, lehetővé teszi a későbbiekben az esetleg előforduló medence szerkezeti hibák
egyszerűbb kijavítását.
Talajba épített medence esetén repedésből adódó szivárgás helyének megtalálása és a hiba kijavítása rendkívül
nehezen megoldható.
A megfelelő méretű és belmagasságú szellőzőgépház kialakítása a működés alapfeltétele. A szellőzőgépház és a
kazánház ne legyen azonos légtérben.
Mivel a légkezelő gépnek frisslevegő-, és kidobott levegő csatlakozása van, a gépházat úgy kell elhelyezni,
hogy ezek a csatlakozások megoldhatóak legyenek.

2. 2.2 Építészet, épületfizika összefoglalása
Legfontosabb követelmények:
• Jó minőségű anyagok beépítése
• Épületszerkezetek hővédelme, hőszigetelés
• Épületszerkezetek nedvesség elleni védelme
• Fal- és födémszerkezetek állagvédelmi ellenőrzése
• Nagy légtömörség
• Hőhídmentes kialakítás a csomópontoknál is.
Ha ezt a rendszert bármely pontján megbontjuk, akkor már nem lehet a megfelelő üzemet biztosítani. A nem
megfelelő tervezés és kivitelezés az uszodák esetében sokkal gyorsabban kialakuló épületkárosodásokat okoz,
mint az egyéb lakó- és középületek esetében, ahol a páravándorlásból eredő falnedvesedés, penészképződés
hosszú folyamat után következik be.
Gyakori meghibásodás pl. a többrétegű, szerelt tetőszerkezetek gyors állagromlása, amit sokszor csak a tető
teljes cseréjével lehet kijavítani. Az épületszerkezetek hő- és páravándorlásának folyamatát számítással és
szerkesztéssel lehet megtervezni, ellenőrizni. Az állagvédelmi ellenőrzéshez a külső hőmérséklet értéke: t= - 5
°C.

2.1. 2.2.1 Gépészeti szempontok
Az uszodák légtechnikai berendezései olyan állapotú levegőt állítanak elő, amely a helyiségbe juttatva képes az
ott keletkezett pára felvételére és elszállítására. Az ehhez szükséges levegő mennyiségét - ezáltal a légtechnikai
rendszer méretét - a medencetérbe bepárolgott víz mennyisége határozza meg.
A medence vizének párolgását olyan tényezők befolyásolják, amelyek a medence típusával, használatával,
üzemével szoros kapcsolatban állnak. Ezek az uszoda használatával kapcsolatos párolgást befolyásoló tényezők
a következők lehetnek:
• vízhőmérséklet,
• léghőmérséklet,
• belső levegő relatív nedvességtartalma,
• vízfelület mérete és mozgása a medence használatából adódóan.
A számításokat a német VDI 2089 tervezési segédletre építve lehet elvégezni.
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2.2. 2.2.2 Hőmérsékletek
Medencevíz hőmérséklet
Az emberi test állandóan hőt ad le a környezetének, amit metabolikus hőnek nevezünk. Ez a hőleadás
hővezetéssel, párolgással, konvekcióval és légzéssel történik. A vízben tartózkodó test konvekcióval jelentős hőt
ad le, amelynek mértéke függ a víz hőmérsékletétől és a benne tartózkodó mozgásától, de gyakran a medence
használók életkorát is figyelembe kell venni (pl. tanmedencéknél, gyermekek úszásoktatása esetén).
Termálfürdők esetében döntő szerepet játszik a rendelkezésre álló termálvíz hőmérséklete. Tekintettel kell lenni
azonban a légtechnikai berendezés kialakításánál, a termálvíz kémiai összetételére is, hiszen ez a levegőbe jutó
vízgőz által korrozív hatást gyakorolhat a rendszer elemeire. Ilyen esetekben a berendezés levegővel érintkező
felületein célszerű védőréteg kialakítása.
A vízmasszázs kedvező izomlazító hatását is csak 35-38 ºC-os vízhőfok mellett tudja kifejteni. Privátuszodáknál
kb. 28 ºC-os vízhőmérséklettel tudjuk a kellemes közérzetet biztosítani. A vízhőfok amellett, hogy emelkedése a
párolgás mértékének növekedését okozza, meghatározó tényező a léghőmérséklet, és az ehhez tartozó
páratartalom megfelelő értékének kialakításában. A medencevízre vonatkozó méretezési hőmérséklet értékeket
(tv) a 6. táblázat tartalmazza.
6. táblázat. Medencék vízhőmérséklete

Teremlevegő hőmérséklet
A mezítelen testről az azt beborító vízréteg párolgásának következtében további hőelvonás következik be.
Ennek a hőveszteségnek a csökkentése érdekében az uszodatér hőmérsékletét üzem közben a medencevíz
hőmérsékleténél 2-4 K-nel magasabb, de a 34°C-ot nem meghaladó értéken kell tartani.
Egyes üzemeltetők a terem hőmérsékletének csökkentésével próbálják a medencevíz párolgását csökkenteni.
Mivel a teremlevegő hőmérsékletének csökkenésével a levegő parciális nyomása is csökken, éppen fordított
hatást váltanak ki és növekedni fog a párolgás mértéke. A teremlevegőre vonatkozó méretezési hőmérséklet
értékeket a 7. táblázat tartalmazza.
7. táblázat. A teremlevegő hőmérséklete
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2.3. 2.2.3 Teremlevegő páratartalom
Általánosan elmondható, hogy alacsonyabb léghőmérséklet mellett magasabb relatív páratartalom engedhető
meg, és a belső levegő hőmérsékletének növekedésével a megengedhető páratartalom csökken.
A teremlevegő relatív páratartalmának a fiziológiailag elviselhető értéken kell lennie. Túl magas relatív
páratartalom fülledtség érzetet okoz. A fülledtségi határ mezítelen ember esetén p D=22,7 mbar parciális
vízgőznyomás ami megfelel x=14,3 g/kg abszolút nedvességtartalmú levegőnek. Ennek az empirikus értéknek a
túllépése csak akkor engedhető meg, ha a külső levegő abszolút nedvességtartalma meghaladja az x=9 g/kg
értéket, ami túlnyomórészt csak a melegebb hónapokban fordulhat elő. Ezeken a napokon magasabb f érték is
elfogadott. A túl alacsony páratartalom is kedvezőtlen, mivel serkenti a bőrfelület párolgását és hidegérzetet
okoz.
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a szabvány nem relatív páratartalom határértéket határoz meg, hanem
abszolút nedvességtartalom határértéket (14,3 g/kg). Ennek megfelelően a 8. táblázat tartalmazza az egyes
hőmérsékleteknek megfelelő előírt relatív páratartalom értékeket.
8. táblázat. Az uszodatér páratartalma

Amennyiben az uszodában nincsen fürdőüzem, a belső légállapotot úgy kell meghatározni, hogy
megakadályozzuk az uszodatérben lévő fém-, és faszerkezetek károsodását. Ennek megfelelően a teremlevegő
relatív páratartalmának értékét a 40%<f<64% tartományban kell tartani.
Kapilláris kondenzáció
A belső felületképzés elemi méretű üregeiben, járataiban (a kapillárisokban) a folyékony halmazállapotú víz
már akkor megjelenik, amikor még messze vagyunk a telítési légállapottól, a harmatponti hőmérséklettől.
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Ez a jelenség az anyagok szorpciós tulajdonságain alapul. A szorpcióra bővebben a szerkezeten belüli
nedvességtranszport folyamatoknál szeretnék kitérni.
A kisebb átmérőjű kapillárisok alacsonyabb, a nagyobb átmérőjűek magasabb relatív nedvességtartalom mellett
telítődnek folyékony vízzel. Az egészen kicsiny átmérőjű pórusok telítődése azonban még nem okozza a
nedvességtartalom meredek növekedését, az csak egy bizonyos pórusátmérő fölött észlelhető.
A szokásos felületképzések esetében φ=75 % relatív levegő nedvességtartalom mellett a kapilláris kondenzáció
kialakul.
A penészképződés hő- és páratechnikai feltételei A penészképződésnek szükséges előfeltétele a kapilláris
kondenzáció létrejötte és huzamosabb fennállása. Ahhoz, hogy a penészképződés valóban bekövetkezzék, még
egyéb feltételeknek is fenn kell állniuk (spóra, oldott tápanyag, pórusméret).
A tapasztalat szerint 3-5 egymást követő nap folyamán kell a kapilláris kondenzációnak fennállnia ahhoz, hogy
a penészképződés folyamata beinduljon.
A kapilláris kondenzáció megakadályozásával a penészképződést megelőzhetjük. Amennyiben a kapilláris
kondenzációt nem akadályozzuk meg, akkor a penészképződés elmaradásának a következő okai lehetnek:
• a helyiség levegőjében nem volt spóra (szinte valószínűtlen eset),
• nincs oldott tápanyag (ugyancsak kis valószínűségű eset),
• a felületkezelés mérgező gombaölő szerrel kezelt (ez utólagos javításoknál előforduló,
• átmeneti hatású eljárás, de a mérgek megjelenése belső térben nem előnyös),
• a felületképzés pórusainak átmérője a gombafonalakhoz viszonyítva túl kicsi.

2.4. 2.2.4 Levegőáramok
Az uszodák vizes helyiségeiben keletkező légnedvesség döntő hányadát a szellőző levegővel szállítják el.
Működése függ a külső levegő abszolút nedvességtartalmától, és a belső térben kívánt abszolút ill. a belső
hőmérséklethez tartozó relatív páratartalom értékektől.
Légkezelő berendezések alkalmazása a következő területeken szükséges:
• Uszodatér
• Személyzeti helyiségek
• Vizes helyiségek
• Öltözők
• Előcsarnokok és egyéb helyiségek (gépházak is) szükség szerint
Az előcsarnokokhoz és egyéb helyiségekhez (pl. fitness-termek, szaunák) esetleg szükséges légkezelő
berendezéseket a helyiségek használatának a függvényében kell méretezni.

2.5. 2.2.5 Uszodatér
Méretezési adatok
A maximális frisslevegő tömegáramot a nyári frisslevegő légállapotából: abszolút nedvességtartalma x=9 g/kg
(pD=14,4mbar) és az uszodatér méretezési légállapotából xL=14,3 g/kg (pD=22,7 mbar) lehet meghatározni. A
számítások során az egyes méretezési adatokat a h-x diagramból kell kikeresni.
A teremben keletkező vízgőzmennyiség valamint a szag-, és károsanyag koncentráció határozza meg a
szükséges frisslevegő tömegáramot. Légcsereszámra történő méretezés nem megengedett!
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Bepárolgó vízmennyiség meghatározása
A medencetér levegőjébe bepárolgó vízmennyiség meghatározásánál a kiindulási adat a medence vízfelülete. A
bepárolgó víztömegáramra érvényes a Dalton párolgási egyenlet:
mW=e AM (pS-pg) [g/h]
AM medencevíz felülete [m2], pS vízgőznyomás medencevíz hőmérsékleten [mbar], pg parciális gőznyomás a
teremlevegőben [mbar], e empirikus bepárolgási tényező [g/m2 h mbar] az úszó-, vagy fürdőmedence különböző
használati viszonyainak megfelelően.
A vízfelület nyugalma esetén a vízfelületen olyan páraréteg alakul ki, amely gátolja a párolgás folyamatát,
másrészt a medence párolgási felülete is ekkor a legkisebb.
A medence használata során a vízben végzett mozgás azonban kedvezőtlen a határréteg kialakulására, és
megnöveli a párolgó vízfelület méretét (hullámzás, vízcseppek). A medence használata és a párolgás intenzitása
közötti összefüggést a különböző méretezési módszerek tapasztalati párolgási tényezőkkel veszik figyelembe.
Nagyobb párolgási tényezővel kell számolnunk pl. egy pancsoló medencénél, mint egy olyannál amelyben idős
emberek tartózkodnak.
• 0.5 letakart medence (párolgás csak a túlfolyóból)
• 5 nyugodt vízfelület
• 15 lakóházi uszoda, kis vízfelület, alacsony felhasználószám a vízfelületre vonatkozóan
• 20 kommunális uszoda normál üzem
• 28 élményfürdő
• 35 hullámfürdő (a hullámgép üzemelése alatt)
Olyan élményfürdőknél, ahol sok vízi attrakció üzemel (csúszda, szökőkút, vízesés, vízágyú, ellen áramoltató,
hullámfürdő, patakok kialakítása, komprimált levegő víz alatti véletlenszerű bevezetése, stb.) egyenként vagy
egymással egyidejűleg, azok tulajdonságai, számai és üzemmódjaik függvényében további bepárolgás várható,
amit a páramentesítő légkezelő berendezés méretezésénél figyelembe kell venni (9. táblázat). A gyakorlatban
ezeket a vizes attrakciókat bizonyos egyidejűséggel (0,3-0,5) célszerű üzemeltetni.
9. táblázat. A bepárolgás értékei

A párolgás intenzitásának csökkentésére a medence vizét - amennyiben lehetőség van rá (üzemszüneti időben) lefedik. Ez az eljárás amellett, hogy költséges lehet, gyakran algásodás veszélyével is jár. A párolgás
üzemszüneti mértékét fedett uszodákban a klímatizáló berendezés szabályozástechnikailag is csökkentheti
(például a relatív nedvesség megengedett határértékének eltolásával), ezért a medencék üzemszüneti letakarása
nem használatos.
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Magyarországon is egyre inkább terjed az ún. élménymedencék létesítése. Ezekben a medencékben különböző
vizes attrakciók szórakoztatják a fürdőzőket.
Pezsgőfürdőknél még a medencevízbe bevezetett levegőáramot is figyelembe kell venni a számításkor. Ebben
az esetben a teljes bepárolgó víztömegáram:
mW= e AM (pS-pg)+VL rL (xS-xZ) [g/h]
e =11 g/m2 h mbar, VL bevezetett levegő térfogatáram [m3/h], rL a bevezetett levegő sűrűsége kg/m3, xS a kilépő
levegőáram vízgőztartalma g/kg (irányadó érték: telített állapot a vízhőmérsékleten), x Z a bevezetett levegőáram
vízgőztartalma g/kg.
A berendezés méretezésénél az uszoda üzemmódjai közül azt kell alapul venni, amelyiknél az egy órai átlagos
bepárolgási mennyiség a legmagasabb!
A VDI szerint a napi átlagos terhelésre való méretezés nem megengedett!
Befúvandó légmennyiség meghatározása
A szárításhoz szükséges levegő tömegáram meghatározása:
mL= mW / (xL-xZL) kg/h
mW a bepárolgó víz tömegáram kg/h, xL a befújt levegő abszolút nedvességtartalma g/kg (14,3 g/kg), x ZL a
bevezetett levegőáram vízgőztartalma g/kg (9 g/kg)
Magyarországon, amikor uszodai páramentesítés szóba kerül, sokan azonnal valamilyen hőszivattyús
megoldásra gondolnak. Ezért fontos itt megjegyezni, hogy a szabvány, az uszoda páramentesítéséhez egy
légmennyiséget ír elő, a hőszivattyú alkalmazása nem feltétlenül szükséges. A hőszivattyú alkalmazása
energiagazdálkodási kérdés, amely másként jelentkezik a villamos áram termelés és fogyasztás szintjén.
Szag-, és károsanyag koncentrációk
A fürdővendégek szerves és szervetlen anyagokat, mikroorganizmusokat visznek be a fürdővízbe. Még előírás
szerint adagolt klór mennyiség esetén sem valósul meg a tökéletes fertőtlenítés.
A teremben úgy kell meghatározni a légvezetést – a fürdővendégek tartózkodási zónájában a huzatmentességre
ügyelve – hogy az hozzájáruljon a vízfelületen keresztüli károsanyag koncentráció leépüléshez.
Termál-, és ásványvizeknél azok specifikus gázösszetevőire különösen ügyelni kell (pl. CH 4, CO2, H2S). A
termálvíz gáztalanítását a hévízkút közelében előírás szerint 0,8 l/Nm3 értékig el kell végezni, többek között a
robbanásveszélyes metántartalom eltávolítása miatt is.
Ilyen esetekben számítással meg kell vizsgálni a gázkoncentráció megengedhetőségét a MAK-érték
segítségével. A szükséges frisslevegő térfogatáram a következőképpen határozható meg:
V=C / (CMAK-CFL) m3/h
C károsanyag kibocsátás [m3/h], CMAK MAK-érték [mg/m3], CFL károsanyag koncentráció a külső (friss)
levegőben [mg/m3]
A fiziológiai jó közérzet megteremtéséhez gyakran nem elegendő a MAK-érték betartása, mivel az ember
számára érezhető szagküszöb a MAK-érték alatt van (pl. H2S-nél a MAK-érték 0,1 szerese).
A különböző szag-, és káros anyagok egyedileg vagy összeadódva negatív hatással lehetnek az emberi
egészségre, a MAK-érték elérése nélkül. Ezért a berendezés kialakításával lehetővé kell tenni a befújt
levegőárammal egy ismétlődő külső levegős üzemet 1°C-nál magasabb külső hőmérséklet esetén. A fürdőüzem
alatt a frisslevegő hányad >30%.
Személyzeti helyiségek
Úszómester- és egészségügyi helyiségek:
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V=25 m3/h a bruttó alapterület m2-ére vonatkoztatva.
Vizes helyiségek
Zuhanyzó helyiségek
V=220 m3/h zuhanyállásonként
A maximális befújt térfogatáram nem haladhatja meg a helyiség köbméterenkénti 30 m3/h-t.
WC-k
V=100 m3/h ülésenként vagy állásonként
A max. elszívott térfogatáram nem haladhatja meg a helyiség köbméterenkénti 15 m3/h-t.
Öltözők
Nagylégterű öltöző
V=20 m3/h a bruttó alapterület m2-ére vonatkoztatva.
Egyéni kabinos öltözők
V=15 m3/h a bruttó alapterület m2-ére vonatkoztatva.
Egyéb helyiségek
Az egyéb helyiségekben, mint pl. szauna, fitnessterem, a vonatkozó szabványok és segédletek előírásai szerint
kell a befújt levegő tömegáramát meghatározni.

3. 2.3 Hőszükségletek
Egy uszoda hővesztesége a következő tényezőkből tevődik össze:
• QT Az épület transzmissziós hővesztesége
• QSZ, az épület szellőztetésének hőszükséglete
• QP a medencevíz párolgásos hővesztesége
• QV a pótvíz hőigénye
• QHMV a vízfelmelegítés hőigénye
• fE egyidejűségi tényező 0,6-tól 0,9-ig
Az uszoda teljes hőigénye:
QH=fE · (QT+QSZ+(QP+QV) / 3+QHMV / 2)

3.1. 2.3.1 Az épület transzmissziós hővesztesége
Az épület transzmissziós hőveszteségét a szabvány szerint kell meghatározni,
A légtechnikai szellőző berendezések hőigénye
Uszoda légkezelőjének hőigénye
QSZ = mL (hB-hK) [kW]
QSZ a befújt levegő tömegárama [kg/s], hB a befújt levegő entalpiája [kJ/kg], h K a kevert ill. külső levegő
entalpiája [kJ/kg]
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Öltözők és mellékhelyiségek légkezelőjének hőigénye
QSZ=VSZ cp f (tB-tK) [kW]
VSZ a befújt levegő térfogatárama [m3/s], cp a befújt levegő fajhője [kJ/kg K], f a levegő sűrűsége [kg/m3], tB a
befújt levegő hőmérséklete [°C], tK a kevert ill. külső levegő hőmérséklete [°C]
Zuhanyzó terek légkezelőjének hőigénye
QSZ=VSZ cp f (tB-tK) [kW]
Az időnként megnövekvő parciális vízgőznyomás miatt -épületfizikai okokból - a befújt levegő
hőmérsékletének a teremhőmérsékleténél kb .6 K-el magasabbnak kell lennie (túlmelegedésre ügyelni,
megfelelő szabályozással).
Medencevíz hőigénye fürdőüzemben
Az uszodák medencevizének hőigénye fürdőüzemben a következőkből tevődik össze: a medencevíz
párolgásának hőigénye:
QV _ mV · r [kW]
mV bepárolgó víz tömegárama [kg/s], r párolgáshő medencevíz hőmérsékleten [kJ/kg]
A frissvíz utánpótlás hőigénye, ami frissvíz mennyiségétől és a látogatók számától (névleges terhelés l/h-ban)
függ:
QFV = N · mF · cpv · (tMV-tFV)
N a látogatók száma, mF frissvíz utánpótlás [kg/fő], cpv a víz fajhője [Wh/kg K] cpv =1,16 Wh/kg K, tMV a
medencevíz hőmérséklet [°C], tFV a frissvíz hőmérséklete [°C]
Egy medence névleges terhelésén, az egy üzemóra alatti fürdővendégek számát értjük, mely a méretezés
alapjául szolgál. Ez a szám a medence vízfelületéből, és az egy személynek szükséges vízfelületből számítható
ki:
N=AM n/aU,F [fő/h]
AM a medence felülete [m2], aU úszó és ugrómedencék esetén 4,5 m2/fő, aF fürdőmedencék esetén 2,7 m 2/fő, n
személyek cserélődése [1/h]
A medence falán keresztüli hőveszteség elhanyagolható.

3.2. 2.3.2 Medencevíz hőigénye újratöltésnél
A medencevíz felfűtési ideje nem lehet 24 óránál több.
A hőcserélő teljesítményét az újratöltéshez a következő módon lehet kiszámítani:
QU= mU cpv (tMV-tFV) [kW]
mF a víz tömegárama [kg/s], cpv a víz fajhője [kJ/kg K] cpv =1,16 Wh/kg K

3.3. 2.3.3 Használati melegvíz hőigénye
A HMV hőigénye a beépített zuhanyállásoktól függ. A szükséges zuhanyállások száma, a medence
vízfelületének függvényében határozható meg (10. táblázat).
10. táblázat. A szükséges zuhanyállások
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A személyenkénti zuhanyvíz szükséglet 0,05 és 0,08 m3. Különleges esetekben, mint pl. termálvizes fürdőkben a
felhasználás 100% több is lehet. (Különböző vizsgálatok szerint egy fürdőben az összes vízfelhasználás
átlagosan 130-200 l/fő) Az egyidejűségi tényező két faktorra osztható:
• f1 egyidejűségi faktor a zuhanyzók óránkénti kihasználtságának függvényében (0,6 – 0,8)
• f2 tárolókapacitás faktor,
A HMV hőigényét a következő összefüggésből lehet meghatározni:
QHMV=ZmZ cpv (tM-tH) f1 f2 [kW]
Z a zuhanyállások száma, mZ zuhanyvíz szükséglet [kg/s], (0,20-től 0,27-ig) (12-től 16 l/perc), cpv a víz fajhője
[Wh/kg K], tM melegvíz hőmérséklet [°C], (42°C), tH hidegvíz hőmérséklete [°C]

3.4. 2.3.4 A légcsatornák hőszigetelése
A hőszigetelés kialakításánál figyelembe kell venni a tűzvédelmi követelményeket. A hőszigetelő anyagok
kiválasztásánál és azok védelménél a következő szempontokat kell vizsgálni:
• hővezetési képesség
• anyagszilárdság
• kémiai ellenálló képesség
• mechanikai igénybevétel
• nem éghetőség
Mechanikai hatásoknak kitett helyen a légcsatornákat és szerelvényeket védőburkolattal kell ellátni.

4. 2.4 Energiafelhasználás
4.1. 2.4.1 Az energiahordozó és a hővisszanyerő kiválasztása
Az alkalmazott energiahordozó és hővisszanyerő berendezések kiválasztásánál, gazdaságossági szempontokat,
és a környezetre való kihatásukat kell figyelembe venni. Megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségét
meg kell vizsgálni

4.2. 2.4.2 Friss levegővel történő szellőztetés
A frisslevegővel történő szellőztetés a szellőzőberendezések legegyszerűbb típusa, amely nem más, mint egy
légfűtő berendezés.
A külső friss levegő nedvességtartalma kisebb mint a csarnokban lévő levegőé. Ez a nedvességtartalom
különbség teszi lehetővé a csarnok levegőjének szárítását. A csarnokba bejuttatott friss levegőt a befúvás előtt
szűrőn és fűtőkaloriferen vezetik keresztül. A felhasznált levegő kifúvása közvetlenül a szabadba történik. Ez az
eljárás viszonylag egyszerű kialakításhoz és olcsó beruházáshoz vezet, de magas üzemeltetési költségeket jelent,
hiszen nagy mennyiségű hideg levegőt kell felmelegíteni, és a távozó levegő hőtartalma mindenféle hasznosítás
nélkül a szabadba kerül.

47
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők, uszodák klímatizálása

A gazdaságtalan üzemet esetenként a szállított levegő térfogatáramának fokozatos vagy fokozatmentes
szabályozásával lehet csökkenteni.

4.3. 2.4.3 Visszakevert levegővel történő szellőztetés
A rendszer kialakítása olyan, hogy zsalun keresztül lehetőség van a távozó levegő egy részének a
visszakeverésére. Ezáltal a kalorifer teljesítményigénye csökken, hiszen a keverék hőmérséklete a visszakeverés
mértékétől függően közel áll a távozó levegő hőmérsékletéhez.
A visszakeverés mértékének a kötelező friss levegő mennyiség szab határt, amely 20-40 m3/h/fő értékre vehető
fel, ill. kommunális uszoda légkezelője fürdőüzemének -a kötelező frisslevegő. Ha a külső levegőt nem fűtjük
elő, akkor a frisslevegő és helyiségből távozó levegő keveredési pontja a telített mezőbe eshet, aminek
következtében a levegőből nedvesség csapódhat ki. Ezt elkerülendő a külső friss levegőt majdnem minden
esetben elő kell fűteni.
Visszakeveréses rendszerek szabályozását úgy alakítják ki, hogy a zsaluzat mindig a fejlődő pára
mennyiségének megfelelő frisslevegőt engedi a medencetérbe jutni. Ezáltal szinten tartható a helyiség
levegőjének páratartalma minimális frisslevegő felfűtés igénye mellett.
Gazdaságilag kedvezőbb megoldás mint a frisslevegős ködtelenítés, de a rendszer kivitelezése bonyolultabb. A
légcsatorna hálózat kiépítésének költségei megegyeznek a hővisszanyerős rendszereknél felmerülő költségekkel.

4.4. 2.4.4 Hővisszanyerés az elszívott levegőből és az elfolyó
vizekből
Hővisszanyerő berendezések
A szellőztető rendszerek üzemeltetésekor az egyik legjelentősebb veszteség a távozó levegővel elvitt hőáram. A
távozó levegő entalpiájának hasznosítása különböző kialakítású hővisszanyerő (hőcserélő) készülékekkel
lehetséges. A jelenleg használatos hővisszanyerő berendezések az alábbiak szerint csoportosíthatók:
rekuperatív rendszerű hőcserélők
a légáramok között a hőcsere közvetlen
• lemezes hőcserélő
• simacsöves hőcserélő
közvetett hőcsere, hőcsere közvetítő közeggel
• körfolyamattal összekötött bordáscsöves hőcserélő kényszerített áramlással
• hűtőkörfolyamattal összekötött bordáscsöves
• hőcserélő kényszerített áramlással
• hőcsöves hőcserélő vízszintes és függőleges beépítésben
regeneratív rendszerű hőcserélők
• tárolótömeg áll és a levegőáramokat periódikusan cserélik
• tárolótömeg forog, levegőáramok iránya állandó
A hővisszanyerők két nagy csoportja között az alapvető különbség az, hogy a regeneratív rendszerű
hőcserélőknél a két levegőáram között anyagcserét is megengedünk, míg a rekuperatív rendszereknél csak
hőcsere lehetséges. A regeneratív hőcserélők ezáltal a légáramok között a látens hőt is cserélik, míg a
rekuperatív hőcserélőknél egy száraz hőcsere történik.
Hővisszanyerő berendezésekben lejátszódó folyamatok
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Egy általános hővisszanyerési folyamat látható a 20. ábra. A folyamat során a melegebb közeg hőjének egy
részét átadja a hidegebb közegnek. Ezáltal hőmérséklete és nedvességtartalma is lecsökken, a hőt felvevő
közegé pedig megnő. Az ábra általános esetet mutat be, segítségével definiálhatjuk a hőcserére jellemző
megvalósulási fokot.

20. ábra. Egy általános hővisszanyerési folyamat
A megvalósulási fok azt mutatja meg, hogy a fűtő vagy fűtött (hűtő vagy hűtött) közeg hőmérsékletváltozása
hogy viszonyul a legnagyobb hőmérsékletkülönbséghez (hőmérséklet visszanyerési hatásfok).
h = (t4-t3) / (t1-t3)
t1 a távozó levegő száraz hőmérséklete a hőcserélő előtt, t3 friss levegő hőmérséklete a hőcserélő előtt, t4 friss
levegő száraz hőmérséklete a hőcserélő után.
Mivel a megvalósulási fok a hővisszanyerés megvalósulásának jóságára utal, a szakirodalomban jósági foknak
illetve hővisszanyerési foknak is nevezik.
A rekuperatív hőcserélőkben nincs anyag-(nedvesség-) csere, ezért az ezekre jellemző folyamatábra az
előbbihez képest módosul (21. ábra)

21. ábra. Hővisszanyerés rekuperatív hőcserélőben
Az a) ábra azt az esetet mutatja, mikor kondenzáció a hőcsere során nem lép fel, a b) esetben – és uszodáknál ez
tekinthető általános esetnek – van nedvességkicsapódás.
Mivel a hővisszanyerés a nyári időszakban a távozó levegőből felesleges lenne, hiszen a helység túlfűtését
eredményezné, ezért a hővisszanyerés mértékének szabályozására a friss levegőcsatornába bypass beépítése
szükséges.
Rekuperatív rendszerű hőcserélők
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A rekuperatív rendszerek - attól függően, hogy a hőátadás egy vagy több lépcsőben történik – két csoportra
oszthatók.
Közvetítő közeg felhasználása nélküli hőcserélők
Ezekben a berendezésekben a légáramok egymástól szilárd fallal elválasztva haladnak, tehát a két áram
keveredése nem léphet fel. Mivel a távozó levegő nedvességtartalma magas, a hideg frisslevegőnek történő
hőátadás során a hőcserélőben fennáll a kondenzáció lehetősége, ezért a szerkezetnek korrózióállónak kell
lennie. Ezek rendszerint lemezes kivitelű, keresztáramú hőcserélők. A keresztáramú hőcserélőknél az
áramlatokat elválasztó lemezek anyaga szerint megkülönböztetünk:
• üveglemezes hőcserélőt. Az üveg előnye a jó korrózióállóság, a viszonylag rossz hővezetési tényezője a
vékony lemezek miatt a hőátadásban nem játszik szerepet. Hátránya az üveg kis mechanikai szilárdsága, ezért
a csatornák között a nyomáskülönbség üvegminőségtől függően max. 300-400 Pa lehet.
• alumíniumlemezes hőcserélőt. A nagyobb szilárdság miatt a légcsatornák között nagyobb nyomáskülönbség
engedhető meg, a hőcserélő a ventilátorok elhelyezésére nem érzékeny. Hátránya azonban a korrózív
anyagokkal szembeni kisebb ellenállása.
• polipropilén hőcserélőket. Ezeknek a hőcserélőknek nagy előnye az agresszív közegeknek (pl. uszoda
levegőjében lévő klórtartalmú vízgőz) való tökéletes ellenállóképesség, sav-, lúg-, és korrózióálló. A
hőcserélő szennyeződésekre teljesen érzéketlen, felületén semmiféle anyag nem tapad meg. A polipropilént a
gyártás során ragasztani is csak különleges eljárással lehet. Ez a tulajdonsága főleg az algásodás elkerülése
szempontjából kedvező.
A lemezes hőcserélőkben a hőátadási viszonyok szempontjából kedvező turbulens áramlás elérése érdekében a
levegő áramlási sebessége 3-8 m/s érték között változhat.
A hőcserélő beépítése egy-, vagy többszörös keresztáramú lehet, azonban az áramlási ellenállás növekedése
miatt kettős keresztáramnál többet ritkán alkalmaznak.
A kedvező hőátadási viszonyok miatt ezeknek a hőcserélőknek a hővisszanyerési foka viszonylag magas (50-60
% fokozatonként).
Közvetítőközeges hővisszanyerők
A belső térből elvezetett elhasznált levegő entalpiája akkor is hasznosítható, ha a távozó és friss levegőt szállító
csatorna távolabb van egymástól. A két levegőáramba hőcserélőket helyeznek el, melyek között szivattyúval
hőátadó közeget cirkuláltatnak. A távozó levegő, hőjének egy részét átadja a folyadéknak, amely ezt a hőt a friss
levegőnek "közvetíti". Közvetítő közegként különféle folyadékok felhasználhatók, pl. olaj, glykol stb. A
megoldás előnye, hogy már meglévő rendszerekbe utólagosan is beépíthető, a hőcserélők áramlási
ellenállásának és helyigényének figyelembevételével.
Hátránya, hogy a hőátadás több lépcsőben történik, és ez a hővisszanyerés hatásosságát rontja. Kedvezőtlen
továbbá, hogy a hőátadó közeg szállítása is hőveszteséggel jár. Az ilyen hővisszanyerési rendszerek jósági foka
megfelelő kivitelezés mellett is csak kb. 30%, de a gyakorlat még ettől is sokszor elmarad.
Hőszivattyú
A termodinamika II. főtétele értelmében alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre külső
munkavégzés befektetése nélkül hő nem áramlik. Amennyiben azonban a beépített hőcserélők között olyan
közvetítőközeget (pl. freonos hűtőközeg) áramoltatunk, amely a hőfelvétel illetve a hőleadás során
halmazállapotot vált, és a körfolyamat munkaigényét kompresszorral biztosítjuk, akkor is hőt nyerhetünk vissza
a távozó levegőből, ha annak a hőmérséklete alacsonyabb.
A hőszivattyú hővisszanyerős alkalmazása során a távozó levegőcsatornába az elpárologtatót, a külső
levegőcsatornába a kondenzátort helyezik el. A hőszivattyús hűtőkörfolyamatnak az uszodaklimatizálásnál azért
is nagy szerepe van, mert az uszoda levegőjét nemcsak frisslevegő bevezetésével lehet szárazabbá tenni, hanem
a nedvesség kondenzálásával is. A levegőben lévő nedvesség kicsapódik, ha azt a harmatponti hőmérséklete alá
hűtjük. Ez történik a körfolyamat elpárologtatóján, a nedves levegő lehűl, és a hőcserélő felületén víz válik ki. A
lehűlt levegőt aztán visszakeverve, a kondenzátoron keresztül vezetve fűtjük vissza és fújjuk be a terembe.
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Nyári időszakban, amikor a frisslevegő fűtése a kondenzátorral felesleges lenne, a körfolyamat hőjét a medence
vizének fűtésében, illetve a használati melegvíz előállítása során hasznosíthatjuk.
Hőcsöves hővisszanyerő
A hőcsöves hővisszanyerő lényegében egy hűtőközeggel töltött bordázott cső, amelynek egyik vége mint
elpárologtató, másik vége mint kondenzátor működik. Segédenergia nélküli önálló hűtőkörfolyamatként üzemel.
Függőleges elrendezés esetén a meleg levegőáramot a hőcső aljára, a hideget pedig a tetejére vezetik rá. A
meleg levegő leadva hőjét elpárologtatja a hűtőközeget, ami felszáll a cső felső részébe. A hűtőközeg gőze a
hidegebb légáram hatására kondenzálódik és a nehézségi erőtér hatására folyik vissza a cső alsó részébe.
Amennyiben – rögzített csatornák esetén – télen és nyáron is üzemeltetni akarjuk a termocsöves hővisszanyerő
berendezést, akkor vízszintesen kell beépíteni.
A vízszintes elrendezésű csőben porózus betétet helyeznek el. A hűtőközeget a kapilláris hatás továbbítja a cső
egyik végéből a másikba. A vízszintes elrendezésű hőcsövek a gyakorlatban kevésbé elterjedtek.
A freonos közvetítőközeges hővisszanyerő berendezésekben a felhasznált hűtőközegre ma már szigorú
környezetvédelmi előírások vonatkoznak.
Példaként említenénk az R12-es jelű közeg betiltását, valamint hogy a mai berendezésekben igen elterjedt R22
beépítése is tilos 2000-től, használható pl. az R407C hűtőközeg.
A légkezelő berendezések gazdaságos üzeme céljából a különböző hővisszanyerési módokat gyakran együttesen
is alkalmazzák, kombinálják. A hőszivattyús levegőszárítás energiaköltségeit csökkenteni lehet a távozó és a
frisslevegő közötti hőcserével. Egy hőcső vagy egy lemezes hőcserélő beépítésével az elpárologtató előtt a
távozó (szárítandó) levegőt előhűthetjük, illetve a kondenzátor előtt a frisslevegőt előfűthetjük. Ezáltal a
kompresszor teljesítményfelvétele nagymértékben csökkenthető.
Regeneratív rendszerű hőcserélők
Regeneratív hővisszanyerő berendezésekben a két áramló közeg között anyagcsere is lehetséges, ez jobb
hőcserét jelent, ami nagymértékben javítja a hővisszanyerés hatásosságát. Az elérhető jósági fok 70-80 %
közötti, de vannak gyártók, akik 90 %, vagy ennél magasabb hatásfokot garantálnak. Ekkora hővisszanyerési
fok mellett utófűtő kaloriferre esetenként már nincs is szükség. Az ilyen szellőztető berendezések jól
hasznosíthatók tárgyalótermek, tornatermek, sörözők szellőztetésére, ahol gazdaságosan kell nagymennyiségű
frisslevegőt a beltérbe juttatni a levegő kiszáradása nélkül.
Uszodáknál azonban a regeneratív rendszerű hővisszanyerők nem alkalmazhatóak. A szellőzőlevegő
nedvességtartalmát növelné a távozólevegőtől visszanyert nedvesség – ami egyes esetekben 60-75% is lehet –,
ezáltal csökkenne az adott légmennyiséggel medencetérből elvihető pára mennyisége.
Helyi légszárító berendezések
A központi légkezelő berendezések mellett – inkább csak kisebb uszodákban - elterjedtek a helyi légszárító
berendezések is. Ezek a készülékek a medencetérben (falon, falsarokban) kerülnek elhelyezésre.
Működésük alapvetően egy hűtőkörfolyamatra épül, az elpárologtatón és a kondenzátoron ventilátor hajtja át az
uszoda levegőjét. A levegőben lévő pára az elpárologtatón lekondenzálódik, a kondenzátumot az elpárologtató
alatt elhelyezett edény gyűjti össze, amelyet időszakosan üríteni kell, illetve gondoskodni kell a kondenzátum
elvezetéséről. A lehűlt levegőt befújás előtt a kondenzátor fűti vissza.
A berendezés előnye, hogy kompakt, nincs szükség csatornahálózatra, üzemeltetése különösebb előzetes
tervezést nem igényel. Hátránya, hogy a helyiségben lokálisan átöblítetlen (holt) terek alakulhatnak ki, ahol a
páratartalom feldúsulhat. A helység frisslevegő igény ellátása sem megoldott.
Mint ismeretes, a kondenzátor a levegőnek leadja egyrészt az elpárologtatón felvett hőt, másrészt a kompresszor
munkájának a hőjét is. A hűtőkörfolyamat összességében hőt termel. Ez nyáron kedvezőtlen, mivel a berendezés
feleslegesen fűti az uszoda levegőjét. A túlfűtés problémáját a medencevíz melegítő kondenzátor beépítése sem
oldja meg tökéletesen, mert a medence vize hőtárolásra nem alkalmas, egy idő után a víz is túlmelegszik ezáltal
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fokozva a párolgást. Hátránya továbbá, a feleslegesen magas villamosenergia költség, valamint az uszodatérben
a kompresszor és a ventilátor által keltett zaj.
Hővisszanyerés az uszoda levegőjéből
Az uszoda levegőjéből való hővisszanyeréshez a következő készülékeket lehet alkalmazni:
• rekuperatív lemezes hővisszanyerő (1,2,3 fokozatú)
• hőcsöves hővisszanyerő
• közvetítőközeges hővisszanyerő
• hőszivattyú.
A kidobott levegőből való hővisszanyerő készüléknek, a várható átlagos párolgási tömegáram esetén, magas
hatásfokkal és ill. teljesítményszámmal kell rendelkeznie (10. táblázat). Ezeket az értékeket pl. hőszivattyúknál
a szárítóegység és egy rekuperatív hővisszanyerő kombinációjával lehet elérni.
Többfokozatú kompresszor alkalmazásával, alacsonyabb vízpárolgás esetén is (pl. használaton kívüli medence
esetén) kedvezőbb teljesítményszám érhető el.
Hővisszanyerés az öltözők és mellékhelyiségek levegőjéből
Az öltözők és mellékhelyiségek levegőjéből való hővisszanyeréshez a következő készülékeket lehet alkalmazni:
• rekuperatív lemezes hővisszanyerő
• hőcsöves hővisszanyerő
• regeneratív hővisszanyerő
• forgódobos
• akkumulátoros
• közvetítőközeges hővisszanyerő.
Hővisszanyerés a zuhanyzóhelyiségek levegőjéből
A hővisszanyeréshez az uszodatérből levegőjénél leírt készülékek alkalmazhatóak. Amennyiben a
hővisszanyeréshez hőszivattyút alkalmaznak, úgy a zuhanyzóhelyiség elszívott levegőjének időnkénti magas
páratartalma kihasználható.
Hővisszanyerés az elfolyó vizekből
A zuhanyvizekből, a víztárolók túlfolyóvizeiből és a szűrő visszamosatásból való hővisszanyeréshez a
következő készülékek alkalmazhatók:
rekuperatív hővisszanyerő
hőszivattyú (11. táblázat).
11. táblázat. Az elfolyó vizekből visszanyerhető hő
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Ezeknek az elfolyó vizeknek a szétválasztott begyűjtéséhez külön csővezetékeket kell tervezni. A hővisszanyerő
készülékeknek önműködő tisztító szerkezettel kell rendelkezniük.

5. 2.5 Légvezetés
A megfelelő légvezetés kialakítása az uszodában, elengedhetetlenül szükséges a megfelelő teremklíma
eléréséhez, a jó átöblítéshez és az épületszerkezeti károsodások megelőzéséhez. Esetenként előfordulhat, hogy
az egyébként megfelelően méretezett légkezelő berendezés a helytelen légvezetési rendszer miatt nem tudja
megfelelően ellátni feladatát.
A levegő elosztásához szükséges légcsatorna hálózatot négy vezetékszakaszra lehet osztani:
• külsőlevegő légcsatorna: a frisslevegő légkezelő berendezésbe való juttatása
• befúvó légcsatorna: a kezelt levegő befúvása az uszodatérbe
• elszívó légcsatorna: a párás uszodai levegő elvezetése a légkezelőhöz
• kidobó légcsatorna: a használt levegő épületből való kivezetése
Mind a négy légcsatornába a szellőzőgép közelében hangtompító elem beépítése szükséges.

5.1. 2.5.1 Külső levegő légcsatorna
A frisslevegő vételére több megoldás is lehetséges. Oldalfalba épített rácson keresztül. A rács elhelyezésénél a
helyi adottságokat figyelembe kell venni (pl. utcafront esetén a légrács alja a földtől min. 2m-re legyen).
Zöldövezet esetén lehetséges angol aknán keresztül frisslevegőt bevezetni (privátuszodáknál elterjedt
megoldás).
A kondenzáció elkerülése érdekében a légcsatornát teljes hosszában hőszigetelni kell.
A légcsatornában a légsebességekre a befúvásnál megadott értékek az irányadóak. A frisslevegő rácsokon
(esővédő fixzsalu) a levegő sebessége ne legyen nagyobb 1 -2 m/s-nál.

5.2. 2.5.2 Befúvó légcsatorna
A befúvásnál lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy alulról fújjunk be az ablakok előtt. Ezt pl. résbefúvó
alkalmazásával lehet megvalósítani. A résbefúvókat a gerinc légcsatornáról Ø110-es vezetékekkel tápláljuk
meg. Az Ø110-es födémáttörések folyóméterenkénti számát a befúvandó légmennyiség dönti el. A 1. ábran
látható a résbefúvó beépítésénél kialakuló rétegrend.
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22. ábra. A résbefúvó rétegrendje

23. ábra. A résbefúvó beépítése
A 23. ábra a résbefúvó beépítése és a burkolás utáni végleges állapot látható. A befúvásból mindössze egy
vékony rés látszódik a padlóban. A befúvó légcsatorna hálózatot teljes hosszában szigetelni kell a hőveszteség
csökkentése érdekében A légcsatornák keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy a következő
légsebességeket lehetőleg ne lépjük túl:
• gépházon belül vmax=6-7 m/s
• gépházon kívül gerincvezetéken vmax=4-5 m/s
• befúvás közelében ágvezetéken vmax=3-4 m/s
• a befúvó elemeken a gyártók javaslatai szerint
Az egyenletes levegőelosztás érdekében a résbefúvó mentén az elosztóvezetéket folyamatosan szűkíteni kell,
vagy ha lehetőség van rá körgyűrűt kialakítva még jobb légelosztás valósítható meg. Ellenkező esetben az egyes
leágazásoknál szabályozó pillangószelepek beépítése szükséges.

5.3. 2.5.3 Elszívó légcsatorna
Irányítottan elszívni nem lehetséges, ezért nem érdemes bonyolult elszívó hálózatot kiépíteni. Mivel a befúvás
alulról történik a helyiség átöblítése érdekében az elszívást célszerű a helyiség magaspontján elhelyezni, de ez
sem törvényszerű. Kisebb uszodák esetén elég egy rácson keresztül elszívni.
A légcsatornában a légsebességekre a befúvásnál megadott értékek az irányadóak. Az elszívó rácsokon a levegő
sebessége ne legyen nagyobb 1,5 m/s-nál.

5.4. 2.5.4 Kidobó légcsatorna
Az elhasznált levegő épületből való kijuttatására a legkedvezőbb megoldás az épület tetején elhelyezett
légrácson keresztül való kidobás. A légcsatornában a légsebességekre a befúvásnál megadott értékek az
irányadóak. A kidobó rácsokon a levegő sebessége általában nem nagyobb 1,5 m/s-nál.
Oldalfalba épített rács esetén a frisslevegő rácstól legalább 4-5 m távolságot kell betartani a rendszer rövidre
záródásának elkerülése érdekében. A legújabb magas hatásfokkal üzemelő hővisszanyerők alkalmazása esetében
a kidobó légcsatornát, ugyanúgy mint a külsőlevegős légcsatornát szigetelni kell.
Épületszerkezetileg jól konstruált uszoda (fürdő) néhány év alatt károsodik, ha nem megfelelő a szellőzés, vagy
nem működtetik. A belső hőmérséklet mellett a levegő relatív nedvessége a meghatározó. A külső határoló
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felületen bekövetkező páralecsapódás nem kívánatos, lényeges a medence feletti födémszerkezet átnedvesedés
elleni védelme, hogy elkerüljék a szerkezetben bekövetkező páralecsapódást. A gombásodás valós veszély.
Ugyanakkor a nagy vízfelület komoly hő- és nedvességterhelést jelent. A szokásos relatív páratartalom télen φ =
~0,5 (50%) míg nyáron φ = ~0,6 (60%).
Minél nagyobb a térben a páratartalom, annál kisebb páramennyiséget képes felvenni a levegő. A párolgás
ugyanakkor hőelvonással jár, mely hűti a medence vizét. Általában nem megengedett a légcsere-szám alapján
felvett szellőző levegő tömeg-(térfogat-) áram meghatározás. A berendezés üzeme 24 órát igényel, mert az
épületszerkezet károsodhat!

6. 2.6 Uszodák, fürdők klímarendszerei
A megismert összefüggések és szempontok kielégítésére nagyon sokféle rendszerrel találkozhatunk a
gyakorlatban. Ezek közül néhányat mutatunk be példaként
Egyszerű uszodaszellőzés elvi felépítését mutatja a 24. ábra.

24. ábra. Uszoda szellőzés elvi vázlata
Az ilyen rendszerekben a hővisszanyerő berendezéssel 55-70% hőenergia megtakarítása érhető el, mert az
elszívott meleg belső téri levegő hőtartalmának jelentős hányadát átviszik a szellőző levegő hőtartalmának
növelésére.
Magánuszodákban egyszerűbb hőszivattyús ködtelenítő berendezés is megteszi, mert kicsi a használók száma,
és a külső befúvás szakaszos lehet. A belső levegő visszaforgatott, a hőszivattyú elpárologtatója szárít,
kondenzátora utófűt.
A hőszívattyú felhasználásának az elhasznált víz energitartalmának hasznosítására egy megoldást mutat a 25.
ábra.
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25. ábra Hőszivattyú beépítése a használt víz hasznosítására
Az energiamegtakarítás érdekében javasolt hővisszanyerési megoldások közül példaként a zuhanyozó vizéből
történő hővisszanyerési rendszert mutat a 26. ábra.

26. ábra. Hővisszanyerés zuhanyozó vizéből
Helyi légszárítók ideális megoldást nyújtanak privát uszodák pezsgőfürdők, zuhanyzóhelyiségek és edzőtermek
páratartalmának szabályozásához. Feladatuk, hogy rögtön a ködképződés helyén gyűjtsék össze és vonják el a
keletkező nedvességet.
Kétfajta elhelyezés lehetséges. Közvetlenül az uszodatérbe vagy egyéb olyan helyiségbe kell telepíteni, ahonnan
nedvességet szeretnénk elvonni, vagy a légszárítókat egy szomszédos helyiségben kell elhelyezni, ahonnan a
készülék a fali átvezetőn és az alumínium befúvó és elszívó rácson keresztül csatlakozik a szárítandó
helyiséghez.
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A beépített ventilátor egy szűrőn keresztül beszívja a nedves levegőt a készülékbe. A levegő áthalad az
elpárologtatón, ahol páratartalma a hideg felületen kondenzálódik, és vízcsepp formájában a csepptálcába,
onnan pedig a csatornába kerül. A lehűlt levegő ezután átmegy egy második hőcserélőn, a kondenzátoron, ahol
nemcsak az előző hűtésből keletkező hőt, hanem a készülék elektromos energia felvételének megfelelő
hőmennyiséget is felveszi, így a készülékből tisztább, szárazabb és néhány fokkal melegebb levegő lép ki.
Előnye, hogy kompakt, nincs szükség csatornahálózatra, üzemeltetése különösebb előzetes tervezést nem
igényel. Hátránya, hogy a helyiségben lokálisan átöblítetlen holt terek alakulhatnak ki, ahol a páratartalom
feldúsulhat. A helyiség frisslevegő-ellátása sem megoldott, feleslegesen magas a villamos energia költség,
jelentős az uszodatérben a kompresszor és a ventilátor által keltett zaj.

27. ábra. Légcsatornázott építőkocka felépítésű légszárítók, hőszivattyús víz és levegő fűtéssel
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28. ábra. Uszodai légkezelő működési elve
A kondenzátor a levegőnek leadja egyrészt az elpárologtatón felvett hőt, másrészt a kompresszor munkájának a
hőjét is. A hűtő-körfolyamat összességében hőt termel. Ez nyáron kedvezőtlen, mivel a berendezés feleslegesen
fűti az uszoda levegőjét. A túlfűtés problémáját a medencevíz-melegítő kondenzátor beépítése sem oldja meg
tökéletesen, mert a medence vize hőtárolásra nem alkalmas, egy idő után a víz is túlmelegszik, ezáltal fokozva a
párolgást.

7. 2.7 Önellenőrző kérdések
1. Milyen méretű medencéket ismer?
2. Milyen befolyásolják a medence vizének párolgását?
3. Milyen legyen a medencetér páratartalma?
4. Milyen terekben szükséges a levegő kezelése?
5. Hogyan számítja a levegőbe bepárolgó víz mennyiségét?
6. Pezsgőfürdőnél hogyan számítják a bepárolgó víz tömegáramát?
7. Hogyan számítják a befúvandó légmennyiséget?
8. Milyen tényezőkből tevődik össze az uszoda hővesztesége?
9. Mennyi lehet a medencevíz felfűtésének ideje?
10.

Hogyan számítják a hőcserélő teljesítményét ujratöltésnél?

11.

Milyen hővisszanyerő berendezéseket ismer?
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3. fejezet - Vízellátás
A fürdők és uszodák funkciója szempontjából a vízellátás a legfontosabb ismeret. A vízellátás az épületgépészet
egyik szakága és erre épül az uszodai vízhasználattal kapcsolatos sajátos terület.
A víz az élet alapfeltétele, víz nélkül nem létezik élet. Az ember a mindennapi életében a vizet azonban nemcsak
az életet fenntartásához, hanem egyre nagyobb mértékben tisztálkodási és élvezeti célra is használja. A vízmennyiséget ezeken kívül még nagyon nagy mértékben megnöveli a különböző tevékenységeihez – termelési és
termesztési célra - felhasznált víz. Ennek következménye, hogy a víz természetes körforgásában egyre több
olyan anyag is vesz részt, melyek a felhasználás szempontjából károsak. Így a vízellátás kérdéskörében mind
nagyobb szerepet kapnak azok a technológiák, illetve berendezések, melyek a víz felhasználásra való
alkalmasságát biztosítják. A felhasználás igényeinek kielégítésére tehát nem elegendő az alkalmazandó
berendezések műszaki paramétereinek számbavétele, hanem egyre inkább előtérbe kerül a vízminőség, a víz
kémiai tulajdonságainak és az ezekből adódó követelményeknek a gondos mérlegelése is.

1. 3.1 Vízzel szembeni követelmények
A követelményeket mindig a felhasználás célja határozza meg. A vízzel szemben megfogalmazható
követelmények is sokfélék lehetnek, más minőségű az ivásra, más a WC öblítésre, más a locsolásra, stb. szánt
víz. Jó lenne, ha a vízhasználat szempontjából ezekhez a követelményekhez igazodva a vizet több
szennyezettségi lépcsőnek megfelelően, takarékosan használnánk fel. Erre törekvések vannak, de még ma is
általános, hogy a létesítményekben általában egyféle víz van, és ennek a legigényesebb követelményeknek, az
emberi fogyasztásnak kell megfelelni. Ez a víz, az un. ivóvíz kerül ma vízellátó rendszerekbe, ezért a vízellátó
rendszereknél mi is ennek megfelelően tárgyaljuk a vízminőség kérdését, és nem foglalkozunk, az egyébként
fontos vízgazdálkodás kérdésével, és ennek technikai lehetőségeivel.
A víz tulajdonságai közül csak azokkal a fontosabb tulajdonságokkal foglalkozunk, melyeknek a vízellátás
szempontjából van jelentősége. A vízközeg a vízellátó és vízelvezető rendszereken kívül szinte minden
épületgépészeti berendezésben előfordul, egyes kedvező tulajdonságai miatt. Vannak azonban olyan
tulajdonságai is, amelyek a gépészeti rendszerre nézve károsak lehetnek, ezért az épületgépészeti gyakorlatban
tekintettel kell lenni ezekre a tulajdonságokra, és a víz kezelésével és/vagy a gépészeti berendezés megfelelő
kialakításával meg kell akadályozni a károk keletkezését.

1.1. 3.1.1 A víz fizikai tulajdonságai
A víz mozgása szempontjából a sűrűsége és a viszkozitása, a hőközlés szempontjából a víz fajhője fontos fizikai
tulajdonság.
A víz sűrűsége a hőmérséklet és a nyomás hatására változik. A legnagyobb értéket + 4 °C hőmérsékletnél és 0,1
MPa nyomásnál éri el.
A viszkozitás a folyadék áramlásakor egymáshoz képest elcsúszó rétegek között fellépő, súrlódó jellegű,
mozgást gátló ellenállás. Az abszolút vagy dinamikus viszkozitás a csúsztató feszültség és a sebesség-gradiens
hányadosa. Értéke a nyomástól kis mértékben, a hőmérséklettől jobban függ. A vízellátásban inkább a
kinematikai viszkozitás használatos, mely az abszolút viszkozitás és a sűrűség hányadosa.
A víz fajhője 4,186 kJ/kg, K. A víz fajhője más anyagokhoz képest nagy, és ez a tulajdonsága teszi alkalmassá
fűtőberendezésekben hőhordó közegként való felhasználásra.

1.2. 3.1.2 A víz kémiai tulajdonságai
A vegyileg tiszta víz a természetben nem fordul elő. A környezettel érintkező víz az oldható vegyületeket
feloldja, a gázokat elnyeli, a folyadékokkal oldatot vagy emulziót alkot és a szilárd anyagokat is magában
foglalhatja szuszpenzió formájában. A vízben bármilyen formában jelenlevő anyagok egymásra hatnak, köztük
cserebomlás és más bonyolultabb kémiai folyamatok mehetnek végbe. Ezek a reakciók egymástól függenek,
mint ahogyan a vízben található egyes anyagok mennyisége is függ az összes oldott anyagok mennyiségétől.
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A víz kiválóan oldja a gázokat. Az oldhatóság mértéke a hőmérséklettől és a gáz parciális nyomásától függ. A
korróziós folyamatok szempontjából elsősorban az oldott oxigén- és az oldott szén-dioxid tartalom érdemel
figyelmet. Az oldott gáztartalom mindkét esetben a hőmérséklet függvénye, ehhez néhány tájékoztató adat:

A víz savas vagy lúgos jellege a használhatóság, illetve a korróziós folyamatok szempontjából ugyancsak nagy
fontosságú. A víz pH értéke a hidrogén-ion koncentrációval fejezhető ki. Szobahőmérsékleten a víz hidrogén
(H+) - illetve hidroxil-ionokra (OH-) disszociál. Egyensúlyban mindkét ion 10-7 gramm ion/liter mennyiségben
van jelen a vízben.
A pH érték a hidrogénion koncentráció tízes alapú negatív logaritmusa:
pH= - lg(H+)
Ebből következik, hogy a
• semleges jellegű víz pH értéke 7,
• a savas tartományban több a hidroxil-ionok száma, ezért pH < 7,
• a lúgos tartományban több a hidrogénionok száma, ezért pH > 7
A pH érték számítással pontosan meghatározható, de a gyakorlatban a gyorsabb meghatározás céljából a
közelítő pontosságú savas-bázis indikátorok vagy az egyszerűbb, de pontatlanabb univerzális indikátor papír
használatával történik a meghatározása.
A nitrát és nitrit a többi alkotórészhez képest csak ritkán és kis mennyiségben fordul elő, de az ivóvízel1átás
fontos tényezője, mert ha ammóniával együtt jelentkezik, akkor a víz szerves szennyezésének biztos jele. A
mélységbeli vizeknek lehet ásványi eredetű ammónia tartalmuk is.
A víz a talajban lévő sókat is kiválóan oldja. A víz keménysége szempontjából a természetes vizekben
előforduló legfontosabb ionok a kalcium- és magnéziumionok, ezek okozzák a víz keménységét. A víz széndioxid tartalmának az ionok oldódásában nagy szerepe van, ugyanis a vízben csak kismértékben oldódó
kalcium- és magnézium-karbonátokat jól oldódó hidrogén-karbonáttá alakítja az alábbi egyenlet szerint:
CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2
MgCO3 + CO2 + H2O ↔ Mg(HCO3)2
A folyamat egyensúlyra törekszik, tehát a keletkező hidrogén-karbonátok oldatban tartásához valamennyi széndioxidra van szükség. Ha a széndioxid koncentráció csökken (pl. a hőmérséklet növekedése miatt), akkor a
karbonátok kiválnak, és a cső vagy a berendezés falán vízkő, kazánkő képződik.
A vízkeménység egységei:
• - Német keménységi fok (nk°) 10 mg/1 CaO = 7,14 mg/1 MgO
• - Angol keménységi fok 8 mg/1 CaO
• - Francia keménységi fok 5,6 mg/1 CaO
• - mol/m3 56 mg/1 CaO
A gyakorlatban különböző keménység-megnevezéseket használnak:
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• Karbonát-keménység, változó keménység (KK): a Ca és Mg oldott karbonátjainak és hidro-karbonátjainak
összege. A víz melegítésekor a hidrokarbonátok a vízből karbonát alakjában kiválnak.
• Nem karbonát-keménység, állandó keménység (NKK): a karbonátok, hidrokarbonátok kivételével a többi
Ca- és Mg-sók okozzák. A víz melegítésekor ezek a sók nem válnak ki.
• Összes keménység: OK = KK + NKK
A víz kémiai tulajdonságát még számos anyag befolyásolja, melyek részben ártalmatlanok, részben károsak is
lehetnek. A felhasználás szempontjából a vízben oldott anyagok megengedett mennyiségét általában előírások
tartalmazzák.

1.3. 3.1.3 A víz biológiai tulajdonságai
A víz biológiai tulajdonságát a vízben levő oldott és lebegő szerves anyagok, baktériumok, csirák határozzák
meg.
A vízben oldott élettelen szerves anyagok mennyiségét a lebontásukhoz szükséges oxigénfogyasztással jelölik.
A szerves anyag lebontásához szükséges oxigénfogyasztás, melyet biokémiai oxigénigénynek (BOI 5) neveznek,
A vízben levő baktériumok, csirák mennyiségét a köbcentiméterenkénti csiraszámmal adják meg. Általában a
bakteriológiai szempontból legkönnyebben kimutatható coli-baktériumok számát vizsgálják.
A vízellátó rendszerekben levő víznek van olyan szennyezettsége is, amely a rendszerben alakul veszélyessé. Ez
az utóbbi évtizedekben megfigyelt és azóta a figyelem középpontjába került legionella baktériumok fertőzése.
Minthogy ez kifejezetten az épületgépészeti rendszerekben (vízellátó, vagy klíma) tipikus, így ezzel egy kissé
részletesebben foglalkozunk.
A legionella baktériumok a vízben élő pálcika alakú baktériumok, amelyek az épületgépészeti berendezések
(légnedvesítők, nedves hűtőtornyok, zuhanyok, örvényfürdők, locsolók, szökőkutak, stb.) által környezetbe
bocsátott aeroszol méretű fertőzött vízcseppek belélegzésével az emberi tüdőbe juthatnak, és akár halálos
tüdőgyulladást is okozhatnak. A baktériumok szaporodásához a használati melegvíz jellemző 37-42 °C
felhasználási hőmérséklete a legkedvezőbb; 50 °C felett azonban a vízben terjedő legionella baktériumok
elpusztulnak. A kialakuló betegséghez a következő feltételek együttes teljesülése szükséges:
• fertőzött vízzel baktériumok jutnak a rendszerbe;
• a baktériumok elszaporodnak a rendszerben;
• a baktériumokkal fertőzött víz aeroszol formájában kijut a rendszerből;
• a fertőzött aeroszolt emberek lélegzik be, elegendően hosszú expozíciós idővel;
• az így fertőzött emberek fogékonyak a betegségre.
A fertőzés kialakulásához elegendő az első négy feltétel, a legionellákat tartalmazó aeroszol belélegzése.
Betegség csak akkor alakul ki, ha az adott személy immunrendszere a betegség leküzdésére képtelen az eleve
gyengült immunrendszer, vagy a tüdőbe jutott baktériumok túlságosan nagy száma miatt.
A vízellátó rendszerekben, ha a rendszer egyes szakaszaiban a hőmérséklet időszakonként a legionellák
szaporodásának kedvező tartományba emelkedik. Ez a helyzet könnyen előfordulhat például nyáron a
fogyasztás hétvégi üzemszünetében, vagy tartósan használaton kívüli ágvezetékekben. Az átöblítés nélküli
vezeték felmelegedését a hőszigetelés csak késleltetni tudja; igénytelen szigetelés esetén a felmelegedés
természetesen gyorsabb. Különösen kedveznek a legionellák szaporodásának a különféle szennyeződések és
lerakódások, ahol megfelelő táplálékra találnak. Fertőzések forrása lehet szökőkutak, szobai szökőkutak vize is.
A vízköves, lerakódott vezetékszakaszok és szerelvények a legionelláknak kiváló életfeltételeket kínálnak. A
legionellózis kialakulását a szükséges feltételek megszüntetésével érhetjük el.

1.4. 3.1.4 Az ivóvíz minőségi követelményei
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A vízvezetéki hálózatba kerülő, és a fogyasztóhoz jutó ivóvíz minősítésére vonatkozó szabvány határértékeket
tartalmaz az ivóvíz fizikai és kémiai jellegét meghatározó anyagokat és jellemzőket illetően. A szabvány e
jellemzőket
• • a víznyerőhely jellegétől független és
• • a víznyerőhely jellegétől függő csoportokba sorolja.
A víznyerőhely jellegétől (felszíni víz, talajvíz, rétegvíz, stb.) független jellemzőkre vonatkozóan a szabvány
megfelelő és tűrhető határértékeket ad meg.
12. táblázat. Néhány jellemző adat a szabvány előírásaiból

A szabvány az előzőeken túlmenően a következő jellemzőkre is tartalmaz határértékeket: hidrogén-karbonát,
szulfát, vas, mangán, réz, cink, alumínium, bor, nátrium, fluorid, foszfor, ezüst, fenolok, olajszármazékok,
metán.
A víznyerőhely jellegétől függő határértékeket a szabvány a következő jellemzőkre adja meg: Kémiai
oxigénigény (KOI), klorid, ammónium, nitrit, nitrát, szulfid.
A 201/2001. (X. 25.) számú kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szintén tartalmaz határértékeket, mégpedig a következő csoportosításban:
a) Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők
b) Kémiai vízminőségi jellemzők (a fogyasztói vízcsapnál vett mintára vonatkozik) pl. réz, arzén, bor, higany,
kadmium, kötött aktív klór, króm, nitrát, nitrit, nikkel, ólom stb.
c) Indikátor vízminőségi jellemzők (íz, szag, szín, zavarosság, vezetőképesség, pH, keménység, alumínium,
ammónium, klorid, mangán, nátrium, vas, stb.)
Az épületgépészeti rendszerekben áramló, és oda betöltött vízre ugyancsak találhatók előírások, vagy ajánlások.

2. 3.2 Víznyerés
A vízigények kielégítése különböző jellegű vizekből lehetséges víznyerésre a víz körforgásának egyes állomásai
adnak lehetőséget. A víz előfordulása szerint a következő víznyerési lehetőségek vannak:
• csapadékvíz,
• felszíni vizek (vízfolyás, tó, tározók),
• felszín alatti vizek (talajvíz, artézi víz, források, karsztvíz).
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2.1. 3.2.1 A csapadékvíz összegyűjtése
A csapadékvíz felhasználása elsősorban olyan helyen indokolt, ahol más módon nehéz vízhez jutni. A csapadék
a levegőből való kiválás pillanatában kémiailag tiszta, de mire az esőcsepp a földfelszínre ér, legtöbbször már
fizikailag és kémiailag is szennyezett, ivásra közvetlenül nem használható, mert íztelen, oldott sókat nem
tartalmaz. Ha ivóvíz céljára is fel kell használni, akkor meghatározott mennyiségű kalcium-, magnézium sóval
kell keverni és természetesen fertőtleníteni.
A csapadékvizet un. ciszternákban tárolják. Olyan területeken indokolt a csapadékvíz-gyűjtők építése, ahol
egyéni vízbeszerzésre nincs lehetőség, és ahol a vízigény nem túl nagy. Általában talajvíz szegény, száraz
vidékeken egyedülálló épületek esetén használják.
A vízgyűjtő terület és a tárolómedence méretét a csapadék viszonyok és a vízigény határozza meg. A vízgyűjtő
terület nagysága:

ahol V - a vízgyűjtő térfogata m3 ; Ψ - a vízgyűjtő terület jellemzője; h – a csapadékos időszak
csapadékmennyisége mm.
13. táblázat. Felület fajtája Ψ tényező értéke

A tárolómedence térfogata a csapadék-eloszlás egyenletességének függvénye. Általában a ciszterna térfogatát a
vízigényből az alábbiak szerint határozhatjuk meg:

ahol V – a ciszterna térfogata m3; Q - a vízszükséglet m3/nap; h - a csapadékos időszak csapadékmennyisége
mm; he - az évi mértékadó csapadék mm/év.

2.2. 3.2.2 Vízkivétel felszíni vizekből
A felszíni vizek közvetlenül csak a technológiai víz igények kielégítésére szolgálhatnak, megfelelő
egészségügyi védőövezet kialakításával és tisztítással, azonban ivóvíz céljára is felhasználásra kerülhetnek.
Nagy előnye a felszíni vizeknek a nagy és változó vízigények kielégítésére való alkalmasság.
A vízvétel helyét és mélységét a folyó vagy tó hosszabb időn át történő megfigyelése és gondos mérlegelése
után lehet csak kijelölni. Figyelembe kell venni a víz áramlási viszonyait, a vízszintingadozást, az árvízvédelmi
műtárgyakat és munkálatokat, a jégképződést, stb. Gondoskodni kell a vízkivételi mű megfelelő védelméről, a
csővezeték és szivattyú durva hordaléktól, úszó fadarabtól, stb. való távoltartásáról.
A felszíni vizek sok szerves és szervetlen anyagot, valamint oldott levegőt tartalmaznak. A vizek összetételét a
talaj minősége, a települések, ipartelepek közelsége és a csapadékvíz jelentősen befolyásolja. A felszíni vizek
közé sorolhatók:
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• a folyóvíz,
• a természetes és
• a mesterséges tóvizek.
Az egyre növekvő mennyiségű vízigények kielégítése miatt a felszíni vizek felhasználásának jelentősége egyre
nagyobb. A felszíni vizek jellemzője, hogy vízhozamuk az évszaktól függően változó, azonban a helytől és az
időtől függően erősen szennyezettek. A felszíni vizeket szennyezik a települések csatornahálózatából bekerült
szennyvizek, az ipartelepek lefolyóvizei és a mezőgazdasági területekről lefolyó - a műtrágyától, a növényvédő
szerektől - fertőzött vizek. Az ipari és a mezőgazdasági eredetű szennyvizek a természetes felszíni vizeinkben
olyan károkat okozhatnak, hogy sok esetben a biológiai egyensúly megváltozásával kell számolnunk. Ezért
rendkívül fontos a szennyvizek tisztítása. A hazai folyóvizek közül a települések vízellátása szempontjából a
vízhozamuk alapján elsőrendű fontosságú a Duna, a Tisza, a Maros, a Dráva és a Szamos. Másodrendű
jelentőségű a Rába, a Sajó, a Sió, a Hernád, a Bodrog és a Körösök. A többi természetes folyóvíz a települési
vízellátásban alárendelt szerepet játszik. Hazai természetes vizek közül a Balatonnak és a Velencei-tónak van
jelentősége a vízgazdálkodásban. A mesterséges tavakat olyan helyen létesítik, ahol a vízfolyások természetes
vízjárása nem egyezik meg a termeléshez szükséges vízkivétellel. A természetes vízfolyás útjában elhelyezett
gátak mögött keletkezik a mesterséges tó, amiből már a szükségletnek megfelelően lehet a vizet kiemelni.
Magyarországon több ilyen, a vízhasznosítással egybekötött célú kisebb-nagyobb mesterséges tó van. Például
Rakaca, Kiskörei vízlépcső. A felszíni vizek vízkivételi berendezését sokféle szempont alapján kell telepíteni.

29. ábra. Vízkivételi csővel. 1- szívócső, 2 – szűrőkosár, 3 – védőburkolat, 4 – kő- és betontámasz
Kisebb vízmennyiséget vízkivételi csővel lehet kitermelni (29. ábra). Ha a napi vízigény több tízezer köbméter,
akkor a parton vagy a mederben vízkivételi művet létesítenek. A vízkivételi mű a vízfolyás egyenes
partszakasza mentén, a lakótelepülés vagy az ipartelepek fölött helyezkedhet el. A kitermelő szűrőcsövet úgy
kell szerelni, hogy a legkisebb vízállásnál is legalább 2 m-rel legyen a víztükör alatt, a mederfenék felett pedig l
m-rel magasabban, hogy az iszapot ne szívhassa be.

2.3. 3.2.3 Felszín alatti vizek feltárása
A felszín alatti víz tulajdonképpen a talajba beszivárgott csapadékvíz. Az első vízzáró réteg felett összegyűlt
víztömeget talajvíznek, az alatta lévő vízzáró rétegek közölt elhelyezkedő vizet rétegvíznek nevezik. Vannak
olyan rétegvizek, melyek a vízzáró réteget teljesen kitöltik, és az atmoszférikus nyomásnál nagyobb nyomás
alatt állnak. Ezeknek a feszített tükrű rétegvizeknek a felső vízzáró rétegét átfúrva a vízszint a vízzáró réteg
szintje fölé emelkedik. Az olyan feszített tükrű kutakat, melyek vize a talajfelszín fölé emelkedik, pozitív
kutaknak, amelyeknek vízszintje a talaj felszín alatt marad, negatív kutaknak nevezzük. Egyes helyeken a
vízzáró réteg a talajfelszínt eléri és így ott a víz a felszínre törhet. Ezek a természetes úton felszínre törő vizek a
források, melyeket a vízzáró rétegben való elhelyezkedésűk alapján talajvíz- és karsztvíz-forrásokra osztanak.
A felszín alatti vizek tulajdonságai, mivel nagy felületen érintkeznek a befogadó kőzettel, magukon hordják
annak kémiai tulajdonságait. A felszín alatti vizek hőmérséklete a vízréteg elhelyezkedésének mélységétől függ.
A talajvizek hőmérséklete általában követi a levegő hőmérsékletének évi ingadozását. A felszín alatti vizek
általában tiszták, de a felhasználhatóságot a vízben oldott anyagok, a víz íze, szaga, hőmérséklete és
radioaktivitása együttesen határozza meg.
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A földre hullott beszivárgási sebessége függ a vízgyűjtő terület felszíni alakulásától, a földrétegek vízáteresztő
képességétől. A kőzeteket vízáteresztő képesség szempontjából a következő csoportokra osztjuk:
• tömött kőzetek (andezit, bazalt, gránit),
• üreges, járatos kőzetek (mész, dolomit),
• porózus áteresztő kőzetek (homok, kavics),
• porózus át nem eresztő kőzetek (agyag, márga).
A tömött kőzetek víznyerés szempontjából jelentéktelenek. Az üreges kőzetek jelentősek, hiszen ezekből
nyerjük a karsztvizeket. A legjelentősebb a porózus áteresztő kőzet, mert a legtöbb felszín alatti vizet ebből
nyerjük. Az át nem eresztő kőzetek viszont azért jelentősek, mert nélkülük az áteresztő kőzetekben nem lenne
víz. A felszín alatti vizeket nyerhetjük kutakból, galériákból, forrásokból.
Kisebb mélységben (5-15 m) elhelyezkedő víztartó réteg esetében, feltéve, hogy a vízigény nem túlzottan nagy,
általában ásott kutat létesítenek. Megfelelő talajvíz- és talajviszonyok mellett általában 1,0 m belső átmérőig
előre gyártott betongyűrűkből készítik a kutakat. Kisátmérőjű betongyűrűkből készülő kutak gyűrűit egymásra
helyezésük után - súlyuknál fogva - süllyesztik a tervezett mélységig, ezért a munkagödörnek a kút-gyűrűk
külső átmérőjénél valamivel nagyobb átmérőjűnek kell lennie. Az aknakút olyan köralaprajzú henger, amely
betonból, vasbetonból vagy téglából készül, és rendszerint a terepszinten építik meg, süllyesztéssel juttatva le a
kívánt mélységig.
Aknakút építhető mindazon esetben, ha a vízadó réteg szemcseszerkezete, vastagsága és egyéb adottságai miatt
(például kicsi a kútnál a víz belépési sebessége) a betervezett vízmennyiséget csak nagy kútfelület esetében lehet
kitermelni.
A vert kutak lényege, hogy tömör heggyel ellátott, megfelelő helyen és hosszban rendszerint közvetlenül a hegy
mögött a vízadó réteg mentén - perforált, lyukasztott csövet vernek le a vízadó rétegbe. A leverésre kerülő cső
átmérője 30-60 mm között van, mélysége a 15 m-t nemigen haladhatja meg. A vert kutak rendszerint csak kis
vízhozamok 120-110 m3/nap kielégítésére alkalmasak. A vert kutat úgy is építik, hogy szivattyúval vizet
nyomnak a csőbe süllyesztés közben, és az így fellazított talajba a cső könnyebben bevezethető.

30. ábra. Aknakút
Kis vízadó-képességű, de aránylag olcsón elkészíthető fúrt kútfajta. Élővíz mellé telepítve rendszerint kútsort
alkotnak belőle, aminek tengelye a talajvízáramlásra merőleges. A csőkutak vízhozama 300-600 m3/d. A fúrt
kutat kézi vagy gépi fúrással mélyítik le. A kút a vizet egy vagy több víztartó rétegből termeli ki, és mélysége a
2000 métert is elérheti. A fúrt kutat, ha a vizet rétegvízből nyerjük, artézi kútnak nevezzük. Az artézi víz a
légköri nyomásnál nagyobb nyomás alatt áll.
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31. ábra. A cső-kút szerkezete. 1 – fedlap, 2 – kémcső, 3 – szívócső, 4 – szűrőcső, 5 – béléscső, 6 – köpenycső,
7 – durva kavics, 8 – finomkavics, 9 – homokos kavics, 21 – vízzáró réteg
A csápos kutak nagy vízigények kielégítésére alkalmasak. A csápos kutak egy vízadó rétegbe süllyesztett, kb. 5
m átmérőjű aknából és az ebből vízszintesen kinyúló 5-7 csápból állnak. A csápok anyaga perforált acélcső. A
csápos kutakat bőséges talajvizet adó rétegbe, többnyire a folyók partjára telepítik. Az akna átmérője általában
4-6 m, amiből a csápokat különleges sajtoló berendezéssel hajtják ki. A csápok hossza a talajviszonyoktól
függően 30-50 m is lehet. A csápos kutak vízhozama 6000-12 000 m3/d. A vízhozam a vízadó réteg
tulajdonságaitól, a csápok számától és hosszától függ.
A felszíni élővizek környékén a talajvíz kitermelése könnyen megvalósítható a parti galériával. A felszíni vízzel
párhuzamosan - attól 15-20 m-re - építik be, így a szűrőcső merőleges s talajvíz áramlására. Az ellenőrző akna a
szűrőcső tisztítására, s ha kell fertőtlenítésére is szolgál. A gyűjtőaknából szivattyúzzuk el a vizet.
A galérián tehát olyan vízszintes vagy közel vízszintes vonalas rendszert értünk, amelynek hosszanti mérete
olyan nagy, hogy vízgyűjtő rendszere hidraulikailag síkáramlásként viselkedik. A galéria vázból és köréje épített
szűrőrétegből áll. Vázként perforált csövet alkalmaznak. A cső felületének 0,3-2 %-a a perforált terület. A cső
köré a szűrőréteget úgy kell kiépíteni, hogy a víz csak a szűrőrétegen keresztül juthassék a csövekbe. A
szűrőanyaggal szemben az a követelmény, hogy a szemcséi ne férjenek át a perforált lyukakon. A szűrőréteg
fölé vízzáró anyagot helyeznek, hogy a csapadékvíz beszivárgását meggátolják.
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32. ábra. Csápos kút. 1- árvíz és jégzajlás elleni védelem, 2 – szivattyútér, 3 – vasbeton akna, 4 – vízadó réteg,
5 – csáp, 6 – vágóél, 7 – víz alatti beton, 8 – tolózár, 9 – agyag
Ha a parton galéria nem létesíthető, és a medertérben alkalmas kavicsréteg van, akkor medergalériát célszerű
építeni. A mederben kotróval készített munkaárokba fektetik a réseit csövet, amit szűrőkaviccsal takarnak. A víz
szivornyával emelhető a parton létesített gyűjtőaknába. A medergaléria vize, a nem kielégítő szűrés miatt
elsősorban ipari vízként hasznosítható. Ivóvízellátás esetén további tisztítása szükséges. Bizonyos igénybevétel
után a mederfenék eliszaposodik, amin visszaöblítéssel, vagy a mederfenék gereblyézésével szoktak segíteni. A
hullámzás ellen a mederfenékre helyezett zúzottkő réteggel lehet védekezni.
A kutak legfontosabb adatai a vízhozam, a nyugalmi vízszint és a megengedett leszívás mértéke. Ennek értékeit
a talaj-hidrológiai viszonyai szabják meg, és a kút elkészülte után méréssel kell meghatározni.
Forrásfoglalásokkal hasznosítható a források vize. A vízforrások hasznosítására történő foglaláshoz vízjogi
engedély szükséges. A forrásfoglalásoknak két típusa van: az egyik az un. kisvízi, a másik a felszín alatti
foglalás.
A kisvízi forrásfoglalásnál a hasznosított víz a forrás minimális vagy a forrás mindenkori hozama egy bizonyos
vízhozam tartóssági értékig. Ez azt jelenti, hogy csak a forrás minimális hozamával egyenlő vízigényeket lehet
biztonsággal kielégíteni,
A felszín alatti tározást megvalósító forrásfoglalások a források vízhozamát a felszín alatti tározás révén a
fogyasztás ingadozásához igazítják. A forrásfoglalások készítésénél az MSz 15384 ajánlott szabvány előírásai
szerint célszerű eljárni.
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33. ábra. Forrásfoglalás

2.4. 3.2.4 A víz kezelése
A fokozódó mennyiségi igények kielégítése céljából egyre újabb víznyerési lehetőségeket kell felkutatni. Az
emberi beavatkozás következtében a nyerhető vizek szennyeződése növekszik, a szigorú minőségi előírások
megtartása is egyre nehezebbé válik. A változó követelmények miatt a víz tisztításának jelentősége is nagyobb
lesz.
A víz tisztításán több egymás után végzett műveletet kell érteni, amelynek végén a víz az egészségügyi vagy a
technológiai előírásoknak megfelel.
A mechanikai tisztítók a vízben lévő darabos szennyeződések eltávolítására alkalmasak. A durva szűréssel a
vízben úszó és lebegő, nagyobb és szilárd halmazállapotú szennyeződéseket lehet eltávolítani. Ez a művelet
főként a felszíni vizek esetében szükséges.
A durva szűrés szerkezete a gereb. A gereb feladata, hogy az átemelést és a tisztítóberendezés működését gátló
úszó faágakat, állati tetemeket, télen pedig az úszó jeget visszafogja.
A gerebek kb. 50 mm pálcaközű, fémkeretbe foglalt rácsos táblák, amiket kézzel vagy géppel tisztítani lehet.
A természetes vizek kisebb méretű úszó és lebegő szennyeződésének tisztítására dob- vagy szalagszűrőket
használnak (középszűrők). A berendezések hatásos eleme a keretre erősített szitaszövet, amelynek lyukbősége
0,4-0,8 mm. A paláston belülre vezetjük a nyers vizet és a paláston kívülről vezetjük el a szűrt vizet, l m 2
szűrőfelületen óránként 120-200 m3 víz szűrhető át.
Az ülepítés olyan víztisztítási eljárás, amelynek során a vízben lebegő egyes szennyező anyagok vegyszer
adagolása nélkül, gravitációs úton távolíthatók el. Az egyes lebegő anyagok tulajdonsága, hogy nyugalmi
állapotú vagy kis sebességű (0,2 m/s) vízben a berendezés aljára süllyednek. A műveletet az úgynevezett
ülepítő-medencében végezhető el. Az ülepítő-medencékhez tartoznak a homokfogók is. Ebben a berendezésben
a 0,1 mm-nél nagyobb átmérőjű homokszemek ülepítése valósítható meg. A 0,1 mm-nél kisebb
szemcsenagyságú szilárd szennyezőket az ülepítő-medencében választják ki.
Mind a homokfogók, mind pedig az ülepítő-medencék hatásossága a berendezés méreteitől, az áramlás
sebességétől és részben az áramlás irányától is függ.
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A derítés vegyszeradagolással együtt járó különleges ülepítési folyamat, amelynek eredménye, hogy az igen
finom lebegő szennyező anyagok is eltávolíthatók a nyersvízből.
A finom szűrés során a nyersvíz kvarchomok szűrőrétegen megy át. A finom szűrés a víztisztításban az ülepítés
és a derítés után következik. A finom szűrés célja, hogy a vízből eltávolítsa mindazokat a szennyeződéseket,
amelyek az ülepítés és a derítés után még benne maradtak. A vízben levő szén-dioxidot, vas- és
mangánvegyületeket, a víznek kellemetlen ízt és szagot adó egyéb oldott szennyezőket a vízből el kell
távolítani. Egyes esetekben - elsősorban ipari célokra - szükséges lehet a víz keménységének csökkentése is.
A természetes vizekben, de főleg a talajvizekben levő gázok eltávolítására végzett művelet a gáztalanítás. A
vízben levő gázok kellemetlen mellékízt és szagot adnak a víznek, a szabad CO2 pedig a vizet agresszívvá teszi.
A gáztalanítás lehet mechanikai és kémiai.
A mechanikai gáztalanítás legegyszerűbb és legrégibb módja a csörgedeztetés. A művelet során a nyersvizet
felülről lefelé lassan folyatják át az egymás alatti tartályokban. Ezzel a vízben levő gázok egy része eltávozik,
azonban fennáll a szabad felszínnel áramló víz bakteorológiai fertőződésének veszélye.
Jobb hatásfokkal és fertőzésveszély nélkül lehet a műveletet zárt tartályokban végezni, úgynevezett
levegőztetéssel. A tartály tetején bevezetett vizet sugárban fecskendezik szét, a vízcseppek a tartályban levő
szitákon áthaladva hatásosan érintkeznek a felfelé áramló levegővel.
A vas és a mangán a talajvizekben legtöbbször együtt fordul elő. A célszerűség is indokolja, hogy mindkettőtől
egy berendezésben tisztítsuk meg a nyersvizet. A vas- és a mangántalanítást a gáztalanító berendezéshez
hasonló tartályban levegőztetéssel, szűrőréteg alkalmazásával végzik.
A felszíni vizek íz- és szagtartalmát nagyrészt szerves eredetű bomlástermékek okozzák. Ezek megszüntetése a
következő módokon lehetséges:

A víznek már igen kis mennyiségben is kellemetlen szagot adó kén-hidrogén a víz klórozásával szüntethető
meg.
A biológiai szennyeződés nehezíti az ivóvíz- és az ipari víz felhasználását, azonkívül a hálózat üzemében is
zavart okozhat. Az ivóvíz fertőtlenítésének célja az emberi szervezetre káros mikroorganizmusok elpusztítása. A
fertőtlenítésről elsősorban a felszíni eredetű vizeknél kell gondoskodni. A leggyakrabban, a
legbiztonságosabban és a leggazdaságosabban végzett fertőtlenítési eljárás a klórozás. A klórozás további
előnye, hogy utóhatása révén a vezetékben levő víz nem fertőződik.
A klórozáson kívül az ivóvíz fertőtlenítésére más eljárásokat is léteznek. Az egyik eljárás az ózonkezelés. Az
ózon (O3) gáz, könnyen bomlik szét O2-re és O-ra. A felszabaduló elemi oxigén hozza létre az oxidációs
folyamatot, hatására az emberi szervezetre káros baktériumok gyorsan elpusztulnak. Az eljárás nagy
hatékonyságú, hátránya, hogy az ózon nem tárolható, az adagolás helyén kell előállítani. Az ózont villamos
árammal nagyfeszültségű kondenzátor lemezei között állítják elő a levegőből. Költséges eljárás, gazdaságosan
ott termelhető az ózon, ahol a villamos energia olcsó.
Egy másik meghonosodott eljárás az ibolyántúli sugarakkal való kezelés. A művelet még költségesebb, mint az
ózonkezelés. A víztükör felett elhelyezett ibolyántúli fényforrásból kilépő sugárzással a vizet folyamatosan lehet
fertőtleníteni. A kezelés csak hordalékmentes vízben hatásos, utóvédelmet azonban nem ad.
Az említetteknél még kisebb jelentőségű eljárások: az ezüst-ionos és az ultrahangos fertőtlenítés.
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A fogak zománcának védelmére egyes helyeken az ivóvízbe nátrium-fluoridos oldatot adagolnak. A kívánatos
fluortartalom 0,4-1,0 mg/1. A természetben található vizek egy részében már van fluor, a hiányzó mennyiség
pótlásáról kell csak gondoskodni. A fluorkezeléssel, illetve a fluortartalommal óvatosan kell bánni, mert a
megengedettnél nagyobb koncentrációban az egészségre ártalmas.
A vízlágyítás feladata a vízben keménységet okozó, oldott kalcium- és magnézium sók eltávolítása. A
vízlágyításnak az épületgépészeti gyakorlatban különleges jelentősége van. A kemény vízből a változó
keménységet okozó sók a melegítés hatására kazánkő, vízkő formájában a kazán vagy az edény falára rakódnak
le. A kazánkő, a vízkő rossz hővezető lévén, lerontja a hőátbocsátási viszonyokat. A rossz hőátbocsátási
viszonyok miatt a melegítéshez szükséges energia jelentősen megnő. Ezért a kazántápvizek keménységét minél
kisebbre kell csökkenteni. A keménységet okozó sók eltávolítására a következő eljárások ismeretesek:
• termikus eljárás,
• vegyszeres eljárás,
• ioncserélős eljárás,
• fordított ozmózis eljárás.
A termikus lágyítás megvalósítható melegítéssel, elpárologtatással és fagyasztással. A melegítés folyamán a
változó keménységet okozó sók (karbonátok és hidrokarbonátok) elbomlanak és kicsapódnak. Az állandó
keménység nem változik melegítéskor.
Elpárologtatással teljesen lágy és teljesen sómentes vizet kapunk (desztillált víz). Fagyasztáskor csak a tiszta víz
fagy meg. Ez magyarázza meg azt, hogy néhány édesvízben szegény ország jéghegyekből nyeri
ivóvízszükségletének egy részét. A termikus lágyítás rendkívül drága, az épületgépészetben nagyon ritkán
alkalmazzák.
Vegyszeres lágyítást az épületgépészetben szintén nagyon ritkán alkalmaznak, legfeljebb kiegészítő eljárásnak.
Az ioncserélős vízlágyítás alapja az, hogy a keményvizet olyan szűrőanyagon vezetik át, amelyben a
keménységet okozó sók ionjai a szűrőanyagon lévő ionokkal cserélődnek fel. A módszer használhatóságára
jellemző, hogy a víz 0,1 nk° alatti értékig lágyítható, és mind a változó, mind pedig az állandó keménységet is
gyakorlatilag megszünteti. Az ioncserélős vízlágyítás után a víz tiszta marad, mert a lágyító aljában kavicsszűrő
van. Az ioncserélő szűrőanyag lehet szervetlen természetes ásványzúzalék, mint pl. a zeolit (zöldkő). A
különböző műgyantákkal végzett kísérletek során találtak olyanokat, amelyek az ioncserélős vízlágyításra is
alkalmasak. Ilyenek pl. a wofatit, a varion, a permutit néven ismert műgyantaféleségek. Mind a szervetlen, mind
pedig a műgyanta eredetű anyagokat az ioncserélő szűrőkben szemcsés alakban használják fel. A vízlágyítási
művelet alatt a szűrőréteg ioncserélő képessége kimerül. Ez a jelenség akkor következik be, amikor a
szűrőanyag aktív felületén felhalmozódott és kiszűrt keménységet okozó ionok száma elérte a szűrőanyag
csereképes ionjainak számát. Ilyenkor a szűrőanyagot regenerálni kell.
A működési elvet tekintve vannak kation- és anionon-cserélő műanyagok.
A hazai viszonyok között a „Varion KS" szerves kationcserélős műgyantát használó lágyítók terjedtek el, de
természetesen kaphatók mások is. Ezekben a vízben keménységet okozó vegyületek Ca+ és Mg+ kationjai a
szűrőanyag Na+ kationjaival cserélődnek fel. A szűrőréteg csereképességének megszűnte után a réteget át kell
öblíteni, majd ipari só (NaCl) vizes oldatával kell regenerálni. A regenerálással a szűrőrétegben az Na+ kationok
feldúsulnak, ezáltal a réteg újra lágyítóképes lesz. A fordított ozmózis berendezés lényege az 1-10 Angstrom
áteresztőképességű membrán. Az ennél nagyobb méretű szennyeződéseket kiszűri, tehát a gyakorlatban teljesen
sótalan vizet enged át. A berendezés nagy ellenállása miatt egy szivattyú beépítése szükséges.
A nagyon kis méretű áteresztő-nyílások miatt nagy felületű szűrő beépítése szükséges, ezért azt feltekercselve
készítik. Itt teljesen vegyszer nélkül történik a lágyítás, vagyis csak szűréssel, és emiatt nagy tisztaságú lesz a
kapott víz.
A membráneljárásnál a nyomáskülönbség a hajtóerő. Előnye: folyamatos áramlás, viszonylag kis energiaigény,
normál hőmérsékletű üzem, egyszerű kezelés, rugalmas, modulszerű kiépítési lehetőség. A membránok anyaga
lehet üvegszűrő, polikarbonát, poliészter, cellulóz-acetát, poliamid stb. Szabvány szerint cellulózból és
poliamidból készültek használhatók ivóvíz tisztításra. A cellulóz-acetátból készültek pH-érzékenyek és
mikrobiológiailag bonthatók. A poliamid membránok rosszul viselik az oxidáló szereket, például az ózont vagy
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a klórt. Kialakítás szerint lehetnek: spirálszerű membránok, üreges rostok, tömlőmodulok, lapmodulok stb. A
membrán könnyen eltömődik (pl. a vastól, kovasavtól), így a rajta átáramoltatott vizet szükséges előkészíteni.
Az eddig ismertetett vízlágyítási eljárásokon kívül mágneses és elektromos erőtérben is el lehet a műveletet
végezni. Mindkét eljárást csak tiszta és hideg vízben lehet alkalmazni. A lágyítás csak a változó keménységre
vonatkozik, tehát csak 80-90 °C hőmérsékletig hatásos. A lágyítás nem igazán történik meg, hanem a
keménységet okozó sók kristályszerkezete átalakul és nem tud kiválni. Egy újabb lágyítási eljárásnál a vizet egy
elektromosan vezető rétegen vezetik át, melynek polaritása nagyon gyorsan változik a vízmolekulák. E töltés
akadályozza meg a változó keménység kiválását a vízben, mely lebegő formában benne marad a vízben.

3. 3.3 Vízellátó rendszerek
A víz igényének kielégítését - a vízbeszerzéstől a fogyasztóig - vízellátó rendszer biztosítja. A vízellátó
rendszert alapvetően meghatározza a vízbeszerzési lehetőség, és ennek alapján célszerű megkülönböztetni:
• saját víz forrásból táplált vízellátó rendszereket
• közműhöz csatlakozó vízellátó rendszereket.

3.1. 3.3.1 Saját vízforrásból táplált vízellátó rendszerek
Saját vízforrásból táplált vízellátó rendszer főbb részei:
• a feltárt és kiépített vízlelőhely: kút, ciszterna, forrásfoglalás, vízkivételi mű, stb.,
• a vízkiemelő berendezés kézi vagy motorikus hajtású szivattyú,
• a vízkezelő berendezések tisztító, lágyító, stb.,
• víz tároló,
• hálózat,
• fogyasztók.
Ugyanezek a műveletek ill. elemek vannak a közműhálózatba kerülő víz esetén is. A közműhálózatra csatlakozó
vízellátó rendszer esetén az épületgépészetnek nem kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.

3.2. 3.3.2 Közműhöz csatlakozó vízellátó rendszer
A közműhöz csatlakozó vízellátó rendszer főbb részei:
• mérőhely a fogyasztás mérésére
• vízkezelő berendezések
• víztárolók
• hálózat
• fogyasztók.
A közműhöz csatlakozó vízellátó rendszer esetén a vízkezelés és víztárolás nem gyakran indokolt. A víz
kezelését és tárolását ugyanis a közműellátás az igényeknek megfelelően biztosítani tudja.

4. 3.4 A vízellátó rendszerek elemei
A vizet a vízlelőhelytől a felhasználóig el kell vezetni. Ennek két módja lehet:
• ha a vízlelőhely a felhasználónál magasabban van, akkor ráfolyással,
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• ha a vízlelőhely egy szintben, vagy alacsonyabban fekszik a felhasználónál, akkor a víz felemelésével,
szivattyúval oldják meg a víz szállítását.
A vízellátó rendszerben a víz nyerésétől a fogyasztóig többnyire két szakasz elkülönül, egyrészt a víz szállítása
az épületig, másrészt az épületen belüli vízellátás. Az épületgépészet elsősorban az épületen, a létesítményen
belüli vízellátással foglakozik, de ez a szétválasztás néha nem oldható meg, és az egész vízellátó rendszert
ismerni kell.
A források, víztárolók vizét gyakran vezetik le gravitációs vezetékkel az alacsonyabban fekvő fogyasztási
területi tárolójába, vagy közvetlenül a létesítménybe. Tervezéskor általában az a feladat, hogy meg kell
határozni a csővezeték nyomvonalát, átmérőjét és falvastagságát. A nyomvonal kiválasztásánál elsődleges
szempont, hogy az a lehető legrövidebb legyen. A csőátmérő meghatározásához ismerni kell a levezetni kívánt
víz mennyiségét és a nyomásveszteségek legyőzésére rendelkezésre álló nyomást. Ha a források vize nem elég
az igények fedezésére, a hiányzó vizet kutakból, vagy tisztított felszíni vízzel lehet pótolni. A források
vízhozama változó. A tervezést megelőzően rendelkezésre kell állni több évre visszamenő megfigyeléseknek és
méréseknek, amiből a vízhozam tartóssági görbéjét meg lehet rajzolni, ami kiindulópontja lehet a számításnak.
A csőátmérő meghatározásához rendelkezésre áll ezenkívül az a vízszintkülönbség (H), ami a
nyomásveszteségek legyőzésére elhasználható, tehát a vezetékátmérő meghatározható.

34. ábra. Gravitációs vízellátás
Ha nem áll rendelkezésre gravitációs vízbeszerzési lehetőség (és ez az általánosabb), akkor a vízellátást
szivattyús rendszerrel kell megoldani.

4.1. 3.4.1 Szivattyúk
A szivattyúfajtákat három fő csoportba sorolhatjuk:
• térfogat-kiszorítású szivattyúk,
• körforgószivattyúk,
• különleges szivattyúk.
Térfogat-kiszorítású szivattyúk
A térfogat-kiszorítású szivattyúkat a vízellátásban a körforgószivattyúk tökéletesítése következtében egyes
kivételes esetektől eltekintve teljesen háttérbe szorította. A térfogat-kiszorítású szivattyúk
• hátrányai: az alacsony fordulatszám, a változó terhelés és vízszállítás, nagy beruházási és karbantartási
költség.
• előnyei: jó hatásfok, állandó szállítómagasság és vízszállítás.
A térfogat-kiszorítású szivattyúk lehetnek: dugattyús szivattyúk, szárny-szivattyúk, fogaskerék-szivattyúk,
membrán-szivattyúk és csavar-szivattyúk.
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35. ábra. Kéthengeres (korona) szivattyú elvi vázlata. 1 - szivattyú szelep, 2 -- szelepes dugattyú. 3-;nyomószelep - 4 – munkahenger
Körforgó-szivattyúk
A körforgószivattyúk a folyadék munkaképességét a járókerék gyors forgásával növelik. A forgó járókerék
közeit a folyadék örvényszerűen hagyja el, ezért ezeket a szivattyúkat örvényszivattyúknak is nevezik. Az
elérhető manometrikus szállítómagasság a járókerék alakjától, átmérőjétől és fordulatszámától függ. A
körforgószivattyúk a járókerék kialakítása szerint lehetnek: radiális, félaxiális és axiális szivattyúk. A járókerék
száma szerint lehetnek: csigaházas-szivattyú, turbina-szivattyú és turbó-szivattyú. A tengely helyzete szerint
lehet: vízszintes és függőleges tengelyű szivattyú.
A szivattyúk jellemzésére a vízszállító képesség és a manometrikus emelőmagasság használatos. A
manometrikus emelőmagasság a szívó-, nyomó- és veszteségmagasság összege.

36. ábra. Szivattyúk nyomásviszonyainak jelölése
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A szívómagasság a szivattyú középvonala és a szívott folyadékszint közötti magasság; a nyomómagasság a gép
középvonala és a nyomóvezeték legmagasabb pontja közötti magasságkülönbség; a veszteségmagasság a
súrlódó és alaki ellenállások összege.
Körforgószivattyúk esetén a vízmennyiség, a szállítómagasság, a munkaszükséglet és a hatásfok szoros
összefüggésben vannak. A szivattyú összetartozó vízszállító képesség és manometrikus emelőmagasság értékeit
tartalmazó diagram a szivattyú jelleggörbéje. A jelleggörbe mellett rendszerint a szükséges hajtóteljesítményt és
a hatásfokot is meg szokták adni.

37. ábra. Szivattyúk jelleggörbéje és munkapontja
A hajtóteljesítmény a vízszállítás, emelőmagasság és hatásfok alapján számítható ki:

ahol Ph . a szükséges hajtóteljesítmény W; V - a szivattyú vízszállítása m3/s; Δp – a h emelési magassággal
egyenértékű nyomás; Δp = h ρ g Pa; η - a szivattyú össz-hatásfoka; h - az emelési magasság m.
A fordulatszám változtatásával a szivattyú üzemi jellemzői megváltoznak. A szivattyú jellemzők
fordulatszámtól függő változásai az affinitás törvénye alapján számíthatók:
• a vízszállítás,
• az emelőmagasság (nyomás),
• a hajtóteljesítmény.
A szivattyúk jelleggörbéiének típusa gyártmányok szerint változik. A szivattyút mindig a jelleggörbéje alapján a
várható üzemviszonyoknak megfelelően kell megválasztani. A szivattyú jelleggörbéjébe be kell rajzolni a
csővezeték jelleggörbéjét és a két jelleggörbe adja a szivattyú üzemi - vagy munkapontját. A munkapontnak a
szivattyú jelleggörbéje stabil (cső) szakaszára kell esni és az üzemeltetés során sem szabad a legmagasabb un.
billenőpontot elérni. Törekedni kell arra is, hogy a munkapont a legjobb hatásfok környékére essék. A
szivattyúk soros vagy párhuzamos kapcsolásával is kedvezően lehet befolyásolni a munkapontot.
A szivattyúk sorba kapcsolása akkor indokolt, ha a szállítandó folyadékot nagy magasságra kell emelni. A
sorba-kapcsolás úgy történik, hogy az első szivattyú nyomóvezetékét a második szivattyú szívócsonkjához
kapcsoljuk. Ezt a gyakorlatban gyakran alkalmazzák úgy is, hogy a szivattyúk egy közös tengelyre vannak
felfűzve. Ezek az un. többlépcsős szivattyúk. A sorba kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéjét az
emelőmagasságok összegezéséből kapjuk.
A szivattyúk párhuzamos kapcsolását akkor alkalmazzák, ha a szállítandó folyadék mennyiség növelése a cél. A
párhuzamosan üzemeltetett szivattyúk eredő jelleggörbéit úgy kapjuk meg, ha az egyes szivattyúk azonos
nyomású jelleggörbe pontjait a vízszállítás irányában összegezzük. Jellegzetessége a párhuzamosan kapcsolt
szivattyúk üzemállapotának, hogy ugyan abba a nyomócsőhálózatba dolgozó, együtt üzemeltetett egységenkénti
folyadék szállítás kisebb, mintha egy-egy gép külön dolgozna.
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38. ábra. Szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása
A körforgó szivattyúk egyik különleges típusa: a búvárszivattyú. Erről azért kell szólni, mert az utóbbi időkben
egyre inkább teret hódít a használatuk. Ennek oka a mozgathatósága, könnyen cserélhetősége és akár aknában,
folyadéktérben, akár csőben való elhelyezhetősége. Főleg mélykutaknál lép előtérbe használata. A
búvárszivattyú függőleges tengelyű körforgó szivattyú, vízszint alá süllyesztett, a szivattyúval közös tengelyű,
közvetlenül egybeépített villamos motorral. Az egész szivattyú-szerkezet a villamosmotorral együtt a
nyomócsőre függesztve, vízszint alá süllyesztve helyezkedik el a csőkútban, aknában vagy akár a vízhálózati
nyomóvezetékben. A motort legtöbbször a szivattyú alá szerelik, a szűrőfelülettel ellátott szívónyílást a motor és
a szivattyú között helyezik el.
Különleges szivattyúk
Ebbe a csoportba tartoznak a már előbbiekben taglalt két csoportba nem sorolható egyéb rendszerű - különböző
fizikai elveken alapuló - szivattyúk. E csoportba tartozó szivattyúk használata ma már egyre inkább háttérbe
szorul, de a vízellátásban néha előforduló vízsugár-szivattyút és mamut-szivattyút ki lehet emelni. A vízsugárszivattyúnál a nagy sebességgel áramló víz energiáját használják fel. A térszínen működő szivattyú a felemelt
víz egy részét visszanyomja a depressziós vízszint alatt kb. 1 m-re süllyesztett vízsugár-szivattyúhoz. Ez a
szivattyú kb. 75 m leszívott vízszint mélységig alkalmas.
A mamut-szivattyú sűrített levegő segítségével emeli a vizet. Légsűrítő a kút mélységének és a szállított víz
mennyiségének megfelelő nyomású és mennyiségű levegőt vékonyabb csövön keresztül a víz alatt elhelyezett
keverőfejbe nyomja. A keverőfej a nagyobb átmérőjű felszálló csőhöz csatlakozik, amely alul nyitott, tehát
nyugalmi állapotban a benne levő víztükör azonos a kút vízszintjével. A keverőből áramló levegő keveredik a
vízzel és légbuborékok alakjában felfelé törekszik. A levegővel keveredett víz fajsúlya kisebb, mint a csövet
körülvevőé, ennélfogva a hidrosztatikai egyensúly megbomlik, a könnyebb fajsúlyú levegő víz keverék a csőben
felemelkedik és a felső nyíláson kiömlik.
A szivattyúk elhelyezése
A szivattyúk a szivattyú típusnak, a megengedett legnagyobb szívómagasságnak vagy a szükséges legkisebb
hozzáfolyási vízmagasságnak, végül a helyi adottságoknak és követelményeknek figyelembevételével a
szívótérhez, ill. szívó - oldali vízszinthez viszonyítva háromféle módon helyezhetők el:
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• A függőleges tengelyű szivattyúkat sok esetben a szívótérben, a vízszint alá helyezik el, a meghajtó motor
felül száraz, víztől védett helyen van (kivétel a búvárszivattyúk). Előnye ennek a beépítési módnak a
viszonylag kis helyszükséglet és kis mélység, a szívócső és a hozzátartozó tolózár, valamint a légtelenítő
berendezés elmaradása. Hátránya az elrendezésnek a hosszú függőleges tengely megfelelő méretezésével és
csapágyazásával összefüggő nehézségek, valamint az állandóan víz alatt lévő szivattyúk nehézkes
ellenőrzése.
• Vízszintes tengelyű szivattyúk a szívóakna mellett külön kialakított vízmentes szivattyútérben vannak
elhelyezve a szívóvízszint alatt, tehát ráfolyás van. Ez a megoldás költségesebb, mint az előző módozat, de
sok tekintetben előnyösebb. Nagyobb az alaprajzi helyszükséglet és nagyobbak a mély- és magasépítési
költségek. Növeli a szivattyútér vízmentességének biztosítása. A gépészeti berendezés, az üzemfenntartás és a
karbantartási költségek viszont kisebbek.
• Mind függőleges, mind vízszintes szivattyúk a mindenkori szívóvízszint felett külön géptérben vannak
elhelyezve. Ez a megoldás igényli a legkisebb mély- és magas-építési költséget. Hátránya a szívással
kapcsolatos nehézségek, valamint az indításhoz szükséges légtelenítő berendezés és lábszelep használata, az
ezekből eredő üzemi, karbantartási költségek.

4.2. 3.4.2 Csövek, csőidomok
A legelterjedtebb vízvezetékcső az acélcső. Hidegvízre az MSz 120 szerinti varrat nélküli horganyzott acélcső
használható, melyeknek kapcsolását lenolajos kenderszállal, vagy teflonszalaggal tömített gázmenetes
horganyzott kapcsolóidomokkal végzik. Falban nemezszalaggal, földben bitumen mázzal védve kell elhelyezni.
Az irányeltéréseket, elágazásokat, szűkítéseket is temperöntésű idomdarabokkal valósítják meg.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmazzák a vörösrézcsöveket. A varrat nélküli húzott vörösrézcsöveket
22 mm külső átmérőig lágyítva tekercsbe csévélve vagy kemény kivitelben szálakban szállítják. Nagyobb
átmérőben csak kemény kivitel létezik.
A műanyag szigetelésű vörösréz csövek, melyekből a 6-54 mm külső átmérőig un. WICU csövek PVC-bordás
köpennyel, 12-54 mm külső átmérőnél poliuretán keményhab köpennyel és lágy PVC burkolattal bevonva
készülnek. A műanyag bevonatos vörös rézcsöveket tekercsben és húzott szál kivitelben szállítják.
A vörösréz csöveket 28 mm külső átmérőig forrasztó közdarabok alkalmazásával lágy forrasztással, ennél
nagyobb átmérőnél lágy vagy kemény forrasztással, valamint felsajtolt csőidomokkal kötik egymáshoz.
A műanyag csövek széles köre alkalmazható a vízellátó rendszerekben, de az alkalmazás határait általában a
nyomás és a hőmérséklet korlátozza. Hideg víznél mind a kemény PVC csövek, mind pedig a kemény és lágy
polietilén csövek használhatók, de készülnek csövek hálósított polietilénből, polibuténből is. A csöveket fém,
vagy fém szorítókötéssel, vagy ragasztással kapcsolják egymáshoz, illetve a különböző idomdarabokhoz.
Különböző gyártók a csővezetékekhez önálló csatlakozó rendszereket és szereléstechnológiát alakítanak ki. Az
ilyen rendszerek megbízhatóságban, szerelés technológiában térnek el egymástól, de gyakran az egyes csövek
alkalmazhatóságában is jelentős különbségek vannak.
Alapvezetékeknek öntöttvas, műanyag, régebben azbesztcement és betoncsöveket használtak. Az öntöttvas
csövek készülnek tokos és karimás kivitellel. Az azbesztcement nyomócsövek mérete megmunkált végződéssel
készülnek, melyeket különféle kötéssel erősíthetnek egymáshoz. Alapvezetékként egyre gyakrabban
alkalmaznak kemény és lágy műanyagcsöveket. Ezekhez oldható közdarabok és csatlakozó idomokat gyártanak,
de a csöveket ragasztással és hegesztéssel is egymáshoz tudják kapcsolni. A hegesztés a kemény PE csöveknél
szokásos, de az oldhatóság miatt nem a csővégeket hegesztik össze, hanem karimát hegesztenek a csővégre és
így szerelik össze a hálózatot.

4.3. 3.4.3 Víztárolók
A víztárolók feladata a vízbeszerzés és a fogyasztás közötti időbeli eltérések kiegyenlítése. A víztárolók közé a
tárolómedencéket, víztornyokat, padlástartályokat, és a hidrofor tartályokat soroljuk, bár ez utóbbi nem csak,
kifejezetten tárolási célú berendezés.
A földbe süllyesztett tárolómedencék általában betonmedencék, valamilyen vízzáró vakolattal. A
tárolómedencék különböző méreteire típustervek állnak rendelkezésre.
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A víztornyok a tároláson kívül állandó kiegyenlített nyomást is biztosítanak a hálózatban és ezt villamosenergiaellátásban bekövetkező meghibásodás sem befolyásolja. A víztornyok vasbetonból és acélból is készülhetnek.
Az acélszerkezetű víztornyok legismertebb típusa a hidroglóbus, melyet 50; 100; 200 és 500 m3 űrtartalommal,
18; 23; 30,5 és 33 m-es névleges magassággal gyártanak.
Az acélszerkezetű víztornyok másik típusa az aquaglóbus, mely abban különbözik a hidroglóbustól, hogy az
acélgömb fejrészt alátámasztó hengeres törzs kikötés nélkül épül. Az aquaglóbust 25; 50; 100; 200; 500; 1000
m3-es űrtartalommal 24; 30; 33; 40 m-es névleges magassággal gyártják.
Főként mezőgazdasági üzemek víztornya az agroglóbus és a superstat. Mindkettő acélgömbfej kiképzésű, de a
hengeres törzsben is történik víztárolás. Az agroglóbust 60, 117; 216 m3-es hasznos térfogattal: 18; 23 m-es
névleges magassággal gyártják. A törzsben 15-34 m3 oltóvíz tartalék tárolható.
Az aquatorus kikötés nélküli bordás törzsön elhelyezkedő körgyűrűs tárolófejű víztorony, melyet 500; 750;
1000 m3-es méretben gyártanak.
A különféle új építéstechnológiák bevezetésével ismét perspektíva nyílt a vasbeton víztornyok előtt. A gyors
építés és a korrózió elleni védekezési munkák elhagyása az acélszerkezetű víztornyok konkurensévé teszi a
vasbeton víztornyokat.
Kisebb vízigény és tárolási térfogat esetén alkalmazzák a padlástartályt. Padlástartályként négyszögletes lapos
fenekű tartályokat (MSZ 14189) használnak, hőszigeteléssel és tálcára állítva.
A hidrofor tartályok zárt hengeres tartályok, melyben a vízréteg felett összenyomott levegő van. Ez a levegő
biztosítja a vízelvételkor a víz megfelelő nyomását. A hidrofor tartályok mérete általában olyan, hogy jelentős
mennyiség nem tárolható benne, így inkább nyomásfokozó, mintsem tároló a hidrofortartály.

4.4. 3.4.4 Vízmérők
A csővezetékbe épített vízmérők két fajtája ismeretes: a szárnykerekes és csavarszárnyas vízfogyasztásmérők. A
vízfogyasztásmérőket a csatlakozási méret, a teljesítmény és az érzékenység jellemzi. A hazánkban gyártott
vízfogyasztásmérők vízérzékenysége olyan, hogy a mérés pontossága kb. 2 %.

4.5. 3.4.5 Szerelvények, berendezési tárgyak
Tolózárak vezetékszakaszok lezárására szolgálnak. Kiképzésük lehet lapos, ovális vagy hengeres. A kisebb
nyomásoknál a lapos, nagyobb nyomásoknál hengeres tolózárat kell használni. 40-1200 mm átmérőben tokos és
karimás csatlakozással készülnek. A tolózárak méret és nyomás értékeit a szabványok tartalmazzák.
Csapok kisebb átmérőjű elzáró szerkezetek, melyek a csapszár egynegyed fordulatára zárnak. Általában
csőmenettel készülnek, de található még ólomcső csatlakozáshoz forraszvégű kialakításúak is. A vízvezetéki
főcsap nemcsak elzárásra, hanem a hálózat leürítésére is alkalmas.
A szelepek vezetékszakaszok elzárására és az áramló víz mennyiségének szabályozására alkalmasak. A szelepek
a tolózárnál és a csapoknál nagyobb ellenállásúak, ezért elsősorban ott célszerű csak alkalmazni, ahol a
szabályozási funkció szükséges. A szelepek menetes, karimás és forrasz véges kialakítással készülnek. A
szelepeknek több fajtája van: áteresztő szelep, visszacsapó szelep, kifolyószelepek, úszógolyós szelep,
légbeszívó szelep, nyomáscsökkentő szelep, tartalékszelep.
A szelepek lehetnek egyenes, ferde és sarokszelepek.
Az áteresztő szelepek beépítésekor ügyelni kell a vízáramlás irányára, melyet a szelepházon nyíllal meg is
jelölnek. Ellentétesen beépített szelepnél az áramló víz a szeleptányért lerántja az orsóról, és ezt csak
szétszereléssel lehet kijavítani.
A visszacsapó szelepek a víz visszafelé áramlását akadályozzák meg. Beépítésnél a szelep helyzetére és a
vízáramlás irányára kell ügyelni.
A kifolyó szelepek több kivitelben készülnek. A tömlővéges kifolyó szelepeknél a tömlőből való visszaáramlás
megakadályozására légbeszívós csőhurokkal vagy légbeszívó szeleppel védekeznek. Ezért a tömlővéges kifolyó
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szelepek némelyike légbeszívó csatlakozóval készül. A kifolyó szelephez tartoznak a különböző konyhai,
mosdó, mosogató, fürdőkályha és orvosi csapok, csaptelepek
Az úszógolyós szelepekkel tartályok, edények meghatározott mértékű automatikus feltöltését lehet
megvalósítani. Leggyakoribb felhasználási területük a WC-tartályok és az önitatók.
A légbeszívó szelepek a csőhálózatban keletkező nyomáshiány esetén a víz visszaáramlását akadályozzák meg
levegő beengedésével. Ilyenre akkor van szükség, ha a víz visszaáramlásával a hálózatba szennyezett víz
kerülhet, pl. tömlős kifolyószelepeknél zárt melegvíztárolóknál, mosókonyháknál, stb. Ha a légbeszívó szelepet
a felszálló vezeték legmagasabb pontján helyezik el, akkor a felszálló vezetékhez csatlakozó berendezési
tárgyakhoz külön légbeszívó szelep nem kell.
A tartalékszelepek általában a kifolyószelepek kiiktatására szolgálnak. Mivel gyakori használatukkal nem kell
számítani, ezért fogantyú nélkül készülnek.
A szelepekhez kapcsolódó szerelvények a falikorong és a tömlőcsatlakozó csavarzat, melyek a kifolyószelepek
felerősítését és a hozzájuk való csatlakozást biztosítják

4.6. 3.4.6 Tűzvédelmi berendezések
A vízvezeték hálózathoz kapcsolódó tűzvédelmi berendezések a tűzcsapok, tömlők, csatlakozók és az
önműködő zuhanyberendezések.

39. ábra. Tűzcsapok
A tűzcsapok lehetnek: föld alatti, föld feletti és fali tűzcsapok. A fali tűzcsapokhoz gyors csonkakapoccsal, vagy
kapcsoló anyával kötik a hajlékony kender - vagy gumitömlőt (MSZ 5251), melyeket a kívánt hosszúságúra
nyomócsonk-kapoccsal kapcsolunk egymáshoz. A tömlő végére kerül a sugárcső. A föld alatti tűzcsapokhoz
állványcső közvetítésével kapcsolják a tömlőt.
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40. ábra. Szivótöm1őkapocs. 1 - kapocstest, 2- bekötőhüvely - 3 rögzítő gyűrű, 4 - tömítőgyűrű

41. ábra. Zuhany rózsák
Az önműködő zuhanyberendezések részei a csőhálózat és a zuhanyrózsák. Az önműködő zuhanyberendezésekre
vonatkozó előírásokat szabvány tartalmazza (MSZ 2678, 9781, 9784, 15634).

5. 3.5 Épületek vízhálózatának kialakítása
5.1. 3.5.1 Közműre csatlakozás
Azokon a helyeken, ahol 200 m-es körzeten belül közműves vízellátás található az épületet rá kell kapcsolni a
közműre. A közműtől a fogyasztókészülékig a vezetéket több részre osztjuk
• bekötővezetékre és
• fogyasztói vezetékre.
Ezt tovább osztjuk külső és belső alapvezetékre, felszálló-vezetékre és ágvezetékre.

79
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Vízellátás

42. ábra. A bekötővezeték csatlakozása a közműhöz
Ha az épületben saját- és közműves vízellátás is van, akkor azokat egymástól jól láthatóan el kell különíteni,
azokat egyesíteni nem szabad. Ha egy épület több közműves vízbekötéssel is rendelkezik, akkor egyesítés
esetén kötelező a bejövő vezetékbe visszacsapót beépíteni. Bekötővezeték: az utcai közművezetéktől a
vízmérőig tartó vezetékszakasz a bekötővezeték. A közcsőről lehetőleg felülről kell lecsatlakozni. A vezeték a
vízmérő vagy a vízmérőakna felé lejtsen. Ha az épület a telekhatárra épül, akkor a vízmérőt az épületen belül
helyezik el, ha pedig a telekhatárnál beljebb van az épület, akkor az előkertben aknába szerelik a mérőt. Az akna
a telekhatárnál vagy attól maximum 0,5 m-re kezdődjön.

43. ábra. Bekötővezetékek elrendezése. a), b) aknába telepített vízmérő; c) épületbe telepített vízmérő; d)
aknába telepített vízmérő, ha nincs utcai főelzáró

5.2. 3.5.2 Épületek hidegvíz hálózatának kialakítása
A külső alapvezeték a vízmérőtől az épület előtti l m-ig tart. E vezeték kialakítása lehet körvezetékes vagy
gerincvezetékes.
A csővezeték fektetése során ügyelni kell a vezeték lejtési viszonyaira, hogy az a vízmérőakna felé ürüljön le. A
földárokba fektetett csővezeték felett a földtakarás magassága legalább 1,20 m legyen. Ez a földtakarás Magyarország éghajlati viszonyait tekintve - elegendő a fagyvédelemre. Ha a terepviszonyok nem teszik
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lehetővé a csővezeték emelkedését az épület felé, akkor a mélypontokon ürítő szelepeket, a magas pontokon
pedig légtelenítőket kell beépíteni.
A földben vezetett vízvezetéket más csővezetékkel egy árokba fektetni nem szabad, mert csőtörés esetén a
víznyomócsőből kiáramló víz a másik csővezetéket megrongálhatja. Ezért a víznyomócsövek földárkától az
egyéb csővezetékeket a következő távolságra szabad csak vezetni:
• szennyvízcsatorna l ,00 m,
• gázvezeték 1,50 m,
• fűtési vezeték 1,50 m,
• villamos kábel 1,00 m.
Épületfallal párhuzamosan csak 1,50 m-nél távolabb lehet a csővezetéket vezetni. Az épületen kívüli
alapvezetéket az árok betemetése előtt nyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba előtt a csőszálakat - a
csőösszekötéseket szabadon - hagyva földdel le kell terhelni.
Az épületen belüli alapvezeték telekhatárra épített épületekben a vízmérőtől a felszálló vezetékig tart, míg a
beljebb levő épület esetén előtte l m-től a felszállóig terjed. Az épületbe való belépésnél fali hüvelyt kell
beépíteni. A hüvely mérete legalább két mérettel legyen nagyobb a csatlakozó vezetéknél, de minimum 50 mm
legyen. Azért kell nagyobb csőhüvely, hogy az épület süllyedésekor ne törjön el a nyomócső. Ha a bekötés
magasságában talajvíz lehet, akkor beépített hüvely és a cső közét vízzáró anyaggal kell kitölteni, amely nem
engedi be a talajvizet az épületbe. A lakó- és a középületek vízellátása az alapvezetékek elhelyezését tekintve
lehet alsó-, vagy felső-elosztású.
Alsó elosztású a rendszer, ha az alapvezeték a pincében vagy a legalsó szinten (pl. szerelőszint) van elhelyezve,
felső elosztású, ha a legfelső szinten találjuk. Lakóépületekben, ipari üzemekben, alacsonyabb középületekben
az alapvezetékek többsége alsó elosztású. Az épületen belüli alapvezetéket szabadon, a födémre függesztve
vagy az oldalfalra szerelve, illetve falhoronyban, vagy szerelőfalban lehet vezetni. Az alapvezetéket lehetőleg
egyenes vonalban, a felszálló vezetékek felé egyenletes emelkedéssel kell szerelni, hogy abban vízzsák ne
keletkezhessen. Az emelkedés mértéke, a megbízható légtelenedés, illetve a központi üríthetőség miatt 0,2-0,5
% legyen.
Ha az alapvezetékben lebukásokat kell kialakítani, vagy az egyenletes emelkedés nem oldható meg, akkor a
magas pontokon légtelenítőket, a mély pontokon ürítő szelepeket kell beépíteni.
Az alapvezeték szerelését a tartó-, illetve a függesztő-szerkezetek elhelyezésével célszerű kezdeni. A
csővezetékek összeszerelésének a legjobb megoldása, ha az épületbe való becsatlakozástól indul el, tehát a
vastag vezetékkel kell kezdeni, és a vékony vezetékkel befejezni a munkát. Az oldalfallal párhuzamosan
vezetett csővezetékek elhelyezhetők csőtartószerkezeten, fél-bilincsekkel rögzítve, konzolokról lógatva. Az
egymás felett haladó vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy a hidegvíz vezeték kerüljön legalulra. A víz
alapvezeték nyomvonalának kijelölésekor ügyelni kell arra, hogy a vezeték transzformátorhelyiségen,
liftgépházon, életvédelmi helyiségen, +2 °C alatti helyiségen, korróziót okozó helyiségen, jelentős értékű
műkincseket tároló helyiségen nem vezethető keresztül.
Az alapvezetéket három formában alakíthatjuk ki:

81
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Vízellátás

Ha a beérkező víz nyomása nagy, akkor a nyomást csökkenteni kell olyan mértékben, hogy azt a fogyasztó
készülékek kibírják. A 46. ábrán látható egy nyomáscsökkentő egység. Mérni kell a bejövő és az elmenő víz
nyomását, és a nyomáscsökkentő elé szűrőt kell beépíteni, az elmenő vezetékbe egy biztonsági szelepet, a
megkerülő vezetékbe egy tűszelepet, amellyel a nyomáscsökkentő meghibásodásakor kézzel szabályozható a
nyomás.

44. ábra. Sugaras vezeték. A) főelzáró, B) szakaszelzárók, 1-14 felszállók
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45. ábra. Körvezeték. A) főelzáró, B) szakaszelzárók, 1-12 felszállók

46. ábra. Víznyomáscsökkentő szelep beépítési vázlata. 1- nagynyomású vezeték; 2- nyomásmérő; 3háromjáratú csap; 4- tolózár; 5- szűrő; 6- nyomáscsökkentő szelep; 7- megkerülő ág; 8- elzáró szelep; 9tűszelep; 10- biztosítószelep; 11- kisnyomású vezeték
Ha a beérkező víz nyomása kicsi, akkor nyomásfokozót kell beépíteni. A felszálló vezeték az alapvezetéktől
vezeti a vizet az ágvezetékekig. A felszálló szerelhető falhoronyban, alárendelt helyiségek sarkában szabadon,
vagy elrabicolva és szerelőaknában.
A víz felszálló vezetéket gáz-, villany-, fűtési- vagy gőzvezetékekkel egy horonyban vezetni nem szabad.
Aknában, blokkokban azonban más rendeltetésű csövekkel együtt is elhelyezhetők.
Közös horonyban víz- és csatornavezetékek elrendezésekor előírások a következők:
• szennyvíz-ejtőcsővel közös horonyba szerelt hidegvíz felszálló mindig a jobb oldalon legyen;
• ha ugyanebbe a horonyba a melegvíz- és cirkulációs vezetékeket is beépítik, akkor jobb oldalon legyen a
hidegvíz-, középen az ejtő vezeték, bal oldalon a melegvíz- és a cirkulációs vezeték;
• ha csak hidegvíz- és melegvíz felszálló vezeték készül egy horonyba, a hideg víz a jobb oldalon legyen.
Vigyázni kell arra, hogy a két vezeték ne kerüljön közvetlenül egymás mellé és külső felületük között 100160 mm távolság legyen.
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A csővezetékeket szintenként egy-egy csőbilincs beépítésével rögzítik. A felszálló vezeték kötései, elágazásai a
födémbe nem kerülhetnek. A horonyban vezetett hidegvíz felszálló vezetéket izzadás elleni szigeteléssel kell
ellátni. Ha a horonyban, aknában ejtő vezeték is halad, akkor először azt kell elhelyezni.
Szerelőaknában történő szerelés az egyik legjobban bevált, korszerű szerelési technológia. A szerelőaknák
kialakíthatók téglából, falpanelokból. Jelentőségük különösen panelépületekben, kórházakban, szállodákban,
laboratóriumokban nagy, mivel az aknák a közlekedőfolyosók felől nyithatók, és így az abban elhelyezett
csővezetékek kívülről ellenőrizhetők, javíthatók. A szerelőaknában, jó elrendezés esetén a felszálló vezetékek
szerelése könnyű, a szerelés időszükséglete jelentősen csökkenthető. Az aknát szintenként, vízszintesen, tűzálló
anyaggal el kell zárni, azért, hogyha az egyik szinten esetleg tűz keletkezik, akkor az aknán keresztül ne
terjedhessen tovább. A felszálló vezeték és az alapvezeték csatlakoztatásakor az összekötés bontható legyen. A
leágazásba ürítős ferdeszelepet kell beépíteni be, amely lehetővé teszi a felszálló leürítését javítás esetén. Hogy
ürítéskor ne kelljen a legfelső szinten valamelyik berendezési tárgy elzáróját kinyitni, a felszálló tetejére
légbeszívó-szelepet kell beépíteni.
Ágvezetéknek nevezzük a felszálló vezetéktől a berendezési tárgyig haladó vezetékszakaszt. Az ágvezeték
kiindulópontja a felszálló vezeték idomdarabjának kihagyása, végpontja pedig a berendezési tárgy részére
kialakított falikorong. Az ágvezeték horonyban, előfalas szereléssel vagy szabadon vezetve haladhat, lehetőleg
annak a helyiségnek a falában, amelyhez a berendezési tárgyak tartoznak. Födémben, padlóban lehetőleg ne
vezessünk, mert meghibásodásakor a bontási, javítási és helyreállítási munka lényegesen nagyobb költségekkel
jár, mint oldalfalba szerelt vezeték esetén (jelenleg még a szabvány sem engedi meg). Ha feltétlenül szükséges a
födémben történő vezetés, akkor cső a csőben rendszerrel kell azt készíteni, mert meghibásodáskor - megfelelő
szerelés esetén - a haszoncső kicserélhető az épületszerkezet bontása nélkül. Az ágvezetékbe a berendezési
tárgyak előtt tartalék elzáró szelepet kell beépíteni. A tartalék elzáró szelep lehet csempe-, áteresztő- vagy
sarokszelep. A sarokszelepet az ágvezeték végpontjára szerelt falikorongba építik. A falikorong külső síkja a
végleges falsíkkal (vakolat, csempe) essék egybe, és a fal síkjára merőleges legyen.

47. ábra. Felszálló vezeték
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Az épületben felszerelt alap-, felszálló- és ágvezetéken általában egyezerre kell nyomáspróbát tartani.
Előfeltétele, hogy a csővezetékek rögzítése végleges és a falikorongok mindegyike dugóval lezárt legyen.
Nyomáspróba előtt gondoskodni kell a legfelső szinteken a vízvezetéki rendszer légtelenítéséről.
Ma a sokféle vezeték használatakor figyelembe kell venni, hogy a különböző csövek különbözőképpen tágulnak
hő hatására. Korábban szinte kizárólag csak a horganyzott acélcsövet szerelték, és ennél hidegvíz esetén a
hőtágulásra nem is kellett gondolni. A mai vezetékek hőtágulása nagyon eltérő, például a rézcső hőtágulása
durván kétszerese az acélcsőének, a műanyagcsöveké pedig 4-10-szerese lehet az acélcsőének. A vezeték
szerelésekor a hőtágulás miatt jelentkező elmozdulást figyelembe kell venni, mert a vezetékben keletkező erők
deformálnák azt, valamint ledobhatják a vakolatot.
Az ágvezetékek kialakítása az új technológiáknak köszönhetően 4 féle lehet:
• • hagyományos T idomos (48. ábra),
• • soros,
• • párhuzamos (49. ábra),
• • körvezetékes (50. ábra).

48. ábra. T idomos szerelés
A T idomos szerelés előnye, hogy kevés anyag kell hozzá, viszont a nyomásingadozás nagy. A soros szerelés a
T idomos szereléshez hasonló. A párhuzamos szerelés előnye, hogy alig érezhető a nyomásingadozás, viszont
sok anyag kell hozzá. A körvezetékes megoldás nyújtja a legnagyobb biztonságot, mert a nyomás szinte alig
ingadozik, nincs vízpangás a vezetékben és a párhuzamos kapcsolásnál kevesebb vezeték kell hozzá.

49. ábra. Párhuzamos szerelés
Nagyon korszerű szerelést biztosít a falsík előtti szerelés. Ehhez sokféle rendszert gyártanak, de mindegyiknek
az a lényege, hogy a vezetékek nem a falban haladnak, s a tartószerkezetre felerősíthetők a berendezési tárgyak.
Zaj szempontjából lényegesen csöndesebbek a falba szerelt rendszereknél, valamint meghibásodáskor nem
megy tönkre a fal.
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50. ábra. Körvezetékes szerelés

6. 3.6 Vízellátó rendszerek mennyiségi összefüggései
A vízellátó rendszer tervezésének, kialakításának és az elemek megválasztásának általános menete a következő
főbb lépések szerint történik:
Közműhálózathoz kapcsolódó rendszer esetén:
• a vízszükséglet megállapítása a vízigények alapján,
• a hálózat nyomvonalának kitűzése, a szükséges szerelvények megválasztásával és elhelyezésével,
• a hálózat csőméreteinek meghatározása.
Saját vízforrásból táplált vízellátó rendszer esetén:
• a vízszükséglet megállapítása a vízigények alapján,
• a vízbeszerzési lehetőségek felmérése, a kiválasztott vízlelőhely kialakításának megtervezése,
• a tárolás tervezése a vízszükséglet és beszerzési lehetőségek alapján,
• a vízkiemelés meg tervezése,
• a vízkezelés berendezéseinek megválasztása a vízminőségek figyelembevételével,
• a vízhálózat rendszerének és a hálózat nyomvonalának megválasztása a szükséges szerelvényekkel együtt,
• a hálózat csőméreteinek meghatározása.
A tervezés eme főbb lépésein belül legfontosabb a megfelelő vízbeszerzési lehetőség (közmű vagy elegendő
vízhozamú kút, folyó, tó, stb.), mert ezek nélkül felesleges a tervezés. Ezért a gyakorlatban a részletes tervezést
a vízszükséglet biztos fedezetének (közműhöz való csatlakozási lehetőség, megfelelő vízhozamú és minőségileg
vizsgált kút, stb.) birtokában célszerű csak elkezdeni.

6.1. 3.6.1 A vízszükséglet meghatározása
A vízszükségletet a vízigények normatívái alapján határozhatjuk meg. A vízszükségletet a vízbeszerzés
lehetőségeitől függően évi, napi vagy óránkénti vízmennyiséggel fejezhetjük ki.
Az évi vízszükséglet meghatározására a csapadékvíz vagy változó vízhozamú források esetén kerül sor. Az
évenként szükséges vízmennyiséget ugyanis a csapadék -, vagy forrásvíz egész évi mennyiségének kell
biztosítani és a vízmennyiségek változását a tárolóknak kell kiegyenlíteni.
A napi átlagos vízfogyasztást a normatívák alapján összegezéssel állapítjuk meg. Saját vízforrásból táplált
vízellátórendszer esetén a tároló méretének meghatározásához a napi vízfogyasztás várható időbeli eloszlásának
feltérképezése is szükséges.
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A lakó- és a kommunális épületek vízigényét megkapjuk az egy főre eső napi vízfogyasztás és a fogyasztók
számának a szorzatából.
Az egy főre eső napi vízfogyasztást fejadagnak, vagy fajlagos vízfogyasztásnak nevezik:

ahol qd - a napi vízigény 1/d, m3/d; n -a vízfelhasználók száma fő; qn - a fajlagos vízigény 1/d,fő, m3/d,fő.
Az ipari épületek vízigénye két részből tevődik össze. Az egyik az ott dolgozó emberek vízszükséglete, amelyet
az előzőek alapján számíthatunk ki, a másik a technológiai vízigény:
qd = nqn+qt (l/d, m3/d),
ahol qt – a technológiai vízigény.
A napi vízfogyasztás nyáron akár 1,5-1,6-szorosa is lehet a téli fogyasztásnak. Ez a nagy különbség nagy terhet
ró a vízszolgáltatókra.
Az órai vízigény megállapításához a maximális napi vízszükséglet értékéből indulhatunk ki. A qd értékének 24gyel való osztásával ismét egy átlagos értékhez jutnánk. Azonban tudjuk, hogy a fogyasztás egy napon belül
sem átlagos, mert jelentkeznek a napi fogyasztásban is csúcsértékek és vannak időszakok, amikor az átlagosnál
kevesebb a fogyasztás. A maximális óránkénti vízigényt a következő összefüggéssel kell meghatározni:

ahol qh - az óránkénti vízigény l/h, m3/h; B - az egyenlőtlenségi tényező; qd - a napi vízfogyasztás 1/d, m3/d.
A B egyenlőtlenségi tényező különböző étekéit, a lakóépületekre a 14. táblázatban találjuk meg.
Nem lakóépület esetén az órai vízigényt leginkább a technológia határozza meg. Ilyenkor mérlegelni kell, hogy
mi jelenti a nagyobb vízfogyasztást, és arra kell méretezni a hálózatot.
A mértékadó másodpercenkénti vízfogyasztás, vagy másképpen a mértékadó terhelés az a vízmennyiség, ami
egy csőszakaszon egy időegység alatt átfolyik a csapoló-berendezések egy részének egyidejű használatát
feltételezve. Ezt a vízmennyiséget a várható csúcsterhelésnek is felfoghatjuk az adott épületre. A hálózat egyes
szakaszait, beleértve a bekötővezetéket is, erre a mértékadó terhelésre méretezzük. Ez a csúcsfogyasztás csak
nagyon rövid ideig tart, de mégis arra kell méretezni a hálózatot, hogy a csúcsidőszakban is kellő biztonsággal
szolgáltasson vizet. A mértékadó terhelés kiszámításakor a csapoló-berendezések számát vesszük figyelembe és
az épület rendeltetését, továbbá azt a körülményt, hogy egyidejűleg valamennyi csapoló-berendezést nem
használjuk. A fogyasztóhelyek csapolóin a rendeltetésüktől és a méretüktől függően különböző vízmennyiség
folyik ki. A különböző vízmennyiségek miatt egy viszonyítási alapot kell bevezetni, amivel a mértékadó
terhelés kiszámítását megkönnyítjük. Ez a viszonyítási alap a csapoló terhelési egyenértéke.
14. táblázat. Hidegvíz egyenlőtlenségi tényezők

* Épületben vagy épületcsoportban
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A terhelési egyenérték az a szám, ami megmutatja, hogy a kérdéses berendezési tárgy csapolója a vízvételezés
szempontjából hány egységnek felel meg. Terhelési egységnek a fél colos (DN 15 mm-es) csatlakozó méretű
kifolyószelepet választjuk, amin másodpercenként 0,2 liter víz folyik ki, ha a kifolyási nyomás 0,5 bar (50 kPa).
Lakóépületekben a mértékadó terhelést a

összefüggéssel kell meghatározni,
ahol az egy főre eső fajlagos napi vízigénytől függő „a" tényező értékeit a 15. táblázatban találjuk; N a
szakaszon található csapoló-berendezések terhelési egyenértékeinek összege, K pedig a csapoló-egyenértékektől
függő tényező, melynek értékeit a 17. táblázatban találjuk meg.
Az épületgépészeti berendezések mértékadó másodpercenkénti vízfogyasztását, a csatlakozóvezetékek átmérőjét
és a terhelési egyenértékeket is a táblázat adatai alapján kell felvenni. Néhány helyen kétféle N értéket
láthatunk. Ez nem azt jelenti, hogy mi válogathatunk köztük, hanem e két egyenértékhez két csőméret tartozik.
A kisebbik csőmérethez a kisebbik egyenérték tartozik.
15. táblázat. „a" gyökkitevő értékei

16. táblázat. Terhelési egyenértékek

0,5 bar kifolyási nyomás esetén.
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17. táblázat. „K” tényező értékei

Ha a szerelvényeknél nem érhető el a 0,5 bar kifolyási nyomás (a készülékek rendeltetésszerű használatához
szükséges minimális nyomásértéket is megtaláljuk ugyanebben a táblázatban), akkor a csapoló terhelési
egyenértéket és a hozzá tartozó vízmennyiséget a kisebb kifolyási nyomás arányában csökkenteni kell. Az
átszámításhoz szükséges összefüggések a következők:

a vízmennyiség számításakor

ahol N - a 0,5 bar kifolyási nyomáshoz tartozó terhelési egyenérték; q v - a 0,5 bar kifolyási nyomáshoz tartozó
vízkifolyás mennyisége l/s; pt a tényleges kifolyási nyomás értéke bar; „a" - a gyökkitevő értéke; Nt - a tényleges
csapoló-egyenérték; qvt - a tényleges vízkibocsátási mennyiség l/s.
A mértékadó terhelés meghatározásakor elsősorban a várható egyidejű fogyasztást állapítjuk meg. Helytelen
lenne a mértékadó másodpercenkénti terhelésből az átlagos órai vagy napi fogyasztásra következtetni. A
mértékadó terhelést úgy foghatjuk fel, mint az egy napon vagy egy órán belül igen ritkán előforduló terhelési
csúcs maximumát, ami nagyon rövid ideig tart.
Kommunális épületeknél a csúcsfogyasztás meghatározása némileg eltér a lakóépületekétől, vagyis

Az α épület jellegétől függő tényező értékét a kapjuk meg, a többi megegyezik a már megismertekkel.
18. táblázat. Épület jellegétől függő tényező

A tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz mennyiségéről az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a 35/1996. (XII. 29.)
BM rendelet 1. számú melléklete rendelkezik. Az előírás a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján határozza
meg az oltóvíz szükséges intenzitását. Az oltóvizet a max. 400 MJ/m2 tűzterhelés esetén legalább egy órán át,
400 és 800 MJ/m2 tűzterhelés között másfél órán, 800 MJ/m2-nél nagyobb tűzterhelés estén pedig legalább két
órán keresztül kell biztosítani. Az előírás rendelkezik az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózat vízkivétel
szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapján 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszeténél biztosítandó kifolyási
nyomásról is.
Ez a kifolyási nyomás „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben legalább 4 bar; „C"
tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben legalább 3 bar; fali tűzcsapoknál, „D" és „E"
tűzveszélyességi osztályba tartozó nem mezőgazdasági létesítményekben legalább 2 bar. Éghető folyadékot
feldolgozó finomítóknál; „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot 1000 m 3-nél nagyobb tárolási
egységekben tároló telepeken; valamint „A"-„C" tűzveszélyességi osztályba tartozó gázt nyomás alatt vagy
mélyhűtve 200 tonnánál nagyobb mennyiségben befogadni képes tárolótartálynál a legkedvezőtlenebb
tűzcsapnál biztosítandó kifolyási nyomás 12 bar.

6.2. 3.6.2 Nyomásfokozók
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Ha az épületekben nincs elegendő víznyomás, vagy ha nincs közműves vízellátás, akkor nyomásfokozó
berendezést kell beépíteni. Ez kétféle kialakítású lehet: padlás-tartályos (magas-tartályos) és hidroforos.
Korábban már foglalkoztunk ezek kialakításával és működésével, most a méretezésüket ismertetjük.
A tároló-térfogat meghatározása
A méretezés első lépéseként a vízfogyasztások felvételét kell meghatározni, vagyis azt, hogy a nap bármely
részében mennyi lesz a várható fogyasztás. Ezt az ott lakóktól kell megérdeklődni (például reggel vagy este
szoktak fürdeni, mikor szoktak mosni, takarítani, mikor tartózkodnak otthon stb.). Így a nap minden órájára
meghatározható a fogyasztás, amelyet egy diagramba felviszünk (51. ábra). Ugyanide berajzoljuk a szivattyú
vízszállítását is, aminek egy nap alatt ugyanannyinak kell lennie, mint a fogyasztásnak. Gazdaságosság
szempontjából vagy arra kell törekedni, hogy éjszakai árammal működjön a szivattyú, mert ez olcsóbb, vagy
egész nap járjon egyfolytában, mert akkor pedig kisebb teljesítmény és legkisebb tároló térfogat szükséges.
Vizsgáljuk meg a két esetet.

51. ábra. A tároló grafikus méretezése szakaszos üzemű szivattyú esetén
Ha a szivattyú nappal nem jár, viszont éjszaka annyi vízmennyiséget szállít, hogy az egész napra elegendő
legyen (szaggatott vonal). Felveszünk egy póluspontot (P) és a q v tengelyre kivetített értékekhez egy-egy
segédegyenest húzunk.
A b) ábrán ezekkel a segédegyenesekkel párhuzamosakat húzva megkapjuk a fogyasztási görbét és a
vízszállítási görbét (a vízszintes vonalnál nincs vízszállítás). A fogyasztási és a vízszállítási görbe a végén egy
pontba fut össze, hiszen ugyanannyi a vízszállítás, mint a fogyasztás. (Ez a művelet a grafikus integrálás.)
Ezután a c) ábrán felvisszük a qvff- qvsz különbséget. A minimum és a maximum pontok között mért távolság adja
a tároló térfogatát (Vt).
Ugyanez állandóan üzemelő szivattyú esetén látható a 52. ábran. Itt sokkal kisebb tároló térfogat jött ki, mint az
előbbinél. Még kisebb térfogatra lenne szükség, ha a fogyasztás kezdetétől indítanánk a szivattyút a fogyasztás
végéig.
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52. ábra. A tároló grafikus méretezése állandó üzemű szivattyú esetén
A tároló térfogatát számítással is meghatározhatjuk. Kiszámoljuk a fogyasztásokat összesítve 0-1 óráig, 0-2
óráig, 0-24 óráig, majd a szivattyú vízszállítását ugyanilyen intervallumokban és végül a fogyasztás és a
vízszállítás különbségét számoljuk ki (mindezeket táblázatba foglaljuk). A legnagyobb pozitív és legnagyobb
negatív különbségek abszolút értékét összegezve kapjuk a tároló térfogatát.
A gyűjtő medencék térfogatát ugyanilyen módszerrel lehet meghatározni, csupán nem napi, hanem egész évi
vízfogyasztás integrál görbével és a reálisan várható csapadék vagy forrásvízhozam görhével.
Nyomásfokozó berendezések méretezése
Ha a beérkező víz nyomása kicsi, akkor nyomásfokozót kell beépíteni. Lehet hidrosztatikus (padlástartályos) és
hidro-pneumatikus (hidroforos) rendszert alkalmazni, de szinte kizárólag csak az utóbbit használják. A kisebb
házi vízellátó berendezéseket általában egybe szokták építeni (53. ábra).

53. ábra. Házi vízellátó berendezés. 1- feszmérő; 2- vízállásmutató; 3- hálózati csatlakozócsonk; 4- hidrofor; 5önfelszívó szivattyú; 6- szívóvezeték
Nagyobb nyomólégüst esetén már a szivattyú is nagyobb, ezért azokat külön helyezik el. A hidrofor zajos
berendezés, mert a nyomólégüst a szivattyú hangját felerősíti, ezért azt lakóhelyiség mellé vagy alá nem szabad
telepíteni. A zaj csökkentése céljából célszerű, ha a szivattyú nyomócsonkja után egy gumi-kompenzátor kerül
beépítésre. A nyomólégüst szerelvényei: ürítő, vízállásmutató. A vízállásmutató üvegcsöve ne legyen hosszú,
mert könnyen eltörhet. Ne legyen hosszabb 500 - 600 mm-nél. A nagyobb légüstökre ezért több vízállásmutatót
kell felszerelni átfedéssel, hogy a vízszint mindig látható legyen. A szivattyú nyomáskapcsolóval működtethető.
A szivattyúval nem mindig szívható meg a közcső, mert ez esetleg abban olyan nyomáscsökkenést idéz elő,
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hogy a különben jól működő más épületek sem lehetnek meg hidrofor nélkül. Ilyenkor megszakító-tartályt kell
beépíteni, amely úszógolyós szelepen keresztül tölthető meg, és a szivattyú innen szívja a vizet.

54. ábra. Nyomásfokozó tárolótartállyal. 1- bekötővezeték; 2- megkerülő vezeték; 3-tárolótartály; 4úszógolyós szelep; 5-hálózat; 6- nyomó légüst; 7- visszacsapó szelep
A nagyobb légüst levegő utánpótlásáról gondoskodni kell, mert a hideg víz sok levegőt nyel el. Erre több
lehetőség is van. Például kompresszor pótolja a levegőt. Mivel a kompresszor olajos levegőt szállít, a víz
tisztaságának védelmére be kell építeni egy olajleválasztót. Az olajleválasztóban a levegő áramlási sebessége
lecsökken és a labirintrendszerben kicsapódik belőle az olaj. A levegő vezetékébe ugyanúgy visszacsapószelepet kell beépíteni mint a szivattyú vezetékébe, hogy a levegő ne szökhessen el, amikor nem jár a szivattyú
vagy a kompresszor. Másik lehetőség a légtartályos megoldás (55. ábra). Az egyszerűség kedvéért itt már csak
a levegőpótlás látható. Amikor fogy a levegő, akkor a vizet úgy vezetik, hogy az a légtartályon (5) keresztül
jusson a nyomó-légüstbe (7), így a légbeszívó-tartályban levő levegőt maga előtt nyomja be a nyomó-légüstbe.
Amikor a szivattyú leáll, akkor leeresztik a vizet a légtartályból, és így az készen áll a következő pótlásra.

55. ábra. Levegő utánpótlás légtartállyal. 1- légbeszívó-tartály; 2- légbeszívó-szelep; 3- nyomólégüst; 4fogyasztóvezeték; 5- levegővezeték
Egy következő megoldás az injektoros légpótlás (56. ábra). Ha fogy a levegő, akkor az injektoron keresztül
juttatják a vizet a tartályba. Az injektornál levegőt engednek be, és így víz-levegő keverék megy a nyomólégüstbe. Ott a két közeg szétválik, és így pótlódik a levegő.
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56. ábra. Levegő utánpótlás injektorral. 1- légbeszívó-szelep; 2- injektor; 3- nyomólégüst; 4- fogyasztóvezeték
Kisebb hidrofort a kút melletti aknába is telepíthetünk.
A hidro-pneumatikus rendszer előnyei:
• olcsóbb megvalósítás,
• tisztább üzemmenet,
• bármilyen nyomás előállítható,
• nem kell szigetelni.
A hidro-pneumatikus rendszer hátrányai:
• áramkimaradáskor csak kevés vizet tud adni,
• rendszeres ellenőrzést igényel,
• zajos üzemű.
A hidrofor tartály térfogatát a hálózat maximális térfogata alapján határozzák meg. A hidrofortartály térfogata:

ahol Vmax - a hálózat csúcsfogyasztása dm3/s; i - az óránkénti kapcsolások száma (6-10); α - a be- és kikapcsolási
nyomások viszonya (0,75-0,9).
A nyomásviszonyt abszolút atmoszférába kell számolni:

A minimális nyomásnak olyan nagynak kell lenni, hogy a legtávolabb és legmagasabban fekvő fogyasztónál is a
megkívánt nyomás legyen, azaz:
pmin=(hstρg + Δps + Δpk)10-5 + 1 ata
ahol hst - a legkedvezőtlenebb helyzetben levő fogyasztó szintkülönbsége a hidrofortartály felett [m], Δ ps - a
nyomóvezeték ellenállását kifejező veszteségmagasság Pa; ρ - a víz sűrűsége (1000 kg/m3); Δpk,- a kifolyási
nyomás Pa.
A minimális és maximális nyomás aránya meghatározza a tartalékvíz mennyiségét, melyet villamosenergia
ellátás szünetében is a hidrofortartály biztosítani tud. A tartalékvíz mennyisége - amit a hidrofortartály hasznos
térfogatának neveznek - a maximális nyomás értékének emelésével növelhető, de ez a hidrofortartályt tápláló
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szivattyú szempontjából kedvezőtlen. A hidrofort tápláló szivattyú vízszállításának ugyanis a maximális nyomás
mellett a hálózati csúcsfogyasztás kétszeresét kell szállítani.

6.3. 3.6.3 A szivattyú megválasztása
A vízszükséglet, a tároló térfogata és helyzete meghatározza az alkalmazandó vízkiemelő szivattyú legfontosabb
adatait. A szivattyú kiválasztásánál ezeken az adatokon kívül még a vízlelőhely sajátosságait és a szivattyú
elhelyezését kell mérlegelni. A vízszükséglet vagy a tároló töltési ideje alapján ismert a szivattyú szükséges
vízszállítása, a geometriai adatok alapján becsülhető a szivattyú emelési magassága. A vízszállítás és emelési
magasság alapján megválasztott szivattyúk közül annak az alkalmazása mellett kell dönteni, mely a beruházás,
üzemeltetés és karbantartás együttes szempontjából a legjobban megfelel.
A nem önfelszívó szivattyú esetén meg kell határozni a szívótöltő tartály térfogatát. A tartályok elméleti
térfogata:

ahol hsz - a szívótartály felső vízszintje és a szívott vízszint közötti szintkülönbség m; V k - a szívóvezeték
térfogata dm3.
A tömítetlenségek miatt az elméleti tartály- térfogatnál a tényleges űrtartalmat ennél nagyobbra választják.
Szívótartály esetén Vsz = 2,5 Ve
Töltőtartály esetén VT = 4 Ve

57. ábra. Szívó-töltő tartályos szivattyú bekötés. a- szivattyú, b – szívótartály, c – szívócső, d – töltőtartály, e –
visszacsapó szelep, g - töltőcsap
A szívótartály térfogatának gyors meghatározására a gyakorlatban diagramok és táblázatok is találhatók.

6.4. 3.6.4 Vízmérők megválasztása
A szárnykerekes vízmérők felhasználhatók hidegvíz mérésére, de hőálló anyagok beépítése esetén alkalmasak
melegvíz mérésére is. Ezek a vízmérők sokkal megbízhatóbbak, mint az előzőek, hiszen már egészen kis
mennyiségtől kezdve tudnak mérni, míg a szűkítő-nyílások csak szűk méréshatáron belül alkalmazhatóak. A 19.
táblázat tartalmazza a vízmérő adatait. Megállapítható a táblázatból az is, hogy mennyi lehet a maximális
óránkénti vízátfolyás és a maximális napi átfolyás is. Látható az is, hogy mennyi az indulási érzékenység és az
is, ahonnan már 2 % hibahatáron belül mér.
19. táblázat. Szárnykerekes vízmérő adatai

94
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Vízellátás

Megjegyzés; A nyomás veszteség maximális teljesítményeknél 0,25 bar. Kisebb igénybevételnél az átfolyó
vízmennyiség négyzetének arányában csökken.
Ezek képezik a méretezés alapjait. A vízmérő névleges teljesítményei 3, 5, 7, 10, 20 m 3/h. A maximális
óránkénti átfolyás ennek a fele lehet. A névleges vízátfolyásnál a mérő ellenállása éppen l bar. A mérőn
keletkező nyomásesést a következőképpen számoljuk ki:

ahol Δpn - a mérő névleges ellenállása bar; qvf - a fogyasztott vízmennyiség m3/h; qvn - a névleges vízmennyiség
m3/h.
A fogyasztás értékét a névleges terhelés felével lehet figyelembe venni. Ezt behelyettesítve:

Tehát a szárnykerekes vízmérő maximális ellenállása 0,25 bar lehet. Az indulási érzékenység általában a
névleges teljesítménynek a 0,3-0,5 %-a, tehát ilyenkor a mérő ellenállása majdnem l Pa, de ekkor a hiba több
mint 2 %. A hibahatáron belül működő mérőn a névleges teljesítmény 0,75-1,3 %-a folyik át, ilyenkor az
ellenállása 6-20 Pa között változik.
Ha a vízmérőt a névleges teljesítménynek megfelelő terheléssel járatnánk, akkor élettartama kb. 1500 h lenne.
Ennek alapján meghatározható a mérők m3-ben kifejezett élettartama is, ha a névleges teljesítményt
megszorozzuk az üzemórában megadott élettartammal.
Lakóházakba a fogyasztások mérésére általában szárnykerekes vízmérőt építenek be. A vízmérő kihasználása
akkor gazdaságos, ha a fiktív névleges terhelés esetén két évig javítás nélkül üzemel, azaz a mérő két év alatt
érheti el a m3-ben kifejezett élettartamát. Ha ezt elosztjuk a kétéves üzemidőszaknak megfelelő időegységgel,
megkapjuk a mérő mértékadó terhelését. Ha a mérőt ezzel a terheléssel egyenletesen járatnánk élettartama éppen
két év lenne.

7. Önellenőrző kérdések
1. Milyen víz-keménységi mérőszámokat ismer?
2. Mik a legionella baktériumok?
3. Milyen vízbeszerzési lehetőségek vannak?
4. Milyen mechanikai gáztalanítási eljárást ismer?
5. Milyen az ioncserélős lágyítás?
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6. Milyen szivattyú fajtákat ismer?
7. Milyen csővezetékbe építhető vízmérőket ismer?
8. Mi szabályozza a tűzoltás céljára szolgáló víz mennyiségét?
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4. fejezet - Fürdők és uszodák
vízellátása
A fürdőket rendeltetés szempontjából két csoportra kell osztani, úgy mint közfürdők és saját használatú fürdők.
Közfürdők zárt területen épített épületen belül vagy épületen kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőséget
biztosító fürdőhely, ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe.
A szolgáltatások jellege szerint lehetnek :
• strandfürdők,
• élményfürdők
• sportolásra alkalmas fürdők
• gyógyfürdők
• egészségügyi fürdők
• tisztasági fürdők.
A közfürdők fogalomkörébe tartoznak még a tavakban, holtágakban, természetes vízfolyások medreiben
kialakított fürdők. Ezek létesítésével azonban nem foglalkozunk, mivel a háztartástechnika tágabb értelmében
vett fogalomkörén is kívül esnek. A közfürdők létesítését és üzemeltetési feltételeit rendeletek és műszaki
előírások szabályozzák, melyek közül legfontosabbak a következők:
A Kormány 121 / 1996. ( VII.24.) rendelete a közfürdők létesítéséről és működéséről.
A népjóléti miniszter 37 / 1996.( X.18.) NM rendelete a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről.
Az ME - 10 - 204: 1993 Műszaki előírás, Fürdőmedencék vízkezelése, vízvisszaforgatással. Tehát közfürdőket
csak a mindenkor érvényben lévő hatályos jogszabályok és előírások betartásával lehet létesíteni és üzemeltetni.
Az üzemeltetést pedig a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi
Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ ) városi intézete ellenőrzi.
Saját használatú fürdők a nyilvánosság által nem vehetők igénybe. Ide tartoznak a családi házak úszó - és
fürdőmedencéi, valamint pezsgőfürdők, szaunák stb. A saját használatú medencék létesítésére a vonatkozó
rendeletek és műszaki előírások hatálya nem terjed ki. A medencék üzemeltetését az ÁNTSZ nem ellenőrzi.
Azonban ezeknek a fürdőknek a létesítésénél is célszerű - ugyan nem kötelező jelleggel, de - figyelembe venni a
közfürdők létesítésének előírásait.

1. 4.1 Fürdőmedencék csoportosítása
A medencék funkciójuk szerint az alábbi főbb csoportokra oszthatók:
• Sportcélú medencék
• Strandolásra és fürdőzésre szolgáló medencék
• Gyógy - és terápiás medencék
• Magán medencék
A magánmedencék kivételével az összes medencecsoport a közösségi fürdők fogalomkörébe tartozik.
Sportcélú medencék
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Úszó és versenymedencék. Ezek a medencék elsősorban a sportolás és a versenyzés igényeinek és céljainak
megfelelően vannak kialakítva. Ilyen medencék tervezésénél be kell tartani a vonatkozó előírásokat és
szabványokat. Értékelhető eredményű versenyeket (úszó -, ugróverseny, vizilabda mérkőzés ) csak a
szabványokban meghatározott méretű és hitelesített medencékben lehet rendezni. Az úszómedencék szabványos
méreteit az 58. ábra Az úszó és versenymedencék méreteitartalmazza. Vízilabda mérkőzés megrendezésére
alkalmas legkisebb medenceméret 21,0x33,33 m, vízmélység 2,0 - 2,2 m. A medencevíz hőmérséklete: 23 - 27
C°.

58. ábra. Az úszó és versenymedencék méretei
Az ugrómedence alaprajzi méreteit az alkalmazott ugróberendezések fajtájától és számától függően kell
meghatározni a vonatkozó szabvány szerint. A medence mélysége az ugróberendezés magasságától és az
ugrófelület kialakításától függ (20. táblázat). A medencevíz hőmérséklete: 28 - 30 C°

Tanmedence az iskolai vagy sportlétesítményeknél, úszóoktatás céljából létesített medence. Nagyméretű
tanmedence korlátozott mértékben lakossági szolgáltatásra is igénybe vehető. Az "A" fokozatú tanmedence
kisebb létesítmények és iskolák igényeit elégítik ki, a "B" fokozatú 16 - 24 - 32 tantermes iskolákhoz
alkalmazható, a "C" fokozatú tanmedence egy 32 tantermes iskola és egy lakókörzet számára szolgáló
nagyságrend. A tanmedencék szabványos méreteit a 59. ábra tartalmazza. A medencevíz hőmérséklete: 30 - 32
C°.
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59. ábra. A tanmedencék méretei
Lazító medence alaprajzi mérete és formája a befogadóképességtől függően szabadon választható. Vízmélység
min. 0,8 m, max. 1,0 m. A medence egy részét ülőfelülettel kell ellátni. A medencevíz hőmérséklete: 36 - 38 C°.
Többcélú medence. Ebben az esetben arról van szó, hogy egy medence kettő vagy több funkciót lát el, pl.: úszó,
ugró, tanmedence, esetleg fürdőmedence. Ilyenkor a medence alaprajzi méreteit és a vízmélységet a vonatkozó
előírások figyelembevételével kell meghatározni. A többcélú medencéket a minél kombinatívabb felhasználás
érdekében el lehet látni emelhető válaszfallal, vagy emelhető medencefenékkel. Az emelhető válaszfallal a
medencét kettő vagy több részre lehet osztani. Így lehetőség van arra, hogy egy medencében egyszerre többféle
tevékenységet lehessen folytatni.
Az emelhető medencefenékkel pedig megoldható, hogy ugyanazt a medencét egyszer versenyszerű úszásra,
másszor (a fenék felemelésével) úszásoktatásra lehesse használni. Ilyen medencék hidraulikájának tervezésénél
ügyelni kell arra, hogy az emelhető válaszfal illetve medencefenék bármelyik üzemi helyzetében, a
víztérfogatban pangó terek ne keletkezzenek.
Az emelhető medencefal és medencefenék mozgatása történhet hidraulikával, mechanikus emelőszerkezettel
vagy ritkábban feltölthető légtartályokkal.
Az úszásoktatásra alkalmas vízmélység beállításának másik módszere a vízszint süllyesztése. Ebben az esetben
a vízelvétel nem a felső körbukó vályún keresztül történik, hanem a megfelelő vízmélységet biztosító
magasságba kialakított medencefalba épített vályúval.
Az ilyen medencénél, ha a vízszintet gyakran kívánják változtatni, vízszint süllyesztésénél a vizet nem a
csatornába, hanem az erre a célra méretezett kiegyenlítő tartályba kell engedni. Vízszintemelésnél a süllyesztett
vízelvétel vízelvezető gyűjtő csövébe épített szerelvényeket zárni kell és a forgatószivattyú a kiegyenlítő
tartályból feltölti a medencét.
Strandolásra és fürdésre szolgáló medencék. A medencék vízfelülete a tervezett befogadóképességtől függ,
alaprajzi formája szabadon választható. Célszerű fantáziadús formákat kialakítani szigetekkel, lagunákkal,
öblözetekkel és a már ismertetett élményberendezésekkel. A legkellemesebb vízmélység 0,7 és 1,25 m között
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van. Vízhőmérséklet 25 - 32 °C között a legkedvezőbb. Ide sorolható még a hullámmedence, mely általában
téglalap alaprajzú és a hullámgép felé erőteljesen lejt, itt a vízmélység 3 - 4 m.
Gyermek, lubickoló, pancsoló medence. A medencék vízfelülete a tervezett befogadóképességtől függ, alaprajzi
formája szabadon választható. Az előírt vízmélység legalább 0,2 m, legfeljebb 0,5 m. A medencevíz
hőmérséklete 30 - 32 °C. A medence minden oldalról megközelíthető legyen, csúzda a medencéhez nem
tervezhető.
Melegvizes ülőmedence. Kialakítása vízmélysége és vízhőmérséklete megegyezik a lazító medencéjével. Az
ülőfelületek nagyságát azonban úgy kell meghatározni, hogy maximális terhelés esetén is maradjon szabad
ülőfelület.
Gyógy - és terápiás medencék. Ezeknek a medencéknek a tervezésénél mindig konzultálni kell az
orvostechnológussal. A medence nagyságát, alaprajzi méreteit, vízmélységét úgy kell kialakítani, hogy azok a
gyógyítási igényeknek megfeleljenek. Szükség esetén a medencéket el kell látni a mozgássérültek számára is
alkalmas megközelítési lehetőségekkel (pl. rámpa, betegbeemelő stb.), illetve a terápiához szükséges egyéb
eszközökkel (kapaszkodók, súlyfürdőkhöz függeszkedők stb.).
Magánmedencék
A magánmedencék vízfelületeinek nagyságára, geometriai méreteire előírások nincsenek. Ezeket minden
esetben az igényeknek megfelelően, a helyi adottságok figyelembevételével kell meghatározni. Sok esetben
ezek a medencék szabálytalan alaprajzúak, elsősorban az esztétikai igények kielégítése következtében.
Általában azonban elmondható, hogy leggyakoribbak a téglalap alaprajzú medencék. Hosszúságuk 6 - 16 m,
szélességük 4 - 8 m között változik.
A magánmedencék is felszerelhetők az ismertetett élményberendezésekkel. Magánmedencéknél használatos
legkedveltebb élményberendezések az ellenáramú úszógép, a masszázsfal és a víz alatti világítás.
Medencék anyagai
Csempézett betonmedence. A vasbeton szerkezettel tetszőleges alakú és vízmélységű medence alakítható ki. A
vízzárást a betonfalnak kell biztosítani. Hagyományos bevált szerkezet, hosszú élettartamú, könnyen tisztítható.
Egyedei tervezést igényel.
Fóliázott betonmedence. A vasbeton szerkezettel szintén tetszőleges alakú és vízmélységű medence alakítható
ki. A betétfólia beszabásával kapcsolatosan felmerülő problémák miatt általában, így csak szabályos téglalap
alakú medencék készülnek. A vízzárást ennél a kivitelnél a fólia biztosítja, a betonfal csak tartószerkezet.
Viszonylag olcsó megoldás, azonban a fóliát az elöregedés mértékétől függően (beltéri vagy kültéri medence )
időnként cserélni kell.
Műanyagmedence. A műanyag héjmedence a magánmedencék katagóriájában nagyon elterjedt medence típus.
Gyorsan telepíthető, esztétikus, beltéri használat esetén hosszú élettartamú. (Kültéri használat esetén védeni kell
az UV sugárzástól. ) Mivel a medence a vízterheléssel szemben nem öntartó, beton alapra helyezés után sovány
betonnál körül kell önteni.
Fémmedence. Fémből készülnek közösségi - és magánmedencék is. A közösségi medencék anyaga lehet
alumínium vagy korrózióálló acél. Az alumínium olcsóbb, de kevésbé esztétikus és érzékeny a vegyi hatásokra.
A korrózióálló acél drága, de tartós, hazánkban nem terjedt el. A gazdaságilag fejlett országokban főleg kisebb,
közösségi létesítményeknél alkalmazzák.
A magán fémmedencék elsősorban acéllemezből készülnek. A tartószerkezet a medence alakjától és beépítési
módjától függően vagy fémpalást, vagy külön kivitelezett tartófal.
A fémmedencék leginkább kör - vagy un. nyolcas alakúak. Nem süllyesztett kivitelben történő telepítés esetén
alacsony áruk és gyors megvalósíthatóságuk miatt kedveltek. A medence vízzárását fóliabélés biztosítja.

2. 4.2 Fürdők vízellátása, mint a vízgazdálkodás része
A vízzel való gazdálkodás korunk egyik legkiemelkedőbb környezetvédelmi feladatai közé tartozik.
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A tiszta, szennyeződésektől mentes, természetből kinyert egészségügyi szolgáltatásra kezelés nélkül
felhasználható víz egyre ritkább és egyre kisebb mennyiségben áll rendelkezésre.
A fürdők üzemeltetése azonban jelentős vízfelhasználással jár, így fontos része a vízgazdálkodásnak.
A fürdők üzemeltetésével kapcsolatos vízgazdálkodás magába foglalja a vízbeszerzés-t, a vízminőségtől
függően esetenként szükséges medence töltő - és pótvíz vízkezelés-ét, a vízhasznosítás-t, valamint a
felhasználás során keletkezett hulladékvíz elhelyezés-ét.

2.1. 4.2.1 Vízbeszerzés
A fürdők vízgazdálkodásának meghatározó tényezője a vízbeszerzés. A vízbeszerzés jellegéből pedig
alapvetően következnek a vízgazdálkodás további elemei.
Hazánkban a kedvező hidrogeológiai adottságok miatt a fürdők egy jelentős része saját vízbázissal rendelkezik,
ami fúrt kutat vagy forrásfoglalást jelent.
A fürdők másik része pedig a vezetékes hálózati ivóvizet használja vízbázisként. Míg az előző vízbázisok
felhasználása elsősorban a nagy létesítmények esetében szokásos és gazdaságos (strandok, gyógyfürdők) addig
az utóbbi, vezetékes ivóvíz-felhasználás a kisebb medencék vízellátásánál használatos (házi medencék, szállodai
medencék, stb.), illetve ahol más lehetőség nem áll rendelkezésre.
A kutakból kinyerhető vizek különböző hőmérsékletűek lehetnek és különböző mennyiségben tartalmazhatnak
oldott ásványi anyagokat illetve gázokat.

2.2. 4.2.2 Vízkezelés
A vízbázisként felhasznált víz minőségétől, illetve a vízfelhasználás jellegétől (gyógyfürdő, strandfürdő, stb.)
függően a medencék töltésére és pótvízellátására használt vizet általában kezelni kell. Ez a vízkezelés nem
azonos a vízvisszaforgatásnál alkalmazott vízkezelési technológiával. Feladata csupán az, hogy a medence töltő
-, illetve pótvíz minősége megfeleljen a szabványokban és a műszaki előírásokban rögzített követelményeknek.
A hálózati ivóvízvezetékről vételezett vizet általában nem kell kezelni, mivel ezek minősége megfelel a Magyar
Szabvány előírásainak. Azonban minden felhasználás előtt be kell szerezni a vízanalízist a területileg illetékes
Állami Népegészségügyi Szolgálattól, mivel a helyi adottságoktól függően egy - egy komponensre esetleg
időbeli korlátozással felmentés adható elsősorban az egészségre nem ártalmas alkotóelemek esetében (pl.: vas,
mangán stb.).
Azonban ezek az alkotóelemek a medencevizet megszínezik, a medencefalakon lerakodásokat képeznek és így
rontják a fürdő esztétikai megjelenését.
Tehát minden esetben függetlenül attól, hogy a vízbázisról vételezett víz minősége milyen, a medencébe
bevezetett víznek meg kell felelnie az előírás szerinti vízminőségnek (21.-22. táblázatok) amennyiben ez nem
így van, a vizet kezelni kell.
21. táblázat. A töltő és medencevíz fizikai és kémiai követelményei
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2.3. 4.2.3 Vízhasznosítás
A fürdők vízellátásánál a vízgazdálkodás jelentős eleme a vízhasznosítás. A vízhasznosítás tulajdonképpen a víz
fürdési, sportolási, vagy gyógyászati célra történő leggazdaságosabb felhasználása, az érvényben lévő
szabványok, műszaki és közegészségügyi előírások betartásának figyelembevételével.
A víz szakszerű hasznosítása biztosítja a fürdő, vagy sportlétesítmények rendeltetésszerű üzemeltetését és a
lehetséges maximálisan elérhető árbevételt.
A fentiek értelmében a vízhasznosítás nem csak szakmai jellegű tevékenység, hanem gazdasági kihatásai is
vannak.
22.táblázat. A töltő és medencevíz fizikai és kémiai vizsgálatai
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Hulladékvíz elhelyezés
A fürdők üzemeltetése esetében hulladékvíz alatt értendő a medencék túlfolyó- és ürítő-vize, a kádfürdők,
zuhanyzók szennyvize és a vízvisszaforgató berendezések elhasznált szűrő- öblítővize.
A 37 / 1996.( X.18 ) NM rendelet 1. sz. melléklet I. fejezet 3. bekezdés értelmében a közfürdők kommunális
szennyvizeit, beleértve a kádfürdő, zuhanyzó és szűrő - öblítővizet szennyvízként kell elvezetni. A medencék
túlfolyó - és ürítő-vize pedig csapadékvízként vezethető el.
Abban az esetben, ha vízbázisként fúrt kútból nyert vizet használunk fel, a hulladékvíz elhelyezésénél,
figyelembe kell venni annak alkotóelemeit, főleg a sótartalmat illetően. Az ilyen vizek elvezetésénél be kell
tartani a vonatkozó vízvédelmi előírásokat tartalmazó jogszabályokat. [ 3 / 1984.( II.7.) OVH számú
rendelkezés; a 33 / 1993.( XII.23.) KTM rendelete, valamint a 4 / 1984.( II.7.) OVH és a 34 / 1993. ( XII.23.)
KTM rendelete ].

2.4. 4.2.4 Töltő - ürítő rendszerű medencék vízellátása
A 121 / 1996.(VII.24. ) Kormány rendelet 3.§.1. bekezdés értelmében új fürdőmedence csak vízvisszaforgató
berendezéssel létesíthető.
Töltő - ürítő rendszerű medencék felújításakor gondoskodni kell vízvisszaforgató berendezés létesítéséről,
valamint a medence megfelelő hidraulikai viszonyainak biztosításáról.
A rendeleti előírástól eltérni csak az Országos Vízügyi Főigazgatóság véleményének figyelembevételével az
Országos Tisztiorvosi Hivatal felmentése alapján lehet.
A felmentés csak akkor adható meg, ha a létesítendő medence elismert ásványvízzel vagy gyógyvízzel üzemel
és a gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes biológiailag aktív alkotórészeit a vízvisszaforgatás
károsítja.
Valamint a medence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a tisztítására megfelelő technológia nem áll
rendelkezésre.
Az egyedi felmentést a megfelelő technológia vonatkozásában öt évenként felül kell vizsgálni.
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Tehát új töltő - ürítő medence csak az ismertetett feltételek mellett létesíthető úgy, hogy a folyamatosan
bevezetett pótvíz a medence teljes víztérfogatát holtterektől mentesen átöblítse.
A töltő-ürítő rendszerű medence vízellátása a medence feltöltéséből és a folyamatos pótvíz bevezetésből áll.
A töltő - ürítő rendszerben üzemeltetett medencék teljes vízcseréjét és folyamatosan bevezetett pótvíz
mennyiségét a 37 / 1996.( X.19.)NM rendelet 1. számú mellékletének IV. fejezete tartalmazza, figyelembevéve
a medencék terhelését.
Teljes vízcsere szükséglet
• 50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencéknél, ha a terhelés a névleges terhelés 30 %-ánál nagyobb,
naponta kétszer, egyébként naponta
• 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta,
• 300 - 800 m3-es medence esetén legalább 2 naponta,
• 800 - 1600 m3-es medence esetén legalább 4 naponta,
• 1600 m3-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta.
A medence soron kívüli leürítése szükséges rendkívüli szennyeződés esetén, vagy ha azt az ÁNTSZ elrendeli.
Pótvízszükséglet
A töltő - ürítő medencékbe folyamatosan pótvizet kell bevezetni az állandó egyenletes áramlás biztosítása
érdekében, ezzel megelőzve a pangó vízterek kialakulását.
A pótvíz mennyiségét a medence vízfelületéből számított terhelés alapján kell meghatározni. Töltő - ürítő
medence esetében ez azt jelenti, hogy minden főre legalább 1 m3 pótvíznek kell jutnia.
A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a megengedett legnagyobb
terhelés 30 %-nál kisebb terheléskor sem lehet kisebb a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó
érték 30 % -nál.

2.5. 4.2.5 Víz-visszaforgatásos medencék vízellátása
A vízvisszaforgató berendezéssel ellátott medencék vízellátása a medence feltöltéséből és a pótvíz
bevezetéséből áll.
A víz-visszaforgatásos üzemben működő medencék teljes vízcseréjét és bevezetendő pótvíz mennyiségét az ME
- 10 - 204 : 1993 Műszaki előírás 6.1.3. és 8.2. fejezetei tartalmazzák.
Teljes vízcsere szükséglet
A medence teljes vízcseréjét vízminőségtől függően, de legalább félévenként kell elvégezni. A medence soron
kívüli leürítése szükséges rendkívüli szennyeződés esetén, vagy ha azt, az ÁNTSZ elrendeli.
Pótvízszükséglet
A pótvíz mennyisége min. 30 l/fő, nap azzal, hogy a vízpótlás mennyisége
• 800 m3 medencetérfogatig a medence víztérfogat 5 %-ánál
• 800 m3 medencetérfogat felett a medence víztérfogat 3 %-ánál nem lehet kevesebb naponta.
Amennyiben a pótvíz mennyisége a fent közölt minimális értéknél nagyobbra adódik, pl. a szűrők öblítésére
felhasznált medencevíz ezt az értéket meghaladja azt természetesen pótvíz formájában maradéktalanul pótolni
kell. A pótvizet a szűrő(k) elé, a kiegyenlítő tárolóba szabad kifolyással (vízmegszakítással) kell bevezetni.
23. táblázat. A töltő és medencevíz bakteriológiai követelményei

104
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők és uszodák vízellátása

2.6. 4.2.6 Fűrdők vízellátásának közegészségügyi feltételei
A medencék töltő illetve pótvíz minőségének a vízbeszerzési forrástól függetlenül fizikai és kémiai szempontból
meg kell felelnie az ME - 10 - 204 : 1993 Műszaki előírásban rögzített követelményeknek (előző táblázatok
szerint ).
Bakteriológiai szempontból pedig az MSZ 13690 - 3 előírásainak (23.-24. táblázat ). Az üzemelő medencék
vízminőségének szintén a táblázatokban rögzített értékeknek kell megfelelnie.
24. táblázat. A töltő és medencevíz bakteorológiai vizsgálatai

3. 4.3 Fürdővizek kezelése
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A töltő - ürítő üzemű medencék töltő és pótvizét felhasználás előtt általában kezelni kell a víz minőségétől
függően.
Víz-visszaforgatásos üzem esetében a forgatott vizet mindig a töltő illetve a pótvizet pedig a rendelkezésre álló
vízbázis vízminőségétől függően esetenként kezelni kell.

3.1. 4.3.1 Töltő - ürítő medencék vízkezelése
A víz kezelésénél alkalmazott technológiát mindig a rendelkezésre álló víz minősége határozza meg és egyedi
elbíráláson alapul.
Mivel az érvényben lévő rendeletek szerint újonnan létesített, illetve felújított medence töltő - ürítő
üzemmódban csak gyógyvízzel üzemeltethető az esetlegesen szükséges vízkezelés nem csökkentheti a víz
gyógyhatását. Gyógyvíz esetében a leggyakrabban szükséges technológiai beavatkozások a következők:
• Magas metángáz tartalmú vizek esetében a robbanásveszély megszüntetésére gáztalanítással.
• Magas kútvízhőmérséklet esetén a víz hűtése a medencevíz üzemi hőmérsékletére.
• Alacsony kútvízhőmérséklet esetén a víz fűtése a medencevíz üzemi hőmérsékletére.
• Fertőtlenítőszer adagolása ott ahol azt a medence hidraulika lehetővé teszi.
• A fertőtlenítőszert, vagy a fertőtlenítő berendezést azonban mindig úgy kell megválasztani, hogy a
fertőtlenítés hatására a gyógyvízben, egészségre káros vegyületek ne keletkezzenek. Például határérték feletti
ammoniumion esetében klórral fertőtleníteni nem szabad, mert kloraminok keletkeznek, melyek károsak az
egészségre.
• Egyéb üzemviteli, vagy esztétikai szempontokból szükséges technológiai beavatkozás ( pl: korrózió
megelőzés miatt pH - szabályozás; lerakódások megelőzésére vas - és mangántalanítás stb.)
A vízkezeléssel kapcsolatos összes technológiai beavatkozásnál az alkalmazott technológiára vonatkozó
műszaki előírásokat és szabványokat be kell tartani.

3.2. 4.3.2 Víz-visszaforgatásos medencék vízkezelése
A vízvisszaforgató berendezés alapvető feladata, hogy a medencék vízellátását gazdaságosan és
közegészségügyi szempontból kifogástalan minőségben biztosítsa.
A gazdaságos üzemeltetésen és a kifogástalan vízminőségen túlmenően további nagy előny, hogy a
környezetvédelem szempontjából is lényeges szerepe van a vízvisszaforgatónak, mivel a felhasznált friss víz és
a kibocsátott szennyvíz lényegesen kevesebb mint a töltő - ürítő rendszereknél. Ennek következtében kíméli a
természeti kincset képező vízkészletet és csökkenti a kibocsátott szennyvíz mennyiségét. Így kisebb terhelést
jelent a szennyvíztisztító, illetve a szennyvízbefogadó élővíz számára.
A vízvisszaforgató berendezés működése összetett, de alapvetően két fő részre tagolható. Egyrészt a medencét
elhagyó használt víz kezelése, tisztítása, másrészt a megtisztított fertőtlenített víz bevezetése a medencébe
tökéletes hidraulikai viszonyok mellett. Tehát tulajdonképpen a vízvisszaforgatás technológiája alatt a víz
vegyszeres kezelését, a megfelelő hidraulikai viszonyok biztosítását és az ezeket kiszolgáló gépészeti, villamos
és automatikus berendezéseket értjük. A vízvisszaforgatás technológiájának olyannak kell lenni, hogy az
előírások szerinti megengedhető maximális terhelésen belül a fürdőzők számától és az időjárási viszonyoktól
függetlenül (nyitott medencék esetében) folyamatosan biztosítsa a megfelelő minőséget.
Tehát a vízvisszaforgató berendezés feladata az, hogy a medence vizét a fürdőzők által bevitt, valamint a nyitott
medencék esetében a környezetből bekerülő szennyeződésektől folyamatosan megtisztítsa.
Ez a feladat kiegészülhet egyéb vízkezelési funkciókkal, abban az esetben, ha a töltő illetve pótvíz minősége
csak kis mértékben tér el az előírt vízminőségtől és a víz-visszaforgatási technológia kisebb kiegészítésekkel
alkalmas az előírás szerinti vízminőség biztosítására.
Az ME - 10 - 204 : 1993 Műszaki előírás ezzel kapcsolatban a következőket engedi meg:
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• - Amennyiben a vastartalom maximum 1,0 mg / l , szemben a megengedett 0,3 mg / l vas és mangán együttes
határértékével a vastartalom klórozással és szűréssel eltávolítható. A vastalanítást akkor kell elvégezni amikor
a medence nem üzemel.
• - Amennyiben a mangántartalom a 0,1 mg / l - t meghaladja, a mangánt például kálium - permanganát
adagolásával lehet eltávolítani. A mangántalanítást akkor kell elvégezni, amikor a medence nem üzemel.
• - Amennyiben az ammoniumion tartalom felszíni, vagy védett vízrétegnél az előírás szerinti 0,2 mg / l
határértéket meghaladja a medence feltöltésekor és pótvíz adagolásakor törésponti klórozást kell alkalmazni.
Ez az ammonia-mentesítési technológia 3 - 4 mg/l ammoniumion tartalomig alkalmazható. Az eljárás főleg a
pótvíz kezelése esetében külön medence létesítését igényli. Az ammoniumion lebomlása tartózkodási időt
igényel, ami szükségessé teszi a vízkezelő medence létesítését. A lebomlási időt minden esetben
laboratóriumi vizsgálattal kell meghatározni.

60. ábra. A feszített víztükrű medence vízvisszaforgató kapcsolási vázlata

4. 4.4 Fürdőmedencék víz-visszaforgató berendezése
A vízvisszaforgató berendezés kapcsolása az alkalmazott hidraulikától függően kétféle lehet.
• Feszített víztükrű medence esetében a víz-visszaforgató berendezés (60. ábra) a következő elemekből áll:
durvaszűrő, kiegyenlítő medence, forgatószivattyú, vegyszer-adagoló berendezések, szűrő, öblítő-gépek
(szükség esetén), hőcserélő, medencehidraulika, (egyenletesen elosztott vízbevezetés és körbukó vályús
elvezetés).
• Süllyesztett víztükrű medence esetében a vízvisszaforgató berendezés (61. ábra) a következő elemekből áll:
durvaszűrő, forgatószivattyú, vegyszeradagoló berendezések, szűrő, öblítő-gépek (szükség esetén), hőcserélő,
medence hidraulika (egyenletesen elosztott vízbevezetés, medence falba épített folyamatos vagy szakaszos
vízelvezetés ).
A vízvisszaforgató berendezések része a vízmérővel ellátott pótvíz bevezetés vízszál-megszakítással, a forgatott
vízmennyiség mérő, valamint az alábbi vízmintavételi helyek : - pótvíz bevezetés
• medence után
• medence előtt
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• szűrő előtt
• szűrő után
A vízvisszaforgató berendezések működtetése lehet kézi, lehet teljesen automatikus, vagy igény szerint részben
automatikus.
Az automatizáltsági foktól függetlenül azonban minden esetben gondoskodni kell a szivattyúk (forgatószivattyú,
vegyszeradagoló szivattyú) szárazra futás elleni védelméről.

61. ábra. A süllyeszett víztükrű medence vízvisszaforgató kapcsolási vázlata

4.1. 4.4.1 Víz-visszaforgató berendezés technológiai elemei
A vízvisszaforgatás technológiai elemeinek együttes és megfelelően méretezett alkalmazása biztosítja a forgatott
medencevíz előírás szerinti minőségét.
Durvaszűrés
A medencevíz szennyeződései a következőképpen csoportosítható
• uszadékok, lebegőanyagok, üledékek, durván diszpergált anyagok
• kolloidális szennyeződések
• oldott állapotban lévő szennyező anyagok
• bakteriológiai szennyeződések
Ezek közül a durvább szennyező anyagok egyszerű mechanikai szűréssel távolíthatók el. A durvaszűrést mindig
a technológia elején kell elvégezni, lehetőleg a kiegyenlítő medence, de mindenképpen a szivattyú és a szűrő
előtt.
Ezzel megvédjük a szivattyút az esetleges károsodástól, a szűrőt pedig a szűrőfelületen kialakuló eltömődéstől.
Pelyhesítés
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A pelyhesítés feladata, hogy a medencevízben található kolloidális szennyeződéseket, az oldott anyagok nagy
részét, valamint a durva szűrővel méreteinél fogva ki nem szűrhető lebegő anyagok kiszűrését lehetővé tegye.
A pelyhesítés fémsók hozzáadásával rapid koagulációval érhető el. A pelyhek a fémsók hidrolízisével jönnek
létre, nagy fajlagos felületet képeznek és elektrosztatikus töltéssel rendelkeznek. A fent említett kolloidális
szennyeződéseket a töltéssel rendelkező nagy felületek megkötik. Így ezek a szennyeződések most már a
pelyhekkel együtt szűrhetővé vállnak. A pelyhesítőszer vizes oldatát adagolószivattyúval a forgatószivattyú elé
kell adagolni. Mint minden vegyi folyamatnál itt is ügyelni kell arra, hogy a víz pH - értéke megfelelő legyen.
Ugyanis nem megfelelő pH esetében a pelyhesedési folyamat lelassul. A még kialakulatlan pelyhek egy része
így átjut a szűrőn és a pelyhesedés a medencében fejeződik be, ami a vizet zavarossá teszi. Ezeknek a
pelyheknek az utólagos kiszűrése nagyon nehézkes. A pelyhesítésre leggyakrabban használt fémsók a
következők:
• aluminium – szulfát Al2 ( SO4)3
• aluminium - hidroxid - klorid Al2 (OH )3Cl3
• vas ( III ) - klorid Fe Cl3
• vas ( III ) - szulfát Fe2 (SO4 )3
• nátrium - aluminát Na Al O2
Ezeknek a fémsóknak a vizes oldatait kell vegyszeradagoló szivattyúval a forgatott vízbe adagolni.
A fenti vegyszereken kívül, de gyakorlatilag azok alapanyagaiból különböző cégek folyadék vagy granulátum
formájában forgalomba hoznak derítőszereket. Ezek hígításánál és oldásánál a gyártó előírásait kell betartani.
Szűrés
A szűrés a vízvisszaforgatás egyik legfontosabb technológiai eleme. A derítőszer adagolása következtében a
medencevízből koagulált szennyeződések az egy vagy többrétegű gyorsszűrő hézagtérfogatában kiszűrődnek.
Ráiszapolós szűrő esetén a pelyhek ráiszapolt szűrőanyag felületén rakodnak le. A fürdők vízvisszaforgató
berendezéseiben az ME 10 - 204: 1993 előírása szerint csak egy vagy többrétegű kvarc gyorsszűrőt, illetve
ráiszapolós szűrőt lehet alkalmazni.
A teljesség kedvéért azért ismertetjük az esetenként a víz minősége miatt szükséges egyéb szűrőtölteteket is.
Ezek alkalmazása esetén az illetékes hatósági engedélyeket be kell szerezni.
Szűrés nyílt gyorsszűrőn
Ritkán használatos megoldás. A nyílt gyorsszűrők alkalmazása, elsősorban szabadtéri telepítésű nyári üzemű
nagyméretű strandfürdőknél ajánlható, ahol a medencék nagyok, így a forgatott víz mennyisége több ezer m3
óránként. A nyitott szűrő lehet gravitációs, vagy depressziós üzemű. Gravitációs üzemmódban a
forgatószivattyú a kiegyenlítő medencéből szív és a nyitott szűrőre emel. Depressziós üzemmódban a
forgatószivattyú a szűrő réteg ahol szív és medencébe nyom. A szűrőt vízzel és levegővel lehet öblíteni.
Szűrés zárt nyomás alatti gyorsszűrőn
Az uszodatechnikában a legelterjedtebb szűrési technológia. Egyaránt alkalmazzák közfürdők nagy
vízvisszaforgató berendezéseihez és házi uszodákhoz. A különbség csak annyi, hogy a házi uszodáknál
alkalmazott szűrőben a szűrőanyag rétegvastagsága alacsonyabb, mivel a medence terhelése is lényegesen
kisebb mint a közfürdőké. A szűrőréteg lehet :
• egyrétegű kvarc töltet
• többrétegű vegyes töltet
• különleges töltet
• aktív-szén töltet
• egyéb töltetek
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Egyrétegű kvarc töltet
A zárt nyomásalatti gyorsszűrőkön belül is leginkább alkalmazott típus. Üzeme biztonságos, jól méretezhető,
kezelése egyszerű. Házi vízvisszaforgató berendezéseknél szinte kizárólag ezt alkalmazzák. A szűrő öblítése a
terheléstől függően vízzel, vagy vízzel és levegővel történik. Házi forgatók esetében a csak vízzel való öblítés
elegendő.
Többrétegű vegyes töltet
A többrétegű szűrő alkalmazása akkor indokolt, ha nagyobb szűrési sebességet kívánunk elérni, ezzel
csökkentve a telepítés helyigényét. Ugyanis a nagy szennyeződés befogadó képességű szűrőanyag kombináció
ezt lehetővé teszi. A többrétegű vegyes töltet lehet különböző szemcsenagyságú kvarchomok, vagy kvarchomok
és valamilyen nagy szűrőképességű anyag kombinációja. Legelterjedtebb a kvarchomok és az antracit
kombinációja. A többrétegű szűrőt vízzel és levegővel kell öblíteni. Ügyelni kell arra, hogy a befejező vízöblítés
során a szűrőrétegek az eredeti rétegrend szerint szétválasztódjanak. A többrétegű szűrő előnye a jó szűrési
hatásfok a relatíve kis helyigény. Hátránya, hogy gondos méretezést és üzemeltetést igényel, valamint a szűrő
anyag drágább az egyszerű kvarchomoknál.
Különleges töltet
Különleges szűrőtöltet alkalmazása akkor válhat szükségessé, ha a rendelkezésre álló vízminőség kis mértékben
eltér az előírásoktól és ezért a vízkezelést meg lehet oldani a vízvisszaforgató berendezéssel. Ezzel a
megoldással elkerülhető, egy külön víztisztító berendezés a medence töltő illetve pótvíz kezelésére. Ezeket a
tölteteket különböző fantázia néven hozzák forgalomba a gyártó cégek aktivált szűrőanyag formájában. Ezek a
szűrőanyagok tehát a szűrési technológiai igények kielégítésén kívül biztosítják a tápvíz korlátozott mértékű
tisztítását is. Ezekkel az aktivált szűrőtöltetekkel kismennyiségű vasat, mangánt, ammuniomot lehet a töltő
illetve a pótvízből eltávolítani. Ezek a szűrőtöltetek egy idő után kimerülnek és a cseréjük szükséges.
Különleges szűrőtöltetnek minősül a kvarc szűrőhomok és az égetett dolomit keveréke, amelyet hazánkban
Fermagó néven forgalmaznak. Ezt a szűrőtöltetet olyan esetekben lehet alkalmazni, amikor a kis
karbonátkeménységű (8 NKo alatt ). Ugyanis a koaguláló vegyszer és a klór adagolásának hatására a víz
forgatása során a felszabaduló szénsav következtében a pH érték folyamatosan csökken. Ezt ellensúlyozza a
szűrőanyaghoz kevert Fermagó, mivel az égetett dolomitot a szénsav oldja kalcium és magnézium
hidrokarbonát formájában. A töltet ezért itt is kimerül és időnként a Fermagót pótolni kell. A különleges
szűrőtöltetek esetében az öblítési technológiát a gyártó - forgalmazó céggel egyeztetni kell. Ezek a
szűrőanyagok, különös tekintettel az aktívált töltetekre lényegesen drágábbak a kvarc szűrőanyagnál.
Aktív-szén töltet
A forgatott víz minőségének javítása érdekében kívánatos lehet a forgatott víz adszorpciós kezelése, ami lehet
szűrés, vagy adszorptív tulajdonságú anyag adagolása (pl. aktívszénpor). Szűrés esetében ez tulajdonképpen a
szűrés záró fázisaként kell beiktatni . Az aktív-szén szűrő adszorptív tulajdonsága folytán lényegesen javítja a
víz színét, izét és szagát. Az aktív-szén a víz klórtartalmát is megköti, ezért a forgatott vizet a medencébe való
visszavezetés előtt klórozni kell.
Egyéb töltetek
Nagyon kis terhelésű, elsősorban házi fürdőmedencék vízvisszaforgató berendezésénél használatosak a
különböző cserélhető, illetve kimosható szűrő betétek. Ezek a szűrők a belsőégésű motor olajszűrőjéhez, vagy
levegőszűrőjéhez hasonlóan működnek. Anyaguk lehet papír, perforált műanyag, szivacs, stb. Tehát minden
olyan anyag, amely valamilyen szűrési tulajdonságokkal rendelkezik.
Szűrés ráiszapolós szűrőn
Ennél a szűrő típusnál a szűrőanyag tulajdonképpen egy iszapréteg. Ez az iszap a víz áramlása következtében
egy porózus műanyagra vagy rácsos vázszerkezetre feszített textil anyagra rakodik fel. A szűrőanyag perlit,
vagy kovaföld őrlemény. Vegyszerrel előkezelt kovaföld esetében derítőszer használata nem szükséges. Perlit,
vagy egyszerű kovaföld őrlemény esetében a kvarchomok szűrőhöz hasonlóan derítőszer adagolására szükség
van. Mivel a ráiszapolás szűrőnél a kiszűrhető szemcsék mérete rendkívül kicsi 3 - 5 µm nagyon finom szűrést
eredményez, az algákat és a baktériumok egy részét is kiszűri. Helyszükséglete a kvarc - homok szűrőkhöz
képest lényegesen kisebb, üzemeltetése azonban drágább, és kevésbé bírják a lökésszerű terheléseket.
Szűrő öblítés
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Öblítés szemcsés szűrőtöltet esetében
A szűrő a forgatott vízből folyamatosan kiszűrt koagulált szennyeződésektől egy idő után eltömődik. Az
eltömődés gyakorisága elsősorban a medence terhelésétől függ. Az eltömődés következtében megnövekszik a
szűrőréteg ellenállása, ezért csökken a forgatószivattyú szállítási teljesítménye. Ennek következtében rohamosan
romlik a forgatott víz tisztítási hatásfoka. Ilyenkor a szűrőréteget ki kell tisztítani, a szűrőanyag
hézagtérfogatából el kell távoltani a kiszűrt szennyeződést. Ez úgy történik, hogy szűrőrétegen keresztül az
üzemi szűrési iránnyal ellentétesen alulról felfelé vizet, levegőt, illetve vizet és levegőt keverve áramoltatunk. A
levegővel kombinált öblítés a szűrőréteg hatékonyabb kitisztulását eredményezi, mivel a levegő a szűrőanyagot
lebegő állapotba hozza. Ennek következtében a szűrőanyag szemcséi egymáshoz dörzsölődnek és a rárakodott
szennyeződések könnyebben eltávolíthatók. Az így ledörzsölődött szennyeződés ezután vízzel jól leöblíthető. A
szűrő öblítési technológiáját, tehát, hogy csak vízzel, vagy vízzel és levegővel legyen öblítve, tervezés során kell
meghatározni, annak alapján, hogy milyen a medence terhelése, milyen a választott szűrőanyag és milyen
rétegekből áll. A szűrőt 48 óránként akkor is vissza kell öblíteni, ha az eltömődés nem jött létre. Ugyanis a
visszaöblítések elmaradása esetén a szűrőanyag összeállhat, repedések keletkezhetnek benne és a szűrés
gyakorlatilag megszűnik. A szűrőanyagot ilyenkor ki kell cserélni. Az öblítést olyan intenzitással kell végezni,
hogy az áramló vízben a szemcsék lebegjenek, a szűrőtöltet tágulása legalább 30 % legyen, de az öblítővíz
szűrőanyagot ne ragadjon magával. A szűrő visszaöblítése alkalmával keletkezett öblítővizet szennyvíz
csatornába kell vezetni. A szűrő visszaöblítése után a forgatott vizet egy rövid ideig a csatornába kell vezetni,
addig ameddig a víz teljesen tiszta nem lesz. Ezt nevezik előszűrletnek.
Öblítés aktív-szén töltet esetében
Az aktív-szén szűrő elsősorban szín, szag és íz anyagokat köt meg, de tulaj-donképpen mint mechanikai szűrő is
működik. Így a granulátum hézagtérfogata is eltömődhet, ezért az aktív-szén szűrőt is kell öblíteni, gyakorlatilag
ugyan olyan okok miatt, mint a kvarcszűrőt. Az aktív-szén szűrőt a kvarc szűrőhöz hasonlóan szintén vízzel és
levegővel lehet öblíteni. A töltet duzzadása nagyobb mint a kvarchomoké, kb. 50 %. Az aktív-szén szűrőt az
öblítéssel csak mechanikai szempontból lehet karbantartani. Ugyanis az említett anyagok megkötése
következtében a szűrőtöltet kimerül. Ilyenkor a töltetet ki kell cserélni. Aktív-szén szűrővel ellátott
vízvisszaforgató esetében nagyon kell ügyelni a szűrő biológiai állapotára, mert könnyen kialakulhatnak a
szűrőn nem kívánt biológiai telepek.
Öblítés egyéb töltetek esetében
Ezeknél a szűrőknél, ha a betét eltömődött, akkor az általában gyorszárral ellátott szűrőt ki kell nyitni. A betétet
ki kell cserélni, vagy ha a kialakítása olyan, le kell mosni és visszatenni.
Öblítés ráiszapolós szűrő esetében
Ráiszapolós szűrőnél tulajdonképpen nem a szűrő visszaöblítéséről, hanem a lemosásáról van szó. Amikor a
feliszapolódott szűrőréteg eltömődött a forgatószivattyú szívó oldalán a depresszió megnő, amit vakum-mérő
mutat.
Ilyenkor a szivattyút le kell állítani. A szívóhatás megszűnése következtében a szűrőkeretekről az iszap leesik.
Ezután az iszapos vizet le kell engedni a csatornába és a szűrőkereteket vízsugárral le kell mosni. A szemcsés és
aktív-szén töltetű szűrőket medencevízzel kell visszaöblíteni, melyet vagy a kiegyenlítő medencéből, vagy a
fürdőmedencéből veszünk A vízzel való visszaöblítést általában a forgatószivattyúkkal végzik megfelelő
kapcsolásban. A levegővel való öblítésre külön olajmentes levegőt szállító kompresszor szolgál.
pH - beállítás
A visszaforgatott víz pH értékének szabályozása a vízvisszaforgatás nagyon fontos technológiai eleme. Ugyanis
a víz-visszaforgatási technológiánál alkalmazott vegyszerek hatására lezajló vegyi folyamatok hatékonysága
nagymértékben függ a forgatott víz pH értékétől. Ezért a forgatott víz pH értékét mindig az előírásoknak
megfelelő határértékek között kell tartani. Ennek elmulasztása alapvetően kihat a medencevíz minőségére és a
vízvisszaforgatás nem éri el a célját.
A pH szabályozás elsősorban a következők miatt szükséges:
• A derítőszerként adagolt koaguláló vegyszerek csak bizonyos pH értékhatárok között fejtik ki megfelelően
hatásukat.
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• Az adagolt klór fertőtlenítő hatása szintén csak megfelelő pH érték esetén hatásos.
• A forgatott víz korrozív hatása ugyancsak nagymértékben függ a pH értéktől.
A forgatott víz pH értékének beállításánál nagyon gondosan kell eljárni és célszerű a pH mérésére elektronikus
pH - mérő műszert alkalmazni. 100 m3/h forgatási intenzitás felett indokolt a folyamatos mérés és az
automatikus pH szabályozás. Házi úszómedencék esetében elegendő a kézi pH - tesztelő műszer alkalmazása.
A pH csökkenése 6,5 pH - ig kedvezően elősegíti a klór fertőtlenítő (baktericid ) hatását és a derítőszer (
aluminiumszulfát ) pelyhesedési képességét, viszont a víz korrozív hatását erősen növeli.
A pH növekedése, főleg 8 pH felett csökkenti a klór fertőtlenítő hatását és kellemetlen " klórszagot "
eredményez, amely nem más, mint különböző klór- vegyületek szaga. A magas pH - érték az emberi bőrre
egészségügyileg ártalmas, mivel a bőr elveszti savas kémhatású védőrétegét.
Meg kell említeni a víz karbonát keménységét, amely alapvetően befolyásolja a pH szabályozás technológiáját.
Minél kisebb a karbonátkeménység a víz annál korrozívabb. Ezért a pH szabályozásával és megfelelő
mennyiségű pótvíz adagolásával gondoskodni kell arról, hogy a forgatott víz karbonátkeménysége legalább 4 - 6
nko legyen.
A pH csökkenés kiküszöbölésére szokás alkalmazni lúgos kémhatású szűrőanyag töltetet is. Ebben az esetben
azonban gondoskodni kell a szűrőanyag oldódásából adódó térfogat veszteség pótlásáról.
A pH nemkívánatos változását lúg vagy sav adagolásával lehet megelőzni. Nagy hidrogénkarbonát tartalmú, kis
klórigényű töltővíz esetében a derítőszer (aluminiumszulfát ) hidroliziséből adódó pH csökkenést a nátrium hipoklorit adagolása kiegyenlíti, így általában korrekcióra nincs szükség. Nátrium - hipokloritos fertőtlenítés
esetében általában savas, klórgázas fertőtlenítés esetében általában lúgos kémhatású vegyszer adagolására van
szükség.
A legáltalánosabb pH - beállítására használt vegyszerek a következők:
• Sósav HCl
• Kénsav H2 SO4
• Nátrium - hidrogén - szulfát Na H SO4
• Nátrium hidrolid Na OH
• Nátrium karbonát Na2 CO3
Ezenkívül gyakorlatilag a fenti alapanyagok felhasználásával folyadékokat, tablettákat, granulátumokat is
forgalmaznak.
Fertőtlenítés
A vegyszerrel történő fertőtlenítés tulajdonképpen egy oxidációs folyamat melynek következtében a vízben lévő
patogén mikroorganizmusok az oxidáció hatására elhalnak, ártalmatlanná vállnak. A vegyszert a forgatott vízbe
kell adagolni, így fejti ki hatását. A nem vegyszerrel való fertőtlenítés esetében pedig valamilyen fizikai
jelenséget alkalmaznak a mikroorganizmusok ártalmatlanítására. Ebben az esetben a forgatott vizet átvezetik a
fertőtlenítő berendezésen.
A fertőtlenítési technológiát mindig úgy kell megválasztani, hogy a medence vízben mindig legyen fertőtlenítő
hatás. Ebből következik, hogy a nem vegyszeres fertőtlenítést mindig kombinálni kell kiegészítő vegyszeres
fertőtlenítéssel, mert ez a fertőtlenítési eljárás nem biztosít fertőtlenítő hatást a medencében.
A) Vegyszeres fertőtlenítés
Fertőtlenítés klórral
A forgatott medencevíz legáltalánosabban elterjedt fertőtlenítőszere a klór és annak különböző vegyületei.
Annak ellenére, hogy klórral való fertőtlenítésnek vannak hátrányai (pl.: a fürdővíz klórszaga, szem
bevörösödése, stb.) főleg nem szakszerű adagolás esetén a klór a legmegbízhatóbb és közel egy évszázada a
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vízkezelési technológiai gyakorlatban leginkább bevált csírátlanító szer. Emellett a klór lényegesen olcsóbb mint
bármelyik csírátlanító szer és könnyen beszerezhető. Feltétlenül meg kell említeni, hogy gyakran kifogásolt
klórszag, vagyis a " fürdőszag " nem törvényszerű velejárója a klórozásnak. A technológiai fegyelem
maradéktalan betartása esetén a fertőtlenítéshez szükséges mennyiségű klór nem okoz észrevehető klórszagot. A
kellemetlen klórszagot egyes klórvegyületek okozzák elsősorban az ammóniához és egyes szerves anyagokhoz
kötött formában. Előírás szerinti töltő illetve pótvíz esetén ilyen anyagokat nem szabad a víznek tartalmaznia.
A vízben a klór a víz pH értékétől függően három formában oldódik, melyek : elemi klór, hipoklórsav, és
hipoklorit-ion.
A fürdővízben megengedett pH- határok között csak hipoklórsav és hipoklorit-ion fordul elő, ez 7-es pH-nál 70
% - 30 % arányt jelent. A hipoklórsav fertőtlenítő hatása és tartóssága sokkal erősebb a hipoklorit-ionénál és
szaga is nagyon mérsékelt. 8-as pH-nál a fenti arány 20 % - 80 %, tehát csökken a fertőtlenítőhatás és a
szaghatás erősödik.
Annak ellenére, hogy az előírás szerint a medencevíz nem, vagy csak nagyon kis mértékben ( < 0,1 mg/l )
tartalmazhat ammoniumot a hazai gyakorlatban sokszor találkozunk ezzel a problémával. Ennek oka az, hogy
nagyon sok fürdőnél a vízbázist jelentő termálvíz kisebb- nagyobb mértékben tartalmaz ammoniumot.
Természetesen ezeket a vizeket felhasználás előtt ammonia mentesíteni kell, ( pl: törésponti kórozással ), de
ennek a kérdésnek a megoldása még hosszú ideig problémát fog jelenteni a hazai fürdőszolgáltatásban. Ha a
vízben ammonia van a klór ammoniával vegyületeket képez monoklóramin, diklóramin és triklóramin
formájában. A klór aminoknak ugyan van csíraölő hatása, de lényegesen kisebb mint az előzőkben ismertetett
klórvegyületeké. A di és triklóramin erős kellemetlen klórszagú vegyület. A háromféle klóramin keletkezésének
aránya attól függ, hogy vízben levő ammonium és az adagolt klór mennyisége hogy aránylik egymáshoz. Ha a
klór nem több mint az ammonia ötszöröse, akkor csak monoklóramin keletkezik és kellemetlen szaghatás nincs.
A klóramin vegyületek a kellemetlen szaghatás mellett az egészségre is károsak. Természetesen a határérték
feletti ammoniumot tartalmazó vizet klórozni az előírások értelmében nem szabad.
Az ammonium probléma kisebb nagyobb mértékben akkor is jelentkezhet, ha a töltő illetve pótvíz nem
tartalmaz ammoniumot. Ugyanis ezzel az anyaggal a víz a medence használata közben is szennyeződhet.
Problémát jelenthet még a klórozás szempontjából ha a fürdővíznek szervesanyag tartalma van. Derítéssel és
szűréssel a szerves anyagnak ugyan egy része eltávolítható, de a fennmaradó részét klórozással kell eltávolítani.
A huminanyagok klórral való reakciója időreakció, ami azt jelenti, hogy a szabad aktív klór koncentrációja
folyamatosan csökken, így csökken a fertőtlenítő hatás is. Az ilyen típusú vizeknél a klórozási technológiánál
ezt figyelembe kell venni. Hazánkban az alföldi termálvizek nagy része huminsavat tartalmaz.
A klórozással történő hatásos fertőtlenítésnek alapvető feltétele a megfelelően beállított pH - érték. A
vízvisszaforgatásnál alkalmazott tisztítási technológiával el kell távolítani minden olyan anyagot ami a
fertőtlenítést zavarja. Amit a technológiával nem lehet eltávolítani, annak értékét hígítással (többlet pótvízadagolással ) kell szinten tartani. A klórozás hatásosságának másik fontos feltétele a jó medence hidraulikai,
vagyis az hogy a fertőtlenítő szer eljusson a medence víztérfogatának minden részébe.
A fertőtlenítő hatás biztosítása érdekében a medencevízben mindig kell, hogy legyen szabad aktív klór ( 0,2 0,5 mg/l ). Azonban az aktív klórtartalom a csírátlanítás hatékonyságát nem fejezi ki egyértelműen, mert azonos
klórtartalom esetén a fertőtlenítő hatást befolyásolja a vízben lévő anyagok mennyisége. A csírátlanító képesség
egyértelmű jellemzésére a redoxpotenciál alkalmas, melynek ideális értéke 700 - 720 mV között van.
A klórozás hatékonyságát szabadtéri medencék esetében a napsütés is befolyásolja. Ugyanis napsütéses időben
nő a klórfogyasztás, mert a hipoklórsav disszociál hipoklorit-ionra, emelett a napfény hatására a klór lebomlása
is felgyorsul. Klórozásra egyaránt használható :
• klórgáz Cl2
• nátrium-hipoklorit NaOCl
• calcium-hipoklorit Ca(ClO)2
• klór-izocianursav -
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Ezenkívül még forgalmaznak főleg triklórizocianursav, nátrium diklórizocianurat, kalciumhipoklorit alapanyagú
tablettákat és granulátumokat.
Fertőtlenítés klór - dioxiddal
A klór-dioxid lényegesen erősebb fertőtlenítő szer mint a klór, különösen a magasabb pH tartományokban.
Nagy előnye, hogy ammonium tartalmú vizek fertőtlenítésére is használható, mert nem képződnek kloraminok.
Fertőtlenítő hatása 7-es pH-nál azonos a klóréval, 7,5 pH felett viszont sokkal erősebb a baktericid hatása.
Vírusölő hatása a klórnak háromszorosa. Különösen olyan vizek fertőtlenítésére célszerű felhasználni, amelynek
magas az ammonium és szervesanyag tartalma.
Hátránya azonban, hogy NaClO2 -ből a helyszínen klórdioxid előállító berendezéssel kell előállítani. Kezelése
nagy elővigyázatosságot igényel, mert robbanásveszélyes. Beszerzési költsége magas.
Fertőtlenítés brommal illetve joddal
A bróm és a jód oxidáló hatása kisebb mint a klóré, ennek ellenére csíraölő hatása erősebb. Mindkét anyag
fertőtlenítő hatása a klórhoz hasonló reakciókon alapul. Jelen esetben ugyanis hipobromsav illetve hipojódsav
keletkezik. A bróm még reakcióba lép az ammoniumionnal (mono és dibróm-aminok formájában ), de a
tribrómamin már nem képződik, tehát nincs nyálkahártya irritáló hatása.
A jód viszont már nem is reagál az ammonium vegyületekkel. A szervesanyagokkal a bróm lassan, a jód pedig
egyáltalán nem reagál. Ezeket a fertőtlenítőszerek uszodavíz fertőtlenítésre külföldön alkalmazzák, hazánkban
még nincs elterjedve.
Fertőtlenítés ózonnal
Az ózon az oxigén háromatomos módosulata, vegyjele O3 . Oxigénből keletkezik elektromos kisülés hatására.
Nagyon könnyen bomló instabil vegyület. Az ismert legerősebb oxidálószer. Az ózon oxigénre és naszcensz
oxigénre bomlik O3 ← → O2 + O A naszcensz oxigén erőteljes oxidáló hatású. Fertőtlenítésen kívül íz és
szaganyagok eltávolítására, valamint vas - mangántalanításra is használható.
Fűrdővizek fertőtlenítésénél klórral kombinálva használható, mivel egy folyamatos fertőtlenítő hatást biztosító
ózonfelesleg a vízben csak nagyon rövid ideig marad meg. Tehát a forgatott fürdővíz fertőtlenítését az
ózonbekeverés biztosítja, a medencében pedig folyamatos fertőtlenítőhatást a klór adagolás.Az ózonadagolásnak
flokkuláló hatása is van.
Ózonos kezeléssel nagyon tiszta fürdővíz állítható elő. A forgatott fürdővízbe az ózont egy külön bekeverő
egységgel kell bekeverni, majd a medence előtt a vizet aktív-szén szűrőn kell keresztülvezetni, hogy a maradék
ózon a vízből eltávozzon. Ugyanis az ózon belélegezve egészségkárosodást okoz és az ózonfelesleg a
vízfelületen válik ki, ahol a belégzés veszélye a legnagyobb. Az ózon hátránya, hogy bomlékonysága miatt csak
a felhasználás helyén lehet előállítani, levegőből, vagy tiszta oxigénből és előállítása energiaigényes.
Fertőtlenítés nehézfém ionokkal
A fémionok fertőtlenítő hatása már nagyon régóta ismert. Az ezüst, vagy a rézedényben nem poshad meg a víz.
Ugyanis az ezüst, vagy a réz ionoknak baktericid hatásuk van. Az ezüst ion baktericid hatása erősebb mint a
rézé, de az ezüst viszont jóval drágább. A víz csírátlanítására általában ezüstiont használnak. Az ezüst
oldatbavitele a következő módokon lehetséges:
• ezüst - nitrát oldásával ( Ag NO3 )
• ezüstözött felületű szűrőrétegen történő átvezetéssel
• anodikus ezüstoldással
A csíraölőhatás csak az ezüstion koncentrációjától függ és független a bevitel módjától. Nehézfém ionnal
történő fertőtlenítésnél a behatási idő hosszú, amelyet még növel a víz esetleges kloridion tartalma. Ezüstion
tartalmú fertőtlenítőszert hazánkban is alkalmaztak SANOSIL néven, mely ezüstnitrát és hidrogénperoxid
hatóanyagot tartalmaz. A vegyszer nagyon drága.
B) Nem vegyszerrel történő fertőtlenítés
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Fertőtlenítés ultraibolya fénnyel
Az ultraibolya fénnyel való fertőtlenítés a 220 - 280 nm hullámhosszú ultra-ibolya sugarak erős baktericid
hatásán alapul. Ez a hatás a 260 nm hullámhosszúságnál a legerősebb. Az ultraibolya sugarakat kis és
nagynyomás és higanygőz lámpákkal (kvarc lámpa) állítják elő. Ez a fertőtlenítés csak akkor használható, ha a
víz nem tartalmaz színezőanyagot, lebegőanyagot, kolloidokat. A fertőtlenítés hatásfoka a víz
átvilágíthatóságával arányos. Tiszta víz esetében is csak vékony réteg fertőtlenítése lehetséges. A fertőtlenítő
berendezések kétféle elven működnek:
Az egyik a vályús rendszer, amikor a víz egy vályúban vékony rétegben áramlik, és a higanygőz lámpa az
áramló víz felett van elhelyezve. A másik megoldásnál a víz nyomás alatt egy zárt téren folyik keresztül,
melyben higanygőz lámpák vannak sűrűn elhelyezve. A víz a lámpák körül vékony rétegben áramlik. Ezt a
fertőtlenítési módot is kell klóradagolással kombinálni, hogy a medencében meglegyen a folyamatos
fertőtlenítőhatás.
Fertőtlenítés ultrahanggal
Az ultrahanggal való fertőtlenítés a nagyfrekvenciájú hanghullámok (20.000 Hz felett) baktericid hatásán alapul.
Ugyanis az ultrahanggal közölt energia meggyorsítja az oxidációs folyamatot és az élő szervezetben fehérje
koagulációt idéz elő. Az ultrahang a spórákat is elpusztítja.
Alkalmazása esetén a forgatott vizet egy ultrahang generátoron kell keresztül vezetni. Jelenleg a
fürdőtechnikában nem elterjedt megoldás. Alkalmazása esetén szintén klóradagolással kell kombinálni.
Egyéb fertőtlenítési módszerek
Nagyon ritkán, inkább csak kísérleti jelleggel használják fertőtlenítés céljára a mágneses fluxust és a radioaktív
sugárzást.
Algamentesítés
A fürdővízben a kedvező életfeltételek hatására az algák elszaporodhatnak (fény, oxigén, tápanyagok).
Az algák megjelenése a fürdővízben az alábbiak miatt káros
• a víz zavarossá, zöld színűvé válik
• a víz szerves anyag tartalma megnövekszik
• az algák által kiválasztott anyagok a bőrre kellemetlen izgató hatással vannak, bőrkiütések keletkezhetnek.
A zöld, a barna és a nagyon gyorsan szaporodó kék algák fonalas telepeket alkotnak és általában a víz
bevezetéseknél és a víz elvezetéseknél rátapadnak a medence falára. A lépcsők alsó zúgait és a medence
árnyékos részeit a kova algák kedvelik.
Megfelelő technológia alkalmazásával arra kell törekedni, hogy a fürdővízben ne jelenhessenek meg az algák,
ha pedig már megjelentek, akkor vegyszeradagolással meg kell semmisíteni. Jó hatásfokú pelyhesítéssel és
időnkénti túlklórozással az algák megjelenésének valószínűségét csökkenteni lehet. Amennyiben az algásodás
ennek ellenére mégis elkezdődik, illetve nem áll meg, algaölő vegyszer adagolása szükséges. Régebben szinte
kizárólag réziont használtak algamentesítésre. A rézion az algák klorofiljába lévő cink helyett épül be, melynek
következtében az algák életképtelenné vállnak és elpusztulnak. A réziont rézgálic (Cu SO 4 .5 H2O ) oldat
formájában adagolták. A rézgálic oldat adagolása esetén azonban a rézszulfátból a klórozás hatására réz hidroxid, vagy réz - oxid csapadék keletkezhet, mely kellemetlen lerakódást képez a fürdőzők haján, bőrén.
Ezen kívül a rézszulfát korróziós problémákat is okozhat Ezért a kereskedelemben különböző fantázianéven
egyre több általában szerves alapú algaölő szerek kerülnek forgalomba.
Az algaölő szert folyamatosan adagolni nem szabad, mert rezisztenciát vált ki. Általában hetente egy - két
alkalommal, legalább egy forgatási cikluson keresztül szükséges adagolni. Az adagolás időtartama alatt a
klórozást kerülni kell, és fürdőzők se tartózkodjanak a medencében. Az algaölő szert a forgatott vízbe a
medence előtt kell adagolni.
Aktív-szén - por adagolás
115
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők és uszodák vízellátása

A forgatott víz minőségének javítása érdekében (szín, íz és szaganyagok eltávolítására) a víz visszaforgatási
technológiában aktív-szén - por adagolást is szoktak alkalmazni. Ez a megoldás kisebb beruházási költségével
tulajdonképpen alternatívája az aktív-szén szűrőnek, bár hatékonyságában azt nem helyettesíti. Az aktív-szénport a szűrés előtt, a pelyhesítőszer adagolását megelőzően kell a forgatott vízbe adagolni.
Pótvíz adagolás
A víz-visszaforgatási technológia egyik fontos eleme a rendszeres pótvíz betáplálás. A pótvíznek kémiai és
bakterológiai szempontból azonos minőségűnek kell lenni a töltővízzel, vagyis meg kell felelnie az érvényben
lévő előírásoknak.
A pótvíz adagolás célja a következő:
• a víztisztítási technológiával el nem távolítható anyagok feldúsulásának megakadályozása
• a párolgással eltávozott, illetve a fürdőzők által kihordott víz pótlása,
• a szűrők visszaöblítéséhez felhasznált vízmennyiség pótlása.
A pótvizet a szűrők elé, feszített víztükrű medence esetében a kiegyenlítő medencébe, süllyesztett víztükrű
medencénél magába a medencébe kell be vezetni vízszál-megszakítással, szabadkifolyással.
A pótvíz szükséglet általában megegyezik a szűrő (szűrők) öblítésére elhasznált vízmennyiséggel. A pótvizet a
szűrő öblítés után folyamatosan kell a kiegyenlítő medencébe, vagy a fürdőmedencébe vezetni. Amennyiben
szűrő öblítésre nem volt szükség, úgy az előírás szerinti vízmennyiséget a medencéből a csatornába kell engedni
és a pótvizet a fentiek szerint a rendszerbe beadagolni.
Hidraulika
Medence. A víz-visszaforgatási technológia nagyon fontos eleme a forgató rendszer jó hidraulikai kialakítása.
Ezen belül is különösen nagy jelentősége van a medence tökéletes hidraulikájának. A leggondosabban tervezett
és kivitelezett vízvisszaforgató berendezéssel sem lehet biztosítani az előírások szerinti és közegészségügyi
szempontból is kifogástalan vízminőséget, ha azzal egy rossz hidraulikájú medence vizét forgatjuk.
A medencében az áramlási viszonyokat úgy kell kialakítani, hogy a bevezetett visszaforgatott tisztított víz a
medence teljes keresztmetszetében egyenletesen hidraulikai zúg mentesen átáramoljon. Ezt a feltételt a medence
vízbevezetési és vízelvezetési helyeinek helyes megválasztásával és méretezett keresztmetszeteivel lehet elérni.
A jól kialakított medencehidraulika esetén a fertőtlenítő hatás a medence minden térfogatrészében azonos.
Kiegyenlítő medence. A feszített víztükrű medencék esetében a rendszer hidraulikájának szerves része a
kiegyenlítő medence. A feszített víztükröt biztosító körvályúba átbukó víz a vályúból gravitációsan a
kiegyenlítő medencébe folyik. Ebből a kiegyenlítő medencéből szív(nak) a forgatószivattyú(k). A kiegyenlítő
medence a következő funkciókat látja el:
• Befogadja a fürdőzők által kiszorított vízmennyiséget
• Befogadja a hullámzás által túlfolyt vízmennyiséget
• Tárolja a szűrő(k) öblítéséhez szükséges vízmennyiséget
• Biztosítja a rendszerbe bevezetett pótvíz jó elkeveredését.
A kiegyenlítő medence vízbevezetését és vízelvezetését ( szivattyú(k) szívócsonkja ) úgy kell elhelyezni, hogy a
kiegyenlítő medencén a forgatott víz keresztül áramoljon és hidraulikailag holt terek ne alakuljanak ki.
Lábmosó. A lábmosók létesítése nagyban csökkenti a fürdőmedencék terhelését, főleg nyitott medencék
telepítése esetén. A lábmosó felfogja a lábra tapadt mechanikai szennyeződéseket (por, fűszálak, stb.) valamint
csökkenti a medencevíz bakteriológiai terhelését is. A lábmosók hidraulikai kialakításánál biztosítani kell a
tökéletes átfolyást. Ennél a műtárgynál különlegesen fontos, hogy pangó vízterek ne legyenek, mert a nagy
biológiai terhelés és a kis vízmélység (benapozottság esetén gyors vízfelmelegedés) kedvező feltételeket biztosít
a baktériumok elszaporodásának. Ezért a lábmosó tápvízébe fertőtlenítőszert (klórt) kell adagolni.

116
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők és uszodák vízellátása

Csővezetékek. A vízvisszaforgató berendezés egyes elemei között a hidraulikai kapcsolatot biztosító
csővezetékek méreteit úgy kell megválasztani, hogy az a leggazdaságosabb kivitelezési és üzemeltetési
költségeket eredményezze. Minél nagyobb áramlási sebességet engedünk meg a csővezetékben, annál kisebb
csőátmérőket lehet alkalmazni, tehát csökken a kiviteli költség, de nő a hidraulikai ellenállás. Ezért nagyobb
emelőmagasságú szivattyút kell alkalmazni nagyobb szivattyúzási teljesítménnyel, tehát növekszik az
üzemeltetési költség.
Hőntartás
Nem kifejezetten a vízvisszaforgatási technológia része, de az alkalmazott vízkezelési technológiát befolyásoló
tényező a medencevíz hőmérséklete. Ugyanis a hőmérséklet alapvetően befolyásolja a vízben lejátszódó vegyi
folyamatokat, valamint a baktériumok szaporodásának sebességét. Ezen kívül a medencevíz hőmérséklet a
medencevíz hőmérséklet a medence funkciójától is alapvetően függ. Tehát a vízhőmérséklet összefüggésben van
a vízkezelési technológiával és a medence funkciójával, pl: úszómedence, strandmedence, melegvizes ülőfürdő
medence, stb.
A medencevíz az üzemi hőmérsékletre való feltöltés után folyamatosan hűlni kezd, ezt a hőveszteséget pótolni
kell. A medencevíz hővesztesége az alábbi összetevőkből áll:
• párolgási hőveszteség,
• víz és levegő közötti hőcsere,
• a talajjal illetve a környezettel érintkező medencefelületek hővesztesége,
• a betáplálandó pótvíz felmelegítése.
A hőntartás biztosítása érdekében a forgatott vízzel folyamatosan hőt kell közölni, amely általában a forgatott
víz egy részének ellenáramú hőcserélőn való átvezetésével történik.

4.2. 4.4.2 Fürdőmedencék vízvisszaforgató berendezésének
méretezése
Egy fürdő illetve uszoda tervezése több szakágra kiterjedő összetett tervezési feladat, mely magába foglalja a
víztechnológiát, vízgépészetet, épületgépészetet, villamosenergia-ellátást, műszer - automatikát, mélyépítést,
magasépítést, belső építészetet és szabadtéri telepítésű medencék esetében még a parképítészetet is.
Jelen fejezetben csak közvetlenül a szakterületet érintő víztechnológia és vízgépészet szakágakkal kapcsolatos
méretezéssel és tervezéssel foglalkozunk. A többi szakág a tervezést tulajdonképpen a vízvisszaforgató
berendezés tervezőjének adatszolgáltatása alapján az érintett szakág szabványainak és műszaki előírásainak
betartásával a szaktervezők végzik.
A vízvisszaforgató berendezés méretezésénél a medence felületi terheléséből kell kiindulni, mivel egy medence
terhelését alapvetően a medence vízfelületét igénybevevő fürdőzők száma határozza meg. A felületi terhelés,
vagyis a medencében egyidejűleg tartózkodó fürdőzők maximális létszáma a medence funkciójától függően
változó, pl.: úszómedence, strandmedence, tanmedence, gyermekmedence, stb. A víz-visszaforgató berendezés
méretezéseit az ME - 10 - 204 : 1993 Műszaki előírás szerint kell elvégezni.
A fürdőzők egyidejű maximális létszámának meghatározása a medencében
N=f.A
ahol N - a fürdőzők egyidejű maximális létszáma a medencében [fő] (elméleti szám ), A - medence vízfelülete [
m2 ], f - fajlagos felületi terhelés [ fő/m2 ] a különböző funkciójú medencék fajlagos felületi terhelései [ fő/m 2 ]
• gyermek és pancsoló medence: 0,5
• melegvizes ( ülő ) medence: 0,4
• tanmedence: 0,35
• strand és úszómedence: 0, 2
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A vízvisszaforgató berendezés teljesítményének meghatározása
A visszaforgatott víz óránkénti teljesítményének meghatározása a medence felületi terheléséből számított
fürdőzők maximális létszámának figyelembevételével állapítható meg a következőképpen.
Q=N.q
ahol Q - a vízvisszaforgató óránkénti teljesítménye [ m3/h ], N - a fürdőzők egyidejű maximális létszáma a
medencében [ fő ], q - az egy főre előírt visszaforgatott víz mennyisége [ m3/ fő . h ]
Az egy főre előírt visszaforgatott medencébe vezetett tisztított víz mennyisége : 2 m3 / fő . h
A garantáltan szabályozott vendégforgalmú kis medencék ( szállodák, clubok, stb.) kivételével a
vízvisszaforgató berendezések teljesítményeit jelentős tartalékkal kell megállapítani, hogy esetleges túlterhelés
esetén is biztosítható legyen az előírás szerinti vízminőség. Fokozottan érvényes ez olyan medencékre, melyek
iránt várhatóan nagy lesz az érdeklődés, pl: melegvizes ülőmedence, pezsgőfürdők, élménymedencék,
hullámfürdők stb.
A vízvisszaforgató berendezés teljesítménytartaléka ezeknél a medencéknél a számított névleges teljesítmény
legalább 20 %-a legyen.
A vízvisszaforgató berendezés kapcsolása
Mivel minden medence terhelése különböző lehet, általában indokolt minden medencét külön vízvisszaforgató
berendezéssel ellátni. Ez több előnyt is jelent. Forgatási teljesítménnyel, vegyszeradagolással, fertőtlenítőszer
adagolással pontosan lehet követni a medencék terhelését, valamint az üzemszünetek és karbantartások
egyszerűbben elvégezhetők. Két vagy több medence közös vízvisszaforgatóval való üzemeltetése akkor lehet
indokolt, ha a medencék víztérfogata 100 m3-nél kisebb, egymáshoz közel vannak telepítve, vagy a közös
forgató-berendezés létesítése jelentős költségmegtakarítással oldható meg.
Csak azonos vízhőmérsékletű medencék kapcsolhatók közös víz visszaforgató rendszerre.
Több medence vizének együttes forgatása esetén a tisztított víz tömegáramát a medencék előtt külön - külön
mérni kell.
A lábmosók vizét szabadtéri medencéknél, vagy strandoknál külön vízvisszaforgató berendezéssel kell ellátni,
vagy ennek hiányában átfolyásos rendszerben külön vízellátást kell biztosítani.
Durvaszűrés
A durvaszűrőt a gyakorlatban szálfogónak, hajfogónak, vagy uszadékfogónak is szokták nevezni. Ez
tulajdonképpen egy szitaszűrő, amelynek feladata a forgatott vízben lévő durvább szennyeződések kiszűrése.
A durvaszűrőt úgy kell méretezni, hogy a szűrő felületén az átfolyási sebesség 0,1 - 0,3 m/s között legyen. A
szűrési felületen az áttörések mérete pedig 1 -3 mm között változhat.
A durvaszűrőt a vízvisszaforgató rendszerben mindig a gyorsszűrő illetve a forgatószivattyú előtt kell
elhelyezni. Ugyanis a szűrőre rákerülő hajszálak, textilrostok stb. egy tömör nemez - szerű bevonatot képeznek
a szűrőanyag felületén és ezzel nagymértékben lerontják a szűrés hatásfokát, valamint a szűrési ellenállást.
A forgatószivattyút kisebb szennyeződések ugyan nem károsítják, de nagyobb textil, vagy műanyag darabok (pl.
úszósapka) a járókerék szorulását idézhetik elő.
Pelyhesítés
Az adagolandó pelyhesítő szer pontos mennyiségét a tervezés során előre megállapítani nem lehet. Ez nagy
mértékben függ a medence terhelésétől, valamint egyéb tényezőktől, pl :algaképződéstől, stb. Az adagolandó
vegyszer mennyiségét a próbaüzem során lehet pontosan meghatározni. Kiinduló tervezési alapadatként
azonban leggyakrabban használt pelyhesítő szer - az aluminium- szulfát - esetében az alábbi értékeket lehet
figyelembe venni :
• Adagolandó oldatkoncentráció: 5 - 10 %
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• Adagolandó aluminium-szulfát a forgatott vízmennyiségre vonatkoztatva: 2 - 5 g/m3
• Nagyon kis terhelésű medencék esetében (pl.: szállodai medence, magán medence) elegendő lehet: 0,8 - 1
g/m3
• Általában 1 fürdőzőre jutó aluminium - szulfát mennyiség: 10 g/fő
A koagulálószer kémiai reakciójához szükséges, hogy a víznek karbonát-keménysége (lugossága legyen).
1 mg/l alminium-szulfát hidrolíziséhez 0,025 NKo karbonát keménység szükséges. A reakció során szénsav
szabadul fel, melynek nagy része kilevegőzik, de a vízben maradó mennyiség csökkenti a pH értékét. Ezzel nő a
víz korrozív hatása és csökken a pelyhesítő szer kémiai reakciójának hatásfoka. Ezért a tervezésnél gondolni
kell arra, hogy a víz pH értéke szabályozható legyen. A kívánt érték 6,8 - 7,8 között van.
Szűrés
A szűrők méretezési adatai attól függően, hogy milyen szűrő tipusról és milyen szűrőtöltetről van szó,
változóak. A vízvisszaforgató berendezéseknél alkalmazható gyorsszűrők csak egy-, vagy több rétegű kvarc
szűrők ( aktív-szén szűrő kiegészítéssel ), vagy ráiszapolós szűrők lehetnek az ME - 10 - 205 : 1993 Műszaki
előírás szerint.
Nyílt gyorsszűrő méretezése
Hazai alkalmazása még nem elterjedt, ezért a műszaki irányelv külön nem foglalkozik vele. Méretezésénél a zárt
nyomásalatti gyorsszűrő tapasztalati adatai használhatók fel. Gravitációs változata nagy geometriai méretei és
telepítési nehézségek miatt fürdőmedencék vízvisszaforgató berendezéseihez nem ajánlott. (Az
ivóvíztisztításban azonban elterjedten használják.)
Depressziós (szívott) változatát fürdővíz visszaforgatására főleg a tengerentúl alkalmazzák, de hazai
elterjedésére is várható, főleg csak nyáron üzemelő nagy méretű medencék esetében.
A szűrő ajánlott méretezési adatai:
• Szűrési sebesség: 20 - 25 m/h
• Szűrőréteg vastagság: min. 900 mm
• Szűrőanyag (kvarc) szemcsenagyság: 0,8 - 1,2 mm
Zárt nyomásalatti gyorsszűrő méretezése
A zárt nyomásalatti gyorsszűrők szerkezeti kialakítását, hidraulikai és technológiai méretezését az MI - 10 - 135
- 5 Műszaki irányelv tartalmazza. Fürdővíz visszaforgatásnál ezeket a szűrőket a különböző szűrőtöltetekkel
látják el, melyek a következők lehetnek:
• Egyrétegű kvarctöltet. Egyrétegű kvarc gyorsszűrő alkalmazása esetén a legjobb szűrési teljesítmény az
alábbi paraméterekkel érhető el.
• Szűrési sebesség: 30 m/h (névleges forgatási teljesítmény esetén)
• Szűrőréteg vastagság: min 900 mm
• Szűrőanyag (kvarc) szemcseméret : 0,8 - 1,2 mm
A jó szűrési hatásfok biztosítása érdekében a szűrőanyag 0,8 mm-nél kisebb és 1,2 mm-nél nagyobb
szemcseméretű anyagot max 10 -10 % - ban tartalmazhat. Magánmedencék víz-visszaforgatóinál a méretezési
előírásokat kötelező érvénnyel nem kell betartani, de az ajánlott szűrési paraméterek a következők:
• Szűrési sebesség: ≈ 50 m/h
• Szűrőréteg vastagság: 400 - 500 mm
• Szűrőanyag (kvarc) szemcseméret: 0.8 - 1,2 mm
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Magánmedencék esetében szinte kizárólag ilyen zárt nyomásalatti kvarc töltetű gyorsszűrőket alkalmaznak. Kis
mértékben előfordul még a szűrőbetétes megoldás. Ezt a gyártó a medence méretének függvényében szállítja.
Többrétegű vegyes töltet
Többrétegű szűrő alkalmazása estén a szűrőközeg szemcseméreteit és a réteg vastagságát úgy kell
meghatározni, hogy a szűrési teljesítmény nem lehet rosszabb, mint a fenti paraméterekkel rendelkező szűrő
esetében.
Egy két rétegű szűrőnél az alábbi méretezési adatok vehetők figyelembe:
• Szűrési sebesség: ≈ 50 m/h
• Felső szűrőréteg vastagság : 400 mm
• Felső szűrőanyag (antracit) szemcseméret : 0,8 -1,6 mm
• Alsó szűrőréteg vastagság : 500 mm
• Alsó szűrőanyag (kvarc) szemcseméret: 0,4 -0,7 mm
Különleges töltet
Amennyiben a forgatott víz minősége és ennek kapcsán a vízkezelési technológia ilyen töltet alkalmazását teszi
szükségessé a méretezéshez szükséges paraméterekre a gyártó forgalmazó cégtől kell ajánlatot kérni.
Aktív-szén töltet
Az aktív-szén szűrő felépítése hasonló az egyrétegű kvarc szűrő felépítéséhez, tehát szerkezeti és hidraulikai
méretezésénél szintén az MI - 10 - 135 - 5 Műszaki irányelvek szerint kell eljárni.
Mivel az alkalmazott aktív-szén minősége mindig attól függ, hogy milyen célra és milyen összetételű
vízminőségre kell használni a tervezés során a gyártótól a szűrési paraméterekre és az aktív-szén típusára
ajánlatot kell kérni. Ami lényeges különbség a kvarc szűrő és az aktív-szén szűrő között, hogy az aktív-szén
szűrőket elsősorban nem a szűrési sebesség, hanem a tartózkodási idő a meghatározó, ami kb. 5 - 10 perc. Az
aktív-szén szűrő méretezéséhez előtervek, vagy tanulmánytervek készítésénél tájékoztató jelleggel az alábbi
értékek figyelembe vehetők. Kiviteli tervet mindig ajánlat alapján kell elkészíteni.
• - Fajlagos felület: 800 - 1200 m2/g
• - Granulátum szemcseméret : 1 - 3 mm
• - Pólusméret : 20 - 100 Ao
• - Térfogatsúly: 0,3 - 0,4 g/cm3
• - Szűrési sebesség : 30 - 50 m/h
• - Szűrőréteg vastagság : ≈ 1000 mm
• - Szűrőréteg ellenállása: 1 - 3 m.v.o.
• - Szűrőréteg duzzadás öblítéskor : 50 %
• - Tartózkodási idő: 5 - 10 perc
Egyéb töltet
Ezek a szűrőtöltetek tervezéskor méretezést nem igényelnek. Csupán a katalógusból ki kell választani a forgatási
teljesítményhez tartozó méretű szűrőnagyságot.
Ráiszapolós szűrő méretezése
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A ráiszapolós szűrő méretezésével kapcsolatos előírásokat az ME - 10 - 204 : 1993 Műszaki irányelv nem
tartalmazza, így a méretezésnél a szűrőt a gyártó cég műszaki előírásait be kell tartani. A szűrési teljesítmény
nem lehet rosszabb, mint az ismertetett gyors kvarcszűrő esetében.
Szűrő öblítés
A visszaforgatott vízből kiszűrt szennyeződésektől a szűrő hézagtérfogata lassan eltömődik, ezért a szűrőréteget
időnként ki kell tisztítani. A tisztítás tulajdonképpen nem más, mint a szűrési iránnyal ellentétesen lentről felfelé
intenzív áramlással a szűrőanyag hézagtérfogatából a szennyeződések kimosása. Ezt a tisztítási folyamatot
nevezzük szűrőöblítésnek. A szűrőt a teljes eltömődés előtt, de kvarc töltetű szűrő esetében legalább 48 óránként
vissza kell öblíteni. Az eltömődés mértékét manométer méri. Nem szorosan a szűrőöblítéshez tartozik, de itt kell
foglalkozni a durvaszűrő tisztításával. A durvaszűrőt a terheléstől függően naponta, de hetente egyszer
mindenképpen ki kell tisztítani. A durvaszűrőből a szűrőbetétet ki kell venni, vízsugárral lemosni, fémből
készült betétet, ha mód van rá, le kell égetni fertőtlenítés céljából.
Nyílt gyorsszűrő öblítése
A nyitott depressziós és zárt nyomásalatti kvarc szűrők öblítését gyakorlatilag azonos technológiával kell
öblíteni. A szűrő eltömődésének mértéke nem haladhatja meg az 5 m.v.o. értéket. A kvarc szűrőket lehet csak
vízzel, illetve vízzel és levegővel öblíteni.
A szűrőt olyan vízsebességgel kell öblíteni, hogy a szűrőanyag duzzadása legalább a szűrőtöltet magasságának
30 % -a legyen, de ügyelni kell arra, hogy az öblítővíz a szűrőanyagot ne hordja ki a szűrőből.
Az öblítési fázisok időtartama mindig a szűrőréteg elszennyeződésének mértékétől függ. A szűrőréteget addig
kell öblíteni, ameddig a távozó öblítővíz teljesen ki nem tisztul.
Zárt nyomásalatti gyorsszűrő öblítése
Az egyrétegű kvarc töltet öblítése a legáltalánosabban használt egyrétegű szűrő esetében az öblítési sebességek
és az öblítési fázisok időtartamai a gyakorlati tapasztalat szerint a következők:
Öblítés csak vízzel
1. fázis. Levegőöblítés
• Öblítő levegő sebessége : 60 m/h
• Öblítési időtartam : ≈5 perc
2. fázis. Levegő és vízöblítés
• Öblítő levegő sebessége : 60 m/h
• Öblítővíz sebessége : 10 -12 m/h
• Öblítési időtartam : ≈ 5 perc
3. fázis. Vízöblítés
• Öblítővíz sebessége : ≈ 30 m/h
• Öblítési időtartam : ≈ 3 perc
4. fázis Előszürlet elvezetés a csatornába üzemi szűrési intenzitással.
• - Előszürlet időtartama : ≈ 3 perc
Az öblítési technológia megválasztásánál figyelembe kell venni a medence várható terhelését, telepítési helyét
és az alkalmazott szűrési technológiát. Egy nagy terhelésű szabadtérre telepített melegvizes medence
vízvisszaforgató berendezésénél pl. indokolt a vízzel és levegővel való öblítés. Egy zárt térben telepített
korlátozott forgalmú szállodai medencénél pedig elegendő a szűrőt csak vízzel öblíteni. Hazai gyakorlatban a
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vízzel és levegővel való öblítés 2. fázisát nem szokták alkalmazni, mivel ennél a fázisnál az öblítővíz intenzitás
biztosításához külön szivattyút kell alkalmazni.
Házi medencék vízvisszaforgató berendezésének szűrőjét csak vízzel kell öblíteni a szűrési intenzitással, tehát
kb. 50 m/h-val.
A többrétegű szűrő öblítésénél alapvetően az egyrétegű szűrő öblítési értékei az irányadók. Azonban ezeket a
próbaüzem alatt pontosítani kell. A többrétegű szűrő öblítését mindig úgy kell befejezni, hogy az öblítés végére
helyreálljon a szűrőanyagok eredeti rétegrendje.
A különleges szűrőtöltet öblítése hasonló az egyrétegű kvarctöltet öblítéséhez. Azonban minden esetben
ajánlatot kell kérni a gyártó cégtől és az esetlegesen felmerült igényeket ki kell elégíteni.
Aktív-szén - szűrő öblítése, mivel az aktív-szén - szűrő mechanikai szűrőként is működik, így ennek a
hézagtérfogata lassan eltömődik. Az aktív-szén töltet térfogatsúlya lényegesen kisebb, mint a kvarc szűrőanyagé
az öblítést nagy körültekintéssel kell végezni, hogy az öblítővíz ne vigyen magával szűrőanyagot. A szűrőanyag
duzzadása is nagyobb mint a kvarctölteté kb. 50 %. A szűrő megengedett eltömődése kb. 3 m.v.o., de az
eltömődéstől függetlenül a szűrőt legalább hetente kétszer ki kell öblíteni, elsősorban biológiai okok miatt. Ezen
kívül a biológiai problémák megelőzésére a szűrő öblítővízébe klórt, vagy ha a technológiában rendelkezésre áll
ózont kell adagolni.
Öblítés vízzel és levegővel
1. fázis. Vízöblítés
• Öblítővíz sebessége :≈ 30 m/h
• Öblítés időtartam : 2 -5 perc
2. fázis. Levegő öblítés
• Öblítő levegő sebessége : 40 - 50 m/h
• Öblítés időtartama : 3 - 5 perc
3. fázis. Vízöblítés klór, vagy ózon adagolással
• Öblítővíz sebessége : ≈ 30 m/h
• Öblítés időtartama : 5 perc
4. fázis. Előszűrlet elvezetés a csatornába üzemi szűrési intenzitással
• Előszűrlet időtartama : 3 perc
Szokás még az aktív-szén - szűrőt gőzzel fertőtleníteni, de uszodatechnikában ritkán alkalmazzák
A már ismertetett egyéb tölteteket általában házi medencék szűrőiben alkalmazzák. Eltömődésük esetén nem
visszaöblíteni kell, hanem a töltetet, helyesebben a szűrőbetétet a szűrőből ki kell venni, le kell mosni és
visszatenni a szűrőbe.
Ráiszapolós szűrő esetében tulajdonképpen nem a szűrőanyag kiöblítéséről van szó, hanem az eltömődött
szűrőanyag lecseréléséről, friss szűrőanyagra. A szűrőanyag cserét a következőképpen kell elvégezni:
A forgatószivattyút le kell állítani. Ekkor a szívóhatás megszűnik és a szűrőanyag a szűrőelemekről leesik.
Ezután a szűrőaknából az iszapos vizet a csatornába kell üríteni és a szűrőelemeket erős vízsugárral le kell
mosni. Majd a szűrőaknába be kell tölteni az előírás szerinti mennyiségű kovaföldet (diatoma földet) vagy
perlitet és a forgatószivattyút újra kell indítani. Ameddig a szűrőanyag fel nem iszapolódik a szűrőelemekre a
vizet csak a szűrőn keresztül kell forgatni. Amikor a teljes feliszapolás megtörtént, a szűrt vizet már a
medencébe lehet vezetni.
pH beállítás
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A pH - beállítás szükséges vegyszer mennyiségét a pelyhesítőszerhez hasonlóan a tervezés során előre pontosan
meghatározni nem lehet, a már ismertetett okok miatt. Azonban az adagolórendszer tervezéséhez szükséges
adatok meghatározhatók. A fertőtlenítési technológiától függően nátrium - hipokloritos fertőtlenítés esetén
általában savak vizes oldatát, klórgázos fertőtlenítés esetén lúgok vizes oldatát kell adagolni olyan
mennyiségben, hogy a kívánt pH - érték biztosított legyen, azaz 6,8 - 7,8 között.
A vegyszeradagoló méretezéséhez szükséges alapadatok
• - Adagolandó oldatkoncentráció: 3 - 5 %
• - Adagolandó sav, vagy lúg a forgatott vízmennyiségre vonatkoztatva: 2 - 3 g/m3
Amennyiben pH beállítására nem az alapvegyszereket használjuk, hanem a kereskedelemben kapható
folyadékokat, tablettákat, granulátumokat, akkor ezek oldásánál a gyártó előírásait kell betartani.
Fertőtlenítés
Vegyszeres fertőtlenítés
Fertőtlenítés klórral. A klórral való fertőtlenítést lehet klórgázzal, vagy nátrium-hipoklorit oldattal végezni.
Nagy forgató berendezéseknél klórgáz adagolás, kisebb berendezéseknél nátrium - hipoklorit adagolás a
célszerű. Tervezésnél a klóradagoló berendezést a következők szerint kell kiválasztani:
Adagolandó klórmennyiség a forgatott vízre vonatkoztatva
• Átlagosan : 2 g/m3 Cl2
• Maximálisan : 10 g/m3 Cl2
Adagolandó klórmennyiség ammonium tartalmú pótvíz törésponti klórozása esetén 1 gr ammonium - ionra: 8 10 g Cl2
Gyakorlati tapasztalat, hogy egy fürdőzőre általában 2,5 g klórt kell figyelembe venni. Ezt azonban befolyásolja
a víz minősége, az alkalmazott víz-visszaforgatási technológia és a berendezés működése.
A klórt olyan mennyiségben kell adagolni, hogy a medencevízben az előírás szerinti szabad aktív klórtartalom
0,2 - 0,5 mg/l érték között legyen.
Fertőtlenítés klórdioxiddal. A klór - dioxid fejlesztő és adagoló berendezést úgy kell kiválasztani, hogy az
adagolandó klórdioxid mennyisége a forgatott vízre vonatkoztatva 0,5 - 1 g/ m3 legyen.
Fertőtlenítés brómmal, illetve jóddal. Adagolandó mennyiség mindkét vegyszerből a forgatott vízre
vonatkoztatva: 0,5 - 1 g/m3.
Fertőtlenítés ózonnal. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az ózonos fertőtlenítő berendezések
energiaszükséglete magas. Általában 1 g ózón előállítása 13 - 30 Wh villamosenergiát igényel, típustól függően.
Az adagolandó ózonmennyiség a forgatott vízre vonatkoztatva: 1 - 2 g / m3. Ezenkívül a technológiai fejezetben
ismertetett okok miatt klóradagoló berendezést is kell alkalmazni.
Fertőtlenítés nehézfém ionokkal. A tervezés során figyelembe kell venn, hogy a nehézfémek ionjaival történő
fertőtlenítés hosszú behatási időt igényel. Például a baktériumszám 99,9 % -os csökkentéséhez 15 Co-on 7,5 pH
értéknél 0,01 mg Ag+/l koncentrációnál 5 óra szükséges. Ezenkívül a fertőtlenítés hatásfokát nagyban lerontja a
víz klorid - tartalma. 10 -15 mg/l kloridtartalom mellett a fertőtlenítés hatásfoka 75 %-kal romlik. A
nehézfémionos fertőtlenítés a hazai fürdővíz kezelésben nem elterjedt megoldás. Amennyiben a víz minősége
alkalmazását indokolja és a gazdasági feltételek is rendelkezésre állnak az adagolandó mennyiséget kísérleti
úton kell meghatározni.
Nem vegyszerrel történő fertőtlenítés
Fertőtlenítés ultraibolya fénnyel
Általában a klóradagolás minimálisra csökkentése érdekében szokták alkalmazni elsősorban zárt rendszerű
kivitelben. A tervezés során minden esetben a víz átlátszóságát meg kell vizsgálni és a vizsgálati eredményt
123
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők és uszodák vízellátása

mellékelve ajánlatot kell kérni a gyártó cégtől az alkalmazandó típusra. Ultraibolya sugarakkal történő
fertőtlenítés esetében a forgatott víz átlátszóságától függően az energiafelhasználás 10 Wh/m3 -től 120 Wh/m3 ig változhat.
Fertőtlenítés ultrahanggal. A legerősebb baktericid hatása az 500 - 1000 kHz frekvencia közötti
ultrahanghullámoknak van. A kísérleti eredmények szerint 3 perc behatási idő 3 W/cm2 energiabesugárzás 100
% -os baktériumpusztulást eredményez.
Egyéb fertőtlenítési módszerek. Hazai gyakorlatban nem elterjedt, de külföldön is ritkán alkalmazott
fertőtlenítési módszer a mágneses fluxus, vagy a radioaktív besugárzás. A fertőtlenítéshez használt értékeket a
víz szennyezettségétől függő mértékben kísérleti úton kell meghatározni.
Algamentesítés
Algásodás megelőzésére, ill a kialakult algák eltávolítására csak egészségügyi engedéllyel rendelkező szereket
szabad felhasználni. Régebben szinte kizárólag 5 - 10 %-os rézszulfát oldatot használtak és az adagolt
mennyiség 1 - 2 g/m3 volt medence víztérfogatra számolva. Az ismertetett okok miatt a rézszulfát helyett egyre
több algaölőszer jelenik meg, általában folyadék formájában. Oldásuk és adagolásuk a gyártó cég előírása
szerint történik.
Aktív-szénpor adagolás
Aktív-szénpor adagoló berendezést mindig kompletten kell megrendelni (zsákbontó, poradagoló, nedvesítő,
szuszpenzió adagoló). Tervezés során a berendezésre a vízanalízis mellékelésével ajánlatot kell kérni.
Pótvíz adagolás
A pótvíz mennyisége a fürdőzők létszámától függően 30 l/fő azzal, hogy a minimális pótvíz mennyiség
• - 800 m3 medencetérfogatig a medencetérfogat 5 %-nál
• - 800 m3 medencetérfogat felett a medencetérfogat 3 %-nál kevesebb nem lehet.
Természetesen amennyiben a szürő(k) öblítésére felhasznált vízmennyiség több mint az előírásban
meghatározott min. pótvíz mennyiség azt is pótolni kell. A medence pótvizet minden esetben vízmennyiségmérővel mérni kell.
Hidraulika
A medence hidraulikájának méretezésekor a medence alakjától és funkciójától függetlenül arra kell törekedni,
hogy a medencébe beáramló tisztított víz a teljes medencetérfogatot átöblítve távozzon a medencéből.

62. ábra. Függőleges áramlású medencehidraulika
Attól függően, hogy a medencébe a vízbevezetés és a vízelvezetés hogyan történik két alapvető hidraulikai
rendszer ismeretes, a függőleges áramlású és a vízszintes áramlású (62. ábra-63. ábra). Lehetséges a két
rendszer kombinált alkalmazása is szabálytalan alakú, vagy meglévő töltő - ürítő rendszerű medencék
vízvisszaforgató berendezéséhez kapcsolása esetén.
Függőleges áramlás esetén a tisztított vizet a medence fenekén egyenletesen elosztva alacsony befúvási
sebességgel kell a medencébe bevezetni.
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A befúvófejek minimális száma:
• 1,35 m vízmélységig 6 m2/db
• 1,35 m vízmélység felett 8 m2/db

63. ábra. Vízszintes áramlású medencehidraulika
A vízelosztó rendszert hidraulikailag úgy kell méretezni, hogy minden befúvó fejen azonos vízmélységű
medence esetében azonos vízmennyiség áramoljon a medencébe. Változó vízmélységű medence esetében pedig
a beáramló vízmennyiség víztérfogat arányos legyen. Ezt vagy a vízbevezető rendszer hidraulikai ellenállásának
méretezésével, vagy szabályozható vízbevezető fejek alkalmazásával lehet biztosítani.
Az így bevezetett víz a medencében alulról - felfelé dugattyúszerűen áramlik a medence teljes víztérfogatán
keresztül és a víztükröt meghatározó túlfolyóvályún át, lehetőleg a medence teljes kerületén ömlik ki a
medencéből és jut a kiegyenlítő tárolóba. A túlfolyó vályú lehet emelt víztükrű (feszített), vagy süllyesztett
víztükrű.
A túlfolyó vályúk vízelvezető vezetékeiben a nyelési sebesség ne haladja meg a 0,3 -0,4 m/s értéket, mert
nagyobb sebességnél a szívóhatás következtében levegő kerül a vízelvezető vezetékbe, ami bizonytalan
vízelvezetést eredményez.
Vízszintes áramlás esetén a tisztított vizet a medence két hosszanti oldalán kell egyenletesen elosztva bevezetni
olyan sebességgel, hogy a vízsugár behatolása hatásos legyen. Ezért a befúvó fejeket úgy kell méretezni, hogy
azokban a nyomásveszteség
• 10 m medenceszélességig 0,1 bar
• 10 m medenceszélesség felett 0,2 bar legyen.
A vízelvezetés a medence két hosszanti oldalán az előzőekben ismertetett módon történik. Ennél a megoldásnál
szokásos még a medence fenekéről is vizet elvenni. Ebben az esetben az alsó vízelvétel nem haladhatja meg a
forgatott víz mennyiségének 30 %-át.
Kisterhelésű medencék hidraulikája. Kisebb jelentőségű szabályozott vendégforgalmú medencéknél 100 m 3
víztérfogat alatt alkalmazható az un. fölözős (skimmeres) vízelvétel. Ennél a hidraulikai rendszernél a
vízbevezetéssel ellentételes oldalon a forgatott víz intenzításától függően egy, vagy több fölöző vezeti el a vizet.
Egy fölöző vízelvezető teljesítménye 8 - 12 m3/h között változik tipustól függően. Ennél nagyobb vízelvezető
képességű fölözőt egyedileg kell tervezni. A házi úszómedencék döntő többsége ilyen hidraulikával rendelkezik.
Egy ilyen medence gépészetét mutatja a 64. ábra.
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64. ábra. Szállodai medence gépészete
A kiegyenlítő medence hasznos víztérfogatának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a szűrők öblítővíz
szükségletére. Abban az esetben, ha a szűrő öblítésére a kiegyenlítő medencéből történik, akkor a hasznos
víztérfogat a szűrő öblítésénél ismertetett adatok segítségével kell kiszámolni. Amennyiben a szűrő öblítése a
medencéből történik a kiegyenlítő medence minimális térfogata a következő összefüggéssel határozható meg.
V = 2 · N · 76 · C
V - a kiegyenlítő medence hasznos víztérfogata [ m3 ]
N - a fürdőzők egyidejű létszáma a medencében [ fő ]
76 - egy fürdőző által kiszorított víztérfogat [ l ]
C - a kiegyenlítő tároló alakjától függő módosító tényező [ c = 1,2 - 1,4 ]
A medencéhez lábmosót kell tervezni, ha az előfürdő a medencétől 10 m-nél nagyobb távolságra van, vagy ha a
medence illetve a medencecsarnok az előfürdő kikerülésével is megközelíthető. A lábmosó vízbevezető és
vízelvezető idomait úgy kell méretezni, hogy a vízcsere a lábmosóban óránként legalább kétszeres legyen. A
lábmosók vízellátását lehet biztosítani töltő - ürítő rendszerben vagy vízvisszaforgatóval. Vízvisszaforgatás
esetén a lábmosót külön vízvisszaforgató berendezéssel kell ellátni.
A vízvisszaforgató rendszer hidraulikai ellenállásának méretezésénél a nyomóvezetékbe kb. 1,5 m/s, a
szívóvezetékbe max. 1 m/s áramlási sebesség vehető figyelembe. Kis berendezéseknél pl. házi medencéknél
megengedhető a 2 m/s-os áramlási sebesség is.
A vízvisszaforgató szivattyú emelőmagasságának meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni :
• csősurlódási ellenállás
• idomok alaki ellenállása
• szerelvények alaki ellenállása
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• szűrőellenállások
• geodetikus magasságkülönbség
• vízbevezetés belépési ellenállás
Hőntartás
A forgatott víz hőveszteségének gyakorlati tapasztalat szerint több mint 90 %-a a párolgási hőveszteség. Ezért a
méretezésnél ezt szokták figyelembe venni kb 25 %-al megnövelve. A medence hőntartásához szükséges
gépészeti berendezések
(hőcserélő, vízhőmérséklet szabályozás) méretezését a technológiai gépész adatszolgáltatása alapján az
épületgépész társtervező végzi.
A hőntartás érdekében a forgatott víz egy részét ellenáramú hőcserélőn keresztül kell vezetni. A fűtőközeg lehet
forróvíz, vagy termálvíz. A termálvizet fűtőközegként akkor szokták felhasználni, ha a víz hőmérséklete nagyon
magas, vagy kémiai összetétele nem alkalmas közvetlenül fürdővízként való alkalmazásra.
A medencék hővesztesége alapvetően a víz felületétől és a víz hőmérsékletétől függ, valamint, hogy zárt térben
vagy szabadtéren vannak - e telepítve. Ezért a hőveszteségük nagyon különböző lehet. Például egy szabadtéri
felépítésű kb. 26C° vízhőmérsékletű medence hővesztesége az időjárási viszonyoktól függően 0 - 1,5 kW / m2 ig változhat. Szabadtéri melegvizes ülőmedence hővesztesége téli időszakban akár 3 kW / m 2 értéket is elérheti.
Kisebb medencéknél a hőveszteséget csökkenteni lehet, ha a medencét üzemen kívül un. hőtakaróval leborítják.
A hőtakaró a hőveszteség csökkentése mellett még megakadályozza, főleg szeles időben, hogy a medence
vizébe mechanikai szennyeződés jusson ( falevelek, faágak stb. ).
Kerülni kell a hőntartásnak azt a módját, amikor a fűtőközeget ( pl. termálvizet vagy gőzt ) közvetlenül vezetik a
medencébe, vagy a kiegyenlítő medencébe. Ezt természetesen az előírások sem teszik lehetővé, de régebben
üzemelő fürdőknél még előfordul.
Ezzel a módszerrel a medence víz állandó hőmérsékletének szabályozása, valamint a vízminőség előírás szerinti
biztosítása nem garantálható.

4.3. 4.4.3 Fürdőmedencék víz-visszaforgató berendezésének
gépészeti elemei
Durvaszűrő
A durvaszűrő kialakítását tekintve lehet nyitott és zárt. A nyitott durvaszűrő, tulajdonképpen sárgaréz
szitaszövetből, fröccsöntött műanyagból, vagy perforált (expandált ) korrozióálló lemezből készült szűrőbetét.
Elhelyezése lehet:
• a túlbukóvályúban a vízkiömlő csonknál (65. ábra)
• a fürdőmedence és a kiegyenlítő medence között aknában
• a kiegyenlítő medencében a vízbeömlő csonknál.

65. ábra. A nyitott durvaszűrők elhelyezési vázlata
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A zárt durvaszűrő egy gyors fedélzárral ellátott nyomástartó edény, amelyben a fenti anyagokból készült
szűrőbetét található (66. ábra).
Kivitele lehet:
• karimás csatlakozású, csővezetékbe építhető
• szivattyúval egybeépített, tömbösített.
Elhelyezése lehet :
• csővezetékbe építhető kivitelnél a fürdőmedence és a kiegyenlítő medence között
• szivattyúval egybeépített kivitelben a kiegyenlítő medence után.

66. ábra. Zárt durvaszűrő
Forgatószivattyú
A víz-visszaforgatásra legalkalmasabb a meredek karaterisztikájú centrifugál-szivattyú. Ugyanis a szűrő
folyamatos eltömődésének következtében a szivattyú munkapontja állandóan változik. A megemelkedett
emelőmagassághoz kisebb víz-visszaforgatási teljesítmény fog tartozni. Az elérendő cél az, hogy a
megnövekedett emelőmagassághoz minél kisebb szállítási teljesítmény változás tartozzon. Így biztosítható,
hogy a névleges víz-visszaforgatási teljesítmény a szűrő eltömődésének folyamata alatt csak kis mértékben
változzon.
A víz-visszaforgatási teljesítményt főleg nagyobb berendezéseknél célszerű több szivattyú párhuzamos
üzemeltetésével kiszolgálni. A több szivattyú alkalmazása két szempontból is előnyös. Egyrészt a forgatási
teljesítményt lehet változtatni a medence terhelések függvényében. Másrészt a szűrő öblítési intenzitásának
megfelelően lehet a szivattyúkat üzemeltetni. A víz-visszaforgató szivattyúk kialakításuk szerint lehetnek

A vízszintes és függőleges tengelyű szivattyúk esetében kifejlesztettek kizárólag vízvisszaforgatásra alkalmas
szivattyúkat durvaszűrővel és elektromos meghajtómotorral egybeépített kivitelben. (67. ábra-68. ábra)
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67. ábra. Vízszintes tengelyű forgószivattyú, durva szűrővel. 1- szívcsonk, 2- nyomócsonk, 3- durva szűrő, 4gyorszár, 5- szivattyú, 6-elektromotor

68. ábra. Függőleges tengelyű szivattyú, durvaszűrővel
Búvárrendszerű szivattyúkat csak ritkán alkalmaznak vízvisszaforgatásra. Általában csak olyankor amikor
meglévő medencét kell ellátni vízvisszaforgatóval és a helyi adottságok nem teszik lehetővé a szivattyúk
gépházba történő elhelyezését. Ilyenkor a búvárszivattyúkat a kiegyenlítő medencében lehet elhelyezni. Ezeknek
a szivattyúknak a hatásfokuk rosszabb, üzemeltetésük költséges. Házi úszómedencék esetében szinte kizárólag
vízszintes tengelyű szálfogóval egybeépített forgatószivattyúkat alkalmaznak.
Szűrő
A nyitott gyorsszűrő tulajdonképpen egy felül nyitott általában téglalap alakú, szekrényes szerkezet. Anyaga
lehet szénacél, korrozióálló acél vagy műanyag. Legelterjedtebb a korrozióálló acélból készült kivitel. A szűrő
hazai alkalmazása még újdonságnak számít. A tengeren túlon a vízvisszaforgatásban ismert megoldás. A szűrő
általában szűrőfenékkel nem rendelkezik, hanem a szűrő alján dréncsöves rendszerrel van a szűrtvíz
összegyüjtve és a forgatószivattyú a dréncsövet szívja meg. A szűrőréteg feletti térfogat kiegyenlítő térként
szolgál. A nyitott depressziós szűrő kapcsolási vázlatát a 69. ábra tartalmazza.
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69. ábra. Nyílt, depressziós gyorsszűrő
A forgatószivattyú a szűrő csőszerelése és szerelvényezése lehet a szűrőn kívűl, de lehet a szűrőn belül is
elhelyezve. Mindkét kivitel esetén a szűrő gyártmányként kerül forgalmazásra.
A zárt nyomásalatti szűrő anyagát tekintve készülhet szénacélból, korrozióálló acélból vagy műanyagból
(üvegszálas polieszter). A szűrő anyagát műszaki, élettartam, gazdasági és esztétikai szempontok együttes
elbírálásával kell kiválasztani.
A szűrő lehet álló és fekvő elrendezésű. A szűrt víz összegyűjtése lehet szűrőfejes, vagy drén - rendszerű. A
szűrőfejes megoldásnál a szűrő hengeres része alul egy szűrőlappal le van zárva. A szűrőlapba réselt un.
szűrőfejek vannak beépítve, amelyek a nevük ellenére a szűrésben nem vesznek részt, csak a szűrőtöltet által
megszűrt vizet engedik át a szűrőlap alatti térbe, ahonnan a szűrtvíz elvezetése történik. A drén rendszerű
vízelvezetésnél nincs szűrőlap. A szűrt vizet a szűrőfenékben elhelyezett réselt csőhálózat gyűjti össze és vezeti
el. Ennek a szűrőnek az építési magassága kisebb mint a szűrőlapos megoldásnál.
A szűrőkön a vízbevezető, vízelvezető, légtelenítő és ürítő csonkok, valamint töltő- és búvónyílás található.
Egyes gyártók ezen kívűl átlátszó szűrőanyag kémlelő ablakokkal is ellátják a szűrőjüket. A 70. ábra zárt
nyomásalatti álló elrendezésű gyorsszűrőt ábrázol közösségi nagyberendezéshez.

70. ábra. Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő, nagyberendezéshez
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A házi úszómedencék forgatóberendezéseinek szűrői műanyagból, igényesebb kivitel esetén korrozióálló
acélból készülnek. (71. ábra)
Az egy és többrétegű valamint a különleges töltetű és az aktív-szénszűrő felépítése megegyezik az egyrétegű
kvarcszűrő kialakításával, csak a szerkezeti magasságuk változó.
Az egyéb töltetű szűrő gépészeti kialakítása tulajdonképpen egy patron, melyet szűrőgyertyának neveznek (72.
ábra). A patronban van elhelyezve a már ismertetett szűrőbetét. A szűrő eltömődésekor a patront gyorszárral
oldani lehet, a szűrőbetétet ki lehet mosni, vagy kicserélni.
A ráiszapolós szűrő szerkezeti felépítése a szűrőtöltet kivételével hasonló a nyitott gyorsszűrőkhöz, csak azonos
szűrési teljesítmény esetén kisebb a mérete. A viszonylag kis méretek miatt leggyakrabban műanyagból készül.
A szűrő kivitele egyszerű. A szűrő legfontosabb része a szűrtvíz gyűjtőcsőre épített tartószerkezet, melyre
műanyag szitaszövet van felfeszítve. A forgatószivattyú közvetlenül a gyűjtőcsövet szívja meg. Mivel a
szűrőnek egyik előnye a kis geometriai méret a kiegyenlítő térfogat a szűrőben nem áll rendelkezésre. A jó
hidrauliakai viszonyok biztosítása érdekében vagy túlméretezett túlbukó vályút, vagy külön kiegyenlítő tartályt
kell alkalmazni. Külön kiegyenlítő tartály esetében a medence túlbukó vályújából a víz gravitációsan a
ráiszapolós szűrőbe folyik. Amikor a fürdőzők által kiszorított vizet már a szűrő nem képes befogadni, akkor a
szűrő túlfolyóvezetékén a víz átfolyik egy kiegyenlítő tartályba és ott tározódik ameddig a fürdőzők a medencét
el nem hagyják. Ekkor a medencébe a vízszint lecsökken és a forgatószivattyú a szűrőből kezdi visszatáplálni a
vizet a medencébe. Ekkor csökken a vízszint a szűrőben és egy a szűrő vízszintjéről vezérelt szivattyú
visszaemeli a kiegyenlítő tartályból a vizet a forgatott rendszerbe. A 73. ábra a ráiszapolós szűrő kapcsolási
vázlatát mutatja.

71. ábra. Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő, kisberendezéshez
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72. ábra. Gyertyás szűrő

73. ábra. A ráiszapoló szűrő
Vegyszeradagolás berendezései
Minden adagolandó vegyszerhez külön adagolórendszert kell kiépíteni. Egy vegyszeradagoló rendszer a
következő elemekből áll:
• Vegyszeroldó, adagoló tartály
• Vegyszer keverő
• Vegyszeradagoló szivattyú
• Vegyszer nyomóvezeték szerelvényekkel
• Működtető és szabályozó automatika
vegyszeradagoló rendszer kiépítettségét és bonyolultságát nagyban meghatározza a medence nagysága,
rendeltetése és a gazdasági lehetőségek. Általában kis házi medencéknél a fent ismertetett vegyszeradagoló
rendszereket nem szokták alkalmazni. Ezeknél a medencéknél a vegyszereket általában tabletták vagy
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granulátum formájában lehet a forgatott vízbe juttatni. Egyik megoldás, hogy a vegyszereket egy a medence
vízfelületén úszó, erre a célra kialakított oldó edénybe helyezik és így a vegyszerek lassan beoldódnak a
forgatott vízbe. A másik megoldás, amikor a vegyszereket a medence vízelvezető fölözőjébe (skimmer) helyezik
és így oldódik be a forgatott vízbe.
Nagyteljesítményű forgató berendezéseknél célszerű oldó, adagoló vegyszeradagolást alkalmazni. Ennél a
rendszernél kétféle megoldás használatos. Az egyik esetben a vegyszeroldatot egy oldó tartályban készítik el és
átszivattyúzzák egy másik tartályba, amelyből az adagolás történik. Ebben az esetben csak az oldó tartályban
van keverő és csak az egyik tartályból szív az adagoló szivattyú.
A másik megoldásnál mindkét tartályban lehet vegyszert oldani és mindkét tartályból tud szívni az
adagolószivattyú. Vagyis üzemszerűen az egyik tartályban az oldás történik, a másikból pedig az adagolás és
fordítva.
A vegyszerek feloldásához használt keverés lehet hidraulikus vagy mechanikus. A hidraulikus keverésnél az
oldó tartály tartalmát egy centrifugál szivattyúval folyamatosan keringtetni kell, míg a vegyszer teljesen fel nem
oldódott. A mechanikus keverés elektromotorral hajtott propellerkeverővel történik. A kereskedelemben
különböző térfogatméretekkel, igény szerint propellerkeverővel, adagolószivattyúval, alsó - felső illetve szükség
esetén folyamatos szintérzékelővel egybeépített vegyszeroldó - adagoló berendezések kaphatók (74. ábra).

74. ábra. Vegyszeroldó adagolóegység
Az uszodatechnikában általában membrános vegyszeradagoló szivattyúkat alkalmaznak. Egészen nagy
berendezéseknél előfordul, hogy az adagolandó vegyszeroldatok mennyisége miatt szükség lehet dugattyús
vegyszeradagoló szivattyú alkalmazására.
Mindkét szivattyútípus működtetése lehet kézi vagy automatikus. Automatikus üzemmód esetén a szivattyút
vezérlő jelet az érzékelő műszer szolgáltatja ( pl. folyamatos pH - mérő kimenő jele ).
A vegyszeradagoló szivattyú és a vegyszer beadagolási pont közé visszacsapó szelepet és elzáró szerelvényt kell
beiktatni (a legtöbb adagolószivattyú már beépített visszacsapó szeleppel kerül forgalmazásra). Az
adagolószivattyút és a vegyszer adagolási pontot flexibilis műanyag csővezeték köti össze, mely általában az
adagolószivattyú tartozéka.
Kis házi medencék kivételével, ahol a terhelés nem jelentős, a folyamatosan jó vízminőség biztosítása
érdekében kívánatos a vegyszeradagolás teljes automatizálása. Ez azt jelenti, hogy a forgatott víz jellemző
paramétereit (pH - érték, redoxpotenciál, szabad klórtartalom ) műszerek mérik. A műszer értékarányos jelet
szolgáltat és az automatika a vegyszeradagoló szivattyút vezérli.
Az automatikus vegyszeradagoláson kívül minden esetben biztosítani kell az adagolószivattyú reteszelését a
vegyszeradagoló tartály min. szintjéről szárazra futás ellen. Ezen kívül reteszelni kell a forgatószivattyú(k)hoz
képest is. Ez azt jelenti, hogy az adagolószivattyúnak meg kell állni, ha a forgatószivattyú(k) megáll. Ha ilyen
reteszkapcsolat nincs, gondatlanság esetén előfordulhat, hogy amikor a víz forgatása valamilyen okból szünetel
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és az adagolószivattyú működik nagyon sok vegyszer kerül a rendszerbe, ami a teljes leürítést is szükségessé
teheti.
Vegyszeroldatok adagolására az adagolószivattyún kívül ritkán, de alkalmazott megoldás az injektoros
vegyszerbekeverés. Főleg granulátum oldatok adagolására használják a vegyszert forgalmazó cég
gyártmányaként.
Fertőtlenítő berendezések
A fertőtlenítéshez alkalmazott gépészeti berendezések elsősorban az adott fertőtlenítési technológiától függenek,
ettől függ, hogy a fertőtlenítés milyen közeggel vagy eszközzel történik.
Ezek lehetnek:
• oldat adagoló berendezés (pl. nátrium - hipoklorit, kálium - hipoklorit, sanosil stb. adagolásához)
• gáz adagoló berendezés ( pl. klórgáz )
• fertőtlenítőszert a helyszínen előállító és bekeverő berendezés ( pl. klór - dioxid, ózon adagolásához )
• fertőtlenítés egyéb berendezésekkel (pl. ultraibolya besugárzó, ultrahang generátor )
Az oldatadagoló berendezés kivitelében és működésében is megegyezik a vegyszeradagoló berendezéssel
gázadagoló berendezés, amely az uszodatechnikában klórgázadagolást jelent, a következő elemekből áll:
• klórgáz tároló nyomástartó edény (klórpalack vagy klórhordó)
• klórlefejtő szelep
• klórmennyiség szabályozószelep (rotaméter)
• klórgázvezeték
• klórgázbekeverő injektor
Klórgázadagoló berendezést több világcég gyárt és teljeskörűen szállít az igényeknek megfelelően kiegészítő
egységekkel együtt. Ilyen kiegészítő egység az átváltó szelep - ami két palack (hordó ) használata esetén az
egyik palack kiürítésekor automatikusan átvált a tele palackra - több palack párhuzamos működése esetén a
gyűjtő kollektorok, fűtőegységek, szabadklór mérő és szabályozó műszerek. Nagyteljesítményeknél a
klórgázadagolás, kisebb teljesítményeknél nátrium - hipoklorit adagolás alkalmazása célszerű. Hazánkban a 75.
ábra látható ADVANCE típusú klórgázadagoló rendszer van elterjedve.

134
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők és uszodák vízellátása

75. ábra. Egy ADVACE tipusú klóradagoló rendszer
A klór - dioxid fejlesztő, az ózon - fejlesztő és bekeverő, az ultraibolya sugárzó és az ultrahangos fertőtlenítő
berendezések gyártmányként megvásárolhatók.
Öblítőgépek
Mint ismeretes a szűrők öblítése vízzel, vagy vízzel és levegővel történik. A vízzel való öblítést, a nagy
vízvisszaforgató berendezésektől eltekintve, ahol erre a funkcióra külön szivattyút telepítenek, az alkalmazott
forgatószivattyú, vagy forgószivattyúk biztosítják. A forgószivattyúkat úgy kell megválasztani, hogy akár egy,
akár több szivattyú együtt járása esetén, csak vízzel való öblítésnél biztosítható legyen a v = 50 - 60 m/h
szűrőöblítési sebesség kb. 12 - 14 m.v.o. előmagasság mellett.
Levegővel való öblítésnél minden esetben "olajmentes" levegőt szállító kompresszort kell a vízvisszaforgató
berendezéshez biztosítani. Az öblítőlevegő sebessége v = 60 m/h, nyomása 0,4 - 0,6 bar. Leggyakrabban
használt olajmentes levegőt szállító öblítő gépek:
• vízgyűrűs kompresszorok
• forgódugattyús kompresszorok ( Roots fúvók )
Hőntartó berendezések
A forgatott víz hőntartására a legelterjedtebb berendezés az ellenáramú hőcserélő. Hőtechnikai méretezés
szempontjából az előnyös, ha a forgatott víz kb. 25 % - át mellékáramkörben a medencevíz hőmérsékleténél
lényegesen magasabb hőmérsékletre fűtik fel a hőcserélőben és a hőcserélő után a felmelegített vizet
visszakeverik a forgatott vízbe. A kívánt medence vízhőmérsékletet a fűtőközeg vezetékébe épített és a
medencevíz hőérzékelőről vezérelt szabályzó - keverő szeleppel lehet beállítani.
Kisebb forgatóknál, főleg házi medencéknél, ahol egyéb fűtőközeg nem áll rendelkezésre, alkalmazható az
elektromos fűtőpatronos megoldás. Ez tulajdonképpen nem más, mint erre a speciális célra kifejlesztett átfolyós
elektromos vízmelegítő. A medence vízhőmérséklet kívánt értéken tartása ennél a megoldásnál is
automatizálható.
Kiegészítő fűtésként alkalmazható a napkollektor, de ez a megoldás hazánkban nem elterjedt.
Nem a medencevíz hőpótlását szolgálja, de a hőveszteséget jelentősen csökkenti az un. hőtakaró.
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A hőtakaróval a medence vízfelületét üzemen kívüli állapotban lefedik, ezzel nagymértékben csökkentve a
párolgásból adódó hőveszteséget. A hőtakarók lehetnek fóliás, vagy redőnyös kivitelűek és kézi vagy gépi
működtetésűek. Általában kis vagy közepes méretű szabadtéri felépítésű medencékhez alkalmazzák, azonban
igényesebb megoldásoknál zárt térben is szokásos. A hőtakarókat a gyártó cégek előregyártott méretekben, de
megrendelés esetén, szabálytalan méretű medencékhez egyedi kivitelben is szállítják.
Medencék hidraulikája
A medencék hidraulikáját kiszolgáló gépészeti berendezések két fő csoportra oszthatók, a víz bevezető és a víz
elvezető rendszerekre.
A vízbevezető rendszer tulajdonképpen három részből áll:
• vízelosztó csőhálózat
• a medence szerkezetébe épített un. befalazó idomok
• a befalazó idomokba szerelhető vízbevezető elemek, melyek lehetnek állandó vízátbocsájtást biztosító, vagy
szabályozható kivitelűek.
A szabályozható kivitelűek is kétfélék lehetnek. Fokozat nélkül szabályozhatók és betétcserével fokozatosan
szabályozhatók (76. ábra).
A medence szerkezetébe épített vízelosztó csőhálózat anyaga vízminőségtől, vízhőmérséklettől és igénytől
függően lehet korrózióálló acél vagy műanyag. A medence szerkezetébe épített befalazó idom anyaga lehet
korrózióálló acél, bronz, vagy műanyag. A vízbevezető elemek anyaga szintén lehet korrózióálló acél,
krómozott bronz vagy műanyag.
A medencébe bevezetett víz elvezetése általában a felszínről történik, feszített víztükör esetében kőrbukó
vályúval, süllyesztett vízszint esetében oldalvályúval. A vályúkból a víz elvezetése gyüjtőcső rendszerrel
történik. A beépített vízelvezető idomok és csővezetékek anyagai a vízbevezető rendszerénél ismertetett
anyagokkal azonosak.
A 100 m3 víztérfogatnál kisebb közcélú medencéknél megengedett, a házi medencéknél pedig nagyon elterjedt a
fölözős (skimmeres) vízelvezetés. Ebben az esetben egy süllyesztett vízszintről történik a vízelvétel egy több
funkciót biztosító, a medence falába beépített idommal. A fölöző idom funkciói a következők lehetnek:
Vízelvezetés a víz felszínéről. A medence felszínéről elvezetett víz közvetlenül a szivattyú szívócsonkjához van
vezetve. Azt, hogy a medence vízszintváltozása ellenére a vízelvétel mindig a vízfelszínről történjen, egy úszó
bukó biztosítja. ( A vízszintváltozást a fürdőzők által kiszorított vízmennyiség idézi elő.)
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76. ábra. Betétcserével szabályozható vízbevezető idom
Pótvíz bevezetés. A pótvizet vízszál megszakítással lehet a fölözőbe bevezetni.
Túlfolyóvíz elvezetése. Erre akkor kerül sor, amikor a vízszint a maximálisan megengedett szint fölé emelkedik.
Ez az üzemállapot két esetben következhet be. Egyszer, amikor a medencében több fürdőző tartózkodik a
megengedettnél, másszor, amikor a medence feltöltésénél illetve pótvíz utánpótlásánál kezelési gondatlanságból,
vagy műszaki hibából következően a vízbetáplálás a maximális vízszint elérésekor nem szűnik meg.
Medence alsó csatlakozás. Ez egy csőcsatlakozás, amely összeköti a medence alsó részét a fölözővel, így főleg
kis házi medencék esetében jobb hidraulikai viszonyokat biztosít, mivel alsó felső vízelvételt valósít meg.
Hidraulikus fenéktisztító csatlakozó betét. Ez egy kúpos szűkítő csatlakozó, melyet a fölöző vízelvezető
csonkjába lehet helyezni és ehhez lehet csatlakoztatni a medence fenéktisztító flexibilis szívócsövét. Ilyenkor a
forgatószivattyú a fenéktisztítón keresztül szív.
Durvaszűrés. Ez a vízelvezető csonkba egy szitaszűrő behelyezésével történik. Ebben az esetben a durvaszűrés
helyileg itt van megoldva. A durvaszűrőt csak felnyitható tetejű fölözőnél lehet alkalmazni.
A fölözők funkciójukat tekintve többfélék lehetnek. Az egyfunkciós vízelvezetőtől, a fent ismertetett összes
funkciót biztosító típusig. A 77. ábra egy többfunkciós fölözőt mutat be. A fölözők anyaga lehet korrózióálló
acél, bronzöntvény vagy műanyag.
Vízvisszaforgató berendezés csőszerelése.
A vízvisszaforgató berendezés csőszerelését korrózióálló acél csővel vagy műanyagcsővel kell kivitelezni.
Szénacél csővel történő szerelést kerülni kell.
Kisebb szállodai illetve házi medencékhez tartozó forgató berendezéseket előreszerelt egységben is
forgalmaznak. Ezek általában tartalmazzák a durvaszűrőt, vízvisszaforgató szivattyút, szűrőt, és az un.
többfunkciós váltószelepet. (78. ábra). Az előszerelt egység még kiegészülhet hőcserélővel, vegyszeradagoló
berendezéssel, automatikus vízhőmérséklet szabályzással, valamint pH és szabad klór mérő műszerekkel. Az így
előszerelt berendezést tulajdonképpen csak össze kell kötni a medence vízelvételi és vízbevezető csonkjaival.

77. ábra. Többfunkciós fölöző (skimmer)
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78. ábra. Előszerelt vízvisszaforgató egység
A kis berendezéseknél alkalmazott váltószelep (79. ábra) különböző állásaival a vízvisszaforgató berendezés
különböző üzemmódjait lehet beállítani, melyek a következők:
• szűrés
• szűrőöblítés ( visszamosatás )
• előszűrés ( tisztára mosatás )
• medence ürítés ( ha a csatorna magasabban van mint a medencefenék )
• keringtetés ( a szűrő megkerülésével )
• zárt állás
Medencefenék tisztítás esetén a váltószelep szűrés, vagy ürítés helyzetben áll. A váltószelep működtetése lehet
kézi, vagy elektromos.
Nagymedencés forgató berendezések csőszerelését a helyszínen kell kivitelezni. A nagyberendezésekhez is
kifejlesztettek váltószelepeket, de általában csak a szűrési és öblítési funkcióra. Egy ilyen váltószelepet mutat a
80. ábra. A váltószelep működtetése lehet elektromos vagy pneumatikus.
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79. ábra. Választószelep kisberendezéshez

80. ábra. Váltószelep nagyberendezéshez. 1- szivattyú, 2- szűrőbe, 3- szűrőből, 4-medencébe, 5-szivattyúból, 6szűrőbe, 7-szűrőből, 8-csatornába
Kiegészítő berendezések
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A kiegészítő berendezések tulajdonképpen nem tartoznak a vízvisszaforgató rendszer gépészetéhez. Ilyenek az
élményberendezések, víz alatti medence fenéktisztítók, medencetartozékok.
Az élményberendezések a medence használatát vonzóbbá, kellemesebbé teszik. Mivel azonban ezek gépészeti
berendezések és a fürdőtechnikában ma már elterjedten alkalmazzák, ezért a gyakrabban előforduló
megoldásokat ismertetjük.
Vizicsúzdát fogadó medencét minden esetben vízvisszaforgató berendezéssel kell ellátni. Töltő - ürítő rendszerű
medencébe vezető csúzda nem építhető. A vizicsúzdához tartozó medence víz visszaforgatási teljesítményét attól függően, hogy a medence csak a vizicsúzdát szolgálja ki, vagy többcélú - az alábbiak szerint kell
meghatározni:
• Csak a vizicsúzdát kiszolgáló medence esetében a visszaforgató berendezés teljesítményét úgy kell
meghatározni, hogy minden személyre, aki a csúzdán lecsúszik legalább 500 l forgatott víz jusson.
• Többcélú medence esetében a vízvisszaforgató berendezés teljesítménye két részből tevődik össze:
• o Egyszer a medence vízfelülete által meghatározott, egyidejű létszámból számított teljesítmény az ME 10 - 204: 1993 szerint. ( A vízfelületet csökkenteni kell a vizicsúzda pályafogadó vízfelületével ami
2,0x6,0 = 12,0 m2.)
• o Másszor a vizicsúzdát használó fürdőzők óránkénti létszámából számítható ki a teljesítmény ( 500 l / fő ).
A két forgatási teljesítmény összege adja a többcélú medence forgatási teljesítményét. A csúzda megengedhető
maximális terhelését a forgatóberendezés méretezése előtt kell meghatározni. A csúzda maximális terhelését a
biztonságos követési és az érkező vízfelület elhagyási idejének figyelembevételével kell megállapítani. A
csúzdát a súrlódás csökkentése érdekében nedvesíteni kell. A nedvesítő víz ajánlott mennyisége kb. 1 m3 / perc.
A siklási viszonyokat a nedvesítő víz mennyiségének változtatásával lehet szabályozni ( pl. a megnövelt
vízmennyiség csökkenti a siklási sebességet ).
A nedvesítő szivattyú a medencéből szív és a csúzda felső un. beülő szintjére nyom. A nedvesítő szivattyú
szállítási teljesítménye nem számítható be a víz-visszaforgatási teljesítménybe. A fogadó medence mélysége a
csúzda érkezésénél min. 0,8 m mély, a medencefenék a csúzdavégtől mérve 3 m hosszúságban vízszintes (vagy
3 % lejtésű ), a medence széle pedig a csúzda tengelyétől min. 2 m távolságban kell hogy legyen.
A csúzda feljárata 3 m indulómagasságig lépcső vagy létra, 3 m indulómagasság felett csak lépcső lehet. A
feljárat csak lábmosón keresztül közelíthető meg.
A vizicsúzdák kialakítása lehet zárt vagy nyitott, szabadtérre vagy épületbe telepített. Anyaguk általában UV re stabilizált üvegszálas poliészter vagy igényesebb kivitel esetén korrózióálló acél.
Pezsegtető légbefúvás (81. ábra) a vízbe általában a medence fenekén keresztül történik, ezen kívül kedvelt
megoldás még a fekvő vagy ülőpadon keresztül való bevezetés is. A felfelé áramló buborékok a kellemes
érzésen kívül kedvező élettani hatást is nyújtanak. A medence méretétől és az igényektől függően több levegő
bevezető fej is elhelyezhető a medencében. A levegő bevezető fej egy perforált lap, vagy egy táguló porózus
gumimembrán. A berendezés lényegében egy nagynyomású légfúvóból és a finom levegőelosztást biztosító
befúvó rendszerből áll. A fúvó hangtompítón keresztül szívja be a levegőt és a víz visszaáramlását
megakadályozó visszacsapó szelepen keresztül nyomja a medencébe.
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81. ábra. Pezsgető légbefúvás
A fúvó üzemen kívüli állapotban a forgatott víz részáramát át kell vezetni a befúvófejen és a megtápláló
vezetéken, hogy a vezetékben pangó víz ne legyen.
A légbevezető befalazott idom általában bronzból vagy korrózióálló acélból készül, ritkábban műanyagból. Egy
befúvófej energiaigénye 0,8 - 1,2 kW között van 220 V feszültségszinten.
A berendezés bekapcsolása nyilvános medencék esetében lehet központi kézi, időprogramos vagy érembedobós.
Házi medencék esetében a bekapcsolás a medencefalba épített pneumatikus kapcsolóval lehetséges. A
berendezés a medence melletti szerelőtérbe, vagy külön aknába telepíthető.

82. ábra. Buzgár
Buzgár (82. ábra) tulajdonképpen a medencefenéken bevezetett intenzív vízáramlás, amely a víz felszínén
kidomborodó, fodrozódó hullámverést okoz. Az erősen feltörő vízáram feletti lebegés kellemes érzést, lazító
hatást biztosít a fürdőző számára.
A vízáramlásba a terápiás hatás növelése érdekében levegő is bekeverhető, mely a felfelé áramló vízzel együtt
élénkítő hatást fejt ki. A berendezés lényegében egy célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyú a
medencéből szív és a vizet a medencefenékbe épített egy vagy több fúvón, erős, kissé szétnyíló vízsugár
létrehozásával nyomja vissza a medencébe. A befúvó fej injektorszerűen van kialakítva, így biztosítható a
levegő bekeverése. A berendezés három fő egységből áll, szívófej, szivattyú, fúvókaház. A berendezés üzemen
kívüli állapotában a forgatott víz részáramát át kell vezetni a befúvófejen és a megtápláló vezetéken, hogy a
vezetékben pangó víz ne legyen.
A berendezés idomai általában bronzból vagy korrózióálló acélból készülnek, ritkábban műanyagból. Egy
befúvófej energiaigénye 2,8 - 3,4 kW között van, 380 V feszültségszinten. A berendezés működtetése és
elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett megoldással.
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83. ábra. Nyakzuhany
Nyakzuhany (83. ábra) tulajdonképpen felülről érkező széles, erőteljes vízáramlás. Erős masszírozó hatásán
kívül, dekoratív hatású. Kis medencéknél egy, nagyobb medencék esetében több állás is kialakítható. Ez a
berendezés is egy lényegében célszerűen kialakított szivattyúállás. A szivattyú a medencéből szív és a vizet egy
hattyúnyakon keresztül, irányított széles vízsugárban nyomja a medence víztükre fölé.
A berendezés három fő egységből áll, szívófej, szivattyú, hattyúnyak. A berendezés idomai általában bronzból
vagy korrózióálló acélból készülnek. Egy egység energiaigénye 2,0 - 3,4 kW. 2,0 kW - ig 220 V, 2,0 kW felett
380 V feszültségszinten. A berendezés működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett
megoldással.

84. ábra. Masszázsfal
Masszázsfal (84. ábra) az élmény és a hatás optimumát nyújtja. A víz és a levegő együttes intenzív áramlása
különböző magasságokban, kis - és nagymedencékben egyaránt kellemes élményt és kedvező terápiás hatást
nyújt. A különböző magasságokban beépített fúvókák a test minden pontját masszírozzák. A masszírozó helyet
egyidejűleg többen is használhatják.
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A berendezés egy célszerűen kialakított nagyteljesítményű szivattyúállomás. A szivattyú a medence
oldalfalában kialakított szívófejeken keresztül szív és a vizet erős vízsugár létrehozásával, több magasságilag és
alaprajzilag is eltolt helyzetű fúvókán keresztül nyomja vissza a medencébe.
A berendezés három fő egységből áll, szívófejek, szivattyú, befúvófejek. A berendezés idomai általában
bronzból vagy korrózióálló acélból készülnek. Egy masszírozó egység energiaigénye 2,8 - 5,2 kW 380 V
feszültségszinten. A berendezés működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett megoldással.

85. ábra. Ellenáramú úszógép
Ellenáramú úszógép (85. ábra) tulajdonképpen a vízfelszín közelében egy intenzív vízáramlást biztosító
berendezés. A vízáramlás intenzitása és iránya a medencéből változtatható. Az úszó a vízáramlással szemben
úszik, miközben egyhelyben marad.
A berendezés nem csak tartós úszásra használható, hanem kiegészítő egységekkel levegőt lehet keverni a
vízáramhoz, illetve a berendezéshez masszírozó tömlő is csatlakoztatható.
A berendezés egy célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyú a medencéből szív és a vizet egy
szabályozható fúvókán keresztül, erős vízsugarat létrehozva nyomja vissza a medencébe. A berendezés fő részei
szívó és nyomóvezetékek befalazott idomai, szivattyú, szabályozható befúvófej.
A berendezés idomai bronzból, korrózióálló acélból és műanyagból is készülnek. Egy ellenáramoltató egység
energiaigénye 2,0 - 6,8 kW között változhat 220 illetve 380 V feszültségszinten. (Létezik kétfúvókás befúvófej,
mely két fő egymás melletti úszását teszi lehetővé.) A berendezés bekapcsolása nyilvános medencék esetében
lehet időprogramos vagy érmebedobós. Házi medencék esetében a bekapcsolás a medencéből, a berendezésbe
épített pneumatikus kapcsolóval lehetséges.
A berendezés a medence melletti szerelőtérbe vagy külön aknába telepíthető. Meglévő medencék esetében a
medence szélére rögzíthető kivitelű berendezést kell alkalmazni. Ilyen a kereskedelemben kapható.
Ellenáramoltató úszógépet csak olyan medencék esetében célszerű alkalmazni, ahol a medence méretei miatt a
folyamatos úszás nem lehetséges, pl. házi -, szállodai - kismedencék.
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86. ábra. Sodrófolyosó
Sodró folyosó (86. ábra), vagy vadvíz csatorna különleges élményt nyújt a medencében. A sodró folyosó
szerves egységet képez a medencével, általában medenceszigettel kombinálva alakítják ki. Elsősorban
nagymedencében alkalmazott élményberendezés, a kialakításhoz szükséges nagy helyigény miatt. A sodró
folyosó egy íves csatorna, melyben igen erősen áramlik a víz. A fürdőzőt a csatorna közelében megragadja a
vízáramlás és a hullámzó, fodrozódó vízben, a vízzel együtt sodródik az íves áramlásban. Az íves kiképzés
következtében fellépő másodlagos áramlások is fokozzák az élmény hatását.
A berendezés több helyen elhelyezett célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyúk a medence
oldalfalába épített idomokon keresztül szívnak és a vizet a medence falába tangenciálisan elhelyezett befúvó
fejeken keresztül nyomják a medencébe. A berendezés anyagai és telepítése hasonló az előzőekben említett
megoldásokhoz.
Hullámgép az egyik legrégebben alkalmazott élményberendezés a fürdőtechnikában. Általában stabil beépített
gépészeti berendezés. A gép a dugattyús szivattyú elvén működik. A vizet a medencéből szívja és ugyanoda
nyomja vissza, nagy víztömegeket megmozgatva. A berendezést szakcégek tervezik és gyártják.
Az utóbbi időkben elterjedt a már meglévő medencékbe telepíthető mobil hullámkeltő berendezés. A berendezés
gömb alakú és villamosenergiával üzemel. A gömb energiaellátása úszókábellel van megoldva. A gömbben egy
elektromotorral meghajtott excenter van, amely lengő mozgásba hozza a gömböt. Ezt a lengőmozgást a víz
átveszi. A berendezéssel kisebb medencékben hatékony hullámmozgást lehet elérni. Az energiamegtáplálás
törpefeszültséggel történik.
Egyéb élményberendezések. Az előzőekben ismertetett élményberendezéseken kívül, a medencék
rendeltetésétől, telepítésétől, geometriai kialakításától függően több, esztétikai hatást fokozó kisebb berendezés
létesíthető a medencében, vagy annak közvetlen környezetében. Ilyenek pl. a csobogók, vízesések, vízgombák,
vízköpők, szökőkutak stb. Ezek a berendezések gépészeti kiszolgálásukat tekintve hasonlóak az ismertetett
élményberendezésekhez és általában képzőművészeti alkotásokkal kombinálva kerülnek kialakításra.

144
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fürdők és uszodák vízellátása

87. ábra. Vízalatti világítás
Vízalatti világítás (87. ábra) a medencét nagyon dekoratívvá teszi. Beépítése fedett medencéknél vagy éjszaka
is használt nyitott medencéknél indokolt. A világítótestet igény szerint lehet a medence fenéklemezébe vagy
oldalfalába építeni. A lámpák beépítése különböző anyagból készült medencékbe is beépíthető (beton, műanyag,
fóliázott acéllemez ).
Forgalmaznak olyan lámpatípusokat is, amelyek meglévő medencékbe is beépíthetők, a medence szerkezeti
anyagának megbontása nélkül. A lámpák energiaellátása 12 V - os törpefeszültséggel történik. Általában egy
lámpa 300 W teljesítményű és egy 4x4 m - es vízfelület megvilágítására alkalmas.
A masszázsmedencéket egyaránt alkalmazzák közösségi fürdők, uszodák kiegészítő szolgáltatásaként, illetve
házi fürdők és fürdőszobák berendezéseként. A masszázsmedence egyesíti magában a melegvizes ülőfürdő és a
hidromasszázs előnyös hatásait. A medence vízhőfoka a lazító hatás miatt legalább 36 - 40 C°. A masszírozó
hatást több irányból, különböző intenzitású vízsugár biztosítja. Általában lehetőség van levegő bekeverésére is,
amely pezsgőhatással egészíti ki az élményt.
A masszázsmedencéket 1 fő és 8 - 10 fő befogadó kapacitás között gyártják. A medencéket gyártmányként
hozzák forgalomba, a beépített fúvókákkal, nyomásfokozó szivattyúval, szűrő és fertőtlenítő berendezéssel,
vízmelegítővel és esetenként víz alatti színes világítással.
Telepítése lehet zárttéri és szabadtéri. A szabadtéri telepítésű berendezések főleg Amerikában terjedtek el.
Alakjuk általában négy - vagy nyolcszögletes, hordozható kivitelű, vörösfenyő burkolattal ellátva. A
berendezések energiaigénye nagyságtól függően 1 - 5 kW között van.
Gyermekmedence élményberendezései. Gyermekmedencék esetében széles körben alkalmaznak medencébe
beépített vagy vízen úszó általában színes műanyagból készült vagy felfújható közkedvelt állat - és
mesefigurákat, vízköpőket, vízgombákat.
Medencetartozékok
Ezek tulajdonképpen a medence rendeltetésszerű és biztonságos használatát segítik elő. Ilyenek a lépcső - és
medencekorlátok, hágcsók, kapaszkodók, zuhanyállások. De ide sorolhatók még általában a medence
oldalfalába építhető vízalatti betekintő ablakok. Ezek vagy csak a látványt, vagy a vízalatti felvételek
készítésének lehetőségét szolgálják. A medencetartozékok polírozott korrozióálló acélból készülnek.
Megemlítendők még a sportmedencék tartozékai. Ilyenek a rajtkövek, úszósáv elválasztó bólyasor,
kapaszkodók, vizilabda pálya tartozékainak kihorgonyzó berendezései stb.
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A vízalatti medencefenék tisztító feladata a medence fenéklemezére és oldalfalára lerakodott szennyeződések
eltávolítása anélkül, hogy a vizet a medencéből le kellene engedni. A fenéktisztító berendezés működését
tekintve kétféle lehet, hidraulikus és elektromos. A hidraulikus fenéktisztítót általában kisebb medencékhez
használják. Ebben az esetben a szívóhatást a forgatószivattyú biztosítja, oly módon, hogy a fenéktisztító egy
flexibilis csővel közvetlenül a forgatószivattyú szívó vezetékéhez van csatlakoztatva. Skimmeres medencénél ez
közvetlenül a skimmer szívócsonkjához való csatlakozást jelenti, feszített víztükrű medencénél pedig egy külön,
erre a célra kialakított vízszint alatti csatlakozáshoz. A felszívott szennyezett víz a szivattyún keresztül vagy
csatornába, vagy szűrőre kerül. A fenéktisztító mozgatása a medence széléről kézzel történik, teleszkópos
rudazat vagy hidromotor segítségével. A berendezés előnye, hogy olcsó, hátránya, hogy a flexibilis szívócső
csatlakozás, valamint a rudazatos mozgatás miatt, csak kisebb medencéknél használható. (88. ábra)

88. ábra. Hidraulikus fenéktisztító
Az elektromos fenéktisztító nagy közösségi medencékhez alkalmas önjáró berendezés. Elektromos megtáplálása
transzformátoron keresztül törpefeszültséggel történik úszókábel segítségével. A fenéktisztítóba egy nagy
teljesítményű szivattyú van beépítve, mely egy cserélhető illetve tisztítható szűrőbetéten keresztül szívja át
vízzel együtt a medencefenékre lerakódott szennyeződést. A megtisztított vizet pedig visszanyomja a medence
vízterébe. A fenéktisztítók a nevükkel ellentétben a medencefal tisztítására is alkalmasak. A berendezések
távirányíthatók, programozhatók. Vannak olyan típusok is, melyek "megtanulják" a medence alakját és a
leggazdaságosabb útvonalat választva bejárják annak egész felületét. A feltétel csak annyi, hogy a következő
tisztítási alkalommal ugyanazon geometriai helyre és pozícióban kell a gépet a medencébe helyezni. Az
elektromos fenéktisztító ára az igényelt szolgáltatásoktól függően tág határok között változik. Villamosenergia
igénye kb. 1,5 - 3,5 kW.

4.4. 4.4.4 Víz-visszaforgató berendezések telepítése
A vízvisszaforgató berendezések telepítésénél a legkedvezőbb hidraulikai viszonyok elérésére kell törekedni. A
gravitációs - és szívóvezetékek a lehető legrövidebbek legyenek, de a nyomóvezetékek esetében is kerülni kell a
nagy távolságokat. A forgató berendezést a medencéhez a lehető legközelebb kell elhelyezni. Amennyiben kettő
vagy több medence forgató berendezését egy közös gépházban kívánjuk elhelyezni, akkor a gépházat lehetőleg a
hidraulikai súlypontba kell telepíteni, ami általában megegyezik a geometriai súlyponttal. Törekedni kell a
forgató berendezés műtárgyainak és építményeinek blokkosított kialakítására. A medencék, műtárgyak és
berendezések függőleges irányú telepítésénél minél rövidebbek legyenek a gravitációs szakaszok és a szivattyúk
ráfolyással tudjanak üzemelni. A túlfolyók és ürítők lehetőleg gravitációsan beköthetők legyenek a csatornába.
Talajvíz esetén ügyelni kell a műtárgyak felúszása ellen történő méretezésre.
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A forgató berendezés telepítése nagyban függ attól, hogy új létesítményről, vagy meglévő medence
vízvisszaforgatóval való ellátásról van szó. Új létesítménynél általában biztosíthatók a telepítés ideális feltételei,
egy meglévő medence esetében azonban alkalmazkodni kell a meglévő kötöttségekhez.
Lényeges különbség van a szabadtéri és csak nyáron üzemelő medencék, valamint a zárt térben lévő és egész
évben üzemelő medencék vízvisszaforgató berendezéseinek felépítése között. Míg az első esetben a forgató
berendezés nagy helyigényű részeit szabadtéren is el lehet helyezni (térszín alá süllyesztett kiegyenlítő medence,
szabadtérre telepített szűrők ), addig a télen is üzemelő berendezéseknél zárt téri telepítés szükséges.
A telepítés általános elvein kívül a vízvisszaforgató berendezés egyes elemeinél az alábbi elveket kell
figyelembe venni:
Forgatószivattyúk. Biztosítani kell a szivattyú ráfolyását. A szivattyú elhelyezhető:
• a visszaforgató gépházban
• külön aknában
• kiegyenlítő medencében, szükség esetén búvárszivattyú alkalmazásával
Szűrők. Nyitott vakuum szűrő telepíthető:
• a visszaforgató gépházban
• szabadtéren térszín alá süllyesztve
Feliszapolós szűrő telepíthető:
• a vízvisszaforgató gépházban
• szabadtéren felszín alá süllyesztve
Zárt nyomásalatti gyorsszűrő telepíthető:
• a vízvisszaforgató gépházban
• szabadtéren
• szabadtéren, hőszigetelve
• félszabadtérre (szerelvényezett oldalépületben )
Kiegyenlítő medence. A kiegyenlítő medence telepíthető: - épületben, épített kivitelben
• épületben, tartályos kivitelben
• szabadtéren, térszín alá süllyesztett, épített kivitelben
Vegyszeradagoló berendezések. A vegyszeradagoló berendezések csak zárt térben telepíthetők, a vonatkozó
munkavédelmi előírások betartásával. Klórgázadagoló berendezést szabadtérre nyíló ajtóval előállított, gépi
szellőzéssel rendelkező helyiségben szabad elhelyezni.
A vízvisszaforgató berendezés üzemvitelét ellenőrző műszereket általában a vízvisszaforgató gépházban szokták
elhelyezni. Azonban a megbízó igényei szerint az üzemvitel alapvető paramétereit jelző műszereket (pl.
forgógépek üzemmódja, forgatott vízmennyiség, vízhőmérséklet, klórszint) szokásos olyan helyiségben
elhelyezni, ahol állandó személyi felügyelet biztosított. Ilyenek lehetnek pl. úszómesteri szoba, portaszolgálat,
szállodáknál recepció stb.
25. táblázat. A közfürdők üzemeltetéséhez szükséges szakképzettségek
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4.5. 4.4.5 Víz-visszaforgató berendezés üzemvitele
Az előírások szerinti vízminőség megőrzése érdekében a vízvisszaforgató berendezést a nap 24 óráján keresztül
üzemeltetni kell. Kisebb terhelésnél vagy éjszaka, megengedhető egy csökkentett teljesítményű forgatás, ez
azonban nem lehet kisebb, mint a medence felületi terheléséből számított víz visszaforgatási intenzitás 50 % - a.
A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetése érdekében az adott fürdő vonatkozásában üzemeltetési
szabályzatot kell készíteni, melyet jóváhagyás céljából a területileg illetékes ÁNTSZ - hez kell benyújtani. Az
üzemeltetési szabályzatnak teljes körűen tartalmaznia kell:
• az üzemvitelre
• a technológiai folyamatra
• a műszaki és vízminőségi ellenőrzésekre
• a közfürdő szolgáltatásaira és közönségforgalmára
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• a biztonságtechnikai szabályokra
• valamint az egészségügyi szabályokra vonatkozó előírásokat.
Ezen kívül tartalmaznia kell minden olyan egyedi sajátosságot amelyek a fentiek között nem szerepelnek, de az
adott fürdő üzemeltetésére jellemzőek. A közfürdők üzemeltetéséhez szakképzett munkaerőre van szükség. A
fürdők befogadó kapacitásától függő szükséges szakképesítéseket a 25. táblázat tartalmazza.
A mesterséges közfürdők megengedett egyidejű legnagyobb terhelését úgy kell meghatározni, hogy meg kell
állapítani az egyes medencék maximális terhelését. Ezeket összegezni kell és az összeget a fürdő jellegétől
függő módosító tényezővel meg kell szorozni.
N = k ( N1 + N2 + ... )
N = a fürdő megengedett egyidejű legnagyobb terhelése
N1, 2 = az egyes medencék egyidejű maximális terhelhetősége
k = a fürdő jellegétől függő módosító tényező
• k = 1 gyógyfürdőkben és gőzfürdőkben
• k = 1,25 fedett uszodában
• k = 1,6 olyan uszodában ahol nyitott medence is van és az előírás szerinti pihenőhely rendelkezésre áll
• k = 2,5 strandon, ha az előírás szerinti pihenőhely rendelkezésre áll
A medencék üzemviteléről naplót kell vezetni és az üzemi naplóban az alábbiakat kell rögzíteni:
Töltő - ürítő medence esetében:
• a medencét látogatók száma fő / óra, óránként
• a medence töltésének időpontja dátum
• a medencébe töltött víz mennyisége m3
• az adagolt pótvíz mennyisége m3 / nap
• a medencevíz hőmérséklete C°, naponta kétszer
• az adagolt fertőtlenítőszer ( Cl2 ) mennyisége g / m3
• a medencevíz szabad és kötött klórtartalma g / m3, naponta kétszer
• a medenceürítés időpontja dátum
• a medencetakarítás időpontja, módja dátum
Visszaforgatóval ellátott medence esetében:
• a medencét látogatók száma fő / óra, óránként
• a medence töltésének időpontja dátum
• a medencébe töltött víz mennyisége m3
• az adagolt pótvíz mennyisége m3 / nap
• a forgatott víz intenzitása m3 / óra
• az adagolt vegyszerek mennyisége vegyszerenként l / óra, összesen l / nap
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• a szűrő(k) öblítésének időpontja, időtartama dátum , perc
• a medencevíz hőmérséklete C°, naponta kétszer
• a medencevíz szabad - és kötött klórtartalma g / m3, naponta kétszer
• a medencevíz pH - értéke naponta kétszer
• a medencevíz redoxpotenciája szükség szerint
• a forgató berendezés állásideje és okai dátum, időtartam
• az esetlegesen fellépő üzemzavarok okai és elhárításának módja
• a medencefenék tisztításának időpontja dátum
• a medence ürítésének időpontja dátum
Abban az esetben ha a vízellátó illetve forgatórendszer nincs felszerelve a fenti fizikai és kémiai paraméterek
mérésére alkalmas műszerekkel, úgy azok mérését hordozható kézi berendezésekkel kell elvégezni.
26. táblázat. A fürdővíz vizsgálatának gyakorisága

Az ismertetett méréseken kívül azonban a 26. táblázatban feltüntetett kémiai és bakterológiai vizsgálatokat, az
ott feltüntetett időszakonként akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni.
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A vízvisszaforgató berendezés kezelése nem jár időigénnyel, különösen akkor nem, ha a rendszer el van látva
számítógépes automatikus folyamatirányító rendszerrel. Azonban ilyen esetben sem nélkülözhető a megfelelő
szakképzettségű kezelő, mivel a rendszert időszakonként ellenőrizni kell és üzemzavar esetén azt el kell
hárítani.
A vízvisszaforgató berendezés különleges karbantartást nem igényel. Azonban időnként, de legalább
félévenként egyszer át kell vizsgálni az egész rendszert. Ellenőrizni kell a szűrőtöltet mennyiségét, hiány esetén
a szűrőanyagot pótolni kell. El kell végeztetni a műszerek hitelesítését, megszüntetni az esetleges gépészeti
hibákat, a gépeken el kell végezni a gépkönyvekben előírt karbantartásokat. Ezeket munkákat 1 - 2 napos leállás
alkalmával kell elvégezni, amikor a medencevizet az előírások értelmében le kell cserélni. Csak nyáron üzemelő
szabadtéri berendezések téliesítéséről gondoskodni kell. A forgató berendezést és a csőhálózatot vízteleníteni
kell. A rendszerből a szabadtéren elhelyezett szerelvényeket ki kell építeni. A medencéket vízzel fel kell tölteni
és a vízfelszinre, a jég tágulásának felfogására alkalmas deformáció tűrő elemeket kell elhelyezni.
A berendezések üzemeltetése során az MSZ - 10 - 275 "Fürdők munkavédelmi követelményei" és az MSZ - 10 273 "A vízellátás munkavédelmi követelményei" előírásait be kell tartani.

5. Önellenőrző kérdések
1. Hogyan csoportosítjuk a fürdőket a szolgáltatások jellege szerint?
2. Hogyan csoportosítjuk a fürdőket a funkciójuk szerint?
3. Mit nevezünk hulladékvíznek fürdők esetében?
4. Milyen víznek tekintendők a közfürdők elfolyó vizei?
5. Mekkora a medencék teljes vízcsereszükséglete?
6. Milyen szerepe van a fürdővíz pH értékének?
7. Mi a lényege a vegyszeres fertőtlenítésnek?
8. Milyen elven működik az ultrahangos fertőtlenítés?
9. Hogyan határozzuk meg a vízvisszaforgató berendezés teljesítményét?
10.

Mik a szempontok a lábmosó kialkításánál?

11.

Hogyan oldják meg a forgatott víz hőntartását?

12.

Mi a buzgár?

13.

Hogyan alakítják ki a nyakzuhanyt?

14.

Hogyan működik az elektromos fenéktisztító?
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5. fejezet - Uszodák
energiagazdálkodása
Az uszoda a szükséges magas belső hőmérséklet és az intenzív szellőztetés szükségessége miatt az egyik
leginkább energiaigényes épülettípus.

89. ábra. Az uszodák energiaköltségének arányai
Az energiaköltségek az üzemi költségeknek több mint egynegyed részét képezik. Ezért különösen fontos, hogy a
fogyasztott energiát a lehető legjobban kihasználjuk. Minimális ráfordítás mellett, egyszerűen jó üzemvitellel
mintegy 15% megtakarítást érhetünk el anélkül, hogy a közönségnek nyújtott szolgáltatás minősége romlana.
Ebben a részben azzal foglalkozunk, milyen területeken fogyaszt energiát egy uszoda, és javaslatokat adunk
néhány olyan egyszerű és kimondottan uszodáknak szánt intézkedésre, amelyeket érdemes az energiaköltségek
féken tartása érdekében megvalósítani.
Röviden bemutatjuk azokat a tényezőket, amelyek az uszoda vizének párolgását befolyásolják. Ezek az
ismeretek elengedhetetlenül szükségesek annak megértéséhez, hogy hol lehet a komfort feltételek rontása nélkül
takarékoskodni az energiával.
A fejezet végén olvasható lista összefoglalja azokat az intézkedéseket, amelyek a fürdőzők komfortérzetének
fenntartása, vagy javítása mellett foganatosíthatók.

1. 5.1 Az energiaköltségek csoportosítása
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Fűtésre a legtöbb uszodában a termálvizen kívül főként olajat, vagy gázt használnak. A villamos
energiafogyasztás rendszerint a teljes energiafelhasználás negyede - egyharmada. Mivel azonban a villamos
energia mintegy ötször annyiba kerül, mint a gáz vagy az olaj, ezért az energiaszámla több, mint felét teszi ki.
A jobb oldali ábra az uszoda energiaköltségeit csoportosítja. Látható, hogy ezek közül a legnagyobb tétel a
csarnok szellőztetése. Ez nagyrészt abból adódik, hogy a medence vize párolog, és ezért a csarnokban
szabályozni kell a levegő relatív páratartalmát. A szivattyúk, ventillátorok, motorok, hőszivattyúk, stb.
fogyasztotta villamos energia a fűtés és szellőztetés energiaköltségeinek akár fele részét is elérheti.
Általában elmondható, hogy minél fejlettebbek a gépi berendezések, annál nagyobb az elektromosság hányada
az energiaszámlán.
A helyes üzemviteli program:
• közvetlen energiamegtakarítást hoz
• csökkenti az energiapazarlást
• kevésbé intenzíven használja a fűtő és szellőztető gépi berendezéseket, azokat következetesen karbantartja,
ezzel kíméli a költségeket és csökkenti a meghibásodásokat
• példát mutat, hogyan bánjunk felelősen a környezettel
• nem igényel beruházást
"Minimális ráfordítás mellett, egyszerűen jó üzemvitellel mintegy 15% megtakarítást érhetünk el anélkül, hogy
a közönségnek nyújtott szolgáltatás minősége romlana."

2. 5.2 A medence vízének párolgása
Az uszoda abban különbözik a többi épülettől, hogy a legtöbb energiát a medence vizének és a medence
környezetének párolgása emészti fel, és nem az épület hővesztesége.
A párolgás két ok miatt vezet nagy energiaköltségekhez:
• az uszoda vizét melegíteni kell, hogy ellensúlyozhassuk annak a látens hőveszteségnek a hűtő hatását,
amelyet az okoz, hogy a medence felületén párolog a víz;
• intenzív szellőztetésre van szükség (a légcsere-szám rendszerint óránként 4-10), hogy eltávolítsuk a
csarnokból a nedvességet, amely egyébként erős páralecsapódáshoz és az épület szerkezetének károsodásához
vezetne. Így jelentős mennyiségű külső levegőt kell 28-30°C-ra melegítenünk ahhoz, hogy az uszodában
kellemes feltételeket teremtsünk.
A párolgás mértékének meghatározása bonyolult, azt ugyanis számos tényező befolyásolja. Ezek közül az
uszoda vezetősége a következőket tudja szabályozni:
• a medence vizének hőmérsékletét, az uszodacsarnokban a levegő hőmérsékletét,
• az uszodacsarnokban a szellőztetés intenzitását,
• és felszerelhetnek medencetakaró berendezést arra az időre, amikor az uszoda használaton kívül van.
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3. 5.3 Az uszoda hőmérsékleti viszonyai
Ha az uszodában a levegő és a víz hőmérsékletét megfelelő egyensúlyban tartjuk, nemcsak az
energiaköltségeket tudjuk visszafogni, hanem a fürdőzők komfortérzetét is növeljük, ami valószínűvé teszi,
hogy később is visszatérnek, és így több lesz a bevétel.
Ha hagyjuk, hogy ezek a hőmérsékletek akár csak 1°C-al elállítódjanak, az uszoda energiaköltsége mintegy 5%kal emelkedik meg. Ennek elkerülése érdekében:
rendszeresen - lehetőleg naponta többször - ellenőrizzük az uszodában a víz és a levegő hőmérsékletét;
ha a hőmérséklet túl magasnak bizonyul, ellenőrizzük a termosztátok helyes beállítását.
A szabályozókat időnként újra kell kalibrálni, és a hőmérséklet ellenőrzésére alkalmazott termosztátok sem
működnek mindig tökéletes pontossággal; ideális esetben ugyanazzal a hőmérővel kell a levegő és a víz
hőmérsékletét ellenőrizni.
Az olyan uszodában, ahol egy csarnokban két vagy több medence van, és a medencékben eltérő hőmérsékletet
kell biztosítani, a levegő ideális hőmérsékletének meghatározásához vagy kompromisszumra van szükség, vagy
pedig azt a legfőbb uszodai tevékenységhez kell igazítani. Pl. a tanuszodákat gyakran sok iskolai csoport
látogatja hétköznap, míg a nagymedencékben este és hétvégén nagyobb a forgalom.
Az öltözők hőmérsékletét úgy kell meghatározni, hogy az, az uszodacsarnok és az előtér hőmérséklete közé
essen, tehát 22-24°C körül legyen. Erre azért van szükség, hogy ne legyen melege azoknak, akik most érkeznek
kívülről az öltözőbe, és ne fázzanak azok, akik úszásból jönnek. Az épület többi részében, pl. a büfében és az
előtérben a hőmérsékletet tanácsos 18-21°C körül tartani.
• A medencecsarnok és az épület többi része között az ajtókat tartsuk csukva!
• Az uszoda személyzete ne tartsa nyitva a bejárati ajtókat, ha le akar hűlni, inkább viseljen könnyű ruhát
• A lehetőségekhez mérten csukva kell tartani az ajtót az olyan fizikailag elkülönített területek között,
amelyekre különböző hőmérséklet és páratartalom előírások vonatkoznak, mert így kevesebb fűtött levegő
szökik el a melegebb területekről. Ezt mindenkinek, aki az uszodában dolgozik, jól meg kell fogadni, és
tanácsos ösztönözni a dolgozókat, hogy az ajtókat tartsák csukva.
Éjszaka a medencecsarnokot az épület többi részével összekötő ajtókat tartsuk zárva. így nem szökik ki a meleg,
nedves levegő az épület többi részébe, és egyben csökken a veszélye annak, hogy a pára az éjszaka során az
épület hidegebb részein kicsapódik.
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4. 5.4 A medencecsarnok szellőztetése
A medencecsarnok szellőztetése mintegy felét teszi ki egy uszoda energiaszámlájának. Az energiát itt két
módon fogyasztjuk:
• a levegő felfűtésére a fürdőzők számára kellemes hőmérsékletre, rendszerint 26-29°C-ra,
• a ventillátormotorok, hőszivattyúk stb. hajtására
Az olyan létesítményekben, ahol a hővisszanyerés jelentős, valószínűsíthető, hogy a szellőztetés
energiaköltségének mintegy fele a villamos energia. Az egyszerűbb létesítményekben a beszívott levegő fűtése a
legköltségesebb tétel. Ha gondot fordítunk a jó üzemvitelre, mindkét területen elejét vehetjük az
energiapocsékolásnak.
Az energiafelhasználás optimalizálásának kulcsa az, hogy a dolgozók világosan értsék, hogy az egyes
berendezések és azok szabályozó rendszerei együttműködésben hogyan valósítják meg a kívánatos
komfortfeltételeket. Ha a relatív páratartalom, a ventilátor fordulatszám és a friss levegőbeszívás értékeket
csekély mértékben korrigáljuk, jelentős energiaköltséget takaríthatunk meg anélkül, hogy a komfort színvonalát
csorbítanánk.
Az egyes berendezésektől és a telepített szabályozó rendszerektől függ, hogy mi lesz a komfortfeltételek
biztosításának legjobb és egyben a legkevesebb energiaköltséget igénylő módja. Általában azonban az alábbi
üzemviteli kérdésekkel kell foglalkoznunk:
• Ellenőrizzük, helyesen működnek-e a csappantyúk. Ha valamelyik csappantyú beragad, az üzemeltetés
nehézkesebb lesz és ez energiapazarláshoz vezet.
• A légcserét rendszerint csökkenthetjük éjszakára, amikor a párolgás a legalacsonyabb. Gondoskodjunk a
légcsere-szám csökkentéséről. Ha délelőtt csak kevesen használják az uszodát, az alacsony szellőztetési
intenzitást délig kitolhatjuk.
• Vizsgáljuk meg, hogy különböző üzemi és időjárási viszonyok mellett mely tényezők/szabályozók
befolyásolják a friss levegő arányát. Lehetséges, hogy az energiaköltségek csökkentése érdekében, de a
komfortfeltételek rontása nélkül és a párakicsapódás kockázatától mentesen korrigálhatjuk a beállításokat.
• A páratartalomhoz képest változtatni kell a légcsere-számon. Ellenőrizzük, hogy a relatív páratartalmat
érzékelő műszer helyesen működik-e.
• Tartsuk az uszodában a relatív páratartalmat 55-65% körüli értéken, így nem fog kicsapódni az épület
szerkezeti elemein a pára. Vizsgáljuk meg, van-e rozsda a fémből készült elemeken (pl. csővezetékeken,
szerkezeti acélokon). Ha korróziós nyomokat találunk, biztos túl magas a relatív páratartalom.

5. 5.5 Medencefedél
A medence vizének párolgását legegyszerűbben egy medencefedéllel csökkenthetjük, ami rendkívül költség
hatékony megoldás lehet. Ha a fedelet éjszakára zárjuk, a csökkent párolgás miatt sokkal kevesebb energia
szükséges a medence fűtéséhez. Ezenfelül a páralecsapódás kisebb veszélyével arányosan drasztikusan
csökkenteni lehet az éjszakai légcsere-számot. Megtakarítást érhetünk el azzal is, ha éjszakára a
medencecsarnokban alacsonyabb hőmérsékletet állítunk be. A medencefedél felszerelése előtt és után mért
adatok alapján elmondható, hogy az éjszakai energiafogyasztás akár 90%-kal is csökkenthető. Ez az uszoda
összes energiaköltségére vetítve 25%-os megtakarítást is jelenthet.
Jó vezetői képességekre van szükség ahhoz, hogy meggyőzzük az uszoda személyzetét, hogy a medencefedelet
(ha már van) rendszeresen használják. Azzal tudjuk leginkább meggyőzni őket, ha elmagyarázzuk nekik az
előnyöket, és elbeszélgetünk velük, miért fontos ez.
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90. ábra. A medencefedél és energiafelhasználás

6. 5.6 A medence vízének hígítása
A vízminőség fenntartása érdekében mindig is szükség lesz arra, hogy a vegyi kezelés és a fürdőzők által bevitt
szennyeződések miatt friss vizet adagoljunk. Ennek mértéke fürdőzőnként akár 30 liter friss víz is lehet.
Bizonyos mennyiségű friss vizet azzal is beviszünk, ha a szűrőket visszárammal átmosatjuk, de a medence
terhelésétől függően esetleg többre is szükség lehet, nehogy felgyűljenek a szennyező anyagok. Az
energiaköltségek csökkentése érdekében törekednünk kell arra, hogy hígításhoz minél kevesebb friss vizet
használjunk, de a víz minőségét mégis következetesen szinten tartsuk.

7. 5.7 Bonyolult gépi berendezések és szabályozók
Tekintve, hogy a modern és a felújított uszodákban a berendezések és az őket szabályozó rendszerek rendkívül
bonyolultak, könnyen előfordulhat, hogy a berendezéseket nem a célnak megfelelően, és ezáltal az elérhető
hatásfoknál jóval alacsonyabb szinten üzemeltetik.
Minél bonyolultabb, minél fejlettebb a rendszerek kialakítása, annál fontosabb, hogy
• megfelelő legyen az üzembe helyezés,
• jól kiképezzük a létesítmény kezelőit,
• jó karbantartási rendet alakítsunk ki,
• rendszeresen ellenőrizzük a szabályozókat.
A gyakorlati képzés alapvetően szükséges ahhoz, hogy a személyzet megértse, hogyan működnek a gépi
berendezések és a vezérlő rendszerek, és hogyan kell a rendszert különböző időjárási és felhasználói viszonyok
között helyesen üzemeltetni.
Ha megállapítottuk a különböző felhasználói és/vagy időjárási körülményeknek megfelelő optimális
beállításokat, ezeket tartsuk nyilván, jegyezzük fel.
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Ellenőrizzük, hogyan hatnak egymásra működés közben a különböző szabályozók. Ha a szabályozás nem teszi
lehetővé a berendezéseket a legoptimálisabb energiafelhasználással és a legjobb komfortfeltételek mellett
üzemeltetni, munkáljuk ki, hogy milyen fejlesztésre vagy változtatásra van szükség, és tervezzünk szükség
szerint beruházást, ismételt beüzemelést vagy javítást.
Egyes berendezéseket csak külső szakértőkkel tudunk karbantartatni, ismételten beüzemeltetni, illetve a
szabályozók beállítását velük tudjuk csak végeztetni. Az azonban mindenképp kifizetődő, ha a saját
dolgozóink közül valaki tudja, hogy a szakértő mit csinál ilyenkor. Vegyük rá a szakértőt, magyarázza el,
mit miért tesz.

8. Önellenőrző kérdések
1. Általában milyen energiahordozót használnak az uszodákban?
2. Mi a legnagyobb energiafelhasználó az uszodákban?
3. Hogyan csökkenthető a párolgás?
4. Milyen hőmérsékletűnek kell lenni az öltözőknek?
5. Hogyan csökkenthető a frissvíz mennyisége?
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