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Bevezetés 

Az energia hatékony használata szükségszerűség a fenntartható fejlődés, a jövőnk érdekében és ezért ennek 

érvényesítése nemcsak az egyén felelőssége, hanem állami kötelezettség. Ennek érdekében pl. az EU is 

direktívában adta meg, hogy a meglévő épületek tulajdonosait rá kell venni kisebb energiafelhasználásra, az új 

építtetőket pedig kötelezni. Az épületenergetika ismeretanyagát az EU-s direktíva hazai alkalmazásával 

összefüggő keretben ismertetjük, illetve a hallgatók az ezzel kapcsolatos feladataikat ennek megfelelően oldják 

meg. 

A felismerést és a cselekvést az motiválja, hogy az épületek magas energiaigénye hosszú távon nem tartható 

fenn, ezért szükséges – egy épület esetén megvizsgálni az energiafelhasználás minden szintjét és formáját, így 

nemcsak a falak, födémek, nyílászárok energiaveszteségeit kell feltárni, hanem az épületgépészet és az 

épületvillamosság ide vonatkozó területeit is. 

Emiatt vizsgálni kell pl. a teljes fűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozhatóságát, magának a kazánnak a 

hatásfokát, az esetleges légtechnikai rendszerek, klímák energiaigényét és veszteségeit, a világítás módját és az 

ebből következő energiaigényét, stb. 

Ugyanakkor az energiamérleg kiszámításakor nemcsak veszteségeket, hanem az un. nyereségeket is el lehet 

számolni, mint pl. a használat okozta hőleadás, a (számító)gépek hőtermelése és legfőképpen az épület 

tájolásával összefüggésben a nap sugárzó energiájának hatását, amely elsősorban az üvegfelületeken át hat a 

belső klímára. A vizsgálatban nemcsak ennek (téli) jótékony hatását kell figyelembe venni (ami nem is 

lebecsülendő egy déli, nagy üvegtáblás homlokzat esetén), hanem a nyári túlmelegedés kockázatát is, mert ez 

ronthatja a komfortérzetet, sok esetben emiatt pl. klímát üzemeltetnek (amely jelentős energia felhasználó). Nem 

véletlen, hogy hosszú idő óta, a nyári időszakban az elektromos felhasználás jelentősen meghaladja a téli szintet, 

pontosan a nagyszámú klímaberendezés üzemeltetése miatt. A tananyag az épületek energiamérlegének 

kiszámítására és ellenőrzésére összpontosít, három témakörben: Épületenergetikai alapok, Épületek 

energiafelhasználásának meghatározása, Épületek energetikai minősítése. 
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I. rész - Épületenergetikai alapok 

Bevezető 

Hazánk éghajlati viszonyai olyanok, hogy a levegő hőmérsékleti értékek az év egy részében eltérnek az emberi 

tartózkodásra szolgáló helyiségekben, az állattartó épületekben, a növényházakban, megkívánt 

hőmérsékletektől. Így a tartózkodási tér (lakás, iroda, istálló, stb.) és a környezete közötti hőmérsékletkülönbség 

hatására hőáramlás indul meg. Téli időszakban, amikor a külső hőmérséklet általában alacsonyabb az 

épületekben megkívánt hőmérsékleteknél, a hőáramlás az épületből kifelé irányul. A helyiségekben megkívánt 

hőmérséklet biztosításához a hőveszteséget fűtéssel kell pótolni, míg a nyári hőenergia felesleget el kell 

távolítani. Ezek a folyamatok az anyag és energiatranszport összefüggéseivel tárgyalhatók, így az 

épületenergetikai ismeretek alapjai ennek az összefüggésnek megismerésével tisztázhatók. Ebben a fejezetben 

az anyag és energiatranszport összefüggésének célirányos rövid összefoglalására kerül sor, ennek megértése és 

megtanulása az alapja a további kérdésekben való tisztánlátáshoz. 
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1. fejezet - Az anyag- és 
energiatranszport 

Az épületenergetikai folyamatok leírásához, mint két rendszer közötti kölcsönhatás anyag- és energia-

transzportjának összefüggését kell fe1tárni. A két rendszer legyen a vizsgált tér és környezete, mely egymással 

kölcsönhatásban levő rendszerpár, mely a közöttük levő anyag- és energia-transzportot az un. mérlegegyenlettel 

lehet kifejezni, mely általánosságban úgy fogalmazható meg, hogy egy zárt rendszeren belül valamely extenzív 

mennyiség xi időegység alatti megváltozása a rendszeren belüli forrás Qi és a rendszerből kilépő extenzív áram 

Ii különbségével egyenlő: 

 

 

1. ábra. Egy térrész és környezetének kapcsolata 

Extenzív mennyiségek a rendszer állapotát egyértelműen jellemző fizikai változók, pl. tömeg, térfogat, entrópia, 

energia, stb. Minden kölcsönhatáshoz hozzá lehet rendelni egy jellemző extenzív mennyiséget. A 

kölcsönhatásban kialakult energiaváltozás a jellemző extenzív mennyiséggel arányos. Az arányossági tényezőt 

jellemző intenzív mennyiségnek nevezik, pl. hőmérséklet, nyomás, stb. Az extenzív mennyiségek árama az 

intenzív mennyiségek különbségétől függ: 

 

Az összefüggésben yi - yio az intenzív mennyiségek különbségét, Li együttható pedig az un. átadási tényezőt 

jelenti. 

Az extenzív mennyiségek áramának iránya meghatározza az előjelét is. Megállapodás alapján pozitív, ha a 

rendszerbe belépő áramról van szó, negatív, ha rendszerből kilépő áramról van szó. Mivel minden intenzív 

mennyiség inhomogenitása áramot hoz létre, ezért célszerű ezt a felírt összefüggésben is jelölni: 

 

Behelyettesítve ezt a mérlegegyenletbe, kapjuk: 

 

Az összefüggést az extenzív mennyiségek lokális értékeinek sűrűségének (xi) összegeként felírva 
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valamint a forrásokat is a forrássűrűséggel (qj) felírva 

 

és átalakítva a transzportegyenlet egy általánosabb alakjához jutunk: 

 

Az összefüggésben a νv szorzat a rendszer belsejében az inhomogenitásból adódó áramsűrűséget jelöli, ahol v a 

νi pont sebessége. 

A felirt differenciálegyenlet alkalmas bármely épületgépészeti, épületenergetikai folyamat matematikai 

megfogalmazására. 

A fűtés szükségességét, a fűtés mértékét az anyag- és energiatranszport egyenlet segítségével vizsgálat helyiség 

hőegyensúlya alapján határozhatjuk meg. A hőegyensúly biztosításához szükséges hőmennyiséget valamilyen 

rendelkezésre álló energiaforrás hőenergiává való átalakításával nyerjük. Az energiaforrás megválasztása, a 

kialakítandó fűtési rendszer sok tényező függvénye, de talán a legfontosabb közülük a fűtéssel pótolandó 

hőveszteség. A klímatizált tér esetében a hőmérleg lehetséges komponenseit a 2. ábra mutatja. 

 

2. ábra Egy tér energiamérlege 

A klímatizált tér hő- és nedvességterhelésének komponensei: 

• emberek hőleadása (QE), 

• világítás hőleadása (Qvil), 
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• gépek hőleadása (Qgép), 

• meleg felületek hőíeadása (Qmf), 

• vízfelület hőterhelése (Qvg ), 

• nyári instacioner külső hőterhelés (Qinst), 

• téli transzmissziós hőveszteség (Qtr). 

A nedvességterhelés összetevői: 

• emberek nedvességleadása (mvE), 

• vízfelületek nedvességterhelése (mvg). 

Az anyag és energiatranszport általános egyenlete szerint ebben a térben is a források és áramok meghatározzák 

a tér kiválasztott extenzív jellemzőjének időbeli változását, mely az energiafelhasználás szempontjából extenzív 

jellemző a levegő hőtartalma, vagyis 

 

A tér hőmérséklete és páratartalma, mint extenzív jellemzők időbeli változása a belső hőforrások és a hőáramok 

alapján számolható. Ha azt szeretnénk, hogy időben ne változzék, akkor az egyenlet leegyszerűsödik 

 

Így a források és áramok számbavételével egyszerűen meg tudjuk határozni azt a hőteljesítményt, amit az 

egyensúly fenntartásához a térben adott esetben pótolni kell, mint télen, vagy el kell vonni, mint nyáron. Ha az 

anyag és energiatranszport előzőekben bemutatott összefüggéséből az áramokat egy kicsit részletesebben is 

szemügyre vesszük, akkor egy térben a klímát befolyásoló tényezők három részre csoportosíthatók: 

• 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 részletesebben meg kell ismerni az energetikai 

számításokhoz is. 

Önellenőrző kérdések 

1. Egészítse ki az anyag és energiatranszport meghatározását! 

Egy zárt rendszeren belül valamely extenzív mennyiség időegység alatti megváltozása a rendszeren belüli 

................ és a rendszerből kilépő ................. különbségével egyenlő. 

2. Soroljon fel legalább 5 hőenergiát befolyásoló forrást egy épületen belül! 
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2. fejezet - A külső tér klímajellemzői 

A külső tér klímajellemzői, vagy általánosságban meteorológiai adatok, 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 üzemetetés 

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 klímajellemzők közül sorrendben és jelentőségben egyaránt első a napsugárzás. 

A Föld legfontosabb energiaforrása a Nap. A napsugárzásnak köszönhető a földfelszín és a levegő 

fölmelegítése, így a -270°C hőmérsékletű világűrben keringő Föld közepes hőmérséklete eléri a +17°C-ot az 

üvegházhatás következtében, lehetővé téve ezzel a magasabb rendű élet kialakulását és fenntartását. 

A Nap teljes tömegében gáznemű, döntő többségében plazma állapotban lévő hidrogénből álló gáztömb. 

Belsejében magfúzió, vagyis termonukleáris hőtermelés zajlik, melynek során hidrogén egyesül héliummá. 

A Nap földről látható korongja a gömb alakú naptest, ennek külső felülete az ún. fotoszféra. A fotoszféra 

hőmérséklete megközelítőleg 6000 K. A magas hőmérséklet következtében a Nap a hideg világűr felé rövid 

hullámhosszú elektromágneses (fény-) sugárzást bocsát ki. A Nap sugárzó teljesítménye 4×1023 kW, melyből a 

földfelszín részesedése eléri a 173×1012 kW-ot. Ez a sugárzás formájában érkező teljesítmény több ezerszeresen 

meghaladja az emberiség jelenlegi energiaigényét. 

A Föld a Nap körül Kepler törvényei szerint olyan ellipszis alakú pályán kering, melynek egyik gyújtópontjában 

a Nap áll. A Föld forgástengelye 23,5°-os szöget zár be a Nap körüli keringés tengelyével. Ez a ferdeség okozza 

azt, hogy a nappalok hossza, vagyis a napsütés elméleti időtartama változó. De nem csak a napsütés időtartama, 

hanem a napsugarak beesési szöge és ezzel a Föld felületegységére eső energiabevitel is változó. Kis beesési 

szög mellett (alacsony napmagasság) a napsugár útja hosszabb a légkörön keresztül, és ezáltal nagyobb a 

sugarak energiavesztesége. 

A Föld ellipszis alakú keringési pályája miatt a Föld-Nap távolság változó, értéke napközelben (január 3-án) 147 

Mkm, naptávolban (július 4-én) 152 Mkm. A Föld-Nap távolság változásával együtt a napsugárzás értéke is 

változik, a változás azonban kis mértékű. Ezért a légkör külső határára érkező napsugárzást állandó, átlagos 

értékkel, az ún. napállandóval jellemezzük. A napállandó értéke 1,352 kW/m2. 

A légkör a földfelszínre érkező napsugárzás kiszámítható gyengülését okozza. Ennél jelentősebb, és az időjárás 

szeszélyeitől függ a felhőzet és a köd gyengítő hatása. Felhőzet a levegőben lévő nedvesség kondenzációja 

során keletkezik. Ha a levegő harmatpont alá hűlése kondenzációs magvak (pl. porrészecskék, sókristályok vagy 

ionok) jelenlétében történik, akkor vízcseppek, illetve alacsonyabb hőmérsékleten jégszemcsék keletkeznek. Így 

felhők, talajközelben pedig köd keletkezik. A felhők a napsugárzás jelentős részét visszaverik, ill. elnyelik. Egy 

adott földrajzi helyen a felhőzet gyakoriságát, a derült és borult napok számát, valamint a földfelszínen mérhető 

napsugárzást sok éves méréseken alapuló meteorológiai adatsorok adják meg. 

Magyarország az északi mérsékelt övben, az északi szélesség 45,8° és 48,6° között található. A napsütéses órák 

száma megközelítőleg évi 2100 óra, a vízszintes felületre érkező napsugárzás hőmennyisége ~1300 kWh/m2 év. 

A napsugárzás csúcsértéke nyáron, a déli órákban, derült, tiszta égbolt esetén eléri, esetenként meghaladja az 

1000 W/m2 értéket. 

 

3. ábra Jellemző napsütés értékek 
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A Napból kisugárzott energia közvetlen (direkt) és szórt (diffúz) sugárzás formájában érkezik a földfelszínre. A 

közvetlen sugárzás egyenes vonalú pályán érkezik a Napból és minden fényre jellemző tulajdonsággal bír. A 

szórt, határozott irány nélküli sugárzást a légkör részecskéin és a felhőzeten végbemenő szóródás okozza. A 

közvetlen és a szórt sugárzás összegét teljes (globális) sugárzásnak nevezzük. Magyarországon a szórt sugárzás 

részaránya jelentős, meghaladja az 50%-ot. 

 

4. ábra A közvetlen és a szórt sugárzás aránya 

Magyarország egyes területei között a napsugárzás szempontjából nincsenek jelentős eltérések. A legnaposabb 

rész az ország középső, déli része, a legkevesebb a napsütés az északi és nyugati részen. Az eltérés az egyes 

országrészek között 10% alatti. 

 

5. ábra Vízszintes felületre érkező napsugárzás 

A napsugárzás geometriai jellemzői 

A Föld forgástengelye és a Nap körüli keringés tengelye közötti 23,5°-os eltérés miatt a Nap látszólagos pályája 

az égbolton az év minden napján más és más. Télen a Nap alacsonyabb, nyáron magasabb pályát ír le. A Nap 

pillanatnyi helyzetét az égbolton a napmagassággal (m) és az azimuttal (a) jellemezhetjük. 
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6. ábra A napmagasság és azimut értelmezése 

Napmagasságnak a Nap vízszintes, horizontsíkra vonatkozó beesési szögét nevezzük. 

Napmagasságnak a Nap vízszintes, horizontsíkra vonatkozó beesési szögét nevezzük. Magyarországon a Nap 

delelési magassága legnagyobb június 21-én, ekkor a napmagasság 66°, legkisebb pedig december 21-én, ekkor 

a napmagasság 19°. 

Azimutnak a Nap horizontsíkra vetített helyzetének egy meghatározott iránytól való eltérését nevezzük. A 

csillagászok nulla azimutnak az északi irányt tekintik. Napenergia-hasznosítás területén célszerűbb nulla 

azimutnak a déli irányt felvenni, ekkor a keleti naphelyzetet negatív, a nyugati naphelyzetet pozitív előjellel 

vesszük figyelembe. 

 

7. ábra A Nap látszólagos napi mozgása az égbolton Budapest látóhatára felett 

A Nap helyzetét jellemző napmagasság és azimut értékeket diagramokban is szokás ábrázolni. Az ilyen ún. 

nappályadiagramok szemléletesen mutatják a Nap járását, és alkalmasak pl. árnyékmaszkok meghatározására is. 

A nappályadiagramok egy földrajzi helyre vonatkoznak. 
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Az épület energiaforgalma - fűtési, hűtési, világítási energiaigénye - jelentős mértékben függ a környező 

beépítéstől, a domborzattól, a növényzettől, a tájolástól, a tömegformálástól, stb. 

 

9. ábra A napsugárzás egy napra eső energiahozamának változása az év folyamán 

A kérdés másik oldala viszont az, hogy ha a horizont nagyobb részét „földi" tárgyak takarják, a vizsgált épület 

saját sugárzása következtében kevésbé hűl le, hiszen közel azonos hőmérsékletű felületekkel kerül sugárzásos 

hőcserébe. 
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Mindeddig csak arról volt szó, hogy a geometriai viszonyok hogyan befolyásolják a lehetséges napfénytartamot, 

és ezen keresztül a vizsgált felületre sugárzással jutó energiát. A napsugárzás hatása azonban még több más 

tényezőtől is függ. 

Minél sűrűbb a beépítés ugyanis, annál érdesebbé" válik a felszín, ami viszont azzal jár, hogy a beeső 

napsugárzásból 20-25%-kal többet nyel el, mint amennyi az épületek, burkolatok, talaj stb. átlagos elnyelése, s 

így ennek megfelelően saját kisugárzása is nagyobb. (Ez az egyik oka a városok felett kialakuló magasabb külső 

léghőmérsékletnek, az ún. ,hőszigetnek" is.) 

A felszínre érkező napsugárzás intenzitása a település, város nagyságától, beépítési módjától, a benne folyó 

emberi tevékenység jellegétől és mértékétől, az ipar és a közlekedés okozta 1égszennyeződéstől függően 

csökken. Ugyanez az oka annak, hogy a természetes megvilágítás intenzitása a város belterületén mintegy 32%-

kal kisebb, mint a városon kívül. 

A levegő páratartalma, a felhőzet is jelentősen befolyásolja a napsugárzás intenzitását. A felsorolt tényezők a 

felszínre érkező sugárzás várható értékét tovább csökkentik. 

A várható érték becsléséhez azonban támpontul szolgálhatnak a napsütéses órák számára vonatkozó, havi 

bontásban és óraközökre is feldolgozott adatok. Jól közelíthető a várható érték olyan módon, hogy a vízszintes 

felületen mért (és rendelkezésre álló) tényleges intenzitási adatok és az ugyanarra vonatkozó lehetséges 

intenzitási adatok arányában torzítják a függőleges felületekre vonatkozó lehetséges intenzitásértékeket. 

Feltételezve azt, hogy ez az arány nem irányfüggő, ebből az arányszámból és a lehetséges intenzitásadatokból a 

függőleges felületeken várható intenzitásadatok egyszerű szorzással előállíthatók. 

A külső levegő A külső levegő jellemzői közül legfontosabb a levegő (száraz) hőmérséklete. E területről ismert 

a legtöbb, a legrészletesebben feldolgozott adat. Az éves adatokból előállított gyakorisági és sűrűségfüggvények 

(pl. Budapest esetén 10. ábra szerint) mellett rendelkezésre állnak a téli, nyári félévekre, a fűtési és hűtési 

idényre, a havi reprezentáns napokra, félnapokra vonatkozó gyakorisági adatok is. Hasonló feldolgozásokban 

állnak rendelkezésünkre a külső levegő hőtartalmára (entalpiájára) vonatkozó adatok. A hőmérséklet- és a 

hőtartalomadatokból a levegő bármely további állapotjellemzője (relatív nedvesség, nedves hőmérséklet) 

meghatározható. 

Az épületgépészeti berendezések tervezéséhez fontos a külső 1éghőmérséklet-hőtartalom (értékpárok) együttes 

előfordulásának, gyakoriságának ismerete. A tervezést jelentősen megkönnyíti a 1égállapotjellemzők újszerű 

grafikus feldolgozása. 

 

10. ábra A külső hőmérséklet gyakoriságának függvénye Budapesten 

A hőáram szempontjából nemcsak a külső hőmérséklet, hanem inkább a külső és belső levegő hőmérséklet 

különbsége lényeges. A fűtésnél ezt a hőmérsékletkülönbséget kell áthidalni, ezért találóan ezt hőfokhídnak 
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nevezik. A Gévi hőfokhíd az évenkénti fűtési napok száma és a napi hőfokhíd alapján számolható. Fűtési 

napnak tekintjük azokat a napokat, amelyek átlagos hőmérséklete alacsonyabb, vagy egyenlő a fűtési 

határhőfoknál. A fűtési határhőfok az a hőmérséklet, melynél a fűtőberendezés üzembe helyezése szükséges a 

helyiségekben megkívánt hőmérséklet biztosításához. Értékét a belső hőmérséklet alapján számítjuk: 

 

ahol th - a fűtési határhőfok °C 

Így az évi hőfokhíd 

 

ahol z - az évi fűtési napok száma; tb - belső hőmérséklet °C; tki - az átlagos napi külső hőmérséklet °C. 

A városokon belüli magasabb külső hőmérséklet okai között szerepel a városi felületek" - már említett - 

sugárzási mérlege. Közrehat az a tény, hogy a városi (beépített, leburkolt, vízelvezetéssel ellátott) felületekről 

szinte teljesen hiányzik a párolgási hőleadás, ami a természetes talajok és a növénytakaró felszínének 

hőmérlegében lényeges szerepet játszik. 
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11. ábra A fűtési hőfokhíd 

A városi környezet módosító hatása leginkább a szél esetében érvényesül. A szabad környezetben mért 

szélirány- és szélsebességadatok lényegében semmi információt nem adnak a sűrűn beépített területeken belül 

ténylegesen kialakuló széljárásról. A beépítés módosító hatása számítással nem követhető, megbízható adatok 

csak a helyszínen, illetve maketteken végzett mérések útján szerezhetők be. 
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12. ábra A fűtési hőfokhíd ábrázolása a gyakorisági görbe felett 

Az eddigi elemzések, melyeket a szélsebesség és a léghőmérséklet együttes előfordulásának (értékpárjainak) 

gyakoriságával kapcsolatban végeztek, azt mutatják, hogy csak igen gyenge függvénykapcsolat van a két érték 

között. Az a tendencia volt megállapítható, hogy - Magyarországon - a külső hőmérséklet csökkenésével a szél 

sebessége is általában csökken. 

Az egyes jellemzőkről rajzolt eloszlási görbék az épületgépészeti adatok berendezések beépítendő 

teljesítményének és a különböző üzemállapotok gyakoriságának számításához szolgáltatnak lényeges 

információkat. 

Természetszerű, hogy az egyes berendezések teljesítménye nem a meteorológiai észlelési időszak alatt egyetlen 

egyszer előforduló abszolút szélsőértékből kiindulva határozandó meg, hiszen ez túlzott biztonsági 

tartalékokhoz és gazdaságtalan berendezések kialakításához vezetne. A szélső- és az ahhoz közeli értékek 

előfordulásának valószínűsége ugyanis igen csekély. A gyakorisági görbéről leolvasható, hogy egy megadott 

értéknél kedvezőtlenebb érték az év (vagy más vizsgált időszak) folyamán összesen hány óra (nap) időtartamban 

fordulhat elő (12. ábra), illetve hogy ennek hány százalékos a valószínűsége. Miután egy épületgépészeti 

berendezés alulméretezettsége nem a létesítmény tönkremenetelé tokozza, hanem csak pl. a hőérzeti feltételek 

csekély mérvű átmeneti romlásával jár, a beépített teljesítmény meghatározásakor az ésszerű kockázat vállalása 

teljesen indokolt. A kockázati szint ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy hány százalék a valószínűsége 

olyan értékek előfordulásának, amelyek a méretezés alapjául választott értéknél kedvezőtlenebbek. 

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. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mekkora Magyarországon a vízszintes felületre érkező napsugárzás hőmennyisége? 

2. Igaz-e a következő állítás: 

A hőfokhíd az évenkénti fűtési napok száma valamint a téli időszak átlagos külső levegő hőmérsékletének 

szorzata alapján számolható. 
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3. fejezet - Határoló-szerkezetek 
hatása a belső tér klímájára 

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. 

Ha a helyiséget határoló épületszerkezet két oldala között hőmérsékletkülönbség van, a hőmérsékletkülönbség 

hatására hőáram indul meg, pl. télen 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 13. ábra jelöléseit beírva, három hőáram-sűrűségi egyenlet irható fel. 

A falfelületre érkező hőáram sűrűség 

 

 

13. ábra Hőáramlás határoló szerkezeten keresztül 

A falon keresztül vezetéssel áthaladó áramsűrűség 

 

A falról távozó hőáram-sűrűség 
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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 hőáram-sűrűség a hőátbocsátási tényezővel felírva: 

 

Ez a hőáram sűrűség is egyenlő az előzőekben részletekben felirt hőáram sűrűséggel. A hőáram sűrűségek 

egyenlőségét páronként felírva: 

 

behelyettesítve: 

 

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: 

 



 Határoló-szerkezetek hatása a belső 

tér klímájára 
 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A hőátbocsátási tényezőt újabban U-val jelölik. Az épületszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének 

kiszámításához a hőátadási tényező értékeit tapasztalati adatok alapján veszik figyelembe (14. 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. 

 

14. ábra Hőátbocsátási tényezők épületek határoló szerkezetein 

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 

 

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: 

 



 Határoló-szerkezetek hatása a belső 

tér klímájára 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

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 (15. ábra). 

 

15. 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: 
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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. 

 

 

16. ábra A falszerkezetek hőmérséklet viszonyai instacioner esetben 

A hőtehetetlenségi tényező és a hőelnyelési tényező segítségével kifejezhető a falszerkezetben a hőmérséklet-

ingadozás 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: 
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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: 

φ = arg β 

Többrétegű falszerkezetek esetén a csillapítási tényezőt az egyes rétegek csillapítási tényezőjének βi valamint a 

külső felületre számított βk csillapítási tényező szorzata adja: 

 

Hasonlóképpen számolható a fáziskésés is: 

φ = arg β 

azaz 

 

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 un. réteg-felületi 

hőelnyelési tényezőt (Ui) kell kiszámítani: 
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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 (17. 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. 
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17. ábra Diagram a hőkésleltetési tényező meghatározásához 

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: 

 

ahol I - a napsugárzás erőssége W/m2, N - a határoló szerkezet napsugárzás –áteresztő képessége %. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a páradiffúziós tényező mértékegysége? 

2. Mit fejez ki a hőelnyelési tényező? 
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4. fejezet - A helyiségek belső 
hőforrásai 

Élő szervezetek klímabefolyásoló 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 19. 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. 

 

18. ábra Az ember hőleadása 
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19. ábra Az ember nedvességleadása 

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, 

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. 

Az élelmiszeripari technológiáknál nem hagyható figyelmen kívül a különböző termékek hőfejlesztése. A 

fejlődő hő szempontjából megkülönböztetjük azokat a termékeket, melyek biológiailag élő, illetve biológiailag 

holt, de szövettanilag még élő állapotban kerülnek a klímatizált helyiségbe. 

Biológiailag élő állapotban kerülnek hűtőházba a különböző zöldség- és gyümölcsáruk. Életfunkciójukat 

csökkentett mértékben tovább folytatják, mely hőfejlődéssel jár. Jelentős klímát befolyásoló hatása van a 

különböző élelmiszereknek, ha nagy mennyiségben kerülnek a hűtőtermekbe vagy onnan ki. Ennek 

figyelembevétele a hőtartalmukkal történhet. 

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. 
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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. 

A hőkomfortra való méretezés az emberi test hőegyensúlyán alapul. Ez alatt az értendő, hogy az emberi testben 

végbemenő kémiai égési folyamat által termelt hő és fizikai munkavégzés, valamint az emberi test három 

módon - sugárzás, konvekció és párolgás - történő hőleadása, illetve hő-cseréje egyensúlyban legyen. Ebben az 

esetben szubjektív hőérzete kellemes, azaz optimális. 

Az emberi test hőcseréjének méretezésekor hat paraméter hatását kell figyelembe venni: 

• a levegő hőmérsékletét (tl); 

• a helyiséget határoló szerkezetek közepes sugárzási hőmérsékletét; 

• a levegőben lévő vízgőz parciális nyomását, illetve a levegő relatív nedvesség-tartalmát; 

• a levegő relatív sebességét; 

• az emberi test fajlagos - l m2-re vonatkoztatott - belső hőfejlődését; 

• a ruházat szigetelőképességét (IcI). 

A hőkomfortra méretezés célja az emberben kialakuló szubjektív kellemes hőérzet biztosítása. 

A kellemes hőérzet az ASHRAE (1981) 55-81 szabvány szerint az a tudati állapot, amely a termikus 

környezettel való elégedettséget fejezi ki. Számszerűsítésére egy hét pontos un. „szubjektív hőérzeti skálát" 

alkalmaznak, melynek számszerű értékei: 

+3 – forró 

+2 – meleg 

+1 – kellemesen meleg 

- 0 – neutrális 

- l – kellemesen hűvös 

-2 – hűvös 

-3 – hideg 

Ezen belül a +1,0, -l értékek jelentik az un. kellemes zónát. 

A kellemes hőérzet akkor alakul ki, ha az emberi test belső hőtermelése és hőleadása egyensúlyban van. Az 

emberi test belső hőfejlődésének - az un. metabolizmusnak - egysége W/m2 vagy a „met". Ez utóbbi, azaz l met 

= 58 W/m2 értékkel. A különböző tevékenységek metabolikus értékeit az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat Különböző tevékenységek metabolikus értékei 
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A táblázat egyes oszlopainak magyarázata: 

a) M/ADu esetében az ADu érték meghatározható az 

ADu = 0,203G0,425 L0,725 m2 

összefüggésből, ahol G = az egyén tömege kg, L = az egyén magassága m. 

Ez az összefüggés tulajdonképpen az egyének közötti különbségek meghatározására alkalmas, a gyakorlatban 

felnőttek esetében 1,8, gyermekekében 1,2 m2 felületet vehetünk figyelembe. 

b) Az η meghatározható az 

 

összefüggésből, ahol W az ember által végzett külső mechanikai munka hőegyenértéke. 

c) A vre| az un. relatív sebesség, amely akkor alakul ki, ha az adott tevékenységet végző test egyes részei az álló 

levegőhöz viszonyítva elmozdulnak. 

Az emberi test hőegyensúlyát kifejező és a korszerű számítások, valamint szabványok alapját képező un. 

hőegyensúlyi alapegyenletet Fanger dolgozta ki 

 

ahol H az emberi test belső hőtermelése, Ed a bőrön keresztül páradiffúzióval való hőveszteség, Esw a bőr 

felszínéről az izzadás következtében elpárolgó hőveszteség, Ere a kilégzés rejtett hője okozta hőveszteség, L a 

kilégzés un. száraz hővesztesége, K a hőátadás a bőr felületéről a felöltözött emberi test külső felületére 
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(hővezetés a ruházaton keresztül), S a sugárzásos hőveszteség a ruházattal borított test külső felületéről, C a 

konvekciós hőveszteség a ruházattal borított test külső felületéről. 

Az egyenletben felsorolt tagok helyébe behelyettesítve az összefüggéseket kapjuk a hőegyensúlyi, majd a 

komfort egyenletet: 

 

A ruházat szigetelőképességének egysége a clo. Számszerű értéke 

1 clo = 0,155m2C/W. 

Az egyes ruhadarabok, illetve öltözetek szigetelő képessége táblázatosan került kidolgozásra. 

2. táblázat Különböző ruházatokra vonatkozó adatok 

 

fcl a ruházattal borított és meztelenített test felületének aránya 

A teljes ruházat valódi szigetelése meghatározható az 

Icl= 0,822∑Icli 

összefüggésből. 

Műszaki gyakorlatban előfordulhat, hogy székben ülők esetében kell a ruházat szigetelőképességét 

meghatározni, illetve figyelembe venni. Ekkor számolhatunk egységesen 0,15 clo növekedéssel, de speciális 

esetekben (pl. szék tervezésekor, illetve kiválasztásakor) a 

∆Icl= 7,48 x 10-5 CSAC - 0, l clo 

ahol CSAC a székkel érintkező testfelület 

A hőegyensúlyi egyenlet megoldása azonban bonyolult feladat, ezért fejlesztették ki az ezen alapuló komfort 

diagramokat, amelyek a gyakorlati tervezésben, ellenőrzésben nagyon jól alkalmazhatók. Ehhez azonban 

ismernünk kell a PMV-PPD diagramot. 
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A komfort diagramok gyakorlati alkalmazásához kidolgozásra került egy diagram, amely alapján a zárt tér adott 

pontjára, a hőérzetet befolyásoló tényezők ismeretében meg lehet határozni az ott várható szubjektív hőérzeti 

értéket. Ez az un. PMV-PPD diagram, ahol PMV = a várható hőérzeti szavazatok értéke, amely a hat hőérzetet 

befolyásoló paraméter alapján határozhatók meg, PPD = a hőkörnyezettel várhatóan elégedetlenek százalékos 

aránya, figyelembe véve a 7 pontos szubjektív hőérzeti skálát. 

 

20. ábra A hőkörnyezetükkel várhatóan elégedetlenek %-os aránya (PPD) a PMV érték függvényében 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen formában adja le a hőt az ember? 

2. Az emberi test hőcseréjének méretezésekor hány paraméter hatását kell figyelembe venni (sorolja is fel a 

paramétereket)? 

3. Igaz-e a következő definíció: A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a termikus környezettel való 

elégedettséget fejezi ki. 

4. Mi az emberi test hőfejlődésének egysége? 

5. Mivel egyenlő a ruházat szigetelőképességének egysége a clo? 
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II. rész - Épületek 
energiafelhasználásának értékelése 

Bevezető 

Az épületek energetikai értékelését az energiafelhasználás fajlagos értékének más épületek hasonló értékéhez 

való viszonya alapján lehet elvégezni. Az épületek energiafelhasználásában meghatározó a fűtési 

hőenergiafelhasználás, melynél a mértékadó érték az éves energiafogyasztás. Ez a fejezet a hőenergia fogyasztás 

számításának módját és az épületek energetikai értékelését tárgyalja. 
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5. fejezet - Épületek hőenergia 
fogyasztásának meghatározása 

Épületek hőenergia fogyasztását több tényező összegzésével lehet meghatározni. Ezek közül a legfontosabbak 

az alábbiak: 

A) Épületek hővesztesége 

Egy épület hővesztesége egy d napos periódus során az alábbi: 

Qh = 24 (∑UiAi + 0.34 · B · Va) (Ti-Tme)*d (Wh) 

ahol a zárójelben szereplő kifejezés első tagja az épület határoló szerkezetein keresztül vezetéssel távozó, un. 

transzmissziós hőveszteség, míg a második tag a szellőzési hőigény, azaz a szellőző levegő által az épületből 

eltávolított hő. 

A kifejezésben szereplő változók: 

Ui - az épület külső burkolata i-edik elemének hőátbocsátási tényezője (W/m2, K)  

A -  az épület külső burkolata i-edik elemének felülete (m ) 

B -  átlagos légcsere az épületben (l/h)  

Va -  az épület légtérfogata (m )  

Ti     az átlagos (komfort vagy eredő) hőmérséklet az épületben (°C)  

Tme  átlagos külső hőmérséklet a vizsgált periódus során ( °C) 

d - a vizsgált periódus hossza napokban (nap) 

Az U hőátbocsátási tényező értékét az alábbi összefüggés adja: 

 

ahol αi belső oldali hőátadási tényező (W/m2 2, °C), δj a j-edik réteg 

vastagsága (m), λj a j-edik réteg hővezetési tényezője (W/m, °C) 

Ha azt a tényt is figyelembe vesszük, hogy az épületek homlokzatán a hőhidak miatt a hővezetés általában nem 

egydimenziós, akkor az előző kifejezés helyett pontosabb a hőhidak hatását is kifejező alábbi, a ke un. eredő 

hőátbocsátási tényezőt leíró összefüggés: 

 

ahol A - a belső oldali homlokfelület (m2 ), Urt - a rétegterv hőátbocsátási tényezője, lj - a j-edik hőhíd hossza 

(m), Uij - a j-edik hőhíd vonalmenti hőátbocsátási tényezője (W/m, °C) 

B) Épületek nettó fűtési hőszükséglete 

Az épületek tényleges hőszükségletét a hőveszteségek és a hőnyereségek összegeként kapjuk meg. 

Az épületek hőnyeresége két részből tevődik össze: 

• a belső hőfejlődésből és 

• a napsugárzási hőnyereségből. 

a) A belső hőfejlődés 
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Az épületen belüli emberi jelenlét (az anyagcsere) és a különböző emberi tevékenységek (világítás, főzés, 

mosás, hajszárítás, TV stb.) hőfejlődéssel járnak, és így hozzájárulnak az épület fűtéséhez. A felszabaduló hőnek 

azonban csak egy részét tekinthetjük a fűtés szempontjából hasznosnak (pl. a melegvíz a csatornába távozik, és 

hőjének nagy része kárba vész). 

Legyen az épületben egy adott periódusban disszipálódott hasznos energia mennyisége Qin (Wh). Ennek az 

épületen belül felszabaduló energiamennyiségnek köszönhetően a fűtési rendszernek nem kell az előírt Ti 

hőmérsékletet előállítania, hanem elegendő egy alacsonyabb, Tnh belső hőmérsékletet biztosítania. 

Egy adott d nap hosszúságú periódusra a hőnyereség: 

Qinu = 24* d (∑Ui -Ai + 0.34 B*Va) (Ti - Tnh) (Wh) 

b) A napsugárzási (passzív) hőnyereség 

A napsugárzásnak köszönhetően egy fűtetlen és lakatlan épületben - kellően hosszú periódust pl. egy hetet vagy 

10 napot vizsgálva - a belső hőmérséklet magasabb, mint a külső hőmérséklet. 

Gyakran előfordul azonban az is, hogy a napsugárzás következtében túlmelegszik egy helyiség, azaz a 

rendelkezésre álló szoláris energiának csak egy része hasznosul. 

Legyen egy adott időtartam alatt az épületbe bejutó hasznos napenergia mennyisége: Qsol,u (Wh). 

Ennek a hasznos energiamennyiségnek köszönhetően a fűtetlen és lakatlan épületben a belső hőmérséklet (Twh) 

magasabb, mint a környezet átlagos hőmérséklete az adott periódusban, így: 

Qsol,u = 24* d (UiAi + 0.34 BVa) (Twh - Tem) (Wh) 

c) Nettó fűtési hőszükséglet 

Figyelembe véve a hőveszteséget valamint a belső hőfejlődésből és napsugárzásból adódó hő-nyereségeket, 

meghatározhatjuk egy épület nettó fűtési hőszükségletét: 

Qnh = Qh - Qinu – Qsol,u (Wh) 

vagy helyettesítve a kifejezéseket 

Qnh = 24* d (∑U* A + 0.34 BVa) (Tnh - Twh) (Wh) 

illetve a fogyasztást MJ-ban fejezve ki: 

Qnh = 0.0864d (∑U* A + 0.34 BVa) (Tnh - Twh) (M J) 

C) Épületek tényleges fűtési hőszükséglete 

Az előző összefüggés által kifejezett hőszükséglet a valóságban mindig kisebb, mint a tényleges, mivel a 

fűtőberendezés hatásfoka mindig kisebb 1-nél. A tényleges hőszükséglet Qec egy adott időtartamra: 

Qec = Qnh / ηs 

Ebben az összefüggésben ηs a szezonális hatásfok, melynek értéke általában: 

ηs=ηps *ηds*ηcs 

ahol ηs - a szezonális hőtermelési hatásfok, ηds - a szezonális hőelosztási hatásfok, ηes - a szezonális hőemissziós 

hatásfok. 

Magától érthetődik, hogy a három hatásfokot jelentősen befolyásolja a szabályozás milyensége és hatásfoka. 

Ezekre a tényezőkre, mint a tényleges energiafogyasztást lényegesen módosító faktorokra, az energia hatékony 

felhasználása érdekében, jelentős figyelmet kell fordítani. 

Az épületek energiafogyasztását befolyásoló tényezők 
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Az előző fejezetben áttekintettük az összefüggéseket, melyekkel meg lehet meghatározni egy épület tényleges 

fűtési hőszükségletét. Az összefüggésekben szereplő tényezők azok, melyek a fűtési energia szükségletet 

meghatározzák. Vizsgáljuk meg részletesebben ezeket a tényezőket. Ez a vizsgálat az alapja annak, hogy meg 

tudjuk határozni, hogyan lehet egy épületet gazdaságosan, „energiatudatosan" üzemeltetni. Az épületek 

energiafogyasztását befolyásoló tényezők: 

A) Külső klimatikus tényezők 

a) A külső hőmérséklet alakulása 

A külső hőmérséklet az a változó, amely a legnagyobb mértékben befolyásolja egy épület energiafogyasztását. 

A külső hőmérsékletet az épületenergetika szempontjából két adat jellemzi a legkarakteresebben: 

• a méretezési külső hőmérséklet (Te) és a 

• a hőfokhíd. 

A méretezési külső hőmérséklet értékét Magyarországon az 50 éves meteorológiai mérések szerint határozták 

meg, és ez évente csak 0,1-0,2 % valószínűséggel, vagy más szavakkal évente 0,23 napon ereszkedik ez alá az 

érték alá. Az 50 éves adatsor alapján Budapesten évente 6 un. zord nap van, amikor is a hőmérséklet -10 °C alá 

száll. 

A méretezési külső hőmérséklet határozza meg a maximális hőigény értékét (eltekintve itt most az épület 

hőtároló képességétől, melyről később lesz szó), mely hőigény érték alapját képezi a fűtőberendezés 

méretezésének, a kazán megválasztásának. 

A hőfokhíd 

Egy épület fűtési energiafogyasztása meghatározásához, ellenőrzéséhez és összehasonlításához a 

fűtéstechnikában bevezették a hőfokhíd fogalmát. A hőfokhíd értékét megkapjuk, ha összeadjuk a fűtési szezon 

minden napján a belső és külső hőmérséklet különbségét: 

G = ∑(Ti - Te,j) = z (Ti - Tme) 

ahol G - a hőfokhíd értéke (°C nap), z - a fűtési napok száma (nap), Ti - a belső hőmérséklet (°C) Tme - a külső 

hőmérséklet a j-edik napon (°C), Tme - az átlagos külső hőmérséklet (°C). 

A napsütéses órák száma Magyarországon 1850-2050 között van. 

A hőfokhíd értéke arányos az épületnek az egész fűtési szezonra vonatkoztatott transzmissziós és szellőzési 

hőveszteségével, nem veszi azonban figyelembe a belső hőfejlődést továbbá a napsugárzásból adódó 

hőnyereséget. Hogy ezt a hibát korrigálják, Nyugat-Európai országokban a T, belső hőmérséklet helyébe a Tnh 

(lásd belső hőfejlődés) értékét írják be. Az így kapott hőfokhíd érték reálisabb. A korrekció viszont megnehezíti 

a magyarországi és a külföldi hőfokhíd - és energiafogyasztási - adatok összevetését. 

b) A napsugárzás 

Az épület felületére érkező napsugárzással három dolog történik: 

• a felület az energia egy részét elnyeli, az elnyelt hányad nagyságát az „a" abszorpciós tényező adja meg (az 

épületek ily módon a tetőn, a déli és a keleti illetve nyugati tájolású falakon át jutnak energianyereséghez) 

• a felület az energia „r" hányadát visszaveri 

• a felület átlátszó elemei (ablakok stb.) a sugárzás „t" hányadát áteresztik. 

Természetesen a + r + t = 1. 

A fényt át nem eresztő" szerkezetek energiamérlege a következők szerint alakul: 

• A felületre jutó I intenzitású napsugárzás rI hányadát a felület visszaveri. A sugárzás elnyelt hányada qn = aN · 

I, amelynek következtében a felület felmelegszik, és qv hőáram indul meg a szerkezetben a belső oldal felé. 
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• A felület hőt ad le (vagy vesz fel) a környező levegő felé a 

qk = αe (Tf - Te) 

összefüggésnek megfelelően. 

• A felület qs, sugárzást bocsát ki a környezete felé, mely arányos az e emissziós tényezővel és a felület T f 

hőmérsékletének negyedik hatványával. 

A napsugárzási hőnyereséggel kapcsolatban ellentétes szempontoknak kell érvényesülniük: télen és hűvös 

tavaszi-őszi napokon szeretnénk maximálni a nyereséget, míg nyáron a napsugárzás az épület nem kívánatos 

felmelegedéséhez vezethet. A cél az elnyelt és a visszasugárzott napenergia megfelelő arányának a megtalálása. 

 

A fényt át nem eresztő épületszerkezetek közül a lapos tetőknek fontos szerepük van a napsugárzásos 

hőcserében. A lapos tetők sugárzásos hőcseréjüket az égbolttal, a levegőben lebegő vízgőzzel és felhőzettel 

bonyolítják le. A hőcsere ebben az esetben a légkör parciális vízgőz-nyomásának és a felhőzet típusának 

függvényében a légkör „alsó" illetve „felső" rétegeivel bonyolódik le. A légkör hőmérséklete a magassággal 

arányosan csökken, és ezért tiszta éjszakákon a lapos tetők hővesztesége jelentősen megnő (a sugárzásos 

hőcsere az abszolút hőmérsékletek 4. hatványával arányos), így előfordulhat az is, hogy a tetőfelületek 

hőmérséklete 10-12 °C-kal a környezet, a külső levegő hőmérséklete alá hűljön. Elképzelhető, hogy ez a hatás 

mennyire megnöveli az épületek hőveszteségét. 

A napsugárzást áteresztő szerkezetek, például az ablakok áteresztik a napsugárzás energiahozamának egy részét, 

az energia másik része pedig magát az üveget melegíti fel (egy rész visszaverődik). A felmelegedett ablaküveg 

sugárzással és konvektív úton hőt ad le a belső tér felé. A helyiségbe jutó sugárzás elnyelődik az 

épületszerkezetekben. 

Ha az ablakon bejutó hőnyereséget csökkenteni akarjuk (nyári eset), akkor alkalmazhatunk speciális üveget, 

mely a napsugárzás növelt hányadát nyeli el, illetve veri vissza. A felmelegedett üveg azonban hőt ad le a 

helyiség felé, ezért előnyösebb a visszaverési tényező növelése. Itt gond a külső felület tisztántartása. Mindkét 

esetben hátrányként jelentkezik a belső világítási energiaigény növekedése, mely még a belső hőfejlődési 

hányadot is növeli. 

Télen az ablakokon keresztül a helyiségbe jutó napenergia az üvegházhatás következtében hasznosul. A 

helyiségbe jutó sugárzás többszöri visszaverődés után teljesen elnyelődik, és az elnyelő felületek felszíne 

felmelegszik. Ennek következtében 

• vezetéssel hőáram indul meg a szerkezet belsejébe 

• a felület melegíti a környező levegőt 

• a felület sugároz. 

Ez a sugárzás un. hosszúhullámú infrasugárzás, mely nem képes az ablaküvegen áthatolni, ezért a sugárzással a 

helyiségbe jutó energia teljes egészében a helyiség levegőjének és szerkezeteinek felmelegítésére fordítódik. Ez 

az üvegház-hatás, melynek következtében az épület energetikában a napsugárzásnak kiemelt szerepe van. A téli-

nyári igények ellentétesek, ezért kompromisszumos megoldást kell keresni ez esetben is. 

Egy épület sugárzásos hőnyeresége több tényezőtől függ, pl. az üvegezési aránytól (az ablakok %-os aránya a 

homlokzaton), az árnyékolt felületek arányától stb. A sugárzási hőnyereség hasznosulásának feltétele az, hogy a 

helyiséget körülvevő falazat tömege egy adott határ felett legyen, mert csak így képes a helyiségbe jutó hőt 

elnyelni és tárolni. Fontos továbbá, hogy a falazat ne legyen elszigetelve a helyiség levegőjétől (pl. 

szőnyegpadló által), mert az esetben már nem képes részt venni a hőtárolásban. 

A téli, hasznos hőnyereség szempontjából a déli tájolású homlokzatok (ablakok) a fontosak, míg nyáron a 

gyakran nemkívánatos hőnyereség a kelet-nyugati tájolású ablakokon jut be az épületbe. 

c) A szél és eső hatása a hőveszteségre 

A szél mindenekelőtt az épületek légcseréjét befolyásolja. A szeles oldalon a külső levegő nyomása a 

torlónyomás következtében megnő, és a külső levegő bepréselődik az épületbe. Ezzel párhuzamosan a 
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szélcsendes oldalon depresszió keletkezik, amely ugyancsak fokozza a légcserét. A fokozott légcsere megnöveli 

a hőveszteséget és egy adott határon túl csökkenti a az épületen belüli komfortot. A szél emellett az épületek 

transzmissziós hőveszteségét is növeli, mivel a külső oldali hőátadási tényező a szélsebességgel arányosan nő. 

Az eső ugyancsak növeli az épületek hőveszteségét. Egyrészt a külső felületeken folyó hideg víz növeli a külső 

oldali hőátadási tényező értékét, és ezáltal az épület hőveszteségét, másrészt a nedves építőanyagok hővezetési 

ellenállása leromlik, és ez is növeli a hőveszteségét. 

B) Épületek energetikai jellemzői 

a) Épületek alaki jellemzői 

Az épületek hőveszteségét számottevően befolyásolja az épület alakja, az épület határoló szerkezeteinek és 

térfogatának viszonya. Energetikailag a nagyméretű, kocka (pontosabban a gömb) alakú épület lenne az ideális, 

mert ennél az idomnál a legkisebb a térfogathoz képest a lehűlő felület. A torony illetve penge alakú épületeknél 

ez a viszony kedvezőtlenebb, míg a családi házaknál a kis méretek miatt tovább romlik az energetikai érték. A 

legkedvezőtlenebbek energetikailag a kisméretű, szabálytalan alakú (sok ki-beugró homlokzati elem) épületek. 

Az épületek geometriai elemzése alapján kiderült, hogy a lehűlő felületek (Atot) és a fűtött épülettérfogat (Vh) 

hányadosa: 

Atot / Vh = 0,20 - 1,7 

a homlokzati nyílászáró szerkezetek (Aw) és az épülettérfogat hányadosa: 

Aw / Vh = 0,02 - 0,20 

A tömör határoló szerkezetek felülete és az épülettérfogat hányadosa: 

Ao / Vh = 0,15 - 1,1 

Mint a fentiekből látható, a hőleadás szempontjából lényeges adatok jelentős, szélső esetben nagyságrendi 

szórást mutatnak. Átgondolt, tudatos tervezéssel a szélsőségek csökkenthetők, de teljesen meg nem 

szüntethetők. A következmény: az energiafogyasztási adatok is nagy szórást mutatnak. 

Az épület hőtechnikai adottságai határozzák meg, hogy a változó külső meteorológiai viszonyok közepette az 

épület pillanatnyi hőigénye hogyan változik, és milyen értékű. 

b) Épületek külső határoló szerkezetei 

Az épületek transzmissziós és szellőzési hőveszteséget illetve a napsugárzásból adódó hőnyereséget egyaránt az 

épület tulajdonságai határozzák meg, mint: 

• az épület alakja, tájolása, alaprajza, homlokzati kialakítása, az üvegezett illetve a talajjal érintkező felületek 

részaránya 

• a határoló szerkezetek felépítése, a hőszigetelő és teherhordó rétegek jellege, a hőhidak hőveszteség növelő 

hatása 

• a határoló szerkezetek tájolása, különös tekintettel a szoláris hőnyereség szempontjára. 

A fenti tényezők hatását az épület tervezése során figyelembe kell venni, azonban ezek a szempontok nem 

irányíthatják a tervezést, azaz az épületet nem lehet alárendelni az energetikai szempontoknak, mert akkor más 

szempontból (funkció, esztétika stb.) rossz épületek születnek. 

A határoló szerkezetek jellege, tulajdonsága meghatározza az épületek hőtechnikai viselkedését. 

A Magyar Hővédelmi Szabványt több ízben is módosították. A 60-as években és a 70-es évek elején a 

hőszigeteléssé) kapcsolatos követelmények, megfelelően az akkori energia áraknak, igen alacsonyak voltak. 

1980 előtt a külső falak tipikus hővezetési értéke (38 cm-es téglafal esetén) k = 1.2 W/m2, K, ablakokra és 

ajtókra k = 4-5 W/m2, K volt. 
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Így a régi épületek hővesztesége eléggé magas. A sokféle minőségi hiányosság és a magas infiltráció tovább 

növeli a hőveszteséget. 

A következőkben áttekintünk néhány, az épületszerkezetek hőtechnikai tulajdonságával kapcsolatos fogalmat: 

Hőhidak: az épületszerkezeteknek azon helyeit nevezzük hőhídnak, ahol a hőáramlás többdimenziós. Hőhidak 

kialakulásának több oka is van, mint például a szerkezet geometriai formája (sarkok közelében), különböző 

hővezető képességű anyagok párhuzamos beépítése (pl. beton és betonvas) vagy a hőátadási tényezők eltérése 

miatt (pl. a belső fal elé állított bútorok hatása miatt). A hő ezeken a helyeken nem a szerkezetre merőlegesen 

áramlik, hanem a legkisebb ellenállás irányába, „oldalirányba" is. Megjegyezzük, hogy hő-hídmentes 

szerkezetet gyakorlatilag lehetetlen létrehozni. 

Hőcsillapítás, hőkésleltetés, hőtárolós: az épületek dinamikusan változó (napi és évi cikli-kusságú) 

meteorológiai környezetben helyezkednek el. Az épületszerkezeteknek a periodikusan változó hatásokra adott 

válaszát írja le a csillapítás és késleltetés fogalma. Ha egy periodikusan változó nagyságú hőáram érkezik a 

szerkezet külső felületére, akkor a szerkezetbe befelé haladó hőáram fokozatosan hatol be az egyes rétegekbe, 

azokban részben elnyelődik (felmelegíti őket), és ezzel a hőáram intenzitása fokozatosan csökken. A szerkezet 

belső felületére a hőáramnak már csak egy tört része jut el. 

 

21. ábra Csillapítás 

A csillapítást tényező a 

V = Ae / Ai 

A hőkésleltetés: ahhoz, hogy egy hőáram áthaladjon egy szerkezeten, ahhoz időre van szükség. Ezért a külső 

síkon végbemenő periodikus hőmérséklet-változás nemcsak csillapítva, hanem késleltetve is jelenik meg. A 

késleltetés azt mutatja meg, hogy a külső oldali változás egy bizonyos (pl. maximum) pontja mennyivel később 

jelenik meg a szerkezet belső oldalán. 
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22. ábra Késleltetés 

A késleltetés és a csillapítás megfelelő megtervezésével lehetővé válik, hogy elkerüljük: 

• nyáron: a belső terek nemkívánatos túl-melegedését. A késleltetés révén lehetővé válik, hogy a napsugárzási 

hőáram csak 8-10 órával később, a hűvösebb éjszakai órákban jusson be az épületbe, amikor is a helyiségek 

szellőztetéssel jól hűthetők. 

• télen: a belső terek nemkívánatos lehűlését. A nagy hőtároló kapacitású szerkezetek (pl. födémek, külső falak) 

jelentős mennyiségű hőt képesek tárolni, és ezért a leghidegebb éjszakai órák idején nem kell a 

fűtőberendezést csúcsüzemben működtetni, illetve a helyiségek nem hűlnek le kellemetlenül. A szerkezetek 

hőtároló képessége teszi lehetővé a szoláris hőnyereség tárolását és késleltetett hasznosítását is. A nagy 

hőtároló kapacitású épületekben a változó meteorológiai viszonyok közepette is viszonylag stabil a belső 

hőmérséklet. Ezeknél az épületeknél azonban a már említett előnyök mellett hátrányok is jelentkeznek, 

például hosszabb üzemszünet után ezek az épületek nehezen fűthetők fel. 

A zsaluk, függönyök, árnyékoló szerkezetek az épületek téli-nyári belső légállapotát illetve energiafogyasztását 

egyszerű, de hatásos módon befolyásolják. 

A zsaluk segítségével a nyári nemkívánatos hőnyereséget lehet csökkenteni. 

A függönyök a téli filtrációs (szellőzési) hőveszteséget csökkentik, továbbá hőszigetelő képességük révén 

növelik az ablakok hővezetési ellenállását, és így csökkentik az ablakokon át távozó vezetéses hőáramot is. 

A különféle árnyékoló szerkezetek illetve homlokzati formák megfelelő kialakítás esetén képesek arra, hogy a 

téli „alacsony" napállás idején a helyiségbe beengedjék a napenergiát, míg nyáron, mikor a nap magasan jár, 

árnyékot vetnek az ablakra, és így a szoláris energia nem jut a helyiségbe. Ezáltal télen a napenergia hasznosul, 

míg nyáron elkerülhető a túlmelegedés. 

C) A klimatikus tényezők és az épület jellemzők kölcsönhatása 

A napsugárzás hatása az épületre alapvetően függ az épület alaki, homlokzati kiképzésétől, az árnyékoló 

szerkezetek és az ablakok fajtájától és méretétől. Ezek a tényezők egymagukban nem, hanem csak 

kölcsönhatásban értékelhetők. 

Ezért például 

• a napsugárzás téli és nyári hatását 

• a mesterséges és természetes világítás problematikáját stb. 

csak komplexen az előnyök és hátrányok gondos mérlegelésével, a téli és nyári szempontok egyidejű 

figyelembevételével és elemzésével lehet értékelni, és az energiatudatos tervezés ezen szempontok egyidejű, 

rendszerszemléletű értékeléséből áll. 

D) A fűtési, szellőzési és világítási rendszerek hatása az energiafogyasztásra 

Az épületek energiafogyasztását nemcsak az épület architektúrája, hanem a benne lévő energia rendszerek is 

jelentősen befolyásolják. Ezek közül most a teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány szempontot, melyeknek 

vizsgálata nélkülözhetetlen ahhoz, hogy energetikailag gazdaságosan üzemeltessük az épületet. A fenti 

rendszerek részletesebb elemzésére azonban csak később térünk ki. 

Az energiafogyasztást lényegesen befolyásolják az alábbi tényezők: 

• a fűtési rendszer típusa 

• egyedi, központi és távfűtés (az épületen belüli rendszer lehet egy ill. kétcsöves) 

• szén, olaj, gáz, elektromos, távhő energiahordozó 

• a fűtési rendszer hatásfoka 

• hőtermelési hatásfok 
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• hőelosztási hatásfok 

• hőemissziós hatásfok 

• hővisszanyerési (rekuperációs) lehetőségek 

• a szivattyúk, ventillátorok típusa, hatásfoka 

• a világítás típusa, automatizáltsága, hatásfoka 

• az alkalmazott szabályozástechnikai megoldások a 

• fűtés részére 

• szellőzés részére 

• világítás részére 

• egyéb berendezések (szivattyúk, stb.) részére, 

E) Az épület használóinak hatása az energiafogyasztásra 

Az épületek használói, lakói döntő mértékben befolyásolják az épületek energiafogyasztását. Mondani lehet, 

hogy az üzemeltetés mikéntje alapvető, és az energetikailag legjobban tervezett épület is magas 

energiafogyasztásúvá válik, ha rosszul üzemeltetik. Sajnos ezen a téren nagyok a hiányosságok. Míg egy pár 

ezer forintos háztartási géphez is használati utasítást adnak, addig a milliós értékű lakások használói semmiféle 

energetikai tanácsadásban nem részesülnek, és a gazdaságos üzemeltetéssel kapcsolatban semmiféle segédletet 

nem kapnak. 

Az energiatakarékossági kampányok is általában kimerülnek általánosságok ismertetésében (pl. mi lenne, ha 

mindenki eggyel kevesebb villanykörtét égetne stb.), vagy az új, kisebb fogyasztású háztartási készülékek 

vásárlására buzdítanak, megfeledkezve arról, hogy a fűtés a teljes háztartási fogyasztás mintegy 60 %-át 

képviseli, és így mindenképpen a fűtési energiafogyasztás az a hely, ahol a legnagyobb megtakarítás várható. 

A lakók illetve az üzemeltetők egy épület energiafogyasztását az alábbi tényezők révén képesek befolyásolni: 

a) A komfort hőmérséklet 

Minden épületnek - együtt a fűtési rendszerrel - az a feladata, hogy a külső meteorológiai viszonyoktól 

függetlenül az épületben tartózkodók részére kellemes belső állapotot, komfortot biztosítson. 

A komfort fogalma szubjektív, azonban statisztikailag elegendő számú mérés áll rendelkezésre ahhoz, hogy meg 

tudjuk mondani, mi az a belső állapot, amely mellett a benntartózkodók 80-90 vagy akár 95 %-a kellemesen, 

komfortosan érzi magát. 

Energetikailag ebből csak két tényező számottevő lakó- és középületek esetében: a léghőmérséklet és az átlagos 

sugárzó hőmérséklet. Ez a két tényező egymással ellentétes kapcsolatban áll: magasabb léghőmérséklet esetén 

alacsonyabb sugárzó hőmérséklet, magasabb sugárzó hőmérséklet esetén alacsonyabb léghőmérséklet is 

elegendő a komfort érzet biztosításához. 

A komfort egyenlet lehetővé teszi az un. PMV (előrejelzett átlagos szavazat-érték) kiszámítását, azaz annak az 

értéknek a kiszámítását, melyei az adott környezetben tartózkodó személyek szavaznának, a fenti skála 

beosztásának megfelelően. A PMV érték kiszámításával meg lehet állapítani, hogy a helyiségben tartózkodók 

hőérzete milyen lesz. 

A módszer segítségével az elégedetlenek %-os aránya is meghatározható. 

Érdekes tudni, hogy bármilyen módon is igyekszünk, a helyiségben tartózkodók 5-10 %-a elégedetlen lesz. 

Rosszul szigetelt, régi épületekben alacsonyabb a belső falhőmérséklet, ezért 1-2 °C-kal magasabb 

léghőmérsékletre (22-23 °C-ra) van szükség. Korszerű, jól szigetelt épületekben viszont alacsonyabb 

léghőmérséklet (20-21 °C) is kellemes komfortot biztosít. Minden l °C-os túlfűtés közelítőleg 6 %-kal növeli az 

éves energiafogyasztást. 
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b) A belső hőnyereség hasznosítása 

Egy helyiségben igen sokféle belső hőnyereség lehetséges. Ezek közül néhány; 

• Emberek által leadott hő: minden ülő személy kb. 80-100 W-os teljesítményt ad le. 

• Világítás, világítási, elektronikai és háztartási készülékek: a világítás az 50-100 W-tól a 0,5-1 kW-ig 

változhat. A TV 60-200 W-ot, az egyéb, rövid használati idejű készülékek (hajszárító, kávéfőző, 

mikrohullámú sütő, mosógép stb.) 1-3 kW-os teljesítménnyel vehetők figyelembe. 

• Napsugárzási hőnyereség: az ablak méretétől, típusától, az épület tájolásától stb. függően jelentős lehet. Ezek 

a hőnyereségek a helyiség levegőjének felmelegedéséhez vezetnek. Egyértelmű pazarlás, ha erre az ablak 

nyitásával válaszolunk. A helyes megoldást a helyiségfűtés kellő mértékű szabályozása adja. Automatikus 

szabályozás (pl. termosztatikus szelep esetén ez könnyen teljesíthető. Azonban nem szabályozható egyedi 

vagy központi fűtések esetén az energianyereség elvész. 

c) Zsaluk és függönyök csukása 

Nyári állapotban klímatizált helyiségekben a nemkívánatos túlmelegedés, és így a klíma felesleges üzemelése 

elkerülhető illetve csökkenthető az árnyékoló szerkezetek megfelelő nyitásával illetve zárásával. 

Télen ugyanígy szabályozható, hogy a szoláris hőnyereséget beengedjük a helyiségbe, ugyanakkor a túlzott 

filtrációt és vezetéses hőveszteséget a függöny zárásával csökkent 

d) Szellőztetési követelmények 

A szellőzés feladata a megfelelő minőségű friss levegő biztosítása. Helyiségek szellőzési igényét (az óránkénti 

légcsere számát illetve a szükséges frisslevegő mennyiségét) sokféle szempont határozza meg, például hányan 

vannak a helyiségben és hányad dohányoznak. De emellett figyelembe kell venni az épületszerkezetek és a 

bútorok, szőnyegek stb. szennyező anyag kibocsátó hatását is. A modern higiéniai szemlélet szerint a szellőző 

levegő mennyiségét ma már nem a helyiségben tartózkodó emberek határozzák meg, hanem az épület 

emissziója. A szemléletváltás oka: az új építési technológiák jelentős mennyiségű - az emberi emissziót messze 

meghaladó - káros anyagot juttatnak a levegőbe. Bútorok fakonzerváló szerei, tapéták, padlószőnyegek ragasztói 

sok mérgező anyagot tartalmaznak, melyek még évekig párolognak, és igencsak megnövelik a szellőzési igényt. 

Elsősorban gépi szellőztetésű, változó terhelésű helyiségekben (pl. tárgyaló) a szellőztetést hozzá kell igazítani a 

pillanatnyi terhelési értékekhez. A személyenkénti 10 liter/s-os szellőzési igény 6-szorosára nőhet, ha mindenki 

dohányozni kezd. Ez a szellőztetési energiaigényt is 6-szorosára növeli. A belső levegő minőségének jó 

indikátora a CO2, ezért nagy szellőztetési igényű helyeken (pl. metróalagutak) a CO2 szintet mérik. 

A dán Fanger szerint a szükséges frisslevegő mennyisége: 

 

ahol V - a komfort biztosításához szükséges levegő, l/s, G - a teljes szennyezési terhelés, olf , Ci - a belső kívánt 

légminőség, decipol, Ce - a külső légminőség, decipol, e - a szellőzés hatékonysága. 

(Az olf a szennyezési forrás erősségét adja meg, a decipol pedig az érzékelt légminőséget.) 

e) A fűtés szabályozása 

A fűtés jó szabályozása általánosabb és magasabb szintű követelmény, mint csupán a belső hőfejlődés 

hasznosítása. 

Olyan szempontok is beletartoznak, mint a 

• szakaszos fűtés biztosítása, 

• éjszakai vagy éppen napközbeni alacsonyabb belső hőmérséklet beállításának lehetősége, 
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• a fűtésnek a külső meteorológiai viszonyokhoz való hozzáigazítása, 

• az épületek napos és árnyékos oldala fűtésének különválasztott szabályozása stb. 

Mindezeket a feladatokat jól megoldják az un. BEMS rendszerek (Building Energy Management System = 

Épület Energetikai Menedzsment Rendszer), melyek a fentieken túl még az épületek órai, napi, heti, havi, évi 

fogyasztását is nyilvántartják, és számos egyéb funkciót is ellátnak. Ilyen például a fűtési-hűtési és szellőzési 

rendszerek összehangolt működtetése, az esetleges energiafogyasztási eltérések figyelése és jelzése. A 

szabályozást és a monitoring rendszert a fűtési rendszer jellegének és a kitűzött céloknak megfelelően kell 

felépíteni. 

Fűtési rendszereknél az épület energia menedzsment rendszer (BEMS) célja: 

• az épületek energiafogyasztásának minimálása a komfort szint megőrzése mellett 

• a gépi berendezések (kazánok stb.) indítása és megállapítása 

• kockázati menedzsment feladatok 

• a hőmérséklet stb. automatikus szabályozása 

• monitoring és alarm feladatok megoldása 

• az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése 

• figyelem felhívás bármiféle üzemelési, fogyasztási rendellenességre 

• számlák elkészítése stb. 

Önellenőrző kérdések 

1. Hogyan számítják egy épület hőveszteségét egy d napos periódusra? 

2. Soroljon fel legalább 8 tényezőt, melyek lényegesen befolyásolják az épület energiafogyasztását! 

3. Sorolja fel mi az épület energia menedzsment rendszer (BEMS) célja! 
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6. fejezet - Épületek energetikai 
minősítése 

Az Európai Unió direktívája előírja az épületek és/vagy az egyes, a rendeltetés, a tulajdonjog és/vagy a bérleti 

jog szempontjából egyértelműen körülhatárolható épületrészek (például lakás, üzlethelyiség, iroda, stb.) 

energetikai minőségének tanúsítását. 

A továbbiakban csak épületről és egységről történik említés, de minden esetben a fenti értelmezés érvényes. A 

direktíva értelmében az energiafogyasztás minden összetevőjét (fűtés, hűtés, szellőztetés, használati melegvíz, 

és - a lakóépületek kivételével - világítás) figyelembe kell venni. Nem tartozik viszont ebbe a körbe az iroda- és 

háztartási gépek, a telekommunikáció és a főzés energiaigénye. 

E tanúsítvány (a továbbiakban ET) célja a tájékoztatás, hasonlóan ahhoz, ami más fogyasztási javak esetén 

(gépkocsi, hűtőszekrény) már jó ideje gyakorlat: miért pont a legértékesebb és leghosszabb fizikai élettartamú 

dolog maradna ki ebből a rendszerből? 

A tanúsítványt egy bizonyos reális dátum után ki kell állítani az új épületek használatbavételi eljárásakor és be 

kell tudni mutatni elidegenítés vagy bérleti jogviszony létrejöttekor. 

A tanúsítvány alapján 

• az adott épület energetikai minősége a 2006-tól érvényes követelményekkel összevethető, 

• az egyes épületek energetikai minősége egymással összehasonlítható, 

• az épületek energetikai szempontból minőségi osztályokba sorolhatók. 

Az épületek energetikai minőségtanúsítványa az épületről és az épület „üzemeltetéséhez” szükséges 

épületgépészeti rendszerekről szól. A „címzett” az a potenciális tulajdonos, aki egy új épületet használatba kíván 

venni, avagy egy meglévő épületet (vagy annak egy egységét) meg akarja vásárolni. A „címzettek” körébe 

tartozhat még az, aki ezeket az adatokat nyilvántartásba veszi, aki ezen adatok alapján esetleges támogatás vagy 

hitel odaítéléséről dönt. A tanúsítvány a konkrét – fizikai mértékegységekben kifejezett – energetikai adatokon 

túl egy relatív skálán minőségi osztályba sorolást is tartalmaz. A tanúsítvány törvényes kelléke egy olyan 

tanácsadás, amely az épület energiaigényének csökkentését célzó felújításokra, korszerűsítésekre vonatkozik, 

megadva azt, hogy ezek foganatosítása esetén hogyan változik az energiaigény és az osztályba sorolás. 

A különböző épületek eltérő időben készített tanúsítványainak összehasonlíthatóaknak kell lenniük. Ez azt 

jelenti, hogy a tanúsítás során a minősítést befolyásoló minden esetlegességet ki kell zárni. 

Ilyen esetlegesség: 

• az adott helyszín időjárási adatsora (a regionális eltéréseken – Mátra, Pécs – túl a városi 

• hősziget hatása – Budapest belső és külső területeinek január havi átlaghőmérsékletei közötti különbség 3 K – 

és a közvetlen mikroklimatikus jellemzők – széljárás, 

• zöldterület, sugárzás); 

• egy adott időszak időjárási adatsora; 

• a fogyasztói magatartás. 

Az esetlegességek kizárásának módja: 

• az időjárási adatsorok (éghajlati jellemzők) mind területi szempontból, mind időbeli szempontból rögzítettek 

(a fűtési hőfokhíd, a fűtési idény hossza, a különböző tájolású felületekre jutó sugárzásösszeg és méretezési 

sugárzás intenzitás adatok azonosak minden tanúsítvány kiállításakor), 

• a fogyasztói magatartás épület- illetve egységtípusonként azonosnak feltételezett (ennek elemei a fogyasztók 

fajlagos száma/m2, a használat időtartama, a belső hőmérséklet, a légcsere, a használati melegvízfogyasztás, a 
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világítás). Ha ezeket az adatokat nem „standardizálnánk”, akkor az épületek sem egymással, sem megadott 

határértékekkel nem lennének összevethetők. 

A fogyasztói magatartást illetően bizonyos adatok szabványokból vagy tervezési segédletekben megadott, a 

gyakorlat által elfogadott szabályokból (a technika állása, Stand der Technik, State of the Art) származtathatók. 

Ilyenek például a belső hőmérséklet, a minimális légcsereszám, a megvilágítás szintje. Más értékek statisztikai 

adatok alapján rögzíthetők (például a használati melegvízfogyasztás) olyan épületek vagy egységek esetében, 

amelyek nagy számban fordulnak elő (például lakóépületek, lakások). 

Ezen adatokkal alapján a tanúsítvány arról szól, hogy amennyiben az épületet a statisztikai átlagnak vagy a 

technika jelenlegi állásának megfelelő igényű és magatartású fogyasztók használják, és az időjárási adatsor 

megfelel a területi és időbeli átlagok alapján rögzítettnek, akkor az épület energiaigénye mekkora. 

A tényleges energiafogyasztás ettől eltérhet, ha az adott helyen és adott időszakban az időjárás a területi és 

időbeli átlagtól eltér, és/vagy az adott fogyasztó magatartása a feltételezett standardtól eltér. 

A helyzet hasonló a gépkocsik fogyasztási adatainak kérdéséhez: a tényleges fogyasztás akkor fog megegyezni a 

gyári adatokkal, ha ugyanolyan körülmények között, ugyanakkora terheléssel és technikával vezetünk, mint a 

gyári tesztpilóták (nyilvánvaló, hogy az egyes vezetők magatartása, a terhelés, az időjárás függvényében attól 

lényegesen eltérő adatokat is mérhetünk). 

Természetesen marad még sok olyan tényező, amely az adott épület energiafogyasztását befolyásolja. A 

teljesség igénye nélkül ezek közül néhány: 

• a külső határoló szerkezetek és nyílászárók geometriai méretei, hőtechnikai adatai, 

• a kazán típusa, a fűtési alapvezeték hossza, helyzete, hőszigetelése, a vezérlés vagy szabályozás módja, 

• a használati melegvíz termelés berendezései (központi, egyedi, átfolyós, tárolós), hálózata és szerelvényei 

(víztakarékos szerelvények, egyedi mérés), 

• az esetleges légtechnikai rendszerek, a klímatizálás rendszere (például lehetséges-e tiszta frisslevegős üzem), 

• a világítás fényforrásai és esetleges szabályozása (mozgásérzékelők) és végül, de egyáltalán nem utolsó 

sorban 

• a használt energiahordozók. 

Ezek az adatok nagyrészt a tervdokumentációból (ha megvan), helyszíni szemlén, felméréssel, szereplők által 

szükségesnek ítélt méréssel határozhatók meg. A tanúsítvány kiállítása tehát nem nélkülözheti a helyszíni 

szemlét, az adategyeztetést, a felmérést, és adott esetben a műszeres vizsgálat is szóba jöhet. A tényadatok 

rögzítése és a csak becsléssel megállapítható adatok (például légcsere) egységes szabályok alapján történő 

felvétele után a tanúsító számítással határozza meg, hogy 

• „standard” fogyasztói magatartás és időjárás esetén mekkora az épület energiaigénye az adott állapotban, 

• az épület adott állapotában milyen minőségi osztályba sorolható, 

• a javasolt felújítás, korszerűsítés foganatosítása esetén standard” fogyasztói magatartás és időjárás esetén 

mekkora lenne az épület energiaigénye és 

• milyen minőségi osztályba lenne sorolható. 

Ezekben az információkban nyilván az új – potenciális – tulajdonos az, aki elsősorban érdekelt. Az esetleges 

támogatás mérlegelése szempontjából is az a mértékadó, hogy az épület és az épületgépészeti rendszerek 

minősége milyen hatással van a „standard” körülmények esetén kialakuló energiaigényre. 

Az auditálás 

Az auditálás gyakorlata az Épületenergetikai Direktívától függetlenül is korábban már művelt eljárás volt: 

legutóbb pl. energiaveszteség feltáró vizsgálatnak hívták. Egy adott épület egy adott időszakra vonatkozó 

vizsgálatáról van szó. A feladat a rendelkezésre álló időtől és pénzügyi kerettől, a technikai lehetőségektől és a 
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megbízó igényétől függően különböző szinteken oldható meg. Egy kellően komplex változatban az eljárás a 

következőket foglalja magában: 

• az épület és az épületgépészeti rendszerek szemrevételezése, az egyes elemek azonosítása, beállításának, 

működőképességének ellenőrzése, 

• a fogyasztási adatok összegyűjtése a szolgáltatók számlái alapján, 

• ad hoc műszeres mérések (az ad hoc értelmezése: adott pillanatban történő adatfelvétel, rövidebb időtartamú 

adatrögzítés) – ezek tárgya lehet belső légállapot, térfogatáramok, hőhordozó hőmérsékletek, stb., 

• az adatok elemzése számításokkal, 

• az energiafogyasztás mérséklésére irányuló javaslatok kidolgozása számítások és 

becslések alapján (például a légcsereszám ebben az esetben is csak becsülhető). 

Nyilvánvaló, hogy ahogyan a tanúsítás nem nélkülözheti a helyszíni szemlét, az auditálás sem nélkülözheti a 

számításokat. 

Az auditálás eredménye természetesen esetleges, függ attól, hogy 

• mikori, milyen időszakra (azaz milyen időjárási adatsorra) vonatkoznak az adatok, 

• hol van az épület (hegytetőn, déli lejtőn, belvárosban, külterületen, parkban), azaz a helyi 

• időjárási adatsor mennyiben tér el az azonos időszakra vonatkozó területileg átlagos időjárási adatsortól, 

• milyen az adott fogyasztók magatartása (kezdve azzal, hogy hányan vannak az adott alapterületen). 

Az auditálás eredménye az épületre, épületgépészeti rendszerekre és a fogyasztóra együttesen jellemző. Az 

auditálás eredményeként nemcsak az épület és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, beszabályozására 

vonatkozóan tehetők ajánlások, hanem a fogyasztói magatartásra vonatkozóan is. 

Az auditálás eredményeinek értékét érdemben befolyásolják a technikai lehetőségek. A mért energiafogyasztást 

illetően kérdés a mérés maga, ha a hőtermelés szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal történik. Kérdés a 

szolgáltatók számláinak értelmezhetősége, ha a számlák kiállításának alapja tizenegy becsült átalány és évi 

egyszeri leolvasás (ez például a téli és a nyári félév adatainak összevethetőségét, azaz a fűtésre jutó hányad 

becslését teszi lehetetlenné). A fogyasztási adatok alapján az egyes fogyasztói csoportok nem különíthetők el 

(például a gázszámlában a fűtésre, melegvízre, főzésre jutó hányad, a villanyszámlában a szivattyúk, a 

ventilátorok, a hűtőkompresszorok, a világítás, az irodagépek, felvonók, háztartási és telekommunikációs 

fogyasztók részesedése). Általában ugyanis nem jellemző, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön almérőkkel 

rendelkeznének, sőt az is lehetséges, hogy az épületen belüli egységeknek sincsenek almérőik, vagy egy 

épületcsoport (például pavilonos kórház) esetében az egyes épületek fogyasztási adatai sem különíthetők el 

egymástól. 

Az auditálás eredményeinek összehasonlíthatósága csak igen tetemes adatbeszerzések és számítások alapján 

lehetséges. Ha két azonos rendeltetésű és egymás közelében lévő épület auditálása azonos időben és azonos 

módszerrel történik, az eredmények összevethetők, de nem tudhatni, hogy az eredmények azonossága vagy 

különbözősége mennyiben tudható be az épületeknek és az épületgépészeti rendszereknek, és mennyiben a 

fogyasztói magatartásnak. Egy adott épület korábbi és későbbi auditálási eredményeinek összevetése akkor 

lehetséges, ha mindkét estben beszerezzük az adott helyszínre és adott időszakokra vonatkozó időjárási 

adatsorokat és ezeket „közös nevezőre” hozzuk, azaz a hőfokhidak és a sugárzási energiahozamok 

függvényében az egyik auditálási eredményt átszámítjuk, „normalizáljuk”. Ha az épületben semmi beavatkozás 

nem történt, akkor a normalizált eredmények alapján a fogyasztói magatartásról kapunk információt. Ha az 

épületben valamilyen beavatkozás (beszabályozás, korszerűsítés) történt, akkor az eredmény ennek és a 

fogyasztói magatartás esetleges változásának hatását együttesen (egymástól el nem választhatóan) tükrözi. 

Két, azonos rendeltetésű, de különböző helyen lévő épület auditálási eredményei akkor vethetők össze, ha a 

fentieken túlmenően az időjárási adatsorokat a helyszínek szerinti eltérések szempontjából is „közös nevezőre” 

hozzuk. 



 Épületek energetikai minősítése  

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az időjárási adatsorok beszerzése és „normalizálása” nem lehetetlen, de költség- és időigényes. 

Az auditálás eredménye az épületet, épületgépészeti rendszereket és a fogyasztói magatartást együttesen 

(egymástól el nem választhatóan) tükrözi. Az auditor által adott, az energiafogyasztás csökkentésére irányuló 

javaslatok is mindkét területet érinthetik. Adott esetben nem kizárt, hogy két egymással szomszédos épület 

azonos időben és azonos technikával elvégzett auditja azonos eredményre vezet, mégis az energiafogyasztás 

mérséklésére vonatkozó javaslatok egymástól – indokoltan – különbözőek lesznek. 

Az auditálás eredménye elsősorban annak a tulajdonosnak/üzemeltetőnek/használónak fontos, aki továbbra is az 

épület vagy egység tulajdonosa/üzemeltetője/használója marad. E minőségében akár az üzemeltetési költségek, 

akár a felújítás, korszerűsítés terheinek, akár a bérleti díjnak viselője, az eredmények első számú címzettjeként 

jelenik meg. Aki e költségek támogatásáról dönt, annak konkrét adatok vannak birtokában az adott épületről, de 

azt nem tudja egyértelműen elkülöníteni, mennyiben támogatja az épület és épületgépészeti rendszerek 

rendszerek korszerűsítését és mennyiben a fogyasztói magatartást. A címzettek tájékozódhatnak arról, hogy 

máskor és máshol az azonos rendeltetésű épületek auditálásának milyen eredményei voltak, az összehasonlítást 

azonban fenntartásokkal kell kezelni, hiszen csak a fűtési idények időjárási adatsorai közötti különbségek (a 

konkrét évek és a területi különbségek miatt) 20-25% eltérést okozhatnak, ekkora hibahatár mellett tehát csak a 

kirívóan szélsőséges eseteket lehet kiemelni. 

A gépkocsik példáján: gyűjtheti az auditor XY és NN üzemanyag számláit, ülhet mellettük, hogy megfigyelje és 

rögzítse vezetési szokásaikat. Lehet a két jármű azonos típusú és évjáratú, de megeshet, hogy az egyiket egy 

utassal főleg városi csúcsforgalomban, a másikat négy utassal és csomagokkal főleg országúton használják. XY 

esetében valamelyik pedál a padlón van, NN megfontoltan vezet. A végeredmény csak részben jellemzi a 

járművet magát, a végeredmény a járművet és a vezetőt együttesen jellemzi. A fogyasztáscsökkentésre 

vonatkozó javaslat két azonos típusú kocsi és azonos túlfogyasztás esetében is különbözhet: egyik esetben 

javasolható a tető csomagtartó levétele, ha nem szállít csomagot, a másik esetben az abroncsok nyomásának 

beállítása, fúvóka tisztítás vagy éppen a vezetési stílus megváltoztatása. 

Megjegyzés: egy alapos, idő- és költségigényes eljárás során lehetséges, hogy a vizsgálat időtartamára az 

épületbe és az épületgépészeti rendszerekbe olyan mérőket és műszereket építenek be, amelyek eredetileg nem 

voltak a rendszer részei. Ezekkel hosszabb időtartamban folyik adatrögzítés, és ennek alapján részletes (validált) 

elemzés készül. Természetesen egy ilyen eljárás eredményei is tükrözik azokat az esetlegességeket, amelyekről 

már szó volt. Egy ilyen eljárást azonban célszerű megállapodás alapján inkább monitoringnak, semmint 

auditálásnak nevezni. 

A tanúsítás és az auditálás kapcsolata 

A két dolognak lehet egymáshoz köze, de a két dolog nem keverhető össze egymással. Az Épületenergetikai 

Direktíva elvileg kétféle tanúsítási koncepciót említ: a számításokon alapuló „asset” és a méréseken alapuló 

„operational” módszert. 

Új épületek esetében nyilvánvalóan csak az első jöhet számításba. Az egyszerűség végett a tagországok 

többsége minden esetben a számításos módszert vezette be, hiszen így csak egyféle eljárás van, a számítás 

alapján kiállított és a mérés alapján kiállított tanúsítványok összehasonlíthatóságának a problémája elesik. 

Azokban a tagországokban, ahol a mérés alapján is tanúsítanak, az ez alá vont épületek köre korlátozott: nyilván 

csak meglévő épületekről van szó és ezen belül is elsősorban a középületekről (esetleg nagyon régen épült 

épületekről). 

A középületek esetében általában nem változik a tulajdonos, ebben a körben tehát az auditálás eredménye az 

elsősorban érdekelt „címzetthez” jut. 

Auditálás esetén az osztályba sorolás az épület, az épületgépészeti rendszerek és a fogyasztói magatartás 

esetében lehetséges – ha a fogyasztó nem változik, a „címzett” számára az eredmény informatív – adott esetben 

a fogyasztói magatartás megváltoztatásának szükségességére és módjára is utal. Ettől azonban még lehet, hogy 

az épület és az épületgépészeti rendszerek jobb kategóriába tartoznak (csak a fogyasztói magatartás pazarló) 

vagy rosszabbak (de a fogyasztói magatartás tudatos, takarékos). A „display”, vagyis az eredmények közzététele 

a középületekben ilyen értelemben is lehet példaértékű, nevelő hatású (vagy az ellentettje…). Egy felújítás, 

korszerűsítés, beszabályozás kedvező eredményei lehetnek bátorító hatással azokra, akik egy ilyen eshetőséget 

mérlegelnek. 
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Mind a tanúsítás, mind az auditálás tartalmaz közös vagy hasonló elemeket. Nyilvánvaló, hogy az auditornak is 

rendelkeznie kell az épület és az épületgépészeti rendszerek tényleges állapotát tükröző tervekkel, adatokkal, 

amelyek elérhető és ellenőrzött dokumentációból és/vagy helyszíni felmérésből származnak – ezek mindkét 

eljárás esetében felhasználhatók. Ha ad hoc műszeres vizsgálattal került megállapításra egy szerkezet 

hőátbocsátási tényezője, az adat mindkét esetben felhasználható. Az adatok alapján kiszámítható, mekkora az 

épület energiaigénye „standardizált” fogyasztói magatartás és időjárási adatsorok esetén: ennek alapján az épület 

(az épületgépészeti rendszerekkel együtt) minősíthető. A mérési adatokból származó energiafogyasztást az 

időjárási adatsorok szempontjából „normalizálva” az épületre és a fogyasztóra együttesen jellemző besorolás 

végezhető. A két besorolás különbségének oka a fogyasztói magatartás. 

Épületek energiafogyasztásának értékelése 

2009. január 1. után energetikai tanúsítást kell készíteni minden új épületre a használatba vétel előtt. A meglévő 

épületre vagy lakásra csak 2012. január 1-től lesz kötelező a tanúsítás, ha az épület tulajdonjogát ellenérték 

fejében átruházzák, vagy egy évet meghaladó időtartamra bérbe adják. Ugyancsak tanúsítani kell az 1000 m2-nél 

nagyobb hasznos (hűtött-fűtött) alapterületű, hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú épületeket. 

A tanúsítvány elkészíttetéséről új épület esetében az építtető, meglévő épület esetében a szerződés megkötését 

megelőzően a tulajdonos gondoskodik. 

Nem szükséges tanúsítani az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, a legfeljebb kétéves használatra tervezett és 

az évente négy hónapnál rövidebb használatra szánt épületeket. Nem terjed ki a rendelet hatálya ezeken kívül a 

védett épületekre, a mezőgazdasági és a műhely rendeltetésű épületekre, valamint a sátorszerkezetekre és az 

olyan épületekre, ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2. 

Az új épületek tanúsítványát az egész épületre kell kiállítani. A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az 

épületben levő lakások fűtése, szellőzése és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű, vagy egy 

rendszert alkot, illetve ha valamennyi önálló rendeltetési egységének (lakásának) a tanúsítása rendelkezésre áll. 

A tanúsításhoz új épületek esetében elfogadható a kivitelezési dokumentáció és a felelős műszaki vezető 

nyilatkozata arról, hogy az épület a terveknek megfelelően épült fel. Meglévő épületeknél a mért 

energiafogyasztási adatokból számítva, a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján készíthető a tanúsítás. 

A külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített felülvizsgálati igazolás eredményét tényként kell figyelembe 

venni. 

A tanúsítvány formai követelményeit a rendelet mellékletei tartalmazzák. A tanúsítvány nem terjed ki 

gazdaságossági számítások és költségvetés elkészítésére. 

Ha az épület energetikai minőségi osztálya a tanúsítás szerint „D” vagy annál gyengébb, akkor a megrendelő 

kérésére a tanúsítvány javaslatot is kell, hogy tartalmazzon az energiamegtakarításra irányuló rövidtávú, 

üzemviteli intézkedésekről és a hosszabb távon megvalósítható, energiahatékonyságot növelő korszerűsítési, 

felújítási lehetőségről. A javaslatban foglaltak megvalósítása azonban nem kötelező és nem is része a 

tanúsítványban foglalt tények igazolásának. 

A rendelet az épületek energetikai minőségi osztályozására 10 fokozatot ír elő. A tanúsítvány 10 évig érvényes. 

A tanúsítást a vonatkozó rendeletek (a 104/2006. (IV. 28.) Korm. r. és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r.) 

előírásinak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló végezheti, aki teljesítette 

az előírt jogosultsági vizsgakövetelményeket. 

A rendelet intézkedik a tanúsítás költségeiről is. Eszerint a tanúsítási munka óradíja legfeljebb 5500 Ft. A 

tanúsítás önálló rendeltetési egységenként (lakásonként) elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra. Ezen 

felül elszámolhatók a számlával igazolt készkiadások (utazás, felmérés, fénymásolás stb.), valamint egyéb 

számlával nem igazolható költségátalány a díj legfeljebb 10 %-ig. Kivételes esetekben (tudományos 

vizsgálódás, műszeres mérés) meghatározható az alapdíj legfeljebb 2,5-szöröse is. 

A rendelet a nem vitatható aktualitása mellett csak igen nagyvonalú vizsgálatot ír elő (nyilatkozatok, mért 

energiafogyasztási számlák alapján), nyílván a díj alacsonyan tartása céljából. Ennek megfelelően a tanúsítás 

csak a nagyon nyilvánvaló jellemzőket tárja föl. A korlátozott díj ellenében behatóbb vizsgálat nem is 

végezhető. 

A már régen húzódó ügyben megszületett jogszabály száma: 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet. 

Megjelent a Magyar Közlöny 69. számában. 
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Meglévő épületeknél az értékelés alapját az épület fajlagos energiafogyasztása (kWh/m2/év illetve kWh/m3/év) 

képezi. A hazai megtakarítási lehetőségek feltárásához célszerű áttekinteni a nemzetközi és hazai fogyasztási 

adatokat, hogy lássuk, a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával milyen megtakarítás érhető el a hazai 

épületállományban. 

Az európai országok között élenjáró helyet foglal el Dánia az energiatakarékossági kampányok és az energetikai 

ellenőrzések eredményessége terén. Az épületeket egy szakértőből álló energetikai tanácsadó testület (dán neve: 

VKO) rendszeresen megvizsgálja, és javaslatokat tesz az energiafogyasztás csökkentésére. 

A hazai épületek energiafogyasztásáról nem áll rendelkezésre az EK országokéhoz hasonló részletességű 

adatállomány. Néhány figyelemre méltó adatot azonban sikerült beszereznünk. Ezen adatok segítségével jól 

értékelhető a hazai fogyasztás helyzete. 

A magyar lakásállomány l m2-ére jutó fűtési és HMV fogyasztás 3.95 millió lakásegység és 60 m2 átlagterület 

feltevésével: 

• Fűtési fogyasztás: 242 kWh/m2/év 

• Fűtési és HMV fogyasztás: 310 kWh/m2/év 

A távfűtött lakások fogyasztása 630 ezer lakás. 140 m3 -es térfogat és 2,6 m-es belmagasság feltevésével: 

• Fűtési és HMV fogyasztás: 283 kWh/m/év 

Az adatokból megállapítható, hogy egy hazai átlaglakás m2-enkénti fűtési és HMV hőfelhasználása a dániai 

szintet (210 kWh/m2/év) 48 %-kal, távfűtött lakások esetében pedig (dániai fogyasztás: 160 kWh/m2/év) 77 %-

kal haladja meg, nagyjából azonos hőfokhíd mellett. 

Az első energiaválság utáni években kezdődött meg az épületek energetikai értékelése. Több ilyen értékelési 

rendszer is létezik, például az épület külső határoló szerkezetei hőtechnikai ellenállásának a vizsgálatával, vagy 

az épület kWh/m2/év illetve kWh/m2/év fogyasztásának elemzésével. 

Az éves fűtési és melegvízfogyasztási adatok alapján egy épület minősítése: 

• <50 kWh/m2/év mikrofogyasztású épület 

• 50-100 kWh/m2/év kisfogyasztású épület 

• 100-150 kWh/m2/év az 1977-es szabványnak megfelelő fogyasztású épület 

• 150-200 kWh/m2/év közepes fogyasztású épület 

• >200 kWh/m2/év magas fogyasztású épület. 

Az energiatanúsítás módszere 

Az EU országaiban általában hasonló értékelési rendszereket alkalmaznak. Az értékelés alapján a hazai 

épületállomány egyértelműen a magas energiafogyasztású kategóriába esik. Ezért különösen nagy jelentősége 

van a különféle energia megtakarítási eljárásoknak. 

Az épületenergetikai tanúsítás a következő lépésekkel végezhető el: 

1. Az épület energiafelhasználásának meghatározása [kWh/m2/év]. 

2. A referenciaértékek (benchmark) kiszámítása az adott épülethez és az adott használathoz. 

3. Az energiafelhasználás összehasonlítása a referenciaértékekkel (benchmark) az energetikai hatékonysági 

besorolás meghatározásához. 

4. Meghatározni, hogy a rendszerbe táplált energia hogyan oszlik meg a végfelhasználási helyeken. 

5. Megvizsgálni és prioritás szerint sorrendbe tenni az energia hatékonysági javaslatokat a beruházás 

hatékonysága szempontjából, valamint kiszámítani az új energiahatékonysági besorolást. 



 Épületek energetikai minősítése  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. Az Energetikai Tanúsítvány elkészítése, mely tartalmazza a fentiekről szóló jelentést. 

1. lépés: Az épület energiafelhasználásának meghatározása 

 

23. ábra Az épület energiafelhasználásának meghatározása 

Az energiafelhasználás meghatározásához 4 bemeneti adat szükséges: 

1. Az épület típusának meghatározása. 

2. Az épület kiterjedésének elfogadott mérőszáma (az adott épülettípusra) – általánosan az alapterület. 

3. Éves energiafogyasztás minden energiahordozóra vonatkozóan. (Az energiafelhasználás meghatározásakor a 

főtési energiafogyasztás tipikusan időjáráskorrigált.) 

4. CO2 vagy primer energia-tényezők energiahordozónként. 

A fenti adatokkal elő tudjuk állítani az összes energiahordozóra vonatkozó aktuális éves energiafogyasztást, 

konvertálva CO2 vagy primer energia egységekre, összegezve, normalizálva és fajlagosítva az egész épület 

kiterjedésére (tipikusan az alapterületre – a terület precíz definíciója országonként változó). 
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24. ábra Az épület éves energiafelhasználása kg CO2/m2 mértékegységben 

2. lépés: A referenciaértékek (benchmark) kiszámítása az adott épülethez és az adott használathoz 

 

25. ábra A referenciaértékek meghatározása 

Az EPBD direktíva (EPBD 7.2 fejezet) előírja, hogy az épület energiafogyasztását referenciaértékekkel kell 

összehasonlítani. Az itt ismertetett módszer készítői azt javasolják, hogy minden egyes irodaépülethez egy 

speciális referenciaértéket kell kiszámítani, amit egyedi igényre szabott, azaz az épülethez igazított 

referenciaértéknek hívnak. Az Egyesült Királyságban a „tailored benchmarks” folyamatot alkalmazzák az 

irodaházak esetén. 

A referenciaértékeket néhány bemenő adatból számolják: 

1. A terület megosztása a szellőzés típusának figyelembevételével 

2. A munkaállomások száma 

3. A működési órák száma 

4. Adatok részletezése 
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5. Speciális területek vagy speciális végfelhasználók 

A referenciaértékeket úgy képezzük, hogy megvizsgáljuk a létszámadatokat, a berendezéseket és az adott épület 

tevékenységi területeinek üzemidejeit, kiszámítva az éves energia követelményt mindegyikre, feltételezve a jó 

gyakorlat-ot vagy a tipikus energiahatékonyságot. 

A módszert fa diagram segítségével tudjuk megoldani, mert az az energiafogyasztást a fogyasztás gyökereiből 

építi fel (26. ábra). 

Az 26. ábra például az éves világítási energiafogyasztás összetevőit ábrázolja a tipikus és a jó gyakorlat példák 

segítségével egy standard, légkondicionált Egyesült Királyságban lévő iroda esetén. A fa diagramm számítási 

elvével meg tudjuk határozni az épület világításához tartozó referenciaértékeket, azaz a jó gyakorlat és a tipikus 

értéknek megfelelő referenciaértéket. 

 

26. ábra A Fa diagram elve 

Fa diagram alkalmazásával a „tailored benchmark”, azaz „épülethez igazított referenciaérték” előállítása az 

alrendszerekhez 

A jó gyakorlat és a tipikus értékek minden közreható elemére, azaz a megvilágításra, a lámpák hatásosságára, a 

vezérlés tényezőjére, fix referenciaértékek vannak az irodaház szektorra vonatkozóan, szétválasztva a 

működtetési tényezőt vagy kontrol faktort, mely a felhasználó világításának egyidejűségétől függ. A fenti 

analízist minden végfelhasználóra elvégezzük, hogy megkapjuk az összesített energia referenciaértékeket, a 

felvett tipikus és jó gyakorlat értékekkel. A tényleges fogyasztást az így kapott két referenciaértékkel össze 

tudjuk hasonlítani. (27. ábra) 



 Épületek energetikai minősítése  

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

27. ábra Fa diagram alkalmazásával a „tailored benchmark”, azaz „épülethez igazított referenciaérték” 

előállítása az alrendszerekhez 

 

28. ábra Az épület energiafelhasználása és a tipikus, valamint a jó gyakorlathoz tartozó épülethez 

3. lépés: Az energiahatékonysági besorolás meghatározása 

A jó gyakorlat és a tipikus energetikai teljesítőképességhez tartozó referenciaértékeket interpolálni és 

extrapolálni kell, hogy létrehozzuk a besoroláshoz szükséges skálát. 
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29. ábra Az energiahatékonysági besorolás meghatározása 

 

30. ábra Az épület energiahatékonysága és besorolása relatív skálával 

A 29. ábra a jó gyakorlat és a tipikus tényezők segítségével előállítható skálázási rendszert szemlélteti. A jó 

gyakorlat szint 75%-ától a tipikus szint 150%-ig referenciaértékeket képezünk, melyek kiadják az A* -tól H-ig 

tartó skálát. A 29. ábra látható besorolás szerint az adott épület energiafogyasztása G besorolást kapott. 

4. lépés: Az aktuális energia végfelhasználás megoszlásának meghatározása 
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31. ábra. Az aktuális energia végfelhasználás megoszlásának meghatározása (AGT: Actual, Good practice, 

Typical: Aktuális adatok, jó gyakorlat, tipikus érték) 

Az EPBD direktíva 7.2 fejezete kimondja, hogy az energetikai tanúsítványnak az épület besorolásán túl 

javaslatokat kell tartalmaznia az energetikai teljesítőképesség költséghatékony javítására vonatkozóan. Az 

energiacsökkentő javaslatok kidolgozásához meg kell határozni, hogy mennyi a végfelhasználási helyek aktuális 

energiafogyasztása. Ezután meghatározható, hogy az energiacsökkentésre milyen lehetőségek vannak: a 

rendszer energiahatékonysága, a működési órák száma vagy a menedzsment és a vezérlés minőségére 

vonatkozóan. 

A Europrosper módszer ugyanazt a fa diagramot alkalmazza az épület éves energiafogyasztásának 

szétbontásához, mint amit az épülethez igazított referenciaértékek (tailored benchmark) meghatározásához 

használt. Ebben az esetben azonban a rendszer és a 

végfelhasználások hatékonyságára és működtetésére vonatkozóan nem a tipikus és a jó gyakorlat értékeit 

használjuk, hanem az aktuális hatékonyság és működtetés értékeit (32. ábra). 

 

32. ábra A végfelhasználások hatékonyságának megállapítása fa diagrammal, az aktuális értékekkel 

Az összes aktuális végfelhasználások összege természetesen „rögzített” az összes fajlagos energiafelhasználás 

által, melyet a tényleges mért fogyasztásból határoztunk meg. 
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33. ábra Az összes energiafelhasználás megoszlása 

5. lépés: Potenciális energiacsökkentő javaslatok megvizsgálása 

 

34. ábra Potenciális energiacsökkentő javaslatok megvizsgálása 

A módszer utolsó előtti lépése az adott épületre vonatkozó lehetséges energiacsökkentő javaslatok kidolgozása. 

A módszer jelenleg 50 standard javaslatot tartalmaz az irodaház szekcióra vonatkozóan. A szakértő minden 

javaslat esetén megjelöli a jelenlegi meglévő értéket ill. százalékot és a lehetséges jobb értéket. A szakértő által 

javasolt értékekből a szoftver a fa diagramokon keresztül kiszámítja az energia hatékonysági javaslatok hatását 

(az 35. ábrarán láthatóak a világításra vonatkozóan az aktuális értékek mellett a javasolt lehetséges értékek). 
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35. ábra Az energiafelhasználás aktuális megoszlása és az elérhető értékek 

A program automatikusan számítja a megvalósítás költségét (a szoftver általános adatai alapján), az 

energiafelhasználás és CO2 kibocsátás csökkenését. Természetesen az alapadatok felülírhatók, ha a szakértőnek 

megbízhatóbb információi vannak, pl. a költségekre. 

6. lépés: Az Energetikai Tanúsítvány elkészítése 

 

36. ábra Az Energetikai Tanúsítvány elkészítése 

A Europrosper szoftver elkészíti az Energetikai Tanúsítványt, mely jelentést ad a fenti vizsgálatok 

eredményeiről a bemenő adatok megjelenítésével. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen épületekre nem szükséges energetikai tanúsítvány? 

2. Igaz-e a következő állítás: Az új épületek tanúsítványát lakásonként kell kiállítani, függetlenül attól, hogy az 

épületben levő lakások fűtése, szellőzése és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű, vagy egy 

rendszert alkot, illetve ha valamennyi önálló rendeltetési egységének (lakásának) a tanúsítása rendelkezésre 

áll. 

3. Mikor kérheti a megrendelő, hogy a tanúsítás energiamegtakarításra irányuló javaslatokat is tartalmazzon? 

4. Hány energetikai minőségi fokozatot ír elő a rendelet? 
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5. Hány évig érvényes az energetikai tanúsítvány? 

6. Sorolja fel milyen lépésekkel végezhető el az energetikai tanúsítás? 
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III. rész - Energia- és energia-költség 
megtakarítás lehetőségei 

Bevezető 

Az épületek energetikai értékelése alapján megállapítható milyen mértékű megtakarítási lehetőséggel lehet 

számolni, illetve az alkalmazott energiahordozó váltásával van-e lehetőség energiaköltség megtakarítására. Ez a 

fejezet a az energiamegtakarítás technikai lehetőségeit, az energiamegtakarítás számításának módját és az 

energiaköltség megtakarításának feltételeit tárgyalja a különböző energiahordozók váltás során. 
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7. fejezet - Az energiamegtakarítás 
lehetőségei 

Az épületek hőveszteségét elsősorban az épület hőszigetelésének javításával illetve a szellőző levegő 

mennyiségének korlátozásával lehet csökkenteni. 

Mivel a szellőző levegő minimális szükséges mennyiségét az egészségügyi és higiéniai követelmények előírják, 

így ezen a téren akkor érhető el megtakarítás, ha a túlszellőzést csökkentjük. (A 70-es 80-as évek 

energiamegtakarítási kampányai során bebizonyosodott, hogy a szellőző levegő túlzott korlátozása és a belső 

hőmérséklet csökkentése következtében a lakás falfelületein lecsapódott a nedvesség, és gombásodni kezdtek a 

nedves falfelületek. A 3. táblázat az U hőátbocsátási tényező értékének javulását mutatja az EK országaiban. 

Érdemes felfigyelni arra a jelenségre, hogy az építtetők gyakran az érvényes előírásnál is szigorúbb k értéket 

létesítettek. Természetesen egyéb lehetőségek is léteznek az épületek energiafogyasztásának csökkentésére. 

3. táblázat Új épületek U értékei az EU országaiban W/m2, K 

 

Megjegyzés: Az építtetők gyakran a szabványban előírtaknál szigorúbb U értéket választottak 

A következőkben áttekintjük az épületeken elvégezhető energiatakarékossági intézkedéseket. 

A hőszigetelés javításával elérhető energiamegtakarítás 

A) Tetők hőszigetelése 

a) Lapostetős épületek 

Leírás: a lapostető külső vagy belső oldali hőszigetelése. 

Megjegyzés: célszerű a tető felújításával összekapcsolni. 

Végrehajtott módosítás: a tető hőszigetelését 100 mm-ről 200 mm-re növeljük. 

A szigetelőanyag ásványgyapot, U = 0,04 W/m2 K (a további számításoknál is a U = 0,04 W/m2 K feltevéssel 

élünk). 

Energiamegtakarítás: 12 kWh/m2/év 

b) Magastetős épületek 

Leírás: a tető alatti tér hőszigetelése. 

Megjegyzés: a tetőtér beépítése növeli a gazdaságosságot. 

Végrehajtott módosítás: a tető hőszigetelésének vastagságát 

1. 0-ról 200 mm-re növeljük 

2. 100-ról 200 mm-re növeljük 

Energiamegtakarítás: 

1. 70 kWh/m2/év 
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2. 12 kWh/m2/év 

c) Magastetős épületek födémjének hőszigetelése 

Leírás: A legfelső födémre fektetik a hőszigetelést. 

Megjegyzés: házilagosan is elkészíthető. 

Végrehajtott módosítás: a tető hőszigetelés vastagságát 

1. 0-ról 200 mm-re növeljük 

2. 100-ról 200 mm-re növeljük 

Energiamegtakarítás: 

1. 70 kWh/m2/év 

2. 12 kWh/m2/év 

B) Külső falak hőszigetelése 

a) Külső oldali hőszigetelés 

Leírás: Az épület külső oldalán elhelyezett hőszigetelés, fém rögzítőkkel, közvetlenül a falra erősítve. 

 

a) Belső oldali hőszigetelés 

Leírás: Az épület belső oldalán elhelyezett hőszigetelés. 

Megjegyzés: Hátránya, hogy a külső fal megfagyhat, továbbá hogy csökkenti az épület belső terét. 

 

C) Padlók, pincefödémek hőszigetelése 

a) Földszinti födém szigetelése 

Leírás: A földszinti födém alatt egy szűk légtér van, a szigetelést a földszinti födém alá helyezik el. 

Megjegyzés: A beruházási összeg függ a hozzáférési lehetőségektől. 

Végrehajtott módosítás és energiamegtakarítás: 

 

b) Talajon álló födém hőszigetelése 

Leírás: a meglévő padló fölbontása és pótlólagos hőszigetelő réteg elhelyezése. 
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Megjegyzés: Célszerű" felújítással és nedvesség-szigeteléssel együtt elvégezni. 

Végrehajtott módosítás és energiamegtakarítás: 

 

c) Pince fölötti födém hőszigetelése 

Leírás: a pince fölötti födém szigetelése és burkolása, a pince felöli oldalon. 

Megjegyzés: a beruházási összeg a pince architektúrájától és a gépészeti berendezésektől függ. A végrehajtott 

módosítás és energiamegtakarítás: 

 

D) Kazánok és csövek hőszigetelése 

a) Kazánok hőszigetelése 

Leírás: A kazánt hőszigetelik a pince felé leadott hő csökkentése érdekében. Energiamegtakarítás: 

 

b) Csövek hőszigetelése 

Leírás: Hőszolgáltató csőhálózatok utólagos hőszigetelése 

Megjegyzés: 70 °C-os falhőmérséklet és 15 °C-os környezeti hőmérséklet feltevésével. 

Elérhető energiamegtakarítás: 

Csőátmérő és hőszigetelés vastagsága mm-ben 

 

Ajtók, ablakok fejlesztése 

A) Többrétegű üvegezés és ablakcsere 

Leírás: Többrétegű üvegezés alkalmazása illetve az ablakok teljes cseréje tokkal együtt. 

Végrehajtott módosítás és energiamegtakarítás: 

 

B) Ablak- és ajtórések tömítése 
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Leírás: öntapadós tömítőszalagok felszerelése illetve tagozatok kialakításával gumi tömítő gyűrűk beépítése. 

Energiamegtakarítás: 

Megjegyzés: A szükséges szellőző levegő bejutásáról gondoskodni kell. 

Végrehajtott módosítás és energiamegtakarítás: 

 

Energiamegtakarítás a fűtések szabályozásával, automatizálással 

A) Egyedi fűtések 

Az egyedi (helyiségenkénti) fűtések jó lehetőséget nyújtanak az energiatakarékos üzemeltetésre. Alkalmazásuk 

során törekedni kell az alábbiakra: 

• a helyiségek hőmérsékletét ne engedjük a komfort hőmérséklet fölé emelkedni (ne felejtsük el: minden l °C 

túlhőmérséklet 6 %-kal növeli a fűtési költségeket). 

• élni kell a szakaszos fűtés lehetőségeivel. Különösen nagyobb hőtehetetlenségű épületeknél a komfort 

színvonal számottevő csökkenése nélkül lehet ezzel a megoldással energiát megtakarítani. 

• az időszakosan vagy egyáltalán nem használt helyiségekben a belső hőmérsékletet csökkentsük az 

üzemszünet idejére. 

• jelentős megtakarítást eredményezhet, ha a fűtőkészüléket gondosan üzemeltetjük és rendszeresen 

karbantartjuk. 

B) Központi fűtések 

Központi fűtéses családi házakra vagy többlakásos épületekre is igazak az egyedi fűtésekre elmondottak, 

természetesen értelemszerűen csak annyira, amennyire a központi fűtés helyiségenként, egyedileg 

szabályozható, és ha a lakás használójának van egyáltalán beavatkozási lehetősége a fűtés szabályozásába. 

Ugyancsak fontos, hogy a használó érdekelt legyen az energiamegtakarításban, azaz a fűtési számlát a tényleges 

fogyasztás alapján számítsák ki. Ennek feltétele a fogyasztás lakásonkénti mennyiségének mérése közvetett 

(hőelosztók felszerelésével) vagy közvetlen módszerrel. Sajnos ez utóbbi feltétel általában nem teljesül, és így a 

lakók érdekeltsége is csökken a takarékosságra. 

Műszakilag az alábbi megoldások állnak rendelkezésre. 

a) Az előremenő vízhőmérséklet szabályozása 

Leírás: a külső hőmérséklet függvényében történik az előremenő fűtővíz hőmérsékletének a szabályozása. 

A vízhőmérsékletet még egy kapcsolóóra is szabályozza. 

b) Termosztatikus radiátorszelep 

Leírás: minden radiátorra rá van szerelv egy szabályozó szelep, mely a helyiség hőmérsékletének megfelelően 

nyílik vagy zárul. 

Megjegyzés: kedvező megoldás az a.) és b.) megoldás kombinációja. 

c) Helyiség hőmérsékletről vezérelt előremenő víz-hőmérséklet 

Leírás: az előremenő víz hőmérsékletét a szobahőmérséklet illetve a kapcsoló óra vezérli, 

d) Helyiség hőmérsékletről és termosztatikus radiátor-szeleppel szabályozott fűtés 

Leírás: szoba termosztát és termosztatikus radiátor szelep kombinációja. 
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e) Komputeres energia menedzsment rendszer 

Minden funkciót (szabályozás, belső hőmérséklet lefutás, optimális indítás és leállítás stb.) számítógép irányít. 

(Lásd bővebben a BEMS-rend-szer ismertetésénél.) 

f) A fűtési rendszer beszabályozása 

Egyszerű, de fontos lépés a rendszer beszabályozása. Célja az, hogy minden radiátor az előírt mennyiségű hőt 

adja le. 

c) A fűtés szabályozással elérhető megtakarítás 

Az elérhető megtakarítás pontos értékét még becsülni is nehéz, olyan mértékben függ az épület jellegétől és a 

beszabályozatlan fűtés esetén kialakuló helyiség hőmérsékletektől. 

Mivel azonban a mérések szerint hazánkban nem ritka a 2-3 °C-os, helyenként a 4-5 °C-os túlfűtés, 5-10 %-os, 

szélső esetben 15-20 %-os megtakarítás is előfordulhat. 

Az energiatakarékossági beavatkozások gazdaságossága 

Minden energiatakarékossági beruházás célja az, hogy csökkentse az energia-költségeket (a környezetvédelmi 

szempontok mellett). Felmerül ezért a kérdés, hogy mennyire gazdaságosak ezek a beruházások, milyen a 

megtérülési idejük. 

A kérdésre a nemzetközi tapasztalatok és egy hazai vizsgálat alapján adunk választ. A nemzetközi vizsgálatok 

azt mutatják, hogy az energiatakarékossági beruházások a kevésbé hatékony, de még gazdaságos beruházások 

közé tartoznak. Ezeknek a beruházásoknak a hatékonyságát sok országban állami kedvezményes (kamatmentes) 

hitelekkel, állami hozzájárulással, az adóból való levonás lehetőségével támogatják. Ez országonként más-más 

módon történik, attól függően, hogy az adott ország mennyire igyekszik függetleníteni magát az energia 

importtól. 

Az épület-energetikai beruházások hatékonyság szempontjából két részre oszthatók: 

• Az épületgépészeti rendszer fejlesztése (csövek, kazánok szigetelése, szabályozástechnikai megoldások stb.): 

igen hatékony, rövid beruházási diókét adó beruházás, de ezen az úton csak aránylag kevés energia takarítható 

meg. 

• Az építészeti elemek fejlesztése (falak, tetők stb. utólagos hőszigetelése): kevésbé hatékony, hosszabb 

megtérülési időket adó, de jelentősebb megtakarítást adó megoldás. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mennyi az energiamegtakarítás a lapostető hőszigetelésének 100 mm-ről 200 mm-re való növelésekor? 

2. Mekkora az energiamegtakarítás ha egy egyrétegű üvegablakot kétrétegűre cserélünk? 
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8. fejezet - Energia-költség 
megtakarítási lehetőségek 

A fenntartható fejlődés érdekében mindent meg kell tenni az energia hatékony használatáért, az energiával való 

takarékoskodással. A mindennapi életben azonban az is szempont, hogy mennyibe kerül az energiahasználat, 

melynek csökkentése gyakran az energiahatékonyságot is megelőzi. Az energia költségeket olcsóbb 

energiaforrásokkal lehet csökkenteni. Az energiaforrások váltásának azonban van egy másik fontos oka is, 

nevezetesen a környezet védelme. A fosszilis energiaforrások okozta üvegházhatás nemkívánatos 

következményeit az energia hatékony használatával és a megújuló energiaforrások széleskörű használatával 

érhetjük el. A következőkben az épületenergetikai felhasználás szempontjából használható megújuló 

energiaforrások legfontosabb tulajdonságait és az alkalmazási példákat tárgyaljuk. 

A napenergia hasznosítása 

Ha a nap sugárzása valamilyen anyag felületét éri, a sugárzás egy része visszaverődik (reflexió), a sugárzási 

energia egy része a felületen elnyelődik (abszorbeálódik), és a sugárzó energia hővé alakul. Ezért a hőtermelés a 

napsugárzás egyik felhasználási lehetősége. 

A hőtermelés során tehát a napsugárzás azon hányada az alapvető, amely a felületen elnyelődik. Ennek 

mutatószáma a felületek abszorpciós tényezője, amely azt mutatja meg, hogy a beérkező sugárzási energiából 

mennyi nyelődik el, alakul hővé. Ez az anyagminőségtől és a felületi kialakítástól függ. 

A termikus napenergia-hasznosítás területén aktív ill. passzív módszert különböztetünk meg. 

Egy felületre érkező napsugárzás energiájának legegyszerűbb kihasználása az, ha lehetővé tesszük a hőhiányos 

időszakban, hogy a sugárzás hatása fokozottan jelentkezzen. Ezt használják ki az épülettervezésnél a különböző 

épületfizikai elemek együttes érvényesítésével, ez az ún. passzív vagy közvetlen energiahasznosítás. Passzív 

napenergia-hasznosítás esetén építészeti megoldásokkal hasznosítják a beeső napsugárzást az épületek fűtésére, 

fényellátására. 

Az érkező sugárzó energiát azonban külön speciálisan erre a célra szerkesztett berendezésekkel is 

hasznosíthatjuk, ez a mód az aktív hasznosítás. Az aktív hasznosítás alapvető jellegzetessége a közvetítő közeg 

használata. Az előző két lehetőség kombinációját alkotják a hibrid rendszerek. 

A sugárzás különböző technikai hasznosítási módozatainak lehetséges hatásfok határai: 

• aktív napenergia hasznosítás 30-50 % 

• passzív napenergia hasznosítás 15-30 % 

• foto-villamos átalakítás 8-15 %. 

Passzív hasznosítás 

A Nap sugárzása minden olyan felületet felmelegít, amelyen elnyelődik. Az épületek szerkezetén napsugárzás 

hatására minden különleges tevékenység nélkül is keletkezik hő, a szerkezet felmelegszik. A napsugárzás hatása 

fokozódhat, ha az elnyeletést hőszigetelt térben lévő felületen végezzük. E két épületfizikai elvet együttesen az 

épülettervezésnél úgy érvényesítik, hogy a sugárzás hatása a hőhiányos időszakban fokozottam jelentkezzen: 

passzív vagy közvetlen energiahasznosításról beszélünk. Az épületek passzív napenergia hasznosítása három 

tényezőtől függ: 

• a hasznosító felület és a napsugárzás viszonyától, 

• a napsütötte felületek kiképzésétől (ez határozza meg az érkező energia hasznosításának mértékét) 

• épületgépészeti ellátás mértékétől. 

A hasznosító felület és a napsugárzás viszonya olyan geometriai kapcsolat, amelynek részeit képezik a 

következő tényezők: 
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• a helyiségek tájolása, 

• az épület és környezetének viszonya (árnyékviszonyok, stb.). 

• a hőveszteséges és napsütötte felületek aránya. 

Az energiahasznosítás mértékét növeli, ha 

• minél nagyobb felületet ér a napsugárzás, a sugárzásszegény időszakban (pl. téli hónapok) 

• minél nagyobb az akadálytalan sugárzáshasznosítás mértéke, 

• a sugárzásban gazdag időszakban (pl. nyáron) nem túl nagy az épület sugárzásjövedelme, és ha 

• a belső terek hőtechnikailag összefüggőek. 

Mivel a passzív napenergia hasznosítás minden olyan helyen bekövetkezik, amelyet napsugárzás ér, ezért a 

tervezés célja olyan körülmény létrehozása, amely nagy hőnyereséget eredményez. Számolni kell viszont azzal a 

ténnyel, hogy minden felület a hasznosítással egyszerre veszteséges felület is, és a hőveszteség napi időtartama 

pl. fűtési időszakban meghaladhatja a napsütéses órák számát. 

Passzív napenergia-hasznosító építészeti elemek az ablakok, a télikertek, valamint az ún. transzparens 

hőszigetelés. Az üveg a hőveszteség szempontjából hőszigetelésnek számít, a rövidhullámú sugárzás számára 

azonban átlátszó. Az üvegezés nagy hőnyereséget biztosít, de ugyanakkor hővesztesége sokkal nagyobb. 

Az ablaknak egyrészt fényáteresztőnek kell lennie, másrészt pedig jó hőszigetelőnek. A hőszigetelő hatást egy 

hőt reflektáló, a szem számára nem érzékelhető bevonattal biztosítják (lehet fémréteg). E hatás növelése 

érdekében az üvegek közötti teret nemesgázzal töltik ki, így a tipikus szigetelő üveggel szemben a hőveszteség 

akár 60 %-kal is csökkenthető. A bevonat és a nemesgáz következtében kisebb nap-hőnyereség ellenére is a 

teljes energia-megtakarítás mintegy 50 %. A nyári napsugárzás elleni védelemre az ún. napfényvédő üvegezést 

alkalmazzák. 

Viszonylag új megoldás a napenergia passzív hasznosításában a transzparens hőszigetelés. Ez a hőszigetelő 

rendszer fényáteresztő, ugyanakkor különlegesen jó szigetelő tulajdonsága folytán megakadályozza a hő 

kiáramlását. 

A természetben a passzív fűtés önkéntelenül összefügg az építészettel, hiszen az épület maga is kollektorként és 

tárolóegységként működhet. A passzív illetve hibrid szoláris fűtéshez a passzív rendszereknek több változata 

ismert, mint pl.: 

• a közvetlen teljesítménynyereség, 

• a kollektor tárolófal, 

• illetve az ún. naptér (sun space). 

Épületekben a napenergia hasznosításának részfolyamatai a napenergia abszorbeálása, a szerkezetben vagy 

annak egy részében a napenergia tárolása, ill. a fűtendő helyekre való szállítása. A közvetlen teljesítmény- ill. 

energianyereség az lép fel, ha az épület egy részét az ablakon keresztül közvetlenül hő éri. Ebben az esetben az 

ablak tulajdonképpen kollektorként működik, az épület pedig maga tárolóként. 

A közvetlen teljesítmény- ill. energianyereség az épületek déli oldalán tud energiát biztosítani. Természetesen 

azokban az időszakokban, amikor fűtésre nincs szükség az ablakokat árnyékolni kell. Hideg klímájú területeken 

a sugárzásszegény időszakban a felesleges hőveszteség elkerülése érdekében szükség van az ablakok 

szigetelésére. 

Kollektor tároló-fal 

Az energia-begyűjtés és tárolás funkciói egy épületszerkezeti egységen belül is megoldhatók. Egy déli fal pl. 

lehet egyszeresen vagy duplán üvegezett, az üvegezésen belül egy nagy tömegű tömegfal vagy pl. akár egy 

feketére festett víztartály elnyelheti a napsugárzást. A tároló-falról a hő a térbe kisugárzódik, illetve az üvegezés 

és a fal között konvekcióval a a tér levegőjét melegíti. A tér levegője a fal alján kialakított nyíláson beléphet 

ebbe a térbe és a fal felső részén kialakított nyíláson keresztül távozhat onnan. Az épületek naptere (sun space) 
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napkollektorként és hőgyűjtőként együttesen használható, amely a falban illetve a padlóban tárolja a hőt. A 

helyiség levegőjének kényszer-cirkulációja a tárolás mértékét, ill. az abszorbeált energia felhasználását növeli. 

Ezek a napterek (sun space) a növényházi szerkezetekhez hasonlóak. 

Az épületszerkezetek illetve tömegek hőtároló kapacitása sok esetben jelentős. Belső terekben a jelenlévők 

komfortérzete határozza meg a klímaparaméterek (hőmérséklet, páratartalom) változóinak határértékeit. 

Meghatározásuk nem könnyű feladat, mert ezek mértékét az épületben lévő személyek aktivitása, tevékenysége 

és ruházata is befolyásolja, és hatással van rá a légmozgás, valamint a belső felületek hőmérséklete, amelyekkel 

a jelenlévők sugárzási kölcsönhatásban vannak. 

A naptér elhelyezése lehet az épületek déli oldalának speciálisan tervezett üvegezett kiterjesztése, hogy a 

közvetlen teljesítménynyereség domináns legyen, és lakótérként is kihasználható legyen. A tárolást a hőtároló 

tömegfal, a padló, vagy a fal végzi, illetve a naptér szerkezet maga látja el, a meleg levegő cirkulációja a naptér 

és az épület között természetes konvekcióval vagy pedig ventilátorokkal biztosítható. 

Aktív hasznosítás 

A felületre közvetlenül érkező hőáram speciális szerkezetekkel (az érkező sugáráramot megtöbbszörözők, azaz 

sugárzás koncentrálók) és módszerekkel (mint pl. a hasznosító szerkezet hőtechnikai paramétereinek beállítása, 

a saját veszteség csökkentése, vagy a szabályozott hőátvitel) megnövelhető. 

A napenergia aktív hasznosításához - a napenergia átalakításához - erre a célra kialakított szerkezeti elemet, a 

napkollektort alkalmazzák. Az aktív hasznosítás jellemző eleme a közvetítő (hőhordozó) közeg. Ezek a 

rendszerek zárt körben áramló folyékony hőhordozó közeggel üzemelnek. Amíg a nap süt, a napkollektor 

felmelegszik és benne a hőhordozó közeg is. Vannak olyan napenergiás hőhasznosító berendezések és 

technológiák, amelyek nem igényelnek külön hőhordozó közeget, ilyen pl. az uszodavíz fűtés. 

A hőhordozó közeg kiválasztásánál az alábbi követelményeket kell szem előtt tartani: 

• a víz csak fagymentes időszakban - csak nyári üzemelésű berendezéseknél - használható hőhordozó 

közegként, 

• víz használatakor fémcsövek esetében a korrózióvédelmet meg kell oldani. 

• egész évben működő berendezéseknél fagyálló hőhordozó közegre van szükség. 

• Az üresjárati csúcshőmérséklet elérését meg kell akadályozni, ezért a rendszerhez megfelelő forrásponttal 

rendelkező hőhordozó közeget kell választani, (pl. a víz felforrhat), vagy megfelelően kialakított szerkezeti 

elemeket kell alkalmazni (pl. keringetés, megfelelő ki és bekapcsolás szabályozás). 

Minél nagyobb a besugárzott felület elnyelő-képessége, annál nagyobb hatásfokkal alakul át a sugárzási energia. 

Az elnyelő felület legnagyobb veszteségét a felmelegedett felület hőleadása okozza. A veszteség kétféleképpen 

csökkenthető: 

• ha az elnyelő-felületet hőszigeteléssel látják el, 

• vagy ha a keletkező hő hővédett tárolóba szállítódik. 

A legegyszerűbb kollektor-szerkezet az ún. tároló-kollektor, amely egy elnyelő-felülettel ellátott folyadéktároló. 

A tároló-kollektor hőtárolása kicsi. A szerkezet csak akkor működik kielégítően, ha a külső hőmérséklet magas, 

és zavartalan a napsugárzás. 

Az aktív napenergia-hasznosítás legnagyobb csoportját azok a nap-hőhasznosító készülékek jelentik, 

amelyekkel használati meleg vizet készítenek. Ezekben a rendszerekben a folyékony hőhordozó közeget külön 

mechanizmus által szabályozott szivattyú áramoltatja, így juttatva el a napenergia hőjét a kívánt átadóhelyre, 

ahol a hőt a melegítendő víznek átadja. Gyakori felhasználási terület a melegvíz-készítés vagy uszoda vízfűtés 

mellett a levegő előmelegítésére lég-kollektorokkal nagy csarnokok fűtő/szellőző rendszerében stb. 

Az aktív termikus napenergia-hasznosító rendszerek és elemei 
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Az aktív napenergia-hasznosító rendszerek két fő eleme az elnyelő és energia-átalakító egység valamint az 

energiatárolás egysége. Ezek a különböző hasznosítási területeken különböző hangsúlyt kapnak, és a rendszer 

üzemeléséhez szükséges egyéb egységekkel egészülhetnek ki. 

Az aktív hőhasznosító rendszerek általában három alapvető szerkezeti elemből állnak az 

• elnyelő szerkezet(ek)ből (kollektorok), 

• tárolóból és a 

• működtető szerkezetekből és hálózatból. 

 

37. ábra Aktív napenergia-hasznosító rendszer vázlata 

Napkollektorok 

A kollektorok kettős feladatot látnak el: 

• egyrészt az érkező elektromágneses sugárzást átalakítják hőenergiává 

• másrészt a keletkezett hőenergiát hőhordozó közegnek adják át. 

Ezeket a feladatokat a szerkezetnek minimális sajátveszteség mellett kell ellátnia. 

Az elnyelő-szerkezet alaptípusa alapján megkülönböztetünk 

• sík-kollektort, és 

• koncentráló elnyelőt. 

A sík-kollektor hőszigetelő dobozba épített elnyelő-felület, melynek felszínét különböző a sugárzást áteresztő 

burkolattal (pl. üveggel) fedik. Földrészünkön a meteorológiai adottságoknak a sík-kollektorok jobban 

megfelelnek, ezért azok alkalmazása jobban elterjedt. 

A sík-kollektor három fő szerkezeti eleme: 

• az üvegfedés (burkolat) 

• az elnyelőlemez, 

• a hőszigetelő doboz. 

A fedőlemez feladata 

• a mechanikai védelem mellett 

• az elnyelő-felület és a külső tér közötti hőszigetelelés, 

• a napsugárzás áteresztése a lehető legkisebb veszteséggel, 
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• illetve az elnyelő-felület hosszúhullámú sugárzása által létrejövő hőveszteség csökkentése. 

A napsugár áteresztésénél veszteséget az anyag elnyelése és visszaverése okozhat. Az elnyelő képességet a 

lemez vastagsága és anyaga (üveg esteében pl. a vastartalom) befolyásolja. A visszaverődést a lemez anyag 

törésmutatója és a fénysugár beesési szöge befolyásolja. A fedőlemezen I*d sugárzó teljesítmény érkezik, mely 

az „a” elnyelési tényezőnek megfelelő mértékben elnyelődik. Az (1-a)*(I-d) mértékű veszteség a fedőlemez 

belső felületét újra elérve onnan részben visszaverődik (38. ábra) 

 

38. ábra A sugárzásnyaláb a kollektorban 

Ez egy végtelen sort képez, melynek összege: 

 

ahol r a fedőlemez reflexiós tényezője, „a” az elnyelési tényező. 

A fedőlemez anyagát tekintve lehet üveg és transzparens műanyaglemez. A műanyagok használata az üvegek 

alkalmazásával szemben sokszor előnyösebb, mert az anyag nem törékeny, a tömege jóval kisebb és a 

fényáteresztése egyenletesebb. Hátránya azonban a karcolódási érzékenység, a kisebb élettartam és az anyag 

öregedésének hatása, valamint a beépítésnél figyelembe kell venni azt is, hogy a műanyag hőtágulása jóval 

nagyobb az üvegénél. A jó minőségű kollektor-szerkezetnél kis vastartalmú edzett tükörüveget használnak. 

Az elnyelő és a fedőlemez között sugárzásos hőcsere és konvekciós hőátvitel jön létre. A fedőlemez és az 

elnyelő közti sugárzásos hőcsere hőátbocsátási tényezője a két sík hőmérsékletkülönbségének függvényében 

számítható. A konvekciós hőátvitel mértékét a légrés mérete, helyzete és a hőmérsékletkülönbség befolyásolja. 

Az elnyelő-lemez anyaga - mint minden anyag - a sugárzást részben elnyeli, visszaveri és átereszti. A 

napenergiás elnyelő-felület felszínét úgy alakítják ki, hogy az az érkező sugárzást a lehető legnagyobb 

mértékben nyelje el. A bevonat egyúttal sugárzónak is számít. Az elnyelés következtében a bevonat ill. a lemez 

felmelegszik, és hőmérsékletének megfelelő mértékben sugározni fog. 

Az elnyelő-felület anyagának kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a napsugárzás mely 

hullámhosszúságú hányadát nyeli el a legnagyobb mértékben. Az abszorber elnyelő-képességének növelésére 

kétféle megoldás általános: 

1. Az elnyelőfelület makrostruktúrájának szelektív kialakítása. Ez tulajdonképpen az elnyelő-felületen kis 

koncentráló kollektorok kialakításával történik. 

2. Az elnyelőfelület szelektív bevonattal való bevonás. A többrétegű bevonat az interferencia elvén működik, 

azaz a különböző hullámhosszúságú napsugárzást a különböző bevonatok nyelik el, és ezek együttes hatása 

szélesebb hullámhossztartományban teszik lehetővé az elnyelést. A szelektív bevonat lehet: 

• fémbevonat, 

• fémoxid bevonat 

• optikai elven működő bevonat. 
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A kollektor-doboz az elemek összeépítését teszi lehetővé, és biztosítja a hőtechnikai szerelő egységet. A 

doboznak biztosítania kell az elnyelő és a fedőlemez közötti megfelelő légrést, a hátoldali hőszigetelést, a 

szerkezet víztömör lezárását, és a szerelhetőséget. A legáltalánosabban alkalmazott hőszigetelő anyagok: 

• sztirol hab (hungarocell), 

• poliuretán hab (porán), 

• PVC-hab, 

• polietilén hab (polifoam), 

• polipropilén hab, 

• karbamid-formaldehid gyanta, 

• fenol-formaldehid gyanta, 

• műgyanta kötésű ásványgyapot. 

A kollektorok felépítésük alapján az alábbi alaptípusokba sorolhatók: 

• hővédelem nélküli kollektor, 

• egyrétegű üvegezésű kollektor 

• két és többrétegű üvegezésű kollektor 

• vákuum-kollektor. 

Az elnyelő elem szerinti csoportosításban a kollektorok lehetnek: 

• táskás elnyelők (ezt a típust főleg levegő hőhordozós napkollektoroknál alkalmazzák), 

• csöves elnyelők, 

• csőjáratos lemez. 

A csőjáratos lemeznél a szelektív elnyelő lemezbe sajtolt vörösréz csőkígyóról van szó. A lemez anyaga lehet 

alumínium. 

A kollektoroknál három alapvető csővezetési mód alkalmazott: kígyó alakú folyadékcsatorna, regiszter típusú 

csatornarendszer, valamint a spirális csatornarendszer. Alkalmazásukat a folyadék nyomásviszonyai, az áramlási 

ellenállás, ürítési és légtelenítési szempontok határozzák meg. 

Energiaigénytől függően egyszerre több kollektor is alkalmazható, a kollektorok egymással többféleképpen 

kapcsolhatók össze. 

Koncentráló kollektor esetében a sugárzást az elnyelő átalakító és hőcserélő felületéhez koncentrálják. 

A koncentráló kollektorok legfontosabb tulajdonságai: 

• nagy üzemi hőmérséklet előállítására alkalmas, 

• az optikai elven történő koncentrálás csak direkt sugárzás esetén lehetséges, 

• a hőelnyelő átalakító-hőcserélő felület lényegesen kisebb, mint a sík-kollektoroké, 

• a berendezésnek napkövetőnek kell lennie, 

• a szerkezet a szennyeződésekre érzékeny. 

A koncentráló kollektor szerkezeteknek két fajtája ismeretes: 
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• lineáris koncentráló szerkezetek (a sugárzást síktükrökkel koncentrálják) 

• és parabolikus koncentrálók (a sugárzást parabolatükrökkel koncentrálják). 

A lineáris koncentrálású szerkezetek tulajdonságai: 

• a koncentrálás síktükrökkel történik, 

• a koncentrált sugárzás felülete a tükrök felületének a sugárzásra merőleges komponense, 

• az elnyelő-szerkezet az előzőnek megfelelő méretű sík-kollektor, 

• a koncentrálás mértéke nem haladja meg az ötszöröst. 

• a kollektort nem szükséges feltétlenül napkövetővé tenni, ha figyelembe vesszük a mellékirányban 

bekövetkező teljesítménycsökkenést, 

• a kollektor a szórt sugárzás is hasznosítja. 

A parabolikus kollektorok feladata az, hogy a beérkező sugarakat vonallá vagy ponttá koncentrálja. 

A parabolikus kollektorok alapvető tulajdonságai: 

• nagyarányú koncentrálást valósít meg, 

• csak a közvetlen sugárzás hasznosítja, 

• pontos napkövetést kell biztosítani., 

• az elnyelő-szerkezet kis felületű, ezért jó hőszigetelő. 

Hátrányuk azonban az, hogy az elnyelő-szerkezet sugárzással végbemenő hővesztesége jelentős lehet a nagy 

hőmérséklet miatt. 

A kollektorok hatásfoka függ az elnyelési tulajdonságoktól, a hőveszteségtől, és a hasznosított hő elvezetési 

viszonyaitól. A hatásfok a hasznos teljesítmény és az energia viszonya. A kollektor doboz hőveszteségét az 

előoldali sugárzás (kes) és konvekció (kek) valamint a hátoldali hővezetés (kh) összege adja. 

k = kes + kek + kh. 

A gyakorlati életben a közelítő kollektor-hatásfok görbéket használják a kollektorok műszaki dokumentálására. 

A rövididejű hatásfok értéke: 

 

ahol m - a folyadékáram, c - a folyadék fajhője, tf1 - a kilépő folyadék hőmérséklete, tf2 - a belépő folyadék 

hőmérséklete. 

Hőtárolás szerkezetei 

Általában négy hőhordozó csoportot különböztetünk meg: 

• vizes hőhordozók (max. 100 °C-ig alkalmazható), 

• glikol oldatok (ezek max. 140 °C-ig tűrik a hőmérsékletet). A glikololdat egészségre káros és a szerkezet 

anyagát is károsítja. 

• termoolajok (hőmérséklettűrése maximum 300 °C-ig), 

• szintetikus hőhordozók, mint pl. szilikonolaj keverékek (400 °C hőmérsékletig). A szilikonbázisú hőhordozó 

közegeknél különleges szigetelésekre tömítésekre van szükség 
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A hőhordozó közeggel szembeni biztonsági követelmények az alábbiak: 

• jó fagyállóság, 

• magas forráspont 

• az üzemi tartományban megfelelő viszkozitás, 

• kémiai stabilitás, 

• a szerkezeti anyagokat és tömítéseket ne károsítsa, 

• ne legyen tűzveszélyes és biológiailag veszélyes. 

A napsugárzás jelenléte és a napsugárzásból termelt hő felhasználása között sok esetben eltérés lehet, amelyet az 

alábbi tényezők okozhatnak: 

• időeltérés a sugárzáshasznosítás és a fogyasztás között, 

• a felhasználás igénye nagyobb a pillanatnyi termelt mennyiségnél, 

• nincs sugárzásnyereség (pl. borultság vagy árnyék miatt). 

A szolár-technikai tárolók hatásosságuk szerint az alábbi módon csoportosíthatók: 

• rövididejű tárolók (általában 24 órára hatásos) 

• közepes időtartamú tároló (1-4 hetes időtartamú) 

• hosszú idejű tároló (egész idényt kiszolgáló). 

A tárolók töltetük szerint lehetnek: 

• folyadék töltetűek, 

• szilárd töltetűek és 

• kémiai töltetűek. 

A rövididejű (kis)tárolók napi hővesztesége nem éri el a napi 10 %-ot, a nagy (évszakos) hőtárolók hővesztesége 

azonban a 30 %-ot is meghaladhatja. A hőveszteség csökkentésére részben alkalmazható megoldás az, ha a 

veszteséghővel hasznos épületrészeket fűtünk. 

A hőtároló hőtechnikai jellemzőit a következő folyamatok befolyásolják: 

• A kollektor szakaszos üzemű és teljesítménye változó, az érkező közeg hőmérséklete azonban nagyobb a 

hőtároló hőmérsékleténél. 

• A töltés és a fogyasztás ideje egymástól független, a tároló hőmérséklete időben változó. 

• A fogyasztó hőmérsékletigénye nem függ a hőtároló hőmérsékletétől. 

Európában főleg víztöltésű hőtárolók használatosak, ahol a tartály anyaga fém műanyag vagy beton lehet. A víz 

korrodáló hatása miatt fontos követelmény a hőtárolóval szemben a korrózióállóság. 

A termelő kollektor-kör és a fogyasztókör a tárolóhoz kétféleképpen kapcsolódhat: 

Közvetlen kapcsolatnál a kollektorban áramló víz jut el a tartályba és onnan a fogyasztóhoz. Ezen belül 

megkülönböztetünk 

• nyomás nélküli egykörös rendszert és 

• nyomás alatti egykörös rendszert. 
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Közvetett (kétkörös) kapcsolat akkor használatos, ha a hőhordozók eltérőek, vagy a közvetlen összeköttetés nem 

valósítható meg. A kétkörös rendszernek két megoldása van: 

• nyomás nélküli kétkörös tároló 

• nyomás alatti kétkörös tároló (hőcserélő). 

A hasznosítás hatásosságát a szükséges tároló-térfogat és a fogyasztás jellege befolyásolja. A szükséges 

térfogatot a tároló üzemi viszonyai és a napi fogyasztás befolyásolják. A hasznosítás hatékonyságát a fogyasztás 

mennyisége mellett a fogyasztás jellege (időbeli eloszlása) is befolyásolja. Ennek alapvetően két csoportját 

különböztetjük meg, egyik az amikor sugárzás nélküli időszakban van fogyasztás, illetve amikor a teljes napon 

keresztül folyamatos fogyasztás van. Ma általában kétkörös rendszerek használatosak, ezek vagy speciális 

tárolóval vagy hőcserélővel működnek. 

Működtető szerkezetek 

A működtető szerkezeteknél a szolár-technikában általában az épületgépészetnél is ismert rendszereket 

alkalmazzák, ezért csak a speciális különbségekre térünk ki. A működtető szerkezetek fő csoportjai: 

• a keringető rendszerek, 

• a hőcsere rendszere, 

• szabályozás 

• biztosítás berendezései. 

Folyadék hőhordozók keringetésére a fűtéstechnikában használatos szivattyúkat alkalmaznak, az ezekkel 

szemben támasztott követelmények szolárkörben való alkalmazás esetén: 

• üresjárati maximális hőmérséklet, 

• számolni kell a hálózati víznyomás miatti többletigény fellépésére, 

• nagyobb hőmérséklettűrés, 

• a megfelelő tömítettség. 

Szoláris rendszereknél legáltalánosabban fagyálló folyadékkal töltik fel a csőhálózatot, így ezeknél a 

szivattyúknál az eltérő viszkozitást kell figyelembe venni. Sok esetben a teljesítményfelvétel megnövekszik. A 

napkollektorokban a hőhordozó folyadékáram viszonylag kicsi, az elnyelő-felületre vonatkoztatva a fajlagos 

folyadékáram 50-100 l/óra m2. Ez nagyon kis vízmennyiséget jelent a szokásos 3-4 m2-nyi kollektor-felület 

mellett. 

A hőcsere előállítása szolár-technikai rendszerekben vagy külső hőcserélő szerkezettel oldják meg, vagy pedig 

a tárolótartállyal összeépített hőcserélővel, amely lehet fűtőköpeny, vagy beépített csőkígyó. A szolár-technikai 

rendszerek kialakítása, pl. a fagyálló folyadékkal való feltöltés, ill. a különböző hőmérsékleti viszonyok igénylik 

azt, hogy kétkörös rendszereket használjunk, azaz a kollektor ill. a fogyasztókör egymástól elválasztott legyen. 

A hőcserélő azonban egy felesleges hőmérsékletesést jelenthet, illetve megnöveli a szerkezeti működtetési és 

szabályozási szerkezetek számát. Tárolóval összeépített esetén, amennyiben a fűtőköpenyről van szó, a 

szükséges hőátadó felület egységnyi kollektor felületre vonatkoztatva 0,5-0,6 m2/m2. A csőkígyó anyaga ez 

esetben lágy vörösrézcső., az alkalmazható csőátmérő 12-18 mm. Az egységnyi kollektor felületre 

vonatkoztatott csőhossz kb. 6 fm/m2, menetek között fél csőátmérőnyi rés kell. A hőcserélőket általában 

túlméretezni szokták, ez azonban nem jelent jelentős hibát, mivel a lehető legkisebb hőfokesés elérése a cél, és 

ezzel ez így biztosítható. 

Akárcsak minden épületgépészeti zárt hasznosító vizes rendszernél, szükség van zárt tágulási tartály 

beépítésére. Ezek a tartályok csökkentik a korrózióveszélyt és a fagyálló folyadék öregedését azáltal, hogy a 

hőhordozó oxigéndúsulását megakadályozza. A kollektorköri hőhordozók átlagos teljes hőtágulása 100 °C-ra 

történő melegítéskor kb. 5 %, 150 °C-ra történő melegítéskor kb. 9 %. 

A napenergia hasznosításban speciális szabályozási igénye a szolár-körnek van szivattyús keringetés esetén. 

Ennek érdekében a kollektorba be- és onnan kilépő hőhordozó hőmérsékletét mérik, és ezen hőmérsékletek 
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különbsége adja a szabályozás alapját. Általánosan elmondható, hogy ha e két pont között legalább 3 °C a 

különbség, a keringető szivattyúk beindulnak, ezt a differenciálszabályozó biztosítja. Az érzékelőket olyan 

helyre kell beépíteni, ahol a hőhordozóval teljes mértékben érintkeznek, A legtöbb szabályozó rendelkezik 

hőmérséklethatárolóval, ez azt eredményezi, hogy a 95 °C-nál melegebb víz nem kerülhet be a tárolóba. Ez a 

jelenség akkor jön létre, ha fogyasztás nélküli üzemeltetés van, és ezzel főként a szivattyú és a tágulási tartály 

károsodását akadályozható meg. Fontos arra odafigyelni, hogy a magára hagyott kollektorban a hőhordozó 

felforrhat, ez károsíthatja a szerkezetet, így sok esetben a kollektorokban figyelembe veszik az üresjárati 

hőmérsékletet. Ez az a hőmérséklet, amelynél a magára hagyott kollektor nem lehet melegebb, azaz a 

hőveszteség a hasznosított sugárzással egyenlő. 

A biztonságos üzemeltetéshez fontos még a túlnyomás megszüntetése. Általában 100 °C fölött van ezeknek a 

rendszereknek a forráspontja, ha a fagyálló keveréket alkalmazzuk, akkor is, de adott esetben a hőhordozó 

hőmérséklete meghaladhatja a forráspontot. A túlnyomást ezért rugós biztosító szeleppel vezetik le. 

Az üresjárati túlmelegedés és a túlnyomás kiküszöbölésére több lehetőség ismert: 

• nagy tárolókapacitás, 

• folyamatos fogyasztás fenntartása, 

• csúcshőmérsékletet és nagy nyomást is elviselő anyagok alkalmazása, 

• nagy forráspontú hőhordozó közeg alkalmazása. 

• a kollektor automatikus leürítése a veszélyes hőmérséklettartományban, valamint 

• hőérzékelővel működtetett leeresztő mágnes-szelep, amely a kollektor csúcshőmérséklete esetén egy tárolóba 

üríti a hőhordozót. 

A száraz kollektor kevésbé van kitéve a veszélynek. Ennek hátránya az, hogy az üzem visszaállítása kézi 

beavatkozást igényel, azaz a tároló csapját kinyitva a szivattyú visszajuttatja a rendszerbe a hőhordozó közeget. 

Hasonló biztonsági jellegű megoldás a leürítést hasznosító rendszer. Ez kézi leürítést feltételez olyan 

területeken, ahol csak keringetés idején van feltöltve a rendszer, azaz pl. ha nem fagyállóval töltik fel és 

szezonális működtetésről van szó. A szolárrendszer üzemeltetéséhez tartózó elengedhetetlen egységek a 

légtelenítő szelep, valamint a töltő-ürítő csap. 

Videó: 

Napenergia 1 

Napenergia 2 

A biomassza tüzelése 

A biomassza közvetlen eltüzelése a legegyszerűbb felhasználási lehetőség. Az ember ősidők óta anélkül 

használta ezt a lehetőséget, hogy ennek energetikai, környezetvédelmi jelentőségével tisztába lett volna. A 

fának, mint tüzelőanyagnak használata csak az utóbbi évszázadban szorult vissza, és ennek a tendenciának 

megfordítása napjaink feladata. Mai használatát sokan visszalépésnek gondolják, és ez egyik akadálya a 

széleskörű elterjedésének. Ezt a szemléletet az a körülmény tudja megváltoztatni, ha a biomassza használatát a 

kényelem és ésszerűség fogja jellemezni. Ezt a technika nyújtotta lehetőségek kiaknázásával és a tudatformálás 

eszközeivel érhetjük el. A biomassza megfelelő formáját ott és olyan formában kell alkalmazni, ahogy az a 

legésszerűbb. A döntés nem egyszerű, mert az ökológiai-ökonómiai-műszaki szempontok együttes 

figyelembevétele gyakran nem egyértelmű eredményre vezet. A döntést segíti elő, ha a biomassza tüzelésével 

kapcsolatos kérdést nemcsak az elégetés műszaki lehetőségére szűkítjük le. Az alkalmazás ésszerűségének 

ugyanis az egyik fontos része, hogy azokon a helyeken ahol van mód a biomassza energetikai célú 

hasznosítására, ott ezt a lehetőséget célszerűbb és olcsóbb megoldás kihasználni, mintha távolról, mások 

munkájaként előállított energiahordozót használnánk. A döntés sarkalatos kérdése, hogy milyen mennyiségében 

és formában áll rendelkezésünkre tüzelésre használható biomassza és csak ezt követi annak eldöntése, hogy 

milyen műszaki megoldást válasszunk. 

A biomassza tüzeléstechnikai jellemzői 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3857,Epuletenergetika_1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3858,Epuletenergetika_2
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A mező- és erdőgazdasági melléktermékek tüzelőanyagként több olyan sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, 

amelyek eltérőek a hagyományos szilárd tüzelőanyagoktól. Ezek a tulajdonságok, elsősorban külső 

tulajdonságok (térfogatsúly, szemcsenagyság, súlyspecifikus felület, stb.) őrléssel, szecskázással, tömörítéssel, 

stb. megváltoztathatók, de más tulajdonságok - és ezek közé tartoznak a legtöbb tüzeléstechnikai jellemzők is - 

állandónak tekinthetők. 

A melléktermékek fűtőértéke a genetikai kiinduló anyagtól, a környezeti befolyásoló tényezőktől (a tárolási 

feltételektől, nedvességtartalomtól, stb.) függ. A kb. 20%-os nedvességtartalmú melléktermékek átlagos 

fűtőértékét a 4. táblázat mutatja. A fűtőérték az anyag nedvességtartalmával lineáris kapcsolatban áll: 

Ha = Hf - 25,5 n (kJ/kg) 

ahol: Hf - a melléktermék égéshője (kJ/kg), n - a melléktermék nedvességtartalma (tömegszázalék). 

A tüzelésre használandó biomassza (melléktermékek) égéshője összetevőik ismeretében számítható. A 

különböző melléktermékeknél az összetevőket elementáris analízissel pontosan meg lehet határozni. 

általánosságban az mondható el a melléktermékekről, hogy mint recentes anyagoknak alacsony a carbon-

tartalmuk (45-50%) és jelentős az oxigéntartalmuk (40-45%). A tüzelőanyagok ugyanis minél korosabbak, annál 

nagyobb a széntartalmuk és annál kisebb az oxigéntartalmuk. A mező és erdőgazdasági melléktermékekben a 

hidrogén és kéntartalom megközelítőleg azonos, de csekély mértékben van jelen. A kis kéntartalom 

környezetvédelmi szempontból kedvező, a kis hidrogéntartalom a fűtőérték szempontjából nem előny. 

4. táblázat A biomassza tüzeléstechnikai jellemzői 

 

Tüzeléstechnikai szempontból az anyagok nagy oxigéntartalma azt jelenti, hogy az égetés során az égési 

levegőigény és a keletkező füstgáz mennyisége csekélyebb, mint a szenek égetésénél. A nedvességtartalom - 

mint az előzőekben már szó volt - fűtőérték csökkentő, de ezen túlmenően más szempontból is kedvezőtlen. A 

növekvő nedvességtartalom a keletkező füstgáz mennyiségét is növeli és ez a füstgázok elvezetésénél problémát 

okoz a kondenzációs jelenségek miatt. 

Fontos tüzeléstechnikai jellemzője a recentes anyagoknak a magas illótartalom. Gabonaszalma esetén például az 

éghető anyagok 82-86%-os részarányából 70-80% illó alkotó. Ezek az illó anyagok az égés során 250-300 °C 

hőmérsékleten nagy mennyiségben szabadulnak fel. Ez tüzeléstechnikai szempontból azt jelenti, hogy 

célszerűen az eltüzelendő anyaghoz alkalmazkodó tűzteret kell kialakítani. A legmegfelelőbb tűztér az ilyen 

anyagok égetésénél két zónás égetést biztosít. Az első zónában folyik le a primer égés, melynél a tüzelőanyag 

tulajdonképpen elgázosodik. A második fázisban a felszabadult gázokat, mint gáznemű tüzelőanyagot égetik el 

szekunder levegő hozzávezetésével. 

Az égési folyamat másik meghatározó tényezője a tűztérbe adagolt anyag formája is. Nagybálák esetében az 

égés első fázisában a viszonylag kisméretű tömörség következtében rendelkezésre álló fajlagos nagy felület 

hatására az illó gázok könnyen felszabadulnak. Erősebben tömörített anyag esetén ez a reakcióképes felület 

kisebb és ennek következtében az anyag meggyulladása lassabb és nehezebben megy végbe, viszont az égés 

tökéletesebben mehet végbe. A bálák tüzelésénél a gyulladás után egy széndioxidcsúcs tapasztalható. A 

tömörítéssel előnyösen lehet befolyásolni ezeknek az anyagoknak az égési folyamatát. Az égési folyamat 

szabályozására az égési levegő változtatása áll rendelkezésünkre. Ennek értéke tömörített anyagnál az égés 

kezdetén 1,8-2,2 a leégés vége felé 4,0 légfelesleg tényezőt jelent. 
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A tömörségnek az égési folyamatra gyakorolt mérséklő hatását bemutató diagram bal oldalán a szecska ill. a 

nagybála, jobb oldalon a brikettek tartománya található. A primer és szekunder levegőarányból, valamint a 

légfelesleg tényezőből látható, hogy a kis légfelesleg tényező a kis tömörségű anyag égésénél a kigázosodáshoz, 

a nagy szekunder/primer levegőarány az utóégéshez szükséges. 

Az égési folyamat hatással van a környezetbe kerülő füstgáz összetételével is. Az égési folyamatot befolyásoló 

körülmények sokfélesége nem teszi lehetővé, hogy az emisszió-értékeket egy anyaghoz rendelten pontosan meg 

lehessen adni, de az ezzel kapcsolatos jellemző adatokat, pontosabban a jellemző átlagértékeket a 5. táblázat 

tájékoztatásul bemutatja. 

5. táblázat Emisszió értékek a különböző biomassza-anyagok tüzelésénél 

 

A táblázatból kitűnik, hogy az egyes biomassza anyagok hasonló célú felhasználása esetén mutatkozó eltérések 

ellenére nincs jelentős eltérés a fosszilis energiahordozókhoz viszonyítva. A biomassza közvetlen eltüzelésénél 

mutatkozó különbségek az oxidáció körülményeit befolyásoló tényezőkből fakadnak és ez határozza meg az 

emisszió mértékét. 

A táblázatok az átlagos értékeket mutatják, melyeket a már üzemelő, vagy kísérleti berendezéseknél a mérési 

eredményekből számolni lehetett. Az átlagok nagyon eltérő értékekből alakultak ki. Csak példaként néhány 

adatot a biomassza tüzelőberendezéseknél mért értékekből: a koromértékek egy tüzelőberendezésnél a mérési 

időszakban 5-121 mg/m3 érték között változtak, ugyanakkor egy hasonló teljesítményű, de más konstrukciós 

kialakítású berendezésnél 52-217 mg/m3 között alakultak. Ezekből az eltérésekből is látszik, milyen nagy 

jelentősége van az alkalmazott műszaki megoldásnak, a tüzelőberendezésnek. 

A tüzelés berendezései 

A biomassza tüzelésénél alapvető kérdés, hogy az eltüzelendő anyagot alakítsuk a meglevő 

tüzelőberendezéshez, vagy a tüzelőberendezést célszerű alakítani a biomassza keletezésekor a technológiából 

adódó formájához. Mindkét elképzelésnek van realitása és mindkét megoldásra van jó példa. Természetesen az 

volna a legnagyszerűbb megoldás, ha a biomassza a keletkezés formájában hagyományos tüzelőberendezésben 

eltüzelhető lenne. Ilyenkor is számos művelet előzi meg az eltüzelést, de ezekre a műveletekre, illetve ezek 

jelentős részére akkor is szükség van, ha ezek az anyagok más célra kerülnek felhasználásra. Ez a gyakorlatban 

azonban csak kedvezőtlen hatékonysággal valósítható meg, ezért a tüzelőberendezés vagy a tüzelőanyag 

átalakítása mindenképpen indokolt. 

A tüzelőberendezések teljesítményét a felhasználói igény határozza meg, de biomassza esetén az is korlátozó 

tényező, hogy a felhasználandó energiahordozót ne kelljen messziről szállítani. A nagy fajtérfogatú, kis 

energiasűrűségű biomassza nehézkes szállítása és a tárolás lehetőségei alapján 10 kW - 10 MW közötti 

teljesítményhatárok reálisak. Ilyen széles teljesítménytartomány és az előzőekben bemutatott sokféle 

tüzelőanyagforma miatt nagyon különböző tüzelőberendezések alakultak ki. 

A biomasszatüzelő berendezéseket a különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk, úgy mint.: 

• a működés folyamatossága szerint 

• szakaszos üzemű, 

• folyamatos üzemű berendezések, 
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• a felhasznált tüzelőanyag szerint 

• szalmatüzelők 

• fatüzelésű berendezések 

• aprítéktüzelők 

• brikettüzelők 

• pellettüzelők, 

• és a tűztérkialakítás, adagolásmód, stb szerint. 

Szalmatüzelő berendezések 

Tüzelés szempontjából az egyik legkézenfekvőbb mezőgazdasági melléktermék a szalma. A betakarítás olyan 

időszakra esik, amikor a szalma nedvességtartalma kicsi, így a közvetlen eltüzelése nagyon egyszerűnek látszik. 

Gyakorlatban azonban több ellenvetés is van a szalma eltüzelésével kapcsolatban. Az egyik ellenvetés az, hogy 

a szalma hagyományosan a papíriparban, vagy az állattartásban kerül felhasználásra, és az eltüzelhető 

mennyiség mindig megkérdőjeleződik. Reális követelmény, hogy csak a felesleges szalmamennyiség 

eltüzelésére lehet berendezkedni. 

A szalma eltüzelésének egyik lehetősége, hogy a betakarítás formájához igazodó tüzelőberendezést 

alkalmazunk. Ilyen tüzelőberendezések a nagy- és a kisbálatüzelők. A szalmabálák hagyományos rostélyos 

tüzelőberendezésben is eltüzelhetők, melyek tűztere akkora, hogy a bálák beleférjenek. Az ilyen un. átégős 

kazánokkal és a speciálisan a szalmabálák eltüzelésére kialakított kazánokkal folyamatos hőtermelés valósítható 

meg. A folyamatos hőtermelés mellett azonban a teljesítmény nem, vagy csak igen kis mértékben változtatható. 

Ez azzal függ össze, hogy a biomassza összetételéből következően az égéshez szükséges oxigén nagy 

mennyiségben van jelen magában az anyagban és így az égési folyamat a levegő mennyiségének változtatásával 

alig befolyásolható. 

 

39. ábra Alsóégésű bálatüzelésű kazán 
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40. ábra Folyamatosan üzemelő bálatüzelő 

 

41. ábra Átégő kazán 

A biomassza tüzelésénél a hőtermelés szabályozásának járható útja a tűztérbe bejuttatandó tüzelőanyag 

mennyiségének változtatása. Az ilyen biomassza-tüzelők elsősorban nem annyira a kazánok tűztér-

kialakításában különböznek egymástól, mind inkább a tüzelőanyag folyamatos ill. automatikus beadagolásának 

műszaki megoldásában. A megfelelő levegő-hozzávezetést több huzatszabályozó felszerelésével teszik lehetővé. 

A jó hatásfok céljából a legtöbb kazánt utóégető kamrával is ellátják. A szalmabálákat ilyen esetekben bontani 

kell és legtöbbször csigás adagolóval juttatják be a felaprózott anyagot a tűztérbe (42. ábra). 
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42. ábra Körbála tüzelő 

 

43. ábra Kisbála tüzelő automatikus adagolással 

A szalmatüzelő berendezéseknél is kialakítottak ún. előtét-tüzelőket (48. ábra). Ezek a berendezések kisebb 

teljesítményigénynél is sikeresen alkalmazhatók folyamatos szabályozott üzemre, és a már meglevő 

tüzelőberendezés is hasznosítható. 

 

44. ábra Bálával üzemelő előtét tüzelő 



 Energia-költség megtakarítási 

lehetőségek 
 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szalmán kívül még más mezőgazdasági melléktermékek is jelentős mennyiségben állnak rendelkezésünkre, 

elsősorban a kukoricaszár, de ennek nedvességtartalma miatt nem lehet közvetlenül eltüzelni és ezért ilyen 

tüzelőberendezéseket nem fejlesztettek ki. 

Fatüzelésű berendezések 

A tűzifa, vagy hasábfa eltüzelésére hagyományos berendezések alkalmasak. A hagyományos alatt ma már 

általában nem a tűztéri kialakítást, hanem a hagyományos felhasználási területet kell érteni: általában egyedi, 

vagy kisteljesítményű központi fűtésekhez alkalmazzák a tűzifa eltüzelésére kialakított kazánokat (45. ábra), 

kályhákat, kandallókat. A tűztéri kialakítás az utóbbi években megváltozott elsősorban a használat kényelme, 

szabályozhatósága és a környezetvédelem követelményei miatt. Ma már egy fatüzelésű kazán tűzterét ill. a 

beadagolás lehetőségét úgy oldják meg, hogy lehetőleg napjában csak egy alkalommal kelljen a kazánba 

tüzelőanyagot berakni, a tüzelést pedig a levegőbevezetés szabályozásával a mindenkori hőelvételhez igazítani 

(46. ábra). Gyakran a füstgázelvezetésnél un. λ szondát építenek be az emissziós értékek és a hatásfok javítása 

érdekében. 

 

45. ábra Hasábfatüzelő 

A fatüzelésű berendezésekben a tűzifa helyett un. biobrikettet is lehet használni. A biobrikett gyártása és 

alkalmazása azonban a brikettálás energiaigényessége miatt azonban csak szűk körben indokolható. Általában 

csak azokból az anyagokból érdemes brikettet készíteni, melyek más módon nem égethetők el. 
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46. ábra Korszerű fatüzelésű kazán 

Apríték-tüzelő 

A biomassza eltüzelésének legígéretesebb területe az apríték-tüzelés. Az apríték-tüzeléssel megoldható a 

tüzelőanyag automatikus adagolása és a teljesítmény szabályozása is. Az aprítéktüzelő berendezések 

teljesítménytartománya nagyon széles az egyedi fűtőberendezések néhány kW teljesítményétől a távhőellátás 

MW teljesítményig. 

Az apríték tárolása kisteljesítményű berendezések esetén a tüzelőberendezések melletti napi, vagy több napra 

elegendő mennyiségben, nagyobb teljesítmények esetén apríték-tároló helyiségekben általában az egész fűtési 

időszakra való mennyiségben történik. A tüzelőanyag betárolásának ideje általában a nyári időszak, de ilyenkor 

is szükséges, vagy célszerű az apríték szárítása. Ezt az apríték-tároló megfelelő szellőztetésével, vagy gyakran 

még a nap energiájának felhasználásával is elő szokták segíteni. 

Az apríték a tárolótól a tűztérbe általában csigás adagolóval kerül. A beadagolást természetesen a 

teljesítményigényhez igazodóan, tűzvédelmi és a visszaégést megakadályozva kell biztosítani. A 46. ábran egy 

tipikus apríték-tüzelő berendezés vázlata látható. 
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47. ábra Nagyteljesítményű apríték-tüzelő 

Az apríték-tüzelés meglevő tüzelőberendezéseknél előtéttüzelőként is kialakítható (48. ábra). Ez a megoldás 

kisebb teljesítmények esetén szélesebb szabályozási tartományt tesz lehetővé és ezen belül átlagosan jobb 

hatásfokot. Az ilyen berendezések azonban csak ritkán kifizetődőek. Inkább azt a megoldást választották, hogy 

az apríték közvetlen tűztérbe jutatása után történjen az anyag gázosítása. 

 

48. ábra Előtéttüzelő aprítékkal 

Pellet-tüzelők 

A pellet-tüzelők szerkezeti kialakításukat tekintve olyanok, mint az apríték-tüzelők. Általában azonban nagyobb 

teljesítmények esetén indokolatlan a tüzelőanyag pelletálása ezért a pellet-tüzelőket kisebb teljesítmények esetén 

alkalmazzák. A pellet minőségi állandósága, nagy energiasűrűsége és jó csomagolhatósága a kisteljesítményű 

kazánok, vagy egyedi fűtőberendezések számára kedvező tüzelőanyagot jelentenek. 
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49. ábra Pellet-tüzelő berendezés 

A melléktermék-tüzelés alkalmazási területei 

Az erdő- és mezőgazdasági melléktermékek tüzelésére elsősorban a keletkező anyagok helyéhez közeli 

környezetben kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy mindenekelőtt olyan hőenergia-igények kielégítését lehet 

biztosítani, melyek ennek a kötöttségnek megfelelnek. Ilyen hőenergia-igény az erdőgazdasági kitermelés és 

fafeldolgozás során jelentkező technológiai hőigény, valamint a mezőgazdasági termékek szárításánál szükséges 

energiaigény. Az ilyen jellegű igények azonban többnyire a keletkező hulladék egy kis részéből biztosíthatók, 

így lehetőség van a közelben jelentkező további hőenergia-igények kielégítésére. Ilyenek a lakóház, irodaépület, 

állattartó épület, műhelyek főtése stb. 

A hulladéktüzelés alkalmazási területe tehát alapvetően ahhoz kötődik, hogy ne kelljen messzire szállítani a kis 

energiasűrűségű energiahordozót, és lehetőleg ne kelljen hosszú időn keresztül tárolni. Azt, hogy milyen messze 

érdemes még elszállítani a mellékterméket, ezt több tényező befolyásolja és nem köthető csak a melléktermék 

fajtájához. Minden esetben konkrét számítást kell végezni, és ezt a számítást még ki kell egészíteni olyan 

elemzésekkel is, melyek során az alkalmazás megbízhatóságát, függetlenségét a hagyományos energiahordozók 

árváltozásaitól, stb. nem számszerűsíthető előnyöket is mérlegelnünk kell. A melléktermékek elfogadható 

szállítási távolságát, tárolási körülményeit és költségeit jelentősen megváltoztatja a brikettálás. 

A melléktermék-tüzelés alkalmazását azonban a szállítási távolságán és tárolási körülményeinek biztosításán 

kívül jelentősen befolyásolja az is, hogy a melléktermék-tüzelés technikailag és a megvalósítás költségei 

figyelembevételével milyen módon hozhatók létre. Technikailag fontos kérdés a hőigény megengedhető 

teljesítményingadozása. Ebből a szempontból előnyös a hőhordó közeggel üzemelő rendszerek építése, mert ily 

módon a hőtermelés teljesítményingadozásától függetleníthető a hőfelhasználás pontos teljesítményigénye. 

Ilyen megoldást célszerű választani szárításnál és állattartó épületek főtésénél. Más esetekben például 

műhelycsarnokok fűtésénél nincs szükség a hőhordó közeg teljesítménykiegyenlítő hatására. 

Befolyásolja a felhasználást a melléktermék tűztéri beadagolásának kedvező megvalósíthatósága is. Néha azért 

nem a mellékterméket használják, mert az anyag tárolása és tűztéri beadagolása sokkal több odafigyelést követel 

meg a felhasználótól, mint más hagyományos energiahordozó. Ebből a szempontból mindenképpen előnyös a 

több ház, esetleg egy falu fűtését biztosító melléktermék-tüzelésű távhőellátás. 
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A melléktermékek tüzelésével önálló használati melegvízellátás műszakilag megoldható, de erre sok példát 

mégsem találunk. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a melléktermék-tüzelés nagy tűztérigénye, a meleg-

víztárolás és a szabályozott tüzelési megoldás többnyire csak költséges rendszerrel oldható meg. Ezért 

használati melegvíz-termelést általában csak akkor biztosítják erdő- vagy mezőgazdasági melléktermékből, ha 

fűtési rendszert is ki kell építeni. 

Az alkalmazás felsorolt fontosabb szempontjai természetesen nem tértek ki minden felhasználási lehetőségre. 

Általában az mondható, hogy a tűzifa, pellet és brikett egyedi fűtő, használati melegvíz-termelő, vagy sütő-főző 

berendezésekhez használható, az apríték és pellet a központi ill. távfűtési rendszerekben, míg a szalmatüzelők 

elsősorban a mezőgazdasági technológiai hőigények esetén alkalmazhatók. Ma már a felhasználáshoz az 

energia-átalakítók széles köre kereskedelmi forgalomban kapható a kandallótól a tűzhelyen keresztül a kazánok 

széles választékáig . A mező- és erdőgazdasági melléktermékek és hulladékok tehát minden hőenergia-igény 

kielégítésére felhasználhatók, ennek technikai megoldásai többnyire ismertek, és konkrét alkalmazásról 

körültekintő, ökonómiailag számításba vehető (és a ma még nem számítható) előnyök együttes mérlegelésével 

kell dönteni. 

Geotermikus energia 

A megújuló energiaforrások többsége a napenergia sugárzással fölre jutó közvetlen, vagy átalakult formája, 

mely a napban végbemenő maghasadásból származik. A Föld belső melege nem más, mint a föld belsejében a 

magmában végbemenő maghasadás hőtermelése. A geotermikus energia is részben ennek a hőnek a 

megnyilvánulása. A geotermikus energia okozza a hegységek kiemelkedését, az óceánok fenekének süllyedését, 

a földrengéseket, vulkánok működését. 

A geotermikus energia mennyisége 

A kőzetek radioaktív bomlásából származó hő a Föld belsejében jelenik meg és onnét folyamatosan áramlik a 

felszín felé. A hőáramláshoz szükséges illetve kialakuló geotermikus gradiens 

 

amely a mélységváltozásra eső átlagos hőmérsékletnövekedést fejezi ki. A geotermikus gradiens földi átlagban 

mintegy 25 °C/km, kontinensünkön 30 °C/km. Magyarországon átlagban 50 °C/km, egyes helyeken még 

nagyobb. A geotermikus gradiens értékétől függően változik a felszín felé áramló, a felület egységére eső hő. 

 

Ezt nevezik geotermikus hőáram-sürüségnek. Értéke földi átlagban 50 kW/km2. Ezzel a Föld teljes felszínére 32 

TW hőteljesítmény kerül. 

Magyarországon a geotermikus hőáram-sürüség kb. 80-90 kW/km2, a világátlagnak közel kétszerese. Hazánk 

93030 km2 területére számítva 90 GW hőteljesítmény jut, de ez igen kis sűrűségű energia, amelyet nem lehet 

hasznosítani, hanem veszteségnek kell tekinteni. A geotermikus energiát csak olyan helyeken lehet 

energiaforrásként számításba venni, ahol a geotermikus hő koncentráltan jut a felszínre: nagy a geotermikus 

gradiens, nagy a geotermikus hő mennyisége és magas a hőmérséklete, víz vagy gőz formában jön a felszínre. 

A meleg- vagy forró vizet termelő hőforrások a legrégebben ismert geotermikus energiaforrások és gyógyászati 

hasznosításuk nagy múltra tekinthet már vissza. Villamosenergia-termelésre használható hőforrás, ahol gőz 

formában tör elő a hőenergia, csak kevés van a világon. (Izland, USA, Új-Zéland, Olaszország és újabban 

Oroszország és Japán) 

A geotermikus energia hasznosításának fő területe a fűtés, a hőenergiának mezőgazdaságban és balneológiában 

(gyógy- és termálfürdők és kapcsolódó intézmények) való hasznosítása. Ez utóbbinak, főleg hazai 

vonatkozásban van jelentősége. (1976-ban a hazai geotermikus energia 50 %-ban a gyógy- és termál-fürdőkben 

került felhasználásra). A geotermikus energiahasznosítás új területe a föld alatti forró kőzetek hőjének felszínről 

lejuttatott hőhordozó közeg segítségével való kivonása. "Száraz - forró kőzetes" eljárásnak nevezik, s kb. 5000 

m mély furatokra támaszkodik, ahol a kőzet hőmérséklete 150-200 °C közötti. A kőzet hidraulikus fellazítása 

után vizet sajtolnak le a mélybe, felhevül és egy szállító furaton keresztül jut a felszínre. A 150-170 °C 
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hőmérsékletű víz hőcserélő közbeiktatásával adja le energiatartalmának egy részét, majd ismét visszapréselik a 

fellazított kőzet térségébe. Ez az eljárás kutatási stádiumban van még, de sok reményt fűznek hozzá. Ma még 

nem tudható, hogy a módszer alkalmazása a forró kőzetek lehűlése miatt nem okoz-e meg nem engedhető 

geológiai elváltozásokat. 

Magyarországi geotermikus energia-hasznosítási adottságok 

Magyarország jelentős mennyiségű geotermikus energiával rendelkezik. Az ország területének mintegy 40 %-án 

tárható fel termálvíz. A kitermelhető mennyiséget minimálisan 50, maximálisan 300 milliárd m3-re becsülik. 

Hazai sajátosságunk azonban, hogy geotermikus rendszerünk passzív alacsony hőmérsékletű és elválaszthatatlan 

közvetítő hordozójától, a hévízkészlettől. 

Magyarországon kb. 40 000 km2 területen lehet gazdaságosan geotermikus energiát termelni. A vizsgálatok 

szerint 4 km2-enként és rétegenként lehet egy-egy kutat telepíteni. 3-4 réteg is megnyitható volna, de biztonsági 

okokból 2-2 réteggel számolnak, tehát 20 000 fúrás telepíthető. (A "normálkút": 1500 lit/perc teljesítményű, 80-

100 °C kifolyó vízhőmérséklet mellett.) 1978-ban 515 geotermikus kút 1408 MW hőteljesítménnyel termelt, s 

egy kútra átlagban 2800 kW hőteljesítmény jut. Elméletileg tehát 20 000 x 2,8 = 56 000 MW hőteljesítményt 

lehetne kinyerni. Éves szinten 30 %-os kihasználással számolva a kitermelhető hő mennyisége: 

56 000 MW x 0,3 x 8 760 h = 140 160 000 MWh 

Ez megfelel 505 PJ-nak. 

A fenti viszonylag kis mélységekben (max. 2000 m) rendelkezésre álló hőteljesítmény gazdaságos 

kitermelésére, fűtési célokra - világviszonylatban - Magyarországon vannak meg a legkedvezőbb lehetőségek. 

A kedvezőnek tartott geotermikus energiakészletünket a felső 3000 m-es földrétegben 56.1021 J-ra becsülik. Ez 

tekinthető ebben a rétegben elméleti készletnek. Tájékoztató felmérések szerint a tárolt termálvízkészlet 2,5 . 

1015 kg, melynek hőtartalma 0,57 . 1021 J, hőmérséklete 30-130 °C között változik. Jelenleg ez tekinthető 

műszaki készletnek, ami az elméletinek egy százaléka. 

A legutóbbi felmérés szerint hazánkban mintegy 620 termálkút van, melyeknek kifolyóvíz hőmérséklete 35 °C-

nál nagyobb és 180 darab azoknak a kutaknak a száma, amelyekből kifolyó víz hőmérséklete eléri, ill. 

meghaladja a 60°C-ot és így energetikai célra már hasznosítható. Jelenleg a kitermelt víz mennyiségének 

mintegy 45 %-a hasznosul energetikai célokra. Ezzel a mennyiséggel elvileg évente mintegy 200000 tonna 

olajat lehetne helyettesíteni. Sajnos a valóság azonban azt mutatja, hogy ennek a mennyiségnek nem egészen a 

felét hasznosítjuk csak, mert a hasznosító berendezések műszaki színvonala sok esetben nem megfelelő. 

Az ország területén két regionális hévíztároló nagyrendszer helyezkedik el. E két nagy rendszer közül az egyik a 

felsőpannónia porózus (homok - homokkő) rétegek alkotta rezervoárrendszer, a másik a triász időszaki 

repedezett - hasadékos, részben karsztosodott karbonátor kőzetek alkotta rezervoár-rendszer. Jóllehet e két nagy 

hévíztároló egységen kívül számos más kis rendszer is feltártak, de ezek lokális jelentőségűek. A hazai héviz-

készleteknek túlnyomó része a fenti két regionális rendszerben helyezkedik el és ez képezi a héviz-hasznosítás 

alapját. A meglevő termálkutak 70 %-a a felsőpannóniai, 20 %-a a triász időszaki hévíztároló rendszert csapolja 

meg, míg a 10 %-a a devontól a kvarterig terjedő különböző geológiai korokban képződött rezervoárokból 

termel. 

A jelenleg meglévő hévízhasznosítási infrastruktúra az optimális hidrogeológiai viszonyokkal jellemzett 

területeken található, így elsősorban Csongrád, Békés, Hajdú, Szolnok és Győr megyében. E felsőpannóniai 

hévízkészlet ezeken az optimális területeken kiváltképpen alkalmas komplex hévízhasznosításra, a 

balneológiától a mezőgazdasági hasznosításon keresztül egészen a használati melegvízellátásig és épületfűtésig. 

A triász karbonátos kőzetekből álló rezervoár-rendszer már kisebb területű a hévízkészlete is kisebb, de 

fontossága elsősorban fürdőügyi - gyógyászati vonatkozásban rendkívül nagy. 

A két hévíztároló nagyrendszer vízutánpótlódási viselkedése eltérő. Míg a triász karbonátor hévízrezervoár - 

eltekintve az igen nagy mélységű, vagyis 2000 m alatti részletektől - az aktív vízkicserélődési övezet tartozéka, 

tehát utánpótlódó vízkészlettel rendelkezik, addig a felsőpannónia hévízkészlet túlnyomó része nem megújuló, 

hanem statikus jellegű és nincs aktív utánpótlódása. A legutóbb végzett elméleti vizsgálatok ugyan bizonyos 

keresztirányú vízátadás lehetőségét feltételezik, ez azonban még nem nyert ezideig egyértelmű bizonyítást. 
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Még ennél is lényegesebb szempont ezeknél a felsőpannóniai hévíztároló-rendszereknél a felszálló, magától 

kifolyó víztermelésnél nélkülözhetetlen rezervoárenergia készlet, melynek döntő tényezője a vízben oldott 

gáztartalom. E gáztartalmak leürülése napjainkban egyre nagyobb mértékű, s ennek következtében jelentős 

vízhozam csökkenések, sőt a kifolyóvíz-termelés megszűnése tapasztalható. A természetes gázlift csökkenés 

folytán nagyon sok hévízkút termelése csökkenő tendenciát mutat. E jelenség általános, s ezért igen szigorú 

vízkészlet- és réteg energiagazdálkodást tesz szükségessé. 

A gyakorlatban a termál-kutak kétféle fajtáját különböztetjük meg: pozitív és negatív vízkivételűek. A pozitív 

kutaknál a termálvíz szabad kifolyással jön a felszínre, a negatív kutaknál szivattyús kiemelés szükséges. 

Valamely termálkút pozitivitását a rétegnyomás, a víz gáztartalma stb. teszik lehetővé. Hosszabb termeltetési 

idő után (10-15) ezen értékek módosulhatnak, a kút vízhozama mindinkább csökken, és a korábban pozitív kút 

negatívvá válik. Mind az ilyen, mind az eredetileg is negatív kutak esetében a víz kitermelése csak gépi úton 

oldható meg. 

A hasznosítható vízhozam az a térfogatáram, amelyet a kút állandósult üzemben biztonságosan és károsodás 

nélkül szolgáltat. Ennek értékét az illetékes vízügyi hatóságok határozzák meg. 

Kémiai szempontból legfontosabb az összes oldott alkotórész (szilárd és gáz) tömege (mg/l), amely nemcsak a 

hasznosítás, hanem a csurgalékvíz elhelyezésének szempontjából is lényeges. A termálvíz agresszivitása és 

sókiválási hajlama a nyomás, a gáztartalom és a hőmérséklet változásával módosul, ezért ezeket minden egyes 

beavatkozás után újból meg kell vizsgálni. 

Gázleválasztó szükséges abban az esetben, ha a termálvíz gáztartalma a felhasználást akadályozza, vagy ha az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Gázleválasztó berendezést célszerű létesíteni akkor is, ha a 

termálvízzel feltörő éghetőgáz-tartalom gazdaságosan felhasználható. A gázleválasztó lehet külön álló, vagy 

más műtárggyal (pl. tárolóval) egybeépített berendezés vagy készülék. 

Az általánosan alkalmazott geotermikus energia-szolgáltató rendszer a termálvíz kútból, a kútfejből, szükség 

esetén kompresszorból vagy búvárszivattyúból, a vízkezelő rendszerből, a szivattyú állomásból, a hőhasznosító 

rendszerből és a lehűlt vizet elvezető rendszerből áll. Negatív kút esetén, vagy a vízhozam fokozása érdekében a 

kutat kompresszorozzák, vagy búvár-szivattyút építenek be. 

Kompresszorozás esetén a kútba benyomott levegő (esetleg metángáz) keveredik a vízzel, így lecsökkenti annak 

sűrűségét olyan mértékben, hogy a víz már kifolyik a terepszinten. A benyomott levegő mennyiségét, 

nyomásértékét, és a levegőcső benyúlását a víz nyugalmi szintje alá esetenként méretezni kell. 

A kompresszorozás az alacsony hatásfok és a tartós, folyamatos üzemre túl kényes gépi berendezés miatt nem 

alkalmas egy-egy több ezer órás (például egy fűtőberendezés) üzem fenntartásához. Ez szükségessé tette a 

szivattyúzás alkalmazását. 

A szivattyús termeltetés esetén olyan különleges "búvárszivattyúk" beépítésére kerül sor, amelyek a kútba 20-80 

m mélyre leengedve biztonságosan és 70-72 % hatásfokkal dolgoznak. Gondot jelent a vízben levő homok és 

gáz tartalom, valamint a magas (90-95 *C) hőmérsékletű víz miatt jelentkező szerkezeti problémák 

kiküszöbölése. 

A hazai termálvizek minőségére általában a magas metángáz, az oldott vas- és mangán, valamint az ammónia 

tartalom, továbbá a korrózióra vagy a hőkiválásra való hajlam és a magas összes oldott sótartalom a jellemző. 

A felsorolt jellemzők, az utolsó kivételével, szükségessé teszik a termálvizek kezelését a felhasználás előtt, a 

sótartalom pedig megnehezíti a felhasznált és lehűlt, esetleg szennyeződött termálvizek elhelyezését. 

A vízzel együtt gyakran jelentős mennyiségű gázok is feltörnek, amelyek összetételüktől függően 

robbanásveszélyt (CH4), vízkő kiválást és korróziót okozhatnak. Előfordul, hogy a víz jelentős mennyiségű 

homokon is hoz magával, amely az áramlási sebesség csökkenése esetén leülepedik a rendszerben és 

dugulásokat okoz. Amennyiben közelben szénhidrogén adottságú terület van, úgy a víz gyakran olajnyomokat is 

tartalmaz és színe, szaga miatt bárminemű hasznosítása akadályokba ütközik. 

A víz Ca, Mg, CO2 tartalmától, a nyomás és hőmérséklet egymáshoz való viszonyától stb. függően alakul ki a 

"vízkő" a termálvíz-szolgáltató rendszerben. A nyomáscsökkenés mértéke általában, a kút felső 40-60 m 

szakaszában éri el azt az értéket ("buborékpont), amikor a vízkőkiválás megkezdődik. Legintenzívebb a kiválás 

a kútfej és környékén, de folytatódik még nagy távolságban a fűtőrendszeren belül is. 
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A kivált vízkő eltávolítására kezdetben mechanikus eljárást alkalmaztak, majd kialakult a ma is általánosan 

használt savazásos eljárás, amely biztos és tartósan alkalmazható megoldást jelent. Azonban a gondatlan sósav 

adagolás következtében sok esetben, tönkre megy a kút-közeli vezeték, tartály stb. 

A hasznosított termálvíz elhelyezésének előírása szerint közcsatornákba 40 °C-nál nagyobb hőmérsékletű vizet 

nem szabad bevezetni és az oldott ásványi só maximálisan 2000 mg/l lehet. Az elhelyezéshez előzetesen Elvi 

Vízjogi Engedélyt kell kérni a területileg illetékes Vízügyi Hatóságtól. 

A geotermikus energia hasznosítása 

A geotermikus energiát képviselő termálvizet viszonylag alacsony hőmérséklete miatt nagy távolságra szállítani 

nem gazdaságos. Ezért csak ott érdemes kutat fúrni, ahol potenciális felhasználó van, ill. a felhasználót a 

meglévő kút közelébe kell telepíteni. 

A kút közelében kell elhelyezni a szükséges berendezéseket, az esetleges víztározót, a gáztalanítót és a 

vízkezelő berendezést. Törekedni kell arra, hogy a termál-kutakat állandó vízvétellel lehessen kihasználni, - 

télen-nyáron - ha arra lehetőség kínálkozik. A kútból csak annyi vizet szabad kitermelni, amennyit gondos víz-

(hő-)gazdálkodás mellett hasznosítani lehet. A legtöbb kút hosszabb üzemszünet után elveszíti pozitivitását, de 

újra beindítása ma már nem jelent problémát. Az indokolatlan vízkitermelés nemcsak a kút élettartamát rövidíti 

meg (csökkenti a vízkészletet), hanem fokozza a vízelhelyezés problémáját is. 

A műszaki és gazdasági tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy a termálvíz és a benne levő geotermikus 

energia egycélú felhasználása is lehet rentábilis. Általában azonban a termálvizek többcélú, komplex 

felhasználása célszerű, az adott területen számításba jövő megoldások figyelembevételével, mérlegelésével. 

A geotermikus energia "komplex" hasznosításának fogalma nem teljesen tisztázott. A hőtartalom többlépcsős 

kihasználása (pl. a termálvízzel először a növényházakat, majd a részben lehűlt vízzel a fóliasátrakat főtik) még 

nem komplex hasznosítás. Jobban megközelíti ezt a fogalmat, amikor hasznosítják a vízzel együtt feltörő 

metángázt, a víz hőtartalmát, magát a termálvizet, a vízben levő ásványi sókat stb. 

Környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb a termálvizek komplex hasznosítása. A hazai hévizek minősége 

és mennyisége lehetővé teszi a hévízkútjaink komplex és többlépcsős hasznosítását. A komplex hasznosításon 

az egyes alkalmazási területek párhuzamos kapcsolását (pl. kommunális hasznosítás mellett ipari hasznosítás) 

vagy a szezonális kihasználását (télen fűtés, nyáron hűtés), a többlépcsős hasznosításon pedig a felhasználási 

területek hőmérséklet szerinti sorba kapcsolását értjük (pl. mezőgazdasági hasznosításnál növényházak fűtése 

után a távozó víz az intenzív haltenyésztő rendszerbe kerülhet). A komplex hasznosítás a víz hőmérsékleti 

viszonyaitól függően alkalmas lehet villamosenergia termelésére is. 

Videó: 

Földhő hasznosító fütési rendszer 

A termálvíz-elhelyezés problémái 

A használt hévizeket nem könnyű kezelni. A nagy sótartalom következtében az esetek nagy részében az 

élővízbe nem vezethetők be, mert környezeti gondokat okozhatnak. Ez csak akkor nem lép fel, ha a használt 

hévíz mennyisége elenyésző a befogadó víz mennyiségéhez képest. Az ilyen esetek egy részében a használt 

hévizet a vegetációs, ill. öntözési időszakban ideiglenesen tárolják, s szezonon kívül engedik le a csatornába. Az 

ideiglenes tározás a talajvízzel kapcsolatban okozhat gondot. Lehet a használt vizeket kezelni is, de ez nagyon 

drága. A szükséges vízkezelések pl. metánmentesítés, vas- és mangántalanítás, pH beállítás, oxigén mentesítés, 

vízstabilizálás, lágyítás, vízelhelyezés hőfoktól függően hűtés, oxigénbevitel. A víz elhelyezésével kapcsolatos 

gond csökken, ha csak a víz hőenergiáját hasznosítják, majd ezután a lehűlt vizet a kutakon keresztül 

visszatáplálják, visszanyomják. Az eddigi ilyen irányú kísérletek eredményei alapján azonban nem mondható, 

hogy ez a módszer általánosan alkalmazható. A hasadékos és durvább szemű, porózus tárolók kivételével a 

hévíz visszasajtolás nem tekinthető technikailag megoldottnak. A módszer előnye viszont, hogy 

készletgazdálkodási szempontból nem terheli a környezet felszín alatti víztárolóit, ha a vizet a termelőkútba 

nyomják vissza. A hévíz visszatáplálása technológiája további fejlesztésre szorul, például a visszatáplálás előtti 

vízkezelést illetően. A vízkezelések nagy részben megegyeznek az élővízbe helyezett hévizek vízkezeléseivel, 

kiegészítve a visszasajtolás előtti vegyszeradagolással és/vagy szűréssel és fertőtlenítéssel. 

A geotermikus energia környezetvédelmi összefüggései 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3859,Epuletenergetika_3
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A geotermikus energia környezetvédelmi előnyei a fosszilis energiahordozókkal szemben: 

• bár az országos energiamérleg szempontjából jelenleg még nem bír nagyobb jelentőséggel, de arra alkalmas, 

hogy helyi viszonylatban egy adott fogyasztó igényét akár 100 %-ban is kielégítse 

• sokoldalú lehetőséget nyújt a komplex hasznosításra, és egyben a környezetbarát technológiák 

megvalósítására 

• a geotermikus rendszerek CO2 kibocsátása elhanyagolható a hagyományos égetéses erőművek által okozott 

kibocsátáshoz képest 

• az olaj, gáz és nukleáris anyagokhoz viszonyítva a geotermikus energia használata nem tartalmaz semmilyen 

szállítási kockázatot 

• a geotermikus energia megújuló energiaforrás: a felhasznált meleg víz a kitermelési helyre vissza is nyomható 

• a termálvizes erőmű nem zavarja a természetes tájképet sem, így a természetbe történő beavatkozás a lehető 

legkisebb mértékű 

• a berendezések kialakítása is jobban illeszthető az adott természeti tájba. 

Bár viszonylag alacsony hőmérséklete miatt a hasznosítási köre, valamint az egy adott ponton kitermelhető 

geotermikus energia mennyiségi kötöttsége miatt a hasznosító berendezés hőellátási lehetősége korlátozott, 

hasznosítása műszakilag jóval bonyolultabb, így fajlagos beruházási költsége is nagyobb. Mindezen hátrányok 

azonban elhanyagolhatók azzal az előnnyel szemben, hogy felhasználásával olajat, szenet, földgázt, tehát 

magasabb hőértékű energiahordozókat lehet kiváltani, melyek elégetése során keletkezett égéstermékek, 

füstgázok a környezetet határozottan terhelik lásd: légszennyezés, üvegházhatás, savas esők problémája. 

Földhő hasznosítás 

Épületek fűtésére – éppen a környezetvédelmi problémák és költségek miatt – a geotermikus energia 

hasznosításának egy egyszerűbb módját használják az utóbbi időben. A geotermikus energiának ez a használati 

módja az un. földhő hasznosítás. A földhő hasznosításnál a hőenergia forrás a földből vagy felszíni vízből 

kivont hőt hőszivattyúval magasabb hőmérsékletszintre emelik és így használják fűtésre. A hőenergiát 

háromféle módon vonja ki a felszíni közegből: 

• nyitott hurkú rendszer 

• zárt hurkú rendszer 

• zárt föld hurkok 

• tó hurkok 

• Közvetlen elpárologtatású rendszer 

A nyitott hurkú rendszer talajvizet (kút) vagy felszíni vizet (tó) használ arra, hogy hőt vonjon ki, ill. hőt 

szállítson az adott hőszivattyús rendszerbe. 

Mikor kútvizet használnak, a hő talajvízhez való hozzáadása ill. abból való kivonása után a kibocsátott vizet 

valahova el kell vezetni. A megoldás lehet az, hogy vagy visszakerül a talajba visszavezető kúton keresztül, 

vagy pedig alagcsövekbe kerülhet. 

A területileg illetékes vízügyi hatóság megengedheti a víz elvezetését felszíni vizekbe is, mint pl. 

vízmedencékbe, tavakba, folyókba. 

A legtöbb nyitott rendszerek használatára tervezett földhőszivattyúnak kW-onként 1,6–4,5 l/min víz 

tömegáramra van szüksége a megfelelő működéshez. 
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50. ábra Nyitott kétkutas rendszer 

 

51. ábra Nyitott kutas rendszer felszíni vízelvezetéssel 
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52. ábra Nyitott kutas rendszer felszíni vízelvezetése, száraz, nyított területre 
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53. ábra Nyitott kutas rendszer dréncsöves vízelvezetéssel 

A zárt hurkú rendszer varratmentes csővezetékből áll, hőhordozója vizet és fagyásgátló adalékot tartalmaz, 

amelyet a földfelszín vagy vízfelszín alatt helyeztek üzembe, hőcserélőként működik. A hőenergia a 

csővezetéken keresztül megy hőhordozó közegbe, ill. onnan a hőszivattyú hőcserélőjéhez. Ez a legáltalánosabb 

ún. három körös rendszer: a hőforrás kör, a hőszivattyú kör és a hőleadó kör. 

Zárt hurkú rendszereket üzembe lehet helyezni horizontálisan mélyásó kotrók vagy árokkotrók által ásott 

árkokban, vagy 5–8 coll átmérőjű vertikális fúrásokban, amelyeket a kutak fúrásánál használt fúróberendezéssel 

létesítenek. 

Mindkét rendszer megköveteli a műbizonylattal rendelkező műanyagcsövek használatát. Ez a polietilén csövet 

tekercsekben szállítják, amelyet keménypolietilén hegesztéssel kell csatlakoztatni a gázvezetékeknél használatos 

hegesztési technológiával. 

A zárt hurkú rendszerekben használt folyékony oldatnak vízből és fagyásgátló adalékból kell állnia, korrózió és 

baktériumok elterjedését gátló szerek lehetséges hozzáadásával. A fagyásgátlóra szükség van, mert a hurok 

folyadék hőmérséklete akár -4 °C -ra is eshet a tél közepétől a tél végéig terjedő időszakban. Ezért megfelelő 

fagyásgátlót kell hozzáadni a gyűjtő rendszerhez, hogy védelmet biztosítson legalább -10 °C-ig. 

A legutóbbi időkig a talajban történő használatra elfogadott fagyásgátló vegyszerek közül a metanolt használták 

leginkább, azonban, egyre növekvő figyelem fordult a környezeti kockázat felé, amit metanol folyadék talajba 

való szivárgása okozhat. A legtöbben úgy gondolják, hogy a kockázat kicsi, mert a metanol kevésbé toxikus 

vegyszerekre bomlik azután, hogy a talajba került, ill. a talaj baktériumokkal kapcsolatba kerül. Új, biztonságos 

fagyásgátló, amely jó hőátadó jellemzőkkel és alacsony korrozivítással bír, a káliumacetát GS4, amely a 
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fagyásgátlók "Cadillec"-je (vagy a Lexus) lehet egy gyártó véleménye szerint. Ez lehet a legjobb, viszont 

nagyon drága. Egyéb elfogadható fagyásgátlók a propilénglikol (rossz hőátadó és nehéz szivattyúzni), kálium-

karbonát (K2CO3, nátrium-klorid; és kalcium-klorid (CaCl2) 575 (az ANCO ezt használja speciális korroziógátló 

szerrel együtt). Mielőtt kiválaszt egy adott fagyásgátlót, ellenőrizze a szivattyú és a hőszivattyú gyártójával azt, 

hogy biztos legyen abban, hogy az adalék elfogadható. A fentebb említett termékek közül néhány bizonyos 

hőcserélőknél idő előtti korróziót okozhat, mivel nem azokhoz tervezték őket. 

Közvetlen elpárologtatású rendszernél a hőszivattyú munkaközege hőhordozó közegként kering. A kollektort 

vagy a szondát párologtató körnek is nevezik. Ez az ún. két körös rendszer: egy kör a hőforrás és a hőszivattyú 

köre és a másik kör a hőleadó köre. Ez olyan földhőt használó rendszer, amely műanyag-bevonatos rézcsövet 

használ ahhoz, hogy közvetlenül vonjon ki, ill. szállítson hőt a talajba attól függően, hogy fűtés vagy hűtés a 

feladat. Ennél a rendszernél egy hőcserélőre és egy keringtető szivattyúra nincs szükség, így azonos feltételek 

mellett e rendszer nagyobb COP és SPF értékkel rendelkezik. Ezek a földhőszivattyúk most válnak 

beszerezhetővé, tehát kevés tapasztalat áll rendelkezésre. Mikor ilyen rendszereket szerel, vagy helyez üzembe, 

fokozottan bizonyosodjon meg arról, hogy a gyártó utasításait kövesse. 

A nyitott rendszerű gyűjtő 

A vízkút rendszer a legáltalánosabb nyitott hurkú rendszer, létesítéséhez a területileg illetékes hatóságtól vízjogi 

engedély beszerzése szükséges. 

Vízmedencék, tavak és folyamok általában nem javasoltak a víztesteket és a vízi életet érintő ellentétes 

környezeti hatások miatt, nem beszélve a gyűjtő rendszerbe bekerülő hordalék problémájáról. Létesítéséhez a 

területileg illetékes építési hatóságtól engedély beszerzése szükséges. 

A tervezés, kiépítés követelményei 

Vízkútat használó nyitott rendszer praktikus a következő feltételek mellett: 

• jó a víz minősége (pl. ivóvíz minőségű), 

• a vízmennyiség elegendő ahhoz, hogy olyan áramlási sebességet biztosítson, amely a hőszivattyú számára 

szükségessel egyenlő, vagy annak másfélszerese, és esetleg a háztartási víz hozzáadását is beleértve 

(emelkedő vízdíjak), 

• amennyiben elfogadható alacsony költségű vízelvezetés lehetséges. 

A nyerőkút víz-hőmérsékletének, -tömegáramának és a tervezett hőszivattyú paramétereinek 

figyelembevételével könnyedén kiválasztható az a hőszivattyú, amelyet a meglevő kút ki tud szolgálni. 

A kiválasztott gép paramétereinek ismeretében a kimenő csúcsteljesítmény meghatározható. Ebben az esetben 

az éves kWh mennyiségek alakulása kevésbbé befolyásolja a COPéves alakulását. A COPéves érték alakulását 

ebben az esetben elsősorban a fűtési hőmérséklet befolyásolja. Ezért ebben az esetben is gondot kell fordítani a 

belső hőleadó rendszer pontos hőtechnikai és hidraulikai méretezésére, hogy a hőleadó rendszer illeszkedjen az 

alkalmazott hőszivattyú optimális fűtési hőmérsékletéhez. Figyelembe kell venni tervezéskor a vízhozam 

változásának kockázatát, és az. ún. neutrális zóna felett elhelyezkedő talajvíz hőmérsékletének hóolvadás okozta 

jelentős csökkenését is. 

A kút kapacitás és kútvíz hőmérséklet 

Amennyiben nyitott rendszert fognak üzembe állítani, engedéllyel bíró kútfúrótól a nyerő- (táp-) és nyelő- 

(visszavezető-) kút megfelelő vízhozamáról, valamint a kútvíz hőmérsékletéről bizonyítékot kell beszerezni. Ez 

azt teszi szükségessé, hogy vagy a háztulajdonostól, vagy a kútfúrótól a kút nyilvántartás egy példányát kell 

beszerezni. Amennyiben a kút nyilvántartása azt mutatja, hogy a kút elegendő vízáramlás biztosítására képes 

mind a földhőt használó rendszer, és esetleg mind a háztartási használatra. Ha az üzembe helyezése után nem 

elegendő a vízáramlás és a vízhőmérséklet, probléma jelentkezik, akkor a szerelő ill. az üzembehelyező 

vállalkozó védve van. A nem megfelelő vízáramlás sajnos sűrűn előforduló probléma, így feltétlenül szerezzen 

be a kút adatairól egy példányt bármilyen munka elkezdése előtt. 

A víz elvezetése, elrendezési vázlatok 
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Ideális esetben a talajvizet vissza kell vezetni ugyanabba az akviferbe, amelyből jött, jóllehet ahol a hatóságok 

számára az elfogadható, a nyitott rendszerekből a víz levezethető alagcsőrendszeren át hasonló vízminőségű 

másik akviferbe nyelő-(visszavezető) kúton keresztül, vagy a területileg illetékes építési hatóságtól 

jóváhagyással, az esővíz elvezető csatornába. 

Habár a talajvíz visszavezetése ugyanabba az akviferbe kívánatos, nem mindig praktikus amiatt, hogy néhány 

esetben szükség van nyelő (visszavezető) kút ásására, amely megnöveli a költségeket. A talajvíz visszavezetése 

ugyanabba az akviferbe a következő feltételek mellett a leginkább kívánatos: 

• a használt talajvíz szennyezett vagy rossz minőségű; 

• a területileg illetékes vízügyi hatóság utasítja azt a létesítés területén. 

Az egyik legáltalánosabb megközelítés a nem szeptikus vizes talajba, azonban ez csak akkor fogadható el, ha a 

talajvíz minősége ugyanolyan vagy jobb, mint a terület felszíni vizének, hacsak a szabályozó hatóság ezt nem 

tiltja meg. 

Egyéb követelmények 

A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a kútvíz fenntartható víznyomása másfélszer haladja meg mind a 

háztartási víz és a hőszivattyú(k) szükségletek egészét. Ez a vízhozam nemcsak a kút elméleti kapacitására 

vonatkozik, hanem az üzembe állított kapacitásra a már meglévő vagy beszerelendő hőszivattyúval. 

Rendelkeznie kell kútnyilvántartással, amely igazolja a szakszerűséget a munkák elindítása előtt.. 

A csövezetéket minden rendszeren egyértelműen azonosítani kell egy jelzéssel a felszíni vízforrásba történő 

belépés pontjánál. 

A víz tisztaságát is figyelembe kell venni. Amennyiben nincs már meglévő kút a helyszínen, akkor a vízmintát 

csak a helyszínről szabad venni. Az összes gyűjtő csövet el kell látni egy rugós lábszeleppel és szűrővel, hogy 

homok és más koptató anyagok ne kerülhessenek be a hőszivattyúba. 

A legáltalánosabban elterjedt kútvíz rendszer egyetlen vízszivattyút használ, amelyet a kútban helyeznek el 

(búvárszivattyú). Ezt a szivattyút az a vízmennyiség alapján kell kiválasztani. A hőszivattyúk számára szükséges 

vízmennyiség a gyártók üzembe helyezési utasításaiban megtalálható. 

A szivattyú rövid keringésének a hatását is tekintetbe kell venni. Amennyiben a szivattyú folyamatosan elindul 

és megáll nagyon rövid időszakonként. A légüst nyomását nyomáskapcsolóval kell behatárolni (min. és max.), 

úgy, hogy a szivattyú hosszú ideig működhessen és azután pihenjen egy másik hosszan tartó időszakaszban. A 

rövid időszakú keringés lecsökkentése növeli a szivattyú élettartamát, és a rendszer teljes hatékonyságát. 

Lássa el az elvezető csöveket egy olyan készülékkel, amely állandóan fenntart 3 kPa-os minimális csőnyomást. 

A zárt hurkú rendszerek 

Az ilyen rendszerek lényeges sajátossága, hogy a tervezés alapja a talajból kivett éves hőmennyiség (kWh) 

szolgál, és nem csupán a gázkazános rendszereknél megszokott csúcsteljesítmény szükségletet (kW) kell 

meghatározni. A tervezési eltérés azzal magyarázható, hogy a talajban a hő teljes visszapótlása viszonylag lassú 

folyamat, heteket, hónapokat vesz igénybe. 

Az adott típusú földhőszivattyúhoz szükséges szondák hosszának megállapítása, a hidraulikai paraméterek 

kiszámítása a fűtés és hűtéstechnikai ismereteken túl geológiai ismereteket is feltételez, valamint olyan 

számítási módszert, amely tapasztalatokon, kísérleteken alapul. 

Kollektoroknál (szondáknál) gyakran alkalmazott csőátmérő méretek: 20, 25, 32 és 40 mm. 

Fontos azonban tudni, hogy semmi sem kifogyhatatlan – ha a felhasználás sebessége meghaladja az 

újratermelődés sebességet, akkor lokálisan hiány keletkezik. Hőszivattyúzásnál sok méretezési hiba erre 

vezethető vissza. Pl. ha a felhasznált terület felmelegedési (regenerációs) idejét a méretezésnél nem veszik jól 

figyelembe. 

A földszondák tervezése 
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A hőszivattyú földszondái a sekély mélységekből, általában a földfelszíntől párszáz méternél nem mélyebbről, 

környezetbarát módon, közvetett úton, ún. zárt rendszerben, azaz hőcserélővel veszik ki a földkéregből a 

geotermikus hőt. A rendszer létesítéséhez a területileg illetékes bányakapitányságtól engedély beszerzése 

szükséges. 

A függőleges elrendezésű földszonda mélysége a talajfelszíntől mérve általában 50−240 m. A helyi 

adottságoktól és a teljesítményszükséglettől függ a földszondák száma, ami épületcsoportok esetén akár több 

száz is lehet. Ezek 5–30 °C hőmérsékletű talajok, illetve sekély víztartók hőtartalmát hasznosítják (54. ábra). 

Sokszor viszont az ún. nyitott rendszer az előnyösebb, pl. megfelelő felszíni és felszín alatti vizek megléte 

esetén. 

 

54. ábra Földhős hőszivattyúval fűtött/hűtött többszintes épület 

Fontossága miatt meg kell ismerni a Tichelmann-féle csővezeték-rendszert. Lényege, hogy a vezeték 

elrendezése nyomáskiegyenlítésre is szolgál, az azonos vezetékhosszúság azonos nyomáskülönbséget 

eredményez, ezáltal épületfűtéskor a kollektorvezetékben egyenletes a hőelvonás illetve hűtés esetében a 

hőleadás. Ez a megoldás az elosztó- és a gyűjtővezeték szabályozását általában költségkímélővé teszi. Így ezt a 

csővezetékrendszert sokszor alkalmazzák. 

A szondák méretezésének pontosításához szükséges a hidrogeológiai hőtani jellemzők helyszíni kimérése. Ez 

egy mobil laboratórium segítségével végezhető el. 

A horizontális rendszer 

Sok üzembe állító árkonként két vagy négy csövet alkalmaz sorban, a nagyobb rendszerek párhuzamos alakzatot 

tesznek szükségessé, az üzembehelyezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a csövek nem kerüljenek egymással 

kapcsolatba, csupán azon okból kifolyólag, hogy elkerülhető legyen a cső szorítása vagy széttörését. Könyök 
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összekötőket nem szabad az árokvégeknél használni. A szükséges gyűjtő rendszer átmérője és hossza változik a 

talajviszonyoktól és a gyártónak az adott hőszivattyújával kapcsolatos javaslataitól függően. 

A keringtető szivattyút úgy kell üzembe állítani, hogy elkerüljük a magas-pontokat, amelyek légzsákokat fognak 

fel, és blokkolja a folyadék áramlását. 

A hőszivattyús rendszerek alkalmazhatóságát jelentősen meghatározzák a primer (elérhető hőforrás) és a 

szekunder oldal (hőigény és az ehhez tartozó hőleadó rendszer) helyi körülményei (55. ábra). 

 

55. ábra Kompresszoros hőszivattyús rendszer napkollektorral társítva. Az ábra jobb oldali felső részében 

napjaink átlagos hőszivattyús rendszerének energiafolyam-ábrája (egy egységet fizet, de négy egységért a 

fogyasztó) 

 

56. ábra Hőszivattyúk lehetséges hőhordozóinak illetve hőforrásainak csoportosítása 

Adott alkalmazási helyen mindig részletesen vizsgáljuk meg, hogy melyik hőforrást válasszuk a helyi 

lehetőségek közül. 

A hőszivattyúk a megújuló és a hulladékenergiák (pl. az elhasznált levegő, a csurgalék- vagy a szennyvizek 

hőtartalmának kinyerésével) hasznosításával elősegítik a fosszilis (szén, kőolaj, földgáz) tüzelőanyagok 

takarékosabb felhasználását, így jelentősen csökkentik az építmények energiaellátásának üzemeltetési költségeit. 

A mezőgazdaságban pl. szárításra, víz temperálására, növényházfűtésre és -hűtésre, vagy az állattenyésztés 

hőigényeihez alkalmazható. 

Önellenőrző kérdések 
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1. Helyes-e a következő definíció: Passzív napenergia-hasznosítás esetén épületgépészeti megoldásokkal 

hasznosítják a beeső napsugárzást az épületek fűtésére, fényellátására. 

2. Határozza meg az elérhető hatásfok-értékeket: 

aktív napenergia hasznosítás 

passzív napenergia hasznosítás 

foto-villamos átalakítás 

3. Sorolja fel az aktív napenergia hasznosítás elemeit! 

4. A felépítésük alapján milyenkollektor-alaptípusokat ismer? 

5. Hogyan függ a biomassza fűtőértéke a nedvességtartalomtól? 

6. Általában milyen műszaki megoldással történik az apríték tűztérbe juttatása? 

7. Mekkora Magyarországon a geotermikus gradiens értéke? 

8. Mi a földhő hasznosítás lényege? 
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