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A TANANYAG CÉLJA 

Az Épülettechnikai rendszerek és rendszerelemek tantárgy keretében a 
Létesítménymérnök szakos hallgatók számára röviden bemutatásra kerülnek az 
épületgépészeti rendszerek és a rendszerek fontosabb elemei. A tárgy tehát inkább a 
nem épületgépész szakirányon diplomát szerzett mérnökök számára tartalmaz teljesen új 
ismereteket, azonban minden bizonnyal az épületgépészek számára is hasznos az 
ismereteik felfrissítése, illetve a diploma megszerzése óta a piacon megjelent 
berendezések bemutatása. 
 
A kurzus célja tehát nem az egyes rendszerek tervezési lépéseinek bemutatása és nem is 
az energetikai számítások ismertetése, hanem a fűtési, a légtechnikai, a vízellátási és 
csatornázási, valamint a gáztechnikai rendszerek kialakítási módjának leírása mellett a 
rendszerek egyes alkotóelemeinek bemutatása. 
 
Ennek megfelelően a jegyzet első fejezete ismerteti a központi fűtési rendszerek 
kialakításának lehetőségeit, majd bemutatja a hőtermelés, a hőszállítás, a hőtárolás és 
hőleadás egyes elemeit, illetve a fűtési rendszer szabályozásához és biztonságos 
működéséhez szükséges szerelvényeket és berendezéseket (szerző: Dr. Kalmár Ferenc). 
 
A jegyzet második fejezete bemutatja azokat a légtechnikai – klímatechnikai 
rendszereket, amelyek egy adott létesítményben képesek a levegő cseréjére, úgy, hogy 
biztosítani tudják az előírt hőmérsékletet, nedvességtartalmat, a belső tér nyomását és 
nem utolsósorban a keletkezett szennyező anyagokat képesek a megengedett érték alatt 
tartani (szerző: Csáky Imre). 
 
A harmadik fejezetben bemutatásra kerülnek a különleges vizes berendezések rendszerei 
és rendszerelemei, gondolva a különböző fürdőmedencék elemeinek bemutatására és az 
oltóberendezések típusaira, elemeire, felhasználási területükre (szerző: Kalmár Tünde). 
 
A negyedik fejezetben a gázellátási rendszerek kerülnek bemutatásra. 
Megismerkedhetünk az alkalmazható csőanyagokkal, kötéseikkel, a különböző 
szabályozó, biztonsági és elzáró-szerelvényekkel, az alkalmazott berendezésekkel és a 
füstgázelvezető rendszerükkel (szerző: Verbai Zoltán). 
 
A kurzus anyagának elsajátításával a hallgatók tehát ismereteket szereznek a bemutatott 
rendszerekről és rendszerelemekről, azoknak működéséről és rendszerbe való illesztési 
lehetőségeiről. Ezeket az ismereteket a későbbi tanulmányaik során, így az 
Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése és diagnosztikája, valamint az Épületgépészeti 
rendszerek komplex tervezése, Fűtéstechnika III., Légtechnika III. és Vízellátás-
gáztechnika IV. tantárgyaknál hasznosíthatják. 
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1. FŰTÉSI RENDSZEREK ÉS RENDSZERELEMEK 

1.1. Bevezetés 

Napjainkban egyre jobb hőtechnikai minőségű épületeket építenek, hiszen az energia- és 
környezettudatos építési elvek széles körben ismertetésre kerülnek, így mindenki 
számára elérhetőek, és az ország illetve az Európai Unió stratégiai célja is az épületek 
energiafogyasztásának csökkentése. Jelenleg az Európai Unióban az épületek felelősek az 
összes energiafogyasztás mintegy 40%-ért, viszont ez az arány az Irányelvek 
betartásával folyamatosan csökken fog, hiszen az energiafelhasználás hatékonyságának 
növelése mellett, egyre több alacsony energiaigényű épület és passzív ház épül, de 
hamarosan csak közel zéró energiaigényű épületek kaphatnak majd építési engedélyt. Az 
elmúlt évtizedek gyakorlata és technológiái szerint épült átlagos lakásokban, illetve 
családi házakban a felhasznált energia több mint 70%-át fordították fűtésre. A maradék 
30%-ból a használati meleg víz előállítására fordított éves energiamennyiség csaknem 
10%-ot tett ki, a többi 20%-ot pedig a háztartási gépek, a világítás, a főzés, az 
elektronikai berendezések energiafogyasztása jelentette. Ezek az arányok egy alacsony 
energiaigényű épület esetében már másként alakulnak. Az arányok változását több 
tényező eredő hatása okozza. Elsősorban az épület tömör határolószerkezeteiben a 
hőszigetelő réteg vastagsága 20–40 cm. A hőszigetelő réteg anyagának hővezetési 
tényezője 0,03 W/(mK) alatti, és a beépítés során az alkalmazott technológiák már nem 
rontják le 20–40%-al a hővezetési tényező értékét. Másodsorban az alkalmazott 
nyílászárók hőátbocsátási tényezője az elmúlt években felére, harmadára csökkent a 20-
30 évvel ezelőtti állapotokhoz viszonyítva. Az így létrehozott épület légtömörsége már 
olyan mértékű, hogy a filtrációs hőveszteségek szinte elhanyagolhatóak. Ugyanakkor a 
nagy légtömörség miatt is, ezekben az épületekben gépi szellőzés kiépítése kötelező, 
hiszen csak így biztosítható a benntartózkodók számára a szükséges frisslevegő-
mennyiség. Természetesen a szellőzési rendszerekben a hővisszanyerők beépítésével 
mérsékelhető a rendszer energiaigénye, mégis az épület energiaigényének eloszlásában 
a szellőzés/fűtés aránya az előző esethez viszonyítva a szellőzés javára tolódik el. A 
használati meleg víz előállítására fordítandó energiaigény állandónak tekinthető, de 
ezeknél a rendszereknél is, mint ahogy a fűtési és légtechnikai rendszereknél is felmerül 
a megújuló energiaforrások integrálásának lehetősége. Ezzel a megoldással ugyan maga 
az energiaigény nem csökken, de a felhasznált fosszilis energiahordozó mennyisége 
tovább csökkenthető. Mindezek alapján látható, hogy az épületek energiaigényének és 
energiafogyasztásának megoszlása folyamatosan változik és az általánosan érvényes 
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irányelvek ellenére a végleges arányokat az egyes épületeknél az alkalmazott 
berendezések és technológiák dönthetik el. 
A fűtési energiaigény tehát a jelenlegi száz és több száz kWh/m2 év értékről 10 vagy 
rosszabb esetben néhányszor 10 kWh/m2 év-re csökken. Ez az energiaigény a jelenleg 
megszokottnál jóval kisebb hőszükségletet feltételez, ami, tegyük hozzá, a fűtési 
idénynek csak néhány napján áll fenn (előfordulhat, hogy egy nap sem). Ha ezt a 
hőszükségletet hagyományos hőtermelő berendezésekkel elégítjük ki, akkor bizony ezek 
a berendezések a fűtési idénynek csaknem minden napján részteljesítményen 
üzemelnek. Azt is meg kell oldani, hogy a fűtőtesteknél, a fűtendő helyiségben leadott 
hőmennyiség folyamatosan illeszkedjen az igényekhez, vagyis egy nagyon pontos 
szabályozási rendszerre van szükség. A rendszer szabályozása viszont csakis akkor 
működhet megfelelően, ha a rendszer hidraulikai szempontból tökéletesen be van 
szabályozva. 
 

 
1.1 ábra: Épületek fűtési energiaigénye 

[Forrás: http://www.generalkivitelezo.com/energia.html] 
 
Egy alacsony energiaigényű épületben előfordulhat, hogy egy-egy helyiség hőszükséglete 
a tervezési külső hőmérséklet mellett csak néhány száz W. Ha a külső hőmérséklet 
nagyobb a tervezési értéknél, akkor értelemszerűen a helyiség hőszükséglete csökken. A 
központi szabályozási rendszerek illesztik a hőhordozó közeg által szállított 
hőmennyiséget a külső környezeti paraméterekhez, de a helyiség hőnyereségeit a helyi 
szabályozórendszer alkalmazásával tudjuk hasznosítani. 
 
1.2. Az épületek fűtési energia igénye 

Egy épület fűtésének energiamérlege több tétel algebrai összegezésével határozható meg 
[1.1]. 
Transzmissziós hőveszteség: a hőátbocsátással a határolószerkezeteken át távozó 
energiaáramok összege: 

   )( eirt ttAUQ         (1.1) 

ahol: A a felület, [m2]; Ur a rétegtervi hőátbocsátási tényező, W/(m2K; ti és te a 
mértékadó belső és külső léghőmérséklet, [oC]. 
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A hőhidak miatti hőveszteség: amely a csatlakozási élek mentén kialakuló többdimenziós 
hőáramok miatti veszteség: 

    eilhh ttlQ         (1.2) 

ahol: l a hőhíd, csatlakozási él hossza, [m]; l vonalmenti hőátbocsátási tényező, 
[W/mK]. 
Szellőzési hőigény: a szellőző levegő által a helyiségből eltávolított energiaáram: 

  eisz ttcnVQ           (1.3) 

ahol:  a levegő sűrűsége, [kg/m3]; c a levegő fajhője, [J/kgK]; n a helyiség 
légcsereszáma, [h–1]; V a helyiség térfogata, [m3]. 
 
Sugárzási hőnyereség: a sugárzást átbocsátó szerkezeteken át a helyiségbe jutó 
energiaáram: 

  IgAQ ts          (1.4) 

ahol: At a transzparens szerkezetek felülete, [m2]; I a sugárzás intenzitása, [W/m2];  
g az üvegezés összes sugárzásáteresztő képessége. 
 
Belső hőterhelés: a nem fűtési célú forrásokból (pl. világítás, háztartási gépek, emberek) 
származó energiaáram: Qb, [W]. 
 Az épületgépészeti rendszerek teljesítménye: QG, [W]. 
 Az egyensúly feltétele: 

 0 Gbsszhht QQQQQQ       (1.5) 

Az egyenletben egyes összetevők pozitív, mások negatív előjelűek a pillanatnyi időjárási 
és üzemeltetési feltételektől függően.  
A gépészeti rendszereknek akkora teljesítményt kell leadniuk, hogy az egyensúly a kívánt 
hőmérsékleten jöjjön létre. 
Az építészeti és épületszerkezeti tervezés célja az, hogy QG értékét, azaz beruházási és 
üzemeltetési költséget igénylő, fosszilis tüzelőanyagot fogyasztó, a környezetet 
szennyező gépészeti rendszer szükséges teljesítményét (és annak időbeli integrálját) 
minimálisra csökkentse. Energetikai szempontból az a legkedvezőbb, ha az épületben 
mesterséges fűtés nélkül is kellemes vagy legalább elfogadható hőmérséklet alakul ki. A 
napsugárzásból és a belső forrásokból származó hőáramok következtében a helyiség 
hőmérséklete magasabb, mint a környezeté. A különbség annál nagyobb, minél több a 
nyereség és minél kisebbek a veszteségek. Időben állandósult állapotok feltételezésével 
ennek értéke: 

 
  




cnVlAU
QQtt

lr

bs
ei 

      (1.6) 
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A fűtési határhőmérséklet az a külső hőmérséklet, amelyiknél az épület hőnyereségei 
egyenlők az épület hőveszteségeivel: 

 
  




cnVlAU
QQtt

lr

bs
ih 

      (1.7) 

Hőfokhíd 
Egy olyan napot, amelyiknek átlagos külső hőfoka kisebb, mint a fűtési 
határhőmérséklet, fűtési napnak nevezünk. Egy fűtési nap hőfokhídja: 

 emin ttG           (1.8) 

ahol: tem a napi külső átlag hőmérséklet, [oC]. 
Egy adott időszakra a hőfokhíd a fűtési napok hőfokhídjainak összege: 

  1
1 1

)( emi
N

j

N

j
emjini ttNttGG   

 
     (1.9) 

ahol: r a fűtési napok száma; tem1 a fűtési napok átlagos külső hőmérséklete, [oC]. 
 
Budapest hőfokhídját az 1.2 ábra szemlélteti, [1.2]. 
A hőfokhíd megállapítható a hőfokgyakoriság alapján is. A hőfokgyakoriság az évenként 
előforduló azonos átlagos hőfokú napok számát fejezi ki. 
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1.2 ábra: Budapest hőfokhídja 

 
A Budapestre jellemző hőfokgyakorisági görbét (30 év átlaga) az 1.3 ábra mutatja be, 
[1.2]. 
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1.3 ábra: Hőfokgyakorisági görbe (Budapest) 

 
 Fűtési energiafelhasználás 
 
 Egy épület veszteségtényezőjét (K) a következő egyenlet alapján számítjuk: 

     cnVlUAUAUAK lttooff      (1.10) 

ahol: Af a külső fal felülete, [m2]; Ao opaque felület (kivéve külső falak), [m2]; At 
transzparens felület, [m2]; Uf, Uo, Ut a külső fal, a többi opaque illetve a transzparens 
felület hőátbocsátási tényezője, [W/m2K]. 
Ezzel az (1.7) egyenlet felírható: 

 
K

QQtt bs
ih


         (1.11) 

A fűtési napok száma az alábbi összefüggéssel is meghatározható: 

 
6,2

0
55,3 







 
 eh ttN         (1.12) 

ahol: te0 a méretezési külső hőmérséklet. 
Azonos hőnyereség mellett, ha az épület veszteségtényezője változik (K’), akkor az új 
fűtési határhőmérséklet értéke (th’) a következő összefüggéssel meghatározható: 

 

K
K

tttt hi
ih '

' 
         (1.13) 



12 

Ezzel a fűtési napok száma (N’) az új veszteségtényező értékének megfelelően az eredeti 
fűtési napok számának függvényében: 
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eh
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ei

tt
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tttt

NN        (1.14) 

ahol: N a th fűtési határhőmérsékletnek megfelelő napok száma. 
Ha feltételezzük, hogy az eredeti fűtési határhőmérséklet 12 oC volt, akkor a 
veszteségtényező csökkenésével a fűtési határhőmérsékletnek és a fűtési napok 
számának a változását az 1.4 ábra mutatja be.  
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1.4 ábra: A fűtési határhőmérséklet és a fűtési napok száma 

 a veszteségtényező függvényében 
 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a fűtési határhőmérséklet és a fűtési napok száma 
csaknem ugyanolyan mértékben csökken, mint a veszteségtényező. 
A fűtési határhőmérséklet csökkenésének aránya 37% veszteségtényező csökkenésig 
nagyobb, mint a fűtési napok csökkenésének aránya. Még kisebb veszteségtényező 
értékek mellett a fűtési napok száma nagyobb mértékben csökken, mint a fűtési 
határhőmérséklet. 
Egy épület fűtési energiaszükséglete: 

   xttKE
N

ei d
0
          (1.15) 

Az épület fűtési energiaszükségletének aránya az új veszteségtényező értékek mellett, 
felhasználva a (1.13)–(1.14) egyenleteket: 

   
  3835,0
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      (1.16) 

Ha eredetileg a fűtési határhőmérséklet 12 oC volt, a hőszükséglet és a fűtési 
energiaszükséglet változását a veszteségtényező függvényében az 1.5 ábra szemlélteti. 
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1.5 ábra: Hőszükséglet és energiafelhasználás a veszteségtényező függvényében 

 
Az ábrából kitűnik, hogy a kisebb határhőmérséklet, illetve rövidebb fűtési idény miatt a 
fűtési energiaszükséglet nagyobb mértékben csökken, mint a hőszükséglet. Például, ha a 
veszteségtényező 30%-al csökken, a hőszükséglet csökkenésének mértéke ugyanannyi 
lesz, míg a fűtési energiaszükséglet csaknem 60%-al csökken. 
 
A kialakuló fűtési határhőmérséklet épületenként más és más. Értéke nem csak a 
veszteségtényező értékétől, hanem a hőnyereségektől is függ. Egy épület hőszükséglete 
függ a veszteségtényezőtől, a külső hőmérséklettől, de a pillanatnyi értéket a 
hőnyereségek is befolyásolják. 
 
Elvégeztük különböző típusú épületek hőszükséglet-arányának elemzését azzal a 
feltételezéssel, hogy az ugyanolyan geometriai arányokkal rendelkező épületek esetében 
a hőnyereségek nem változnak, és értékük biztosítja a rosszabb hőtechnikai 
paraméterekkel rendelkező épületben a 12 oC fűtési határhőmérsékletet. Az 
eredményeket egy épület esetében a 1.6–1.8 ábra szemlélteti. 
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1.6 ábra: Hőszükséglet a külső hőmérséklet függvényében 

(A/V=1,1; Ufal=1,5 W/m2K, Ua=2,5 W/m2K) 
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1.7 ábra: Hőszükséglet a hőfokgyakoriság alapján 

(A/V=1,1; Ufal=1,5 W/m2K, Ua=2,5 W/m2K) 
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1.8 ábra: Hőszükséglet a hőfokgyakoriság alapján 

(A/V=1,1; Ufal=0,5 W/m2K, Ua=1,0 W/m2K) 
 
Az 1.9 ábrából kitűnik, hogy a nyereségek a fűtési idény 60…80%-ában a 
hőveszteségeknek akár több mint 50%-át fedezhetik. Minél „jobb” hőtechnikailag az 
épület, a hőnyereségeknek annál nagyobb a hatásuk. 
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1.9 ábra: Nyereségek által fedezett hőszükséglet maximális értéke 

 
Azonban azonos hőtechnikai paraméterekkel rendelkező, de különböző típusú 
épületekben ahhoz, hogy a fűtési határhőmérséklet 12 oC legyen, más és más fajlagos 
hőnyereséggel kell számolni. Az 1.10 ábra különböző típusú épületek fajlagos 
hőnyereségének szükséges értékeit szemlélteti. Az eredmények alapján megállapítható, 
hogy azonos hőtechnikai paraméterekkel rendelkező épületek esetében, ha a fűtési 
határhőmérséklet megegyezik, akkor a hőnyereségek értéke nagyobb a magasabb 
felület/térfogat aránnyal rendelkező épületeknél. Az üvegezési arány hatása csaknem 
elhanyagolható. 
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1.10 ábra: Épületek fajlagos hőnyeresége különböző üvegarány mellett 

 
Azonos fajlagos hőnyereség értékek és hőtechnikai paraméterek mellett különböző típusú 
épületek fűtési határhőmérséklete változik, mint ahogy az kitűnik az 1.11–1.12 ábrákból. 
Az elemzések azt mutatják, hogy azonos hőnyereség és azonos hőtechnikai paraméterek 
mellett a nagyobb felület/térfogat aránnyal rendelkező épületek (pl. családi házak) 
esetében a fűtési határhőmérséklet nagyobb lesz. 
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1.11 ábra: Fűtési határhőmérséklet különböző fajlagos hőnyereségek mellett 
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1.12 ábra: Fűtési határhőmérséklet különböző épülettípusokra vonatkozóan 

 
1.3. Fűtési rendszerek kialakítása 

Az épületek fűtési hőigényét fűtési rendszerek segítségével fedezik. A fűtési rendszer 
biztosítja a szükséges hőenergia mennyiség előállítását, szállítását a hőtermelő és a 
hőleadó között, illetve leadását a fűtendő helyiségben. A fűtési rendszereket különböző 
szempontok szerint lehet csoportosítani: 
1. a hőtermelő és a hőleadó közötti távolság függvényében, beszélhetünk: 

− egyedi fűtésekről (amikor a hőtermelés és a hőleadás egyaránt a fűtendő 
helyiségben megy végbe); 

− központi fűtésekről (egy lakás, családi ház, többlakásos épület, vagy kisebb 
épületcsoport esetében, amikor a hőtermelő berendezés a hőleadóktól elkülönített 
helyiségben van elhelyezve); 

− távfűtésről (amikor egy városrész, vagy város épületeinek fűtését egyazon 
rendszerről látják el hővel). 

2. az alkalmazott energiahordozó szerint, megkülönböztetünk: 
− szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtési rendszereket; 
− folyékony tüzelőanyaggal üzemelő fűtési rendszereket; 
− gáz-halmazállapotú energiahordozóval üzemelő fűtési rendszereket; 
− villamos energiával üzemelő fűtési rendszereket; 
− biomassza és hulladék felhasználásával üzemelő fűtési rendszereket; 
− megújuló energiaforrás alkalmazásával üzemelő fűtési rendszereket (geotermikus, 

szolár). 
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3. az alkalmazott hőhordozó közeg függvényében a központi fűtési rendszerek lehetnek: 
− vízfűtések; 
− gőzfűtések; 
− légfűtések; 
− termo-olaj fűtések. 

4. a hőleadás módja szerint beszélhetünk: 
− konvekciós fűtési rendszerekről (a hőleadás módja döntően konvekció); 
− sugárzó fűtési rendszerekről (a hőleadás módja döntően sugárzás); 
− kevert hőleadású rendszerek (a konvekció és a sugárzás aránya hasonló 

mértékű). 
 
A továbbiakban a központi fűtési rendszerek kialakítását és a rendszereket alkotó 
elemeket mutatjuk be. 
 
1.4. Központi fűtési rendszerek elemei 

Egy létesítményben (épület, lakás) a központi fűtési rendszerek rendelkezhetnek saját 
hőtermelő berendezéssel, de előfordulhat, hogy a hő egy hőközponton keresztül jut el a 
fűtési rendszerhez. Előbbi esetben a kazánt egy kazánházban helyezik el, de a 
napjainkban alkalmazott falikazánok esetében erre nincs szükség. Ezeket a hőtermelő 
berendezéseket konyhában, fürdőszobákban vagy akár előszobákban is el lehet helyezni. 
A hőközpontokat távfűtésre kapcsolt épületek, épületegyüttesek számára alakítják ki, de 
napjainkban egyre több helyen alkalmaznak egy lakás számára is mini hőközpontokat. 
A hőszállítást biztosító csőhálózat a kialakítás szempontjából lehet: 

− egycsöves (átfolyós vagy átkötőszakaszos); 
− kétcsöves; 
− alsó elosztású; 
− felső elosztású; 
− alsó–felső elosztású. 

A fűtési rendszerekben a hő elosztását az osztó oldja meg. Az egyes fűtési körökből a 
visszatérő vezetékekben szállított hőhordozó közeg a gyűjtőben keveredik. Egy-egy 
különböző célú, különféle időszakban működő, különféle szabályozást igénylő ág 
elkülöníthetően indul el az osztóról és érkezik vissza a gyűjtőre. Az ágak fő elosztó 
vezetékét alapvezetéknek nevezzük. Az alapvezeték: 
– alsó elosztásnál az alsó fűtőtestsor alatt, 
– felső elosztásnál a felső fűtőtestsor felett, 
– közbülső elosztásnál pedig a fűtőtestek függőleges sora között helyezkedik el. 
Az alapvezetékhez csatlakozó további elosztó csővezetékek általában a felszálló–leszálló 
csőpárok. A felszállókat egyenként tölthetővé és üríthetővé kell tenni és ennek 
megfelelően a légtelenítést és légbeszívást is meg kell oldani. Ez azonban a kiegyenlített 
hidraulikai működés biztosítására nem elegendő, meg kell oldani azt is, hogy valamennyi 
áramkörön azonos nyomás álljon rendelkezésre. Emiatt hidraulikai beszabályozó 
szelepekkel látjuk el a felszállókat, melyek igen pontos beszabályozást tesznek lehetővé. 
A felszálló vezetékekre a hőleadók a bekötő vezetékek segítségével csatlakoznak. A 
hőleadók csatlakozása egy lakáson, épületen belül a felszálló vezetékre többféle módon 
oldható meg: hagyományos esetben a felszállóra egy adott szinten egy-egy fűtőtestet 
csatlakoztatnak, vagy egy lakáson belül egy újabb elosztókört létesítenek, melyre az 
összes fűtőtest kapcsolódik. Egy másik lehetőség az, hogy a felszállóra lakáson belül egy 
újabb osztót helyeznek el, melyre külön körön keresztül csatlakoznak a lakáson belüli 
fűtőtestek (sugaras hőelosztás). A hőelosztás akár a felszállók között, akár a fűtőtestek 
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között Tichelmann rendszerben is megoldható, melynek lényege az, hogy mindegyik 
fűtőtest körhöz közel azonos nyomásesés tartozik. 
 
1.4.1. Kazánok 

A kazán olyan nyomástűrő berendezés (edény, tartály), amelyben hőszállításra alkalmas 
közegnek tüzeléssel fejlesztett vagy villamos energiából származó hőt termelünk [1.3]. 
 
A kazánok csoportosítása [1.3] 
Az üzemi nyomás és hőmérséklet szempontjából: 
– kisnyomású kazánok (103 kPa nyomásig, 120 oC hőmérsékletig), 
– középnyomású kazánok (4-5 bar túlnyomásig, 150 oC hőmérsékletig). 
Ennél nagyobb nyomású és hőmérsékletű kazánokat az erőművekben, vagy ipari 
technológiai ellátásban alkalmaznak. 
 
A teljesítmény szerint ismerünk: 
– kis teljesítményű kazánok: 50 kW teljesítményig, 
– középteljesítményű kazánok: 50–500 kW teljesítményig, 
– nagy teljesítményű kazánok: 500–5000 kW teljesítményig. 
 
A központi fűtések hőmérsékleti igényeihez való illesztési lehetőség és a tüzelőanyag 
felső fűtőértékének hasznosítása szerint ismerünk: 
– hagyományos kazánokat maximum 150 oC, de leggyakrabban 90/70 oC előremenő 
visszatérő hőmérséklettel; 
– kis hőmérsékletű kazánokat maximum 70 oC előremenő vízhőmérséklettel, szokásos 
tartomány 55/40 oC előremenő/visszatérő vízhőmérséklettel; 
– kondenzációs kazánokat – az égéstermékben lévő vízgőz rejtett hőjének (a felső 
fűtőértéknek) hasznosításával. 
 
A kazán anyaga szerint megkülönböztetünk: 
– öntöttvas, 
– acél, 
– rozsdamentes acél, 
– alumínium, 
– réz alapanyagú kazánokat. 
 
A kialakítás a víz, illetve a füstgázok, vagy égéstermékek útja szerint ismerünk: 
– nagy vízterű (lángcsöves) és  
– kis vízterű (vízcsöves) kazánokat. 
 
Az alkalmazott tüzelőanyag szerint a kazán energiaforrása lehet: 
– szilárd tüzelőanyag, 
– folyékony tüzelőanyag, 
– gáznemű tüzelőanyag (atmoszférikus, túlnyomásos égővel), 
– villamos energia, 
– vegyes tüzelőanyag (égő változtatásával), 
– különleges tüzelőanyagok (biomassza, hulladék). 
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Az előállított hőhordozó közeg szerint ismerünk: 
– meleg víz, 
– forró víz,  
– gőz előállítását szolgáló kazánokat, 
– esetleg olaj melegítésére alkalmas készüléket. 
 
A kazánok főbb jellemzői [1.3] 
– hasznos hőteljesítmény (vagy kimenő teljesítmény) az a mérhető teljesítményérték, 
amit a hőtermelőtől eltávozó csonkon mérhetünk [W], 
– névleges teljesítmény: a legjobb hatásfokot biztosító üzemállapothoz tartozó 
teljesítmény, [W] 
– tüzelőanyag oldali teljesítmény: az a mérhető teljesítmény, amit a tüzelőanyag alsó 
fűtőértékével a kazánba juttatunk [W], 
– teljesítménytartomány: a kazán gyártója által a jellemző tüzelőanyagra megadott 
tartomány, amelyen belül a kazán teljesítménye beállítható. Olaj– és gáztüzelésű 
kazánoknál ennek legnagyobb értéke a névleges teljesítmény. Szilárd tüzelésnél e 
fogalomhoz tüzelési időtartamot kell rendelni, 
– kazánhatásfok – általában a hőhordozó közeg által a kazánból elvitt teljesítmény és a 
tüzelőanyaggal a kazánba jutó teljesítmény hányadosa.  
Megkülönböztetünk: 

– tüzelési hatásfokot (ahol csak a füstgáz veszteséget vesszük figyelembe) 
– teljes hatásfokot – értelemszerűen minden veszteséget figyelembe veszünk, 
– időszakra vonatkoztatott hatásfokot (ahol egy-egy periódus alatt igénybe vett 

részleges teljesítmények melletti hatásfok értéket is külön-külön figyelembe 
vesszük), 

– teljes terheléshez és különféle részterhelésekhez tartozó hatásfok értékeket, 
– kazán kihasználási fokot. 

– távozó füstgáz hőmérséklet: közvetlenül a kazán után a füstgáz csonkban mért 
hőmérséklet; 
– füstgázveszteség – értelemszerűen azon veszteségek összege, melyet a távozó füstgáz 
okoz; 
– készenléti veszteség – az a hőveszteség, amit a kazán hőntartása jelent. 
– a kazán geometriai méretei (égőtér mélysége, átmérője, a kazán teljes fűtőfelülete, 
víztöltete, víztérfogata, esetleg gőztere): 

− a kazán víz oldali ellenállása, 
− a kazán jellegzetes nyomásértékei, 
− a kazán jellegzetes hőmérsékletértékei, 
− villamos teljesítmény igénye, 
− víz előkészítési és kezelési igények. 

 
Napjainkban Magyarországon a fűtési igények kielégítésére a legnagyobb százalékban 
földgázt alkalmaznak. A földgáz árának folyamatos emelkedése már a tűzifa felhasználási 
arányának a növekedését okozta, azonban a gázkazánok nagy hatásfoka, a könnyű 
kezelés és szabályozás miatt a földgáz továbbra is a legelterjedtebb energiahordozó (az 
összes felhasznált fűtési energia csaknem 90%-a földgázból származik).  
 
A gázkazánok családja a legtöbb lehetőséget kínálja az összes kazán közül. Levegőellátás 
szerint a gázkazán lehet atmoszférikus vagy túlnyomásos. Az atmoszférikus kazánok 
égőjéhez a levegő a normál légköri nyomás hatására jut el, illetve az égéstérben 
uralkodó – atmoszférikusnál kisebb – nyomás szívja be. A túlnyomásos (más néven 
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turbó) kazánoknál a levegő ventilátor segítségével kerül az égőhöz. Vizsgálhatjuk a 
gázkazánokat a szerint is, hogy a levegőt a helyiségből kapják vagy a külső térből: nyílt 
égésterű, zárt égésterű. A nyílt égésterű kazánok atmoszférikus égővel rendelkeznek, és 
a helyiség levegőjét használják. Ilyen kazánnál valamilyen módon biztosítani kell a 
szabad levegőáramlást (réssel, nyílással stb.) A zárt égésterű készülékek lehetnek 
atmoszférikus égőjűek és túlnyomásos égőjűek is (ventilátoros) [1.4]. 
 
A kazánok kiválasztásánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni, [1.5]: 
 – kazánszerkezetek 
Az öntöttvas tagos kazánok előnye a magas élettartam, a könnyű szállíthatóság 
(tagonként), a tagonkénti javítás lehetősége, a korróziós érzéketlenség, a 
hőcserélőfelületek pontos kialakítása, és hogy ezeknél nincsenek feszültséggyűjtő helyek. 
Hátránya a 7-8 százalékkal nagyobb tömeg, a vízkővel, az iszappal és a hideg tápvízzel 
szembeni érzékenység. Az acéllemez kazánok lehetnek függőleges vagy vízszintes 
füstcsövesek, ill. lamellás hőcserélős, háztartási falikazánok. Az acéllemez kazánok a 
vízkővel és a hideg tápvízzel szemben érzéketlenebbek az öntöttvas tagosoknál. 
Tömegük 7-8 százalékkal kisebb, egy egység nagy teljesítményt kínál. Hátrányuk 
viszont, hogy a nagyobb egységek miatt a meglévő kazánházakba nehezebben 
szállíthatók be, nagyobb a korróziós veszély, rövidebb az élettartamuk. 
A lamellás, lemez hőcserélős, kis vízterű, háztartási vagy modulkazánok előnye a kisebb 
tömeg és a kisebb kazánház. Hátránya a kis víztérfogat, a tetőtéri telepítésnél a vízhiány-
érzékenység, a modulkazán egységenkénti kényszeráramoltatása (elemi egységenkénti 
szivattyú, a modul szivattyúját a főköri szivattyú nem helyettesíti) miatti többletenergia, 
az egységenkénti gáz és gázbiztonsági szerelvénysor, a gyújtás- és égésbiztosítás, a 
több hibaforrás és a karbantartási igény. Tüzeléstechnikai paramétereik is rosszabbak, 
hatásfokuk alacsonyabb. 
 – égők 
A hagyományos színgázégős kazánok előnye, hogy segédenergiát keveset vagy 
egyáltalán nem igényelnek, zajszintjük alacsony és a karbantartási igényük minimális. 
Hátrányuk, hogy a tüzelőberendezés teljesítménye maximált, a tüzelési hatásfok 
alacsony, nincs teljesítményszabályozás, magas a károsanyag-kibocsátás, érzékenyek a 
huzat- és égésilevegő-ellátásra, kézi gyújtással működnek, égésbiztosításuk rossz, az 
égéstermék-elvezető rendszer méretei viszonylag nagyok. 
Napjainkban a hagyományos, részben előkeveréssel, részben szekunder égési levegő 
bevezetésével történő tüzelési technológiát felváltották a tisztán előkeveréses égővel 
szerelt, gyakorlatilag minden oldalról zárt, vízzel hűtött tűzterű, automatikus gyújtású, 
ionizációs lángőrrel és atmoszférikus égővel szerelt kazánok. Ezek előnye az alacsony 
zajszint, a minimális segédenergia-igény, a magas tüzelési hatásfok, a kis károsanyag-
kibocsátás, az alacsony készenléti veszteség. Hátránya a tüzelőberendezés maximált 
teljesítménye, a nem folyamatos teljesítményszabályozás és az égéstermék-elvezető 
rendszer viszonylag nagy méretei. 
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1.13 ábra: Atmoszférikus gázégő 

[Forrás: http://www.comtherm.hu/index.php?stilus=lap&hiv=34&forr=26] 
 
A füstgázcső tartozéka az áramlásbiztosítás, ami megakadályozza a túl erős felhajtóerő 
hatását és az égéskor a tüzelőberendezésben a torlódást, vagy a füstgáz visszaáramlását 
és ezzel stabilizálja a kazánban és a kéményben a huzatviszonyokat. Az áramlásbiztosító 
(huzatmegszakító) a hőtermelő berendezés tartozéka. A termikus felhajtóerőnek a 
kazánban az áramlásbiztosítóig elegendőnek kell lennie az égési levegő beszívására. 
Rendszerint csak függőleges huzamok vannak kialakítva. A levegőfelesleg 20–30 %. 
 
A környezetvédelmi előírások szigorításait, és a kazánok hatásfoknövelése érdekében 
történt fejlesztéseket, a tüzelőberendezések, égők terén is követték a folyamatos 
teljesítményszabályozású és alacsony károsanyag-kibocsátású ún. Low NOx blokkégők 
kifejlesztésével. A kényszerlevegős vagy blokkégővel ellátott kazánok előnye, hogy nincs 
maximált teljesítményhatár, jól szabályozható a teljesítménybevitel, magas a tüzelési 
hatásfok, alacsony a károsanyag-kibocsátás, automatikus a gyújtás, lehetőség van az 
újraindításra, az égéstermék-elvezető rendszer méretei kisebbek és jobban vezethetők, 
mint az atmoszférikus égővel szerelt kazánoknál, és az égésilevegő-ellátásra is kevésbé 
érzékenyek. Hátrány viszont a magasabb zajszint, a többlet energiafelhasználás és a 
több karbantartási igény. 
 
A túlnyomásos vagy kényszerlevegős égők vezérlése ventilátor és csappantyúk 
segítségével az aktuális teljesítményt biztosító tüzelőanyag-mennyiség elégetéséhez 
mindig a megfelelő mennyiségű levegőt biztosítja. A ventilátor lehet az égőfejjel 
egybeépített (monoblokk) vagy külön álló (duoblokk). 

 
1.14 ábra: Kompakt égő robbantott ábrája 

[Forrás: http://www.vgfszaklap.hu/cikkek.php?id=745] 
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 – üzemi hőmérséklet 
A hagyományos kazánoknál a kazánvíz-hőmérsékletet a kazánba vagy a kazán csonkjára 
helyezett termosztáton beállított 80 vagy 90 °C-os értéken tartották, és – a visszatérő 
víz hozzákeverésével, keverőszelep segítségével – a mindenkori konstans előremenő víz 
hőmérsékletét csökkentették le a szükséges alacsonyabb hőmérsékletre. 
A füstgázhőmérséklet a névleges teljesítménynél nem haladhatja meg a 260 °C-ot és 
nem süllyedhet 160 °C alá. Így elérték, hogy a füstgázok a hideg kazánfallal érintkezve a 
tüzelési oldalon nem hűlnek 40–46 °C-os harmatponti hőmérséklet alá. (A kazánok 
védelme érdekében más műszaki megoldásokat is alkalmaztak, mint pl. visszakeverés). 
A legmagasabb visszatérő vízhőmérsékletet 65 °C-ra korlátozták, ezáltal ezek 
időjáráskövető szabályozásra nem alkalmasak. A hagyományos kazánoknál – a fentiek 
következtében – igen magas a veszteségek mértéke (füstgáz, sugárzásból és 
konvekcióból álló készenléti veszteség), az elérhető kazánhatásfok pedig alacsony, max. 
85–87 százalék. 
A veszteségek csökkentése és a hatásfok növelése érdekében fejlesztették ki az ún. 
alacsony hőmérsékletű kazánokat, amelyek csökkentett vagy igény szerinti 
hőmérsékleten üzemelnek. 
A kazán visszatérő hőmérsékletek lényegesen alacsonyabb értékeket, pl. 42 °C-t 
vehetnek fel. Ezáltal kisebb füstgázveszteség érhető el, mivel a füstgázhőmérséklet az 
alacsonyabb kazánvíz-hőmérséklethez hasonlóan csökken, és az alacsonyabb kazánvíz- 
és kazánhőmérséklet következtében csökken a készenléti veszteség is, így magasabb 
lesz az éves kihasználási fok. 
Az alacsony hőmérsékletű kazánok fejlesztésénél el kellett kerülni, hogy a kondenzátum 
kiválhasson, ill. megfelelő alapanyagokkal vagy konstrukciós kialakításokkal meg kellett 
akadályozni a korrózió kialakulásának a lehetőségét. A probléma elkerülése érdekében 
általában két műszaki megoldást alkalmaznak: a duplafalú füstgázcsöveket vagy a 
termostream technológiát. 
 

 
1.15 ábra: BUDERUS acélkazánok duplafalú hőcserélő szerkezete [3] 

1 égéstér; 2 bordacsúcs; 3 lángcső – égéskamra; 4 hőáramlás; 5 bordalábazat; 6 füstgáz 
áramlás; 7 kazánvíz; 8 bordagerinc; 9 bordafej; 10 bordaszár; 11 bordatalp. 

 
A Buderus ez utóbbi technológiai megoldást alkalmazza és fejlesztette tovább a 
kazánjainál.  
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1.16 ábra: ECOstream technológia (BUDERUS) 

[Forrás: http://www.buderus.hu/termekeink/iparifutes/atmoszferikusgazkazanipar/loganoge434-t2.html] 
1 kazán előremenő; 2 kazán visszatérő (Betápcső az előremenő áram belsejében); 3 

kiáramlónyílás; 4 terelőelem; 5 alsó gyűjtőcsatorna a blokk leeresztéséhez;  
6 atmoszférikus előkeveréses gázégő. 

 
Az „Ecostream" technológia lényege:  
– a visszatérő víz nem a kazán alsó, hanem a felső részén kerül bevezetésre; 
– a kazán felső részén található előremenő víz győjtőcsatornába nyúlik bele a visszatérő 
vizet bevezető „Ecostream”-cső;  
– a visszatérő víz az „Ecostream”-cső fúvókáin lép ki, és kerül a kazántagokba. A csőből 
való kilépés és a kazántagba kerülés között erőteljes keveredés lép fel az előremenő 
vízzel. 
 
Emellett a füstgáz hőcserélőt úgy alakították ki, hogy az áramlás irányában nő a füstgáz 
áramlási sebessége, ezáltal állandó értéken tartható a hőátbocsátási tényező, amely 
újabb hatásfoknövekedést eredményez. Az atmoszférikus kazánoknál blokkonként egy 
motoros elzárószerelvényt (vagy termosztatikus szelepet) építettek be, ami túl alacsony 
előremenő kazánvíz-hőmérsékletnél (ill. üzemen kívül) – a mihamarabbi felmelegedés 
érdekében – elzárja a víz útját. Az elérhető hatásfok 93–94,5%.  
A hagyományos hőtermelők hatásfoka folyamatos égőteljesítmény-vezérlés mellett sem 
növelhető 94–95% fölé. Említésre méltó további hatásfoknövelés csak úgy érhető el, ha 
a füstgáz vízgőztartalmának párolgáshőjét, amely a hagyományos hőtermelőknél 
haszontalanul távozik a kéményen – kondenzáció segítségével kihasználjuk, és ha a 
füstgázhőmérséklet még erősebb csökkentésével, pl. füstgáz hőcserélő 
utánkapcsolásával, tovább redukáljuk az érzékelhető füstgázveszteséget. Ezen az elven 
működnek a kondenzációs kazánok. Az így elérhető hatásfok 104–109%. 
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1.17 ábra: Hagyományos és kondenzációs kazánok energiamérlege 

[Forrás: http://www.geo-line.hu/?p=1477] 
 
A fűtőberendezésnél kb. 1,15 légellátási tényezőből kiindulva 13,5% CO2–tartalomnak 
felel meg a fűtőolajnál és 10,5%-nak a földgáznál, a harmatponti hőmérséklet 48 oC, 
illetve 58 oC. Fontos, hogy égéskor minél kevesebb legyen a légfölösleg. Ezt a 
követelményt a túlnyomásos égők (kétfokozatú, modulációs üzemű) jobban teljesítik, 
mint az atmoszférikus készülékek. Több kazán esetében a légfölösleget elektronikus 
szabályozás tartja változó üzemi feltételek mellett is konstans értéken (Lambda kontrol-
rendszer). A kondenzációs technika azt feltételezi, hogy a felhasznált tüzelőanyag 
hidrogént tartalmaz. Minél magasabb a hidrogéntartalom, annál nagyobb lehet a vízgőz 
kondenzációval elérhető energianyereség, ami elméletileg 11% földgáznál és 6% 
fűtőolajnál. Minél nagyobb a tüzelőanyag hidrogéntartalma, annál magasabb a 
füstgázban lévő vízgőz harmatponti hőmérséklete. 
 
A gazdaságos és környezetbarát kazán kifejlesztéséhez az első lépés az üzem közbeni, 
illetve a készenléti veszteségek tisztázása, rendszerezése volt. Kezdetben az összes 
készülékgyártó csak az üzemi veszteséget próbálta csökkenteni, de a későbbi kutatások 
alapján rájöttek, hogy a készenléti állapotban fellépő veszteségek is jelentősen 
befolyásolják a kazán gazdaságosságát. A kazánokat általában túlméretezik a 
teljesítmény megválasztásánál (biztonsági okok, későbbi bővítés lehetősége). Pedig ha 
egy korábban túldimenzionált kazánt korrekt számítás alapján kiválasztott készülékre 
cserélnénk, azt tapasztalnánk, hogy hosszabbak lennének az üzemidők, rövidebbek a 
készenléti időszakok, nőne a kihasználtság, és ezzel javulna a hatásfok, gazdaságosabb 
lenne az üzemeltetés. Időjáráskövető szabályozóval működtetett, kétfokozatú 
atmoszférikus égővel rendelkező öntvény állókazánok esetén az első fokozat általában a 
névleges teljesítmény 50%-ára van beállítva [1.6]. Természetesen, ha a tényleges 
hőszükséglet ez alatt van, akkor a hárompont-szabályozás is úgy működik, mint a 
kétpont-szabályozás, csak a ki-bekapcsolás ritkább. Abban az esetben viszont, ha a 
hőszükséglet eléri az 50%-ot, akkor a hőtermelő már folyamatosan kislángon üzemel (ki-
bekapcsolgatás nélkül). 
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1.18 ábra: A teljes előkeveréssel rendelkező egy-, illetve kétfokozatú nemesacél 

atmoszférikus égők károsanyag-kibocsátása jelentősen csökkenthető az égő felett 
elhelyezett kerámia hűtőrudak segítségével [1.6] 

 
A fűtési idény során a külső hőmérséklet folyamatosan változik. Azonban, ha 
megvizsgáljuk a hőfokgyakorisági görbét, akkor azt láthatjuk, hogy a méretezési 
hőmérséklet csak igen ritkán fordul elő (1.19 ábra). 

 

1.19 ábra: A külső hőmérséklet gyakorisága a fűtési idény során [1.6] 
 

Növekvő hőszükséglet – csökkenő külső hőfok – esetén a kazán nagyláng–kisláng 
üzemmódban működik, ahol a nagyláng üzemmódban termelt többlethő az öntvény 
hőcserélőben akkumulálódik, majd ez a kisláng üzemben kerül felhasználásra. A 
nagyláng–kisláng váltásnál jelentkező lángstabilitási problémák kiküszöbölésére azonban 
különös figyelmet kell fordítani, ugyanis váltásnál nemcsak a gáz, hanem a levegő 
mennyiségét is változtatni kell! A földgázüzemű atmoszférikus égőknél a gáz–levegő 
olyan tökéletes keveredése, amely egy teljesen homogén keveréket eredményezne, a 
gyakorlatban nem valósítható meg. Ezért az égés biztonságához a keveréket 
levegőtöbblettel égetik el: ennek viszonyszáma az úgynevezett légfelesleg-tényező. 
Annak érdekében, hogy mindkét üzemmódban a légfelesleg-tényező ( = 1,1–1,3 
között), illetve a szekunder levegőhányad optimális legyen, szükség van egy beépített, 
motoros meghajtású füstgázcsappantyúra a deflektor előtt. Ez az elem a kazán 
elektronikájától kap vezérlő impulzust, és az 1. fokozatban (részterhelés) a csappantyút 
az állítómotor a füstgázok áramlási irányára merőleges helyzetben tartja. A 2. fokozatban 
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(teljes terhelés) a csappantyú kinyit, azaz a füstgázelvezető keresztmetszet a mindenkori 
fokozatok (rész- és teljes terhelés) tényleges füstgáz-tömegáramához igazodik. A 
kétfokozatú égővel ellátott öntvény állókazán tehát meghosszabbítja az égő működési 
időit, mert a ki/bekapcsolások száma közel 70%-kal kevesebb. Ennek köszönhetően 
csökkennek azok a készenléti idők is, amelyekben a fűtőkazán sugárzási és áramlási 
veszteségeket szenved (1.20 ábra) [1.6]. 
 

 

1.20 ábra: Ki/bekapcsolások száma [1.6] 
 
A földgáz el nem égethető alkotóelemei között nitrogén is található. Ezt a kémiai elemet 
a környezeti levegő 78%-ban tartalmazza, ezért a földgáz eltüzelése során fellépő kémiai 
reakciók következtében jelentős mennyiségű NOx keletkezik (az NO, illetve az NO2 
„gyűjtőneve”). Alapvetően az NO a tüzelés során a láng külső, 1400–2000 oC-os 
tartományában jön létre. Ez a vegyület természetesen a lángmagban is – ahol még 
alacsony a légfelesleg-tényező () értéke – megtalálható, de csekélyebb mértékben (ezt 
nem is lehet egy bizonyos szint alá csökkenteni). Az NO keletkezése akkor magasabb 
még, ha az oxigén hosszabb ideig van jelen a forró lángzónában, azonban a tüzelés során 
létrejött NO jelentős része az égéstermék-elvezető rendszerben, valamint a környezeti 
levegőn alakul át NO2-á. Az NO, illetve az NO2 a szén-monoxidhoz hasonlóan mérgező, 
emberre, állatra, valamint növényre egyaránt káros hatással van, éppen ezért gyártói 
kötelezettség a tüzelés során ezek keletkezésének csökkentése. Erre a feladatra 
eredményesen alkalmazható állókazánok esetében a kerámiarúddal történő égőhűtés: 
ezek a hőálló elemek a láng úgynevezett „fehér” zónájában elhelyezkedve vezetik el a 
hőt, melynek következtében kiegyenlítődnek a lángon belüli nagy 
hőmérsékletkülönbségek. A két sorban elhelyezett kerámiarudak jobb hűtési hatásfokot 
eredményeznek, de befolyással vannak a szekunder levegő mennyiségére is. A 
kerámiarúddal hűtött égő alacsony károsanyag-kibocsátása a kétfokozatú égővezérléssel 
még jobban csökkenthető, mert a kétfokozatú üzemmód magasabb éves hatásfokkal 
biztosítja a kisebb tüzelőanyag-fogyasztást, melynek következménye a csekélyebb 
károsanyag-mennyiség. A kétfokozatú égőtechnika alacsonyabb csúcshőmérsékleteket 
enged meg, ezért kisebb az égőcső terhelése, melynek szintén kisebb károsanyag-
kibocsátás az eredménye [1.6]. 
 
A mátrix – sugárzó égő (előkeveréses égő)  = 1,1–1,3 légellátási tényezőnél extrém 
alacsony NOx < 25 mg/kWh, CO < 10 mg/kWh károsanyag-kibocsátást produkál. 
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1.21 ábra: Matrix égő (Viessmann) 

 

 
1.22 ábra: Hengeres Matrix égő (Viessmann) 

 
Az égő legfontosabb eleme a hengeres égőcső köré vont saválló nemesacél háló, amelyet 
Matrix-szövetnek nevezünk. Az égéshez szükséges keveréket és az égésterméket egy 
korszerű, csúcshatékonyságú ventilátor mozgatja. A gáz–levegő keveréket a ventilátor az 
égőcsőbe, majd a Matrix-szövetre juttatja. A finom struktúrájú szövet egyenletesen 
osztja szét a keveréket, amely a begyújtás után kék lánggal ég. A láng nem szakad el 
teljesen a felületről, így a szövet felizzik és katalizátorként égeti el a gáz jelentős részét. 
Az izzó felületről a hő jelentős része sugárzással távozik, ezért a láng hőmérséklete 
alacsonyabb a normál „kék” égőknél. A láng a háló kis rései között nem tud 
visszarobbanni, ezért alkalmazása a biztonságot is növeli. A Matrix égő nem csak a gáz 
mennyiségét, hanem az égéshez szükséges levegő mennyiségét is modulálja. Az égés így 
minden teljesítmény-tartományban stabil, és részterhelésen is különlegesen tökéletes, 
káros anyagoktól mentes égés valósul meg. 
 
1.4.2. Hőközpontok 

A hőközpont meghatározása a 2005. évi XVIII. törvény szerint: 
„A hőhordozó közeg kiadására, fogadására, átalakítására, illetve a távhő átadására 
szolgáló berendezés. A hőközpont lehet termelői hőközpont, szolgáltatói hőközpont és 
fogyasztói hőközpont.” 
A forróvíz távhőellátó alrendszerek hidraulikai kapcsolata alapján a távhőrendszerek 
– közvetett (indirekt) (1.23 ábra), 
– közvetlen (direkt) (1.24 ábra), 
kapcsolásúak. 
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1.23 ábra: Közvetett kapcsolású hőközpont 

 

 
1.24 ábra: Közvetlen kapcsolású hőközpont 

 
A hőközpontok egyik legfontosabb eleme a hőcserélő, melynek segítségével a primer 
oldali hőszállító közeg átadja a hőt a szekunder oldali hőszállító közegnek. A hőcserélők 
többféle kivitelben készülnek, így beszélhetünk: 
 tömített,  
 hegesztett-tömített, 
 hegesztett,  
 forrasztott és 
 fúziós eljárással hegesztett kivitelről [1.7]. 
 
A lemezes hőcserélők szerelt, hullámosított lemezek sorozatából állnak. A lemezek között 
két csatorna van, amelyekben két lemez között a primer, illetve a szekunder oldali közeg 
áramlik egymással ellentétes irányban.  
A számos alkalmazás során használt tömített lemezes hőcserélők gumitömítéseket 
tartalmaznak. A forrasztott lemezes hőcserélőket nagy nyomású és magas hőmérsékletű 
alkalmazásokra fejlesztették ki. A hegesztett hőcserélőket a legnagyobb nyomás és 
legmagasabb hőmérséklet melletti igénybevétel esetén használják. 
A szerelhető lemezes hőcserélők előnyei épületgépészeti alkalmazásokban: 
 a hőcserélők szétszerelhetők átvizsgálásra, karbantartásra, tisztításra stb.; 
• a hőcserélők teljesítménye lemezek eltávolításával, vagy hozzáadásával változtatható;  
• nagyfokú hőátadási hatékonyság alacsony logaritmikus hőmérséklet különbség esetén 

is; 
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• kompakt kialakításuknak köszönhetően könnyen beépíthetők akár kisebb terekben is; 
• az igényektől függően különböző típusú tömítésekkel rendelhetők. 
 

 
1.25 ábra: Szerelhető lemezes hőcserélők [1.7] 

 
Lemezek szinte bármilyen préselhető anyagból kialakíthatóak. A leggyakoribb 
alapanyagok a rozsdamentes acél AISI 304, AISI 316 és a titán ötvözet. Külső menetes 
csatlakozás rozsdamentes acélból vagy titán ötvözetből választható, M6-os hőcserélő 
esetén szénacélból is. Karimás csatlakozás betétgyűrű nélkül, vagy gumi, rozsdamentes 
acél, titán, vagy egyéb ötvözött betétgyűrűvel rendelhető. A nitrilből (NBR) vagy EPDM-
ből készült tömítések egybe vannak öntve, ami biztosítja a pontos illeszkedést [1.7]. A 
„háztető” profilú tömítések hatékonyan tömítenek és minimálisra csökkentik a szivárgás 
veszélyét. A tömítés elmozdulásának lehetősége kizárt, biztonságosabb a tömítettség, 
mivel a lemezárkok és a tömítések tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Ezenfelül a 
kialakításnak köszönhetően az áramoltatott közeg csak kis felületen érintkezik a 
tömítéssel, ezzel is megnövelve annak élettartamát. 
 
A rézzel forrasztott lemezes hőcserélő hullámosított rozsdamentes fémlemezekből áll. A 
lemezek úgy illeszkednek egymáshoz, hogy közöttük csatornák jönnek létre. A 
csatornákba beömlőnyíláson keresztül áramolnak be a közegek, amik között a hőátadás 
történik. A lemezek egyik oldalán a primer, a másik oldalán a szekunder kör áramlik. A 
lemezeket az érintkezési pontokon keményforrasztás során kialakuló rézréteg tartja 
össze.  
Az Alfa Laval lemezes hőcserélők minden egyes érintkezési pontnál forrasztottak, ezzel 
optimális hőátadást, nyomás- és hőállóságot biztosítanak. A lemezköteget véglemezek 
fogják közre. A csatlakozások az első, vagy hátsó véglemezen helyezkednek el. A CBH10, 
CBH16, CBH18 és a CB112 hőcserélőket az alapkivitelen kívül teljesen új aszimmetrikus 
csatornákkal is gyártják. Aszimmetrikus kivitel esetén a csatornák térfogata nem 
egyforma, és a kb. 25%-os térfogateltérésnek köszönhetően a megengedhető 
nyomásesés korlátozó tényezője részben kiküszöbölhető. Ezt elsősorban olyan esetekben 
lehet hatékonyan kihasználni, amikor az egyes oldalak között nagy eltérés van 
térfogatáram, vagy fizikai jellemzők (pl.: víz/olaj) tekintetében. Egyforma paraméterek 
esetén kisebb hőcserélő használható, nagyobb teljesítménnyel. 
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1.26 ábra: Alfa Laval forrasztott hőcserélő modellek [1.7] 

 
Nagy hőközpontok és elosztó központok 
A nagy hőközpontokat és az elosztó központokat a nagy átadott teljesítmény és a magas 
vízhőmérséklet, illetve nyomásparaméterek jellemzik. Ennek megfelelően a robusztus, 
padlóra támaszkodó alapkeretre szerelt kialakítás az általános. Jellemző műszaki 
paraméterek: névleges nyomás PN16 (25) bar, hőmérséklet: 130 (150)°C, kapacitás: 
~400 kW felett. Az Alfa Laval által gyártott Maxi S hőközpont elemeit a 1.27 ábra 
mutatja be. 
 

 
1.27 ábra: Alfa Laval Maxi S nagy teljesítményű hőközpont 

[Forrás: http://www.jomuti.hu/Alfa_Laval_MaxiC1_hokozpont.pdf] 
 
A kis hőközpontok által átviendő fűtőteljesítmény alacsonyabb, de primer oldalról magas 
hőmérséklet- és nyomásértékek terhelik, ennek megfelelően a hőközpont kialakítása 
nyomás- és hőmérséklettűrő, de a berendezés kisebb méretű, és általában az épület 
falán is elhelyezhető. Jellemző műszaki paraméterek: névleges nyomás PN16 (25) bar, 
hőmérséklet 130 (150) °C, kapacitás: ~20-400 kW. 
Az Alfa Laval által gyártott Midi hőközpont (1.28 ábra) elemei a következők: 
1. Fűtési hőcserélő; 2. HMV hőcserélő; 3. Szabályzó; 4. Szabályzó szelep, fűtési; 5. 
Aktuátor, fűtési; 6. Szabályzó szelep, HMV; 7. Aktuátor, HMV; 8. Hőmérséklet-érzékelő 



31 

szenzor, fűtési; 9. Hőmérséklet-érzékelő szenzor, HMV; 10. Külső érzékelő (nem 
ábrázolt); 11. Hőmérséklet-érzékelő, HMV kör; 12. Hőmérséklet-érzékelő, fűtési 
visszatérő; 13. Hőmérséklet-érzékelő, fűtési primer visszatérő; 14. Hőmérséklet-
érzékelő, távhő kör; 15. Hőmérséklet-érzékelő, távhő kör; 16. Visszacsapó szelep, HMV; 
17. Ürítőszelep, HMV; 18. Visszacsapó szelep, hidegvíz; 19. Ellenőrző szelep, hideg víz 
(nem ábrázolt); 20. Szűrő, hideg víz; 21. Nyomásmérő, fűtési; 22. Biztonsági szelep, 
hideg víz; 23. Szabályozó szelep, HMV kör; 24. Keringtetőszivattyú, HMV kör; 25. 
Ellenőrző szelep, HMV kör (nem ábrázolt); 26. Csatlakozás a távhő körre; 27. Szűrő, 
távhő kör; 28. Ürítőszelep, távhő kör; 29. Csatlakozás a távhő visszatérőre; 30. 
Hőmennyiségmérő helye; 31. Nyári visszacsapó, fűtési; 32. Visszacsapó szelep, táguló; 
33. Visszacsapó szelep, fűtési visszatérő; 34. Szűrő, fűtési visszatérő; 35. Biztonsági 
szelep, fűtési; 36. Visszacsapó szelep, fűtési; 37. Keringtetőszivattyú, fűtési; 38. 
Ürítőszelep, fűtési; 39. Nyomásmérő, fűtési; 40. Töltő, fűtési 
 

 
1.28 ábra: Alfa Laval Midi hőközpont 

[Forrás: http://www.jomuti.hu/Alfa_Laval_Midi_hokozpont.pdf] 
 
A lakás hőközpont általában egyetlen lakás fűtési és/vagy használati melegvíz-igényét 
hivatott kiszolgálni, kis nyomás- és hőmérsékletértékek terhelik, ennek megfelelően 
kialakítása könnyített, mérete pedig lehetővé teszi az esztétikus elhelyezést. Jellemző 
műszaki paraméterek: névleges nyomás: PN16 bar, hőmérséklet 120 °C, kapacitás: 
~10-80 kW. Az Alfa Laval által gyártott Mini IS lakás hőközpont (1.29 ábra) alkotóelemei 
a következők: 
1. Hőcserélő a fűtési körre, 2. Hőcserélő használati meleg vízhez; 3. Szabályzó egység a 
szivattyúhoz, és érzékelőkhöz, fűtési kör; 4. Szabályzó szelep fűtési körhöz; 5. 
Indítószerkezet fűtési körhöz; 6. Belépő hőmérséklet-érzékelő fűtési körhöz; 7. Külső 
hőmérséklet-érzékelő; 7.a Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakozása, (nem látszik); 8. 
Meleg víz hőmérséklet szabályzója; 9. Differenciál nyomásszabályzó (választható, nem 
látszik); 10. Távhő belépő szűrője; 11. Adapter, energiaméter; 12. Távhő előremenő 
hőmérséklet-érzékelő pontja; 13. Távhő visszatérő hőmérséklet-érzékelő pontja; 14. 
Visszacsapó szelep hideg vízre (nem jelölt); 15. Meleg víz légbeszívó szelep; 16. 
Hidegvíz-szűrő; 17. Fűtőköri feltöltő szelep, 18. Fűtőköri légbeszívó szelep; 19. Fűtőköri 
nyomásmérő; 20. Fűtőköri szűrő; 21. Fűtőköri tágulási tartály, 12 l-es; 22. Fűtőköri 
keringtetőszivattyú; 23. Zárószelep; 
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1.29 ábra: Alfa Laval Mini IS lakás hőközpont 

[Forrás: http://www.jomuti.hu/Mini_IS_HU.pdf] 
 
1.4.3. Csővezeték rendszerek 

A kazánból, vagy a hőközpontból az előállított hőt a hőszállító rendszeren keresztül 
juttatják el a hőleadókhoz. A hőszállító rendszer csővezetékekből és szerelvényekből áll. 
A rendszerben fellépő nyomásveszteségeket a keringtetőszivattyúk fedezik. A 
csővezetékekben fellépő nyomásveszteségek nagyságát elsősorban a cső belső 
felületének érdessége befolyásolja. Ezt az anyagjellemzőt a csősúrlódási tényező () 
veszi figyelembe. A csővezeték rendszerek kialakítását, a rögzítési pontok számát és 
helyét az alkalmazott csővezetékek anyagának hőtágulása befolyásolja. Míg néhány 
évtizede csaknem kizárólag acélcsöveket alkalmaztak a hőszállító rendszerek 
kiépítésénél, az utóbbi években nagymértékben elterjedt a rézcsövek és a különböző 
típusú műanyagcsövek alkalmazása. A réz- és a műanyag csövek alkalmazása 
előnyösebb a hagyományos acélcsövekhez viszonyítva. Ezeknél a csővezeték 
rendszereknél jóval kisebb a csősúrlódási tényező, rugalmasabb a vonalvezetés, 
egyszerűbb és gyorsabb a kivitelezés, biztonságosabbak a kötések. A műanyag 
csöveknek egyik hátránya az oxigéndiffúzió volt, de ezt már kiküszöbölték a többrétegű 
csövek alkalmazásával. A műanyag csöveken keresztül a zárt rendszerbe diffundáló 
oxigén káros hatását a rendszerek egyes elemeire kezdetben egy hőcserélő beépítésével 
akadályozták meg. Ezzel leválasztották a rendszer műanyag csövekből álló részét a 
rendszer többi elemeitől, melyek általában fémalapú anyagokból készültek és a 
korróziónak voltak kitéve. A többrétegű műanyag csövek rétegeiből egynek a feladata az 
oxigéndiffúzió megakadályozása, így a zárt fűtési rendszerek biztonságosan 
üzemeltethetőek. 
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A REHAU csővezetékek alapanyaga a térhálósított polietilén (PEX). Az alapanyag a nagy 
molekulasúlyú, nagy sűrűségű és magas tartós szilárdságú PE, emiatt már az alapanyag 
is különösen jó ütő- és fajlagos húzószilárdsággal rendelkezik. A polietilén térhálósítása 
különböző eljárásokkal történhet. A RAUTITAN flex és a RAUHIS csövek előállítását 
peroxidos térhálósítással végzik. A térhálósítás magas hőmérsékleten és nagy nyomáson 
peroxid segítségével megy végbe, eközben a polietilén egyes molekulái háromdimenziós 
térhálóvá kapcsolódnak össze. A nagynyomású térhálósításra jellemző, hogy olvadék 
állapotban, azaz a kristályok olvadáspontja fölött megy végbe. A térhálósítási reakció 
csőalakítás közben, a berendezésben megy végbe. Ez az eljárás vastag falú csöveknél is 
egyenletes térhálósodást biztosít az egész csőkeresztmetszetben. A peroxidos 
térhálósítással előállított polietilén jele PE-Xa. Az univerzális RAUTITAN stabil cső 
haszoncsöve, ami az átfolyó közeggel érintkezik, szintén térhálósított polietilénből készül. 
A haszoncső térhálósítását elektron-besugárzással a csőgyártás után végzik. Az elektron-
besugárzással térhálósított polietilén jele PE-Xc. Mechanikus terhelésnek kitett polimer 
anyagoknál a tartós folyást is figyelembe kell venni. Ez alatt azt értjük, hogy az 
alakváltozás és a szilárdság a hőmérséklet és a terhelés idejének függvénye. Ahhoz, 
hogy tartós terhelésnél a megengedhető igénybevételt megállapítsuk, a mechanikai 
tulajdonságok változását hosszú időn keresztül és különböző hőmérsékletek mellett kell 
vizsgálni. Ez nyomás alatt álló csövekre is érvényes. A több, mint 30 éves laboratóriumi 
és gyakorlati tapasztalat és a nagy nyomáson térhálósított polietilén csöveken végzett 
kísérletek és kiterjedt vizsgálatok adták az alapot a szükséges paraméterek 
megállapításánál. Az univerzális REHAU RAUTITAN stabil cső alkalmas vízvezeték- és 
fűtési rendszerek szereléséhez. Az ötrétegű cső felépítése a következő (belülről kifelé): 
térhálósított polietilén haszoncső, ragasztóréteg, oxigéndiffúzió-záró alumíniumréteg, 
ragasztóréteg és polietilén külső réteg. A csövek minimálisan –10 °C hőmérsékletig 
építhetők be. A RAUTITAN stabil cső fűtési vezetékként max. 95 °C előremenő 
hőmérsékletig üzemeltethető, rövid ideig max. 100 °C hőmérséklet is engedélyezett 
(üzemzavar esetén). Az univerzális RAUTITAN flex cső fűtési vezetékként max. 90 °C 
előremenő hőmérsékletig üzemeltethető, rövid ideig max. 110 °C hőmérsékletet is elvisel 
(üzemzavar esetén). A RAUTITAN flex csövet egy EVAL záróréteg védi az oxigéndiffúzió 
ellen, a cső anyaga a peroxidos térhálósítással előállított polietilén. A RAUTHERM S 
fűtéscsövek kizárólag felületfűtés rendszerekhez használhatók. A RAUTHERM S csövet 
egy EVAL záróréteg védi az oxigéndiffúzió ellen, a cső anyaga peroxidos térhálósítással 
előállított polietilén. A javasolt előremenő vízhőmérséklet 3 bar üzemi nyomásnál 70 °C. 
A max. üzemi nyomás 6 bar, max. 90 °C mellett. Rövid ideig a cső 110 °C-ot is elvisel 
(üzemzavar esetén) [1.8]. 
Az univerzális REHAU RAUTITAN stabil és RAUTITAN flex csöveket, valamint az összes 
rendszerelemet szakszerűen kell fel- és lerakodni, az anyagának megfelelően kell 
szállítani és raktározni. Védelem nélküli csöveket nem szabad padlón vagy betonfelületen 
húzni és sima felületen kell tárolni. A csöveket olajoktól, zsíroktól, festékektől stb. és 
hosszabb idejű napsugárzástól védeni kell, például fényvédő fóliával. A védelem nélküli 
tárolást el kell kerülni. A védett csövek korlátlan ideig tárolhatók. A csöveket csak 
röviddel a felhasználás előtt szabad kicsomagolni [8]. 
Alapvetően a REHAU épületgépészeti csővezetékrendszerhez tartozó csövek (az 
univerzális REHAU RAUTITAN stabil és RAUTITAN flex cső) és a REHAU felületfűtés/hűtés 
rendszer csővezetékeihez tartozó (RAUTHERM S fűtési csövek) idomkészletet meg kell 
különböztetni. A két idomkészlet egymással nem kompatibilis [1.8]. 
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A REHAU RAUTITAN épületgépészeti csővezetékrendszer sárgaréz színű idomokkal és 
toldóhüvellyel, a REHAU felületfűtés/-hűtés rendszerénél használt RAUTHERM S csövek 
kívülről horganyzott idomokkal és toldóhüvellyel rendelkeznek (1.30 ábra). 
 

 
1.30 ábra: REHAU RAUTITAN csövek, idomok és toldóhüvely [1.9] 

 
A RAUTHREM S csövekhez és a fűtési idomok összekötésénél használt REHAU 
toldóhüvelyek kb. 5 mm-rel rövidebbek, mint a RAUTITAN épületgépészeti csővezeték- 
rendszerhez tartozó toldóhüvelyek. A felületfűtés/-hűtés rendszer toldóhüvelyei kívülről 
horganyzottak és további jelölésként két körbefutó horony is látható rajtuk, hogy a 
különböző REHAU csővezetékrendszerek elemei optikailag is megkülönböztethetők 
legyenek (1.31 ábra). 
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1.31 ábra: Toldóhüvelyek Rautherm S csővezetékekhez [1.9] 

 
Ha javítási, vagy bővítési célból a RAUTITAN épületgépészeti csővezetékrendszerről, vagy 
egy felületfűtés/-hűtés rendszer csöveiről más rendszerre kell áttérni, a különböző 
rendszerek egyértelmű elválasztása céljából menetes csatlakozókat kell beépíteni. Ez alól 
kivétel a REHAU forrasztható átmeneti idom (1.32 ábra). Az átmeneti idom a RAUTITAN 
épületgépészeti csővezetékrendszer és más forrasztható, illetve press rendszer közötti 
kapcsolat létrehozására használható. Fém press rendszereknél arra kell figyelni, hogy a 
forrasztandó vég ne legyen sérült és deformált. 
 

 
1.32 ábra: REHAU forrasztható és menetes átmeneti idomok [1.9] 

 
A DVGW W 534-es munkalap és a DIN 4726 szabvány szerint a REHAU toldóhüvelyes 
kötés tartósan tömítő kapcsolat (korábbi megnevezés: nem oldható kötés), azaz a DIN 
18380 (VOB) szabványnak megfelelően vakolat alatt és esztrichben utólagos hozzáférés 
nélkül is elhelyezhető. A REHAU toldóhüvelyes kötés nem igényel további O-gyűrűs 
tömítést, hanem maga a cső anyaga szolgál tömítésként. Ez is alátámasztja a REHAU 
toldóhüvelyes kötés előnyös használatát a kivitelezés körülményei között. A REHAU 
toldóhüvelyes kötés csak a megfelelő RAUTITAN idomokhoz, illetve a REHAU 
felületfűtés/-hűtés idomokhoz használható. A kötések csak a REHAU RAUTOOL 
szerszámokkal készíthetők el. A toldóhüvelyt úgy kell a csőre húzni, hogy a belső kúpos 
oldala a cső vége felé mutasson. A csövet hidegen kell feltágítani, majd az idomra kell 
húzni. Kitágítás után leginkább a RAU-PE-Xa csövek, kisebb mértékben a RAUTITAN 
stabil csövek is hajlamosak a visszazsugorodásra a „memóriaeffektus" miatt, ezért 
csökken a cső keresztmetszete és a cső ráfeszül az idomra. Fontos, hogy a cső rögtön a 
kitágítás után rá legyen húzva az idomra. Az idomot az ütközővállig be kell dugni a csőbe 
(16–32 mm méretekig). 
Minden átmérőnél ügyelni kell arra, hogy a cső a REHAU toldóhüvely felpréselése előtt az 
idom mind a négy tömítőbordáját eltakarja. Az idom megigazítása után préselhető fel a 
REHAU toldóhüvely. A fűtőtestek csatlakozását közvetlenül vagy csatlakozó idomok 
segítségével oldják meg (1.33 ábra). 
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1.33 ábra: Fűtőtest csatlakozás [1.9] 

 
Az UPONOR Wirsbo csőrendszernél a csatlakozásokat hasonló módon oldják meg, mint a 
REHAU rendszernél, azonban a toldóhüvely szerepét a QE gyűrű tölti be (1.34 ábra). 
 

 
1.34 ábra: UPONOR Wirsbo csövek csatlakozása [1.10] 

 
A rugalmas csőszárnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy megakadályozza a cső 
sérülését, a tartókat pedig elég távolra kell helyezni a faltól, hogy legyen hely a 
hosszirányú csőtágulásra. Hőtágulási csőlírák tervezésekor célszerű betartani az l2 = 0,5l1 
méretarányt (1.35 ábra). 

  
1.35 ábra: Rugalmas csőszárak és tágulási lírák méretezése (UPONOR) [1.10] 

 
A PIPELIFE által gyártott polipropilén-R-ből készült csövek az összes olyan anyag 
szállítására alkalmasak, amelyek a cső anyagát nem támadják meg. Ellenállnak az 
általánosan használt fertőtlenítőszerek hatásának olyan koncentrációban és olyan 
hatásidő mellett, amelyet általánosan használnak az ivóvíz-vezetékek fertőtlenítésére (de 
nem feltételezett, hogy a csöveket tartósan fertőtlenítőszerek szállítására használják). 
Nem ellenállóak azonban több koncentrált kőolajipari termék hosszan tartó hatásával 
szemben. A szállított közeg pH-értéke 2 és 12 között lehet, vagyis a víz lehet mind 
savas, mind lúgos kémhatású. A csöveket a különböző iparágakban egész sor reaktív 
folyadék szállítására fel lehet használni, de nem javasolt az oxidáló hatású közegek 
szállítása. A PPR csöveket és idomokat elsősorban polifúziós hegesztéssel csatlakoztatják. 
A polifúziós hegesztéshez, a hegesztőberendezést a hegesztett cső átmérője és a 
hegesztési munkák jellege szerint kell megválasztani. A polifúziós hegesztési varrat úgy 
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keletkezik, hogy egyidejűleg képlékeny állapotba melegítjük fel az idom csatlakozó tokját 
és a csővéget, majd ebben a plasztikus állapotban a csövet betoljuk az idomba, rögzítjük 
és hagyjuk lehűlni, aminek révén nagy szilárdságú homogén kötés jön létre. A PPR 
csövek hőtágulási együtthatója 0,15 mm/mK. Az L és az U kompenzátor mellett a 
hurokkompenzátort is alkalmazzák (1.36 ábra). 
 

 
1.36 ábra: Hurok kompenzátor (PIPELIFE) [1.11] 

 
Magyarországon a második világháború előtt megkezdődött a rézcső felhasználása az 
épületgépészeti szereléseknél. Sajnos a háború utáni helyzetben a rezet stratégiai 
anyaggá nyilvánították, így épületgépészeti célokra csak kivételes esetekben lehetett 
felhasználni A rézvezetékek széles körű hazai alkalmazása 1987 után kezdődött meg 
ismét. A rézcsöveket csupasz és műanyag köpennyel ellátott formában, tekercs és szál 
kivitelben egyaránt gyártják. A megengedhető max. üzemi nyomás 3,5-ös biztonsági 
tényező és 200 N/mm2-es szakítószilárdsági érték figyelembevételével van megadva, 
100°C üzemhőmérsékletig (1.37 ábra).  
 

 
1.37 ábra: A megengedett üzemi nyomás a hőmérséklet függvényében [1.13] 

 
Az installációs rézcsövek tulajdonságai közül kiemelést érdemelnek a következők: 
• nagyfokú korrózióállóság, 
• öregedésállóság, 
• hidegen alakíthatóság, 
• a réz baktériumölő képessége (a legtöbb baktériumra pusztító hatást gyakorol), 
• természetes anyag, újra felhasználható, környezetkímélő. 
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A rézcsövek érdessége rendkívül kicsi (1.38 ábra) ezért a súrlódási nyomásveszteségek 
alacsonyak. 

 
1.38 ábra: Különböző anyagú csövek érdessége [1.13] 

 
A rézcsövek kötésmódjai [1.12]: 
– nem oldható csőkötések: kapillárisforrasztás, présidomos kötés, hegesztett kötés, 
gyorskötő csőidom; 
– oldható csőkötések: karimás csőkötés, szorítógyűrűs kötés, csavaros kötés. 
A rézcsőszerelési technológiában a kapillárforrasztásos csőkötés a legelterjedtebb. A 
hegesztett csőkötést csak nagy átmérőjű csövek esetében alkalmazzák. A menetes 
csőkötést csak a szerelvények csatlakoztatásánál vagy rézcső vezetékrendszerek 
hagyományos rendszerekhez kapcsolásánál használjuk. 
 

 
1.39 ábra: Préskötés készítése és metszete [1.13] 

 
Különböző anyagú 50 m hosszú cső hőtágulása ∆T = 50K hatására [1.13]: 
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1.4.4. Keringtetőszivattyúk 

A hőszállító rendszerben fellépő összes nyomásveszteség a súrlódási és az alaki 
nyomásveszteségek összege. Egy csőszakaszon felírható: 
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      (1.17) 

ahol: m a fűtőközeg tömegárama, [kg/s];  a meleg víz sűrűsége, [kg/m3]; d a cső belső 
átmérője [m];  a cső anyagának belső oldali súrlódási tényezője; l a csőszakasz hossza; 
i a csőszakasz helyi nyomásveszteség tényezőinek összege. 
Az (1.17) összefüggés alapján megállapítható, hogy a nyomásveszteségek egy 
csőszakaszon a szállított közeg tömeg- vagy térfogatáramának négyzetével arányosan 
változnak. Az így kapott görbét a csőszakasz, illetve rendszer karakterisztikájának 
nevezzük (1.40 ábra). 
 

 
1.40 ábra: Hálózati jelleggörbe [1.14] 

 
A keringtetőszivattyút úgy kell megválasztani, hogy a tervezési térfogatáram mellett a 
szivattyú emelőmagassága (ideális esetben) egyenlő legyen a rendszer 
nyomásveszteségével. A szivattyú jelleggörbéje a térfogatáram és a szállítómagasság 
közötti összefüggést adja meg állandó fordulatszám mellett (1.41 ábra).  
 

 
1.41 ábra: Szivattyú jelleggörbéje [1.14] 

 
Munkapont alatt a rendszer és a szivattyú jelleggörbe metszéspontja értendő (1.42 
ábra). 
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1.42 ábra: Szivattyú munkapontja [1.14] 

 
Az optimális választáshoz ismerni kell a szivattyú működési jellegzetességeit. A helyes 
választás egyszerűbb beállítást tesz lehetővé, kizárja a zaj okozta panaszokat, és 
jelentős villamosenergia-megtakarítást eredményez. Az állandó és a szabályozott 
fordulatszámú szivattyú közötti különbség legjobban a jelleggörbén keresztül érthető 
meg. Ahol a térfogatáramhoz tartozó függőleges egyenes a szivattyú jelleggörbéjét 
metszi, ott lesz a munkapont (1.43 ábra). Célszerű, ha az üzemi térfogatáram a szivattyú 
maximális térfogatáramának 50–70 százaléka között van. Amikor üzem közben a 
térfogatáram csökken (radiátorszelepek részleges vagy teljes zárása), a munkapont az 
előzőhöz képest balra tolódik. Állandó fordulatszámú szivattyú a jelleggörbének 
megfelelően nagyobb emelőmagassággal fog működni. Csak lapos jelleggörbéjű 
szivattyút szabad választani; az emelőmagasság 50%-os térfogatáramnál ne legyen 
nagyobb 2 v.o.m-nél. Szabályozott szivattyú működhet állandó emelőmagasságra 
szabályozva. Az ilyen szivattyú széles körben alkalmazható, a beállítási értéket jól kell 
megválasztani. A változó emelőmagasságú szivattyúk különösen olyan helyen előnyösek, 
ahol nagy a rendszer áramlási ellenállása. Az ilyen szivattyú részterhelésen kisebb 
térfogatárammal és emelőmagassággal működik. Ügyelni kell arra, hogy a kisebb 
emelőmagasság még elég legyen a legkedvezőtlenebb helyzetű hőleadók megfelelő 
ellátásához [1.15]. 
 

 
1.43 ábra: Szivattyúk emelőmagassága különböző szabályozási módok esetében [1.15] 

 
∆p–c szabályozási mód esetén a szivattyú elektronikája az engedélyezett szállítási 
tartományon belül a beállított és előírt nyomáskülönbség állandó értéken tartja a 
szivattyú által létrehozott nyomáskülönbséget. 
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1.44 ábra: ∆p–c szabályozási mód (Wilo) [1.16] 

 
∆p–v szabályozási mód esetén az elektronika a szivattyú által tartandó előírt 
nyomáskülönbséget lineárisan változtatja. A H előírt nyomáskülönbség a Q szállítási áram 
függvényében változik Hs és ½ Hs között. 
 

 
1.45 ábra: ∆p–v szabályozási mód (Wilo) [1.16] 

 
∆p–T: Az elektronika a szivattyú által betartandó nyomáskülönbség-alapjelet a mért 
közeghőmérséklet függvényében változtatja. Ez a szabályzási mód csak infravörös 
kezelő- és szervizkészülékkel (válaszható opció) vagy a PLR/LON/ CAN/Modbus/BACnet 
modulon keresztül állítható be. Ennek során két beállítás lehetséges (10. ábra): 
• Szabályozás pozitív meredekséggel: 
A közeg hőmérsékletének emelkedésével a nyomáskülönbség-alapjel lineárisan növekszik 
a HSmin és HSmax között (beállítás: HSmax > HSmin). 
• Szabályozás negatív meredekséggel: 
A közeg hőmérsékletének emelkedésével a nyomáskülönbség-alapjel lineárisan csökken 
a HSmin és HSmax között (beállítás: HSmax < HSmin). 

 
1.46 ábra: ∆p–T szabályozási mód (Wilo) [1.16] 
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Fordulatszámszabályozás esetében a motor fordulatszámának szabályozása révén 
utólagosan a hőleadó rendszer igényéhez igazíthatja a szivattyúteljesítményt. Mivel így a 
fűtőrendszer szabályozási módjától függően csupán néhány napon van szükség a teljes 
szivattyúteljesítményre, a szivattyú a fennmaradó napokon csökkentett fordulatszámon 
dolgozhat. Ez lényegesen alacsonyabb áramfelvétellel jár. 
A szivattyúk túlnyomórészt egyenes vonalú felépítésűek (inline), azaz a szívó és nyomó 
csőcsonkjuk egy vonalban van. Az ikerszivattyúkat a nagyobb üzembiztonság miatt, 
illetve a teljesítmény tartalék miatt alkalmazzák. Ebben az esetben a fő és tartalék 
szivattyú ugyan abban a szivattyúházban található. Mindkét szivattyú külön-külön is 
üzemeltethető, de lehetséges a két szivattyú párhuzamos üzemeltetése is. A járókerekek 
kialakításától függően beszélhetünk axiális szivattyúkról (alacsony nyomásigény esetén) 
illetve radiális szivattyúkról (nagyobb nyomásigény esetén). Kétféle fűtési keringető 
szivattyút különböztetünk meg:  
– Nedves tengelyű szivattyúk (kisebb kiterjedésű rendszerekben) (1.47 ábra) 
A szivattyú hidraulikája és a villamos motor forgórésze egy térben található, a rotor a 
szállított közegben forog. A kivitel első számú előnye a zajszegény üzemmód, ezért 
lakóterekben és azok közvetlen közelében előszeretettel alkalmazzák. Fontos mindig 
szem előtt tartanunk, hogy a motor hűtését ilyenkor elsődlegesen a szállított közeg 
végzi, fűtési rendszerekben az 50...90 °C-os (vagy még melegebb) víz [1.17].  
A GRUNDFOS ALPHA Pro, az ALPHA+ és az UP sorozatú szivattyúk légrésbetétcsöves, ún. 
nedvestengelyű szerkezeti felépítésűek, ahol a szivattyú és a motor egy egységet képez. 
A szivattyúban nincs tengelytömítés és mindössze két tömítőgyűrű található a teljes 
egységben. A csapágyak kenését a szállított közeg biztosítja. 
Fő jellemzők: 
• kerámia tengely és radiális csapágy, 
• szén axiálcsapágy, 
• rozsdamentes acél légrésbetétcső és csapágytartó, 
• korrózióálló anyagú járókerék, 
• öntvény, bronz vagy rozsdamentes acél szivattyúház. 

 
1.47 ábra: GRUNDFOS nedvestengelyű szivattyú metszete [1.18]  

1 szivattyúház; 2 járókerék; 3 tengely; 4 csapágy; 5 csapágytartó; 6 axiálcsapágytartó. 
 
– Száraz tengelyű szivattyúk (nagyobb kiterjedésű, nyomásigényű rendszerekben) (1.48 
ábra) 
A szivattyú hidraulikája önálló egységként, tengelykapcsolóval csatlakozik a 
hagyományos villamos motorhoz. A tengely tömítését általában csúszógyűrűs 
tengelytömítés biztosítja. Ennek anyagmegválasztása az élettartamot, a mechanikai 
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ellenálló-képességet és a szállítható közeg minőségét határozza meg. A villamos motor 
hűtését a hajtás-ellenoldali tengelyvégre szerelt ventilátor és a motor felületi 
hűtőbordázata együtt biztosítja [1.17]. 

 
1.48 ábra: GRUNDFOS TP 100 sorozatú (menetes csőcsatlakozású) szivattyú 

hosszmetszete [1.19] 
1 szivattyúház; 2 járókerék; 3 tengely; 4 tengelykapcsoló; 5 motortartó közdarab. 

 
A szivattyúk a mérettől függően menetes vagy karimás csőcsatlakozással rendelkeznek. 
A karimás szivattyúk PN 6 vagy PN 10 karimával vagy PN 6/PN 10 kombikarimákkal 
készülnek. A szivattyútengelyt nem tehermentesített, csúszógyűrűs tengelytömítés tömíti 
és a motorral direkt, héjas tengelykapcsoló köti össze. A konstrukció olyan, hogy a 
szivattyú fejrészét (azaz a motort, a motortartó közdarabot és a járókereket) 
karbantartás vagy javítás céljából ki lehet húzni a szivattyúházból, miközben a 
szivattyúház a csővezetékben marad. Az ikerszivattyúk két párhuzamos szivattyúfejjel 
rendelkeznek. A közös kilépő csonkban elhelyezett visszacsapószelep, amelyet a szállított 
folyadék nyit, megakadályozza a folyadék visszaáramlását az üzemen kívüli 
szivattyúfejen. A szivattyúnak csapágyakra nincs szüksége, mert a radiális és axiális 
erőket a hajtómotor csapágyai veszik fel. 
 
A WILO által gyártott STRATOS PICO elektronikusan szabályozott fordulatú 
nedvestengelyű szivattyú (1.49. ábra). Kis teljesítménnyel rendelkezik, fűtési 
rendszerekben a meleg víz keringetésére alkalmas. A szivattyú „A” energiatakarékossági 
osztályba tartozik, nagy méretű grafikus kijelzőjén a beépített teljesítmény- és 
fogyasztásmérés is leolvasható, a szivattyúház hőszigetelő burkolattal van körülvéve. 

 
1.49 ábra: WILO Stratos PICO keringető szivattyú 
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1.4.5. Tágulási tartályok 

A központi fűtési rendszerek egyik legfontosabb eleme a tágulási tartály. Ennek 
elsődleges feladata az, hogy biztosítsa a hőszállító közeg hőtágulásából származó többlet 
térfogat felvételét, biztosítsa a rendszerben a működéshez szükséges nyomást, illetve 
nyitott rendszer esetén védi a kazánt a kiégés ellen. Nyitott rendszerről akkor beszélünk, 
ha a rendszernek van egy olyan pontja, ahol a hőszállító közeg közvetlenül érintkezik a 
környezeti levegővel. 
Kezdetben a gravitációs fűtési rendszerek, majd a szivattyús központi fűtési rendszerek 
is nyitott tágulási tartállyal rendelkeztek. A nyitott tágulási tartály, melyet mindig a 
rendszer legmagasabb pontja felett kell elhelyezni, a biztonsági visszatérő vezetéken 
keresztül csatlakozik a rendszerhez (BV), azonban bekötésre kerül a biztonsági 
előremenő vezeték is (BE), melynek szerepe az, hogy abban az esetben, amikor a 
kazánban üzemzavar, vagy helytelen üzemeltetés miatt gőz képződik, ez a gőz a lehető 
legrövidebb úton elhagyhassa rendszert. A rendszert elhagyó gőz helyébe a biztonsági 
visszatérő vezetéken keresztül a tágulási tartályból víz áramolhat, így védve van a kazán 
a kiégéstől. Éppen ezért a biztonsági előremenő, illetve visszatérő vezetékbe lehetőség 
szerint nem szabad szerelvényeket elhelyezni, melyeket esetleg elzárhatnak. Ha 
elkerülhetetlen a szerelvények elhelyezése ezekben a vezetékekben, akkor biztosítani kell 
azt, hogy avatatlanok ezeket a szerelvényeket elzárhassák. 
 

 
1.50 ábra: Nyitott tágulási tartály bekötése egy kazán esetében [1.3] 

 
Az 1.50 ábrából kitűnik, hogy a rendszer feltöltése után, beüzemelés előtt (a rendszer 
„hideg állapotában”) a tágulási tartály biztonsági visszatérő vezetékének a rendszerhez 
csatlakozó pontjában a nyomás egyenlő lesz a vízoszlop magasságából számítható 
nyomással, ami a tágulási tartály elhelyezéséből adódik. Üzembe helyezés után, akár 
gravitációs, akár szivattyús rendszerről beszélünk, ha a rendszer megfelelően működik, 
ebben a pontban a nyomás nem változhat, hiszen ellenkező esetben vízáramlás 
következne be a tartály és a rendszer között. Márpedig a vezetéken keresztül a tartályba 
csak annyi víz juthat, amennyi a rendszer víztartalmának térfogati hőtágulásából 
keletkezik. Ennek megfelelően a tágulási tartály csatlakozási pontját a rendszer „nulla” 
pontjának nevezzük. A rendszer minden más pontjában, a feltöltés utáni kezdeti „hideg” 
állapothoz viszonyítva, üzembe helyezés után a nyomás értéke megváltozik. 
Gravitációs fűtések esetében a hőszállító közeg keringését a rendszerben a 
sűrűségkülönbségből származó gravitációs felhajtóerő biztosítja. A közeg hőmérséklete a 
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kazánban a legnagyobb, ennek megfelelően a közeg sűrűsége a kazánban lesz a 
legkisebb. A kazánból a kis sűrűségű meleg vizet a rendszer visszatérő vezetékén 
keresztül a lehűlt, nagyobb sűrűségű közeg szorítja ki. Mivel a közeg a rendszer egyes 
pontjaiban különböző hőmérséklet-értékekkel rendelkezik, az egyes fűtőtesteknél 
különböző lesz a rendelkezésre álló nyomás. A gravitációs rendszer esetében a 
rendelkezésre álló nyomás: 

 



n

i
iighp

1
         (1.18) 

 
1.51 ábra: A gravitációs felhajtóerőből származó nyomáskülönbség [1.3] 

 
A gravitációs rendszereknél a rendelkezésre álló nyomás függvényében méretezték a 
rendszer egyes elemeit, így a csővezetékeket is. Mivel a nyomás értéke viszonylag 
alacsony volt, a gravitációs rendszerek csővezetékeinél a napjainkban megszokott 
csőátmérőknél jóval nagyobb átmérők lettek beépítve, mivel ezeknél a közeg kis áramlási 
sebessége kis súrlódási nyomásveszteségekhez vezet. 
Kezdetben a szivattyús fűtési rendszereknél a szivattyúkat a visszatérő vezetékben 
helyezték el. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a rendelkezésre álló gyártási 
technológiák nem tették lehetővé a szivattyúk beépítését a 90 oC hőmérséklettel üzemelő 
fűtési rendszerek előremenő vezetékébe. A szivattyú elhelyezési pontja viszont eltérő 
nyomásviszonyokat okoz a rendszerben, annak függvényében, hogy a „nulla” ponthoz 
viszonyítva jobbra vagy balra helyezzük el. 
Ha a szivattyút a tágulási tartály bekötési pontja és a kazán közé helyezzük el, akkor az 
1.52 ábrában bemutatott nyomásdiagram szerint alakulnak a nyomásértékek a 
rendszerben. Látható, hogy a „hideg” állapothoz viszonyítva a rendszernek csak egy kis 
szakaszán (a tágulási tartály bekötési pontja és a szivattyú szívócsonkja közötti részen) 
lesz kisebb a nyomás értéke. A rendszer minden más pontján a nyomás értéke nagyobb 
lesz, ezért „nyomott” rendszerről beszélünk. Ebben az esetben viszont a kazán, mely a 
közeg áramlásának viszonylatában, közvetlenül a szivattyú után következik, viszonylag 
nagy nyomásnak van kitéve. Ezt elkerülendő, a szivattyút a tágulási tartály bekötési 
pontja elé helyezték el (1.53 ábra). Ebben az esetben „szívott” rendszerről beszélünk. Az 
ábrában látható, hogy a kazánra eső nyomás jelentősen csökkent, viszont a kialakításától 
függően előfordulhatnak olyan pontok a rendszerben, melyekben a nyomás értéke kisebb 
lesz az atmoszférikus nyomásnál, így fellép a légbeszívás veszélye, aminek 
következménye egyrészt a korrózió, másrészt működési hibák lépnek fel a kialakuló 
légzsákok miatt. 
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1.52 ábra: „Nyomott” rendszer (szivattyú a visszatérő vezetékben) 
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1.53 ábra: Szívott rendszer (szivattyú a visszatérő vezetékben) 
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A rendszer nyomásviszonyait véve alapul a legjobb megoldás az, amikor a 
keringtetőszivattyút az előremenő vezetékben helyezzük el (1.54 ábra). Egyrészt 
napjainkban már nem, vagy egyre ritkább a 90 oC előremenő hőmérséklet, de a 
szivattyúk is jóval magasabb hőmérsékleten is biztonságosan üzemeltethetőek. Ebben az 
esetben a kazán nincs kitéve túlságosan nagy nyomásértékeknek és a rendszerben nem 
alakulnak ki az atmoszférikus nyomásnál kisebb nyomásértékek. 
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1.54 ábra: „Nyomott” rendszer (szivattyú az előremenő vezetékben) 

 
Napjainkban a nyitott tágulási tartályok egyre ritkábban, esetleg a szilárd tüzelésű 
kazánnal működő rendszerek esetében kerülnek beépítésre. Minden más esetben, még 
ebben az esetben is lehetőség van zárt tágulási tartályok alkalmazására. Ezek számos 
előnnyel rendelkeznek a nyitott tágulási tartályokkal szemben: 
– a rendszer zárt, így kisebb annak esélye, hogy oxigén jusson a rendszerbe, ezzel 
kisebb a korrózió veszélye; 
– a rendszerben lévő víz nem érintkezik a levegővel, azért nincs párolgás, vagyis 
megszűnt a párolgás miatti vízveszteség; 
– a tágulási tartályt nem kell a rendszer legmagasabb pontja felett elhelyezni, így 
egyszerűbb a kivitelezés, alacsonyabbak a költségek, a tartályt nem kell hőszigetelni, 
nem kell védeni a fagyveszély ellen; 
– a zárt tágulási tartály lényegesen hosszabb élettartamú; 
– a biztonsági vezeték kisebb kiterjedésű, olcsóbb és kisebb hőveszteséggel rendelkezik. 
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A zárt tágulási tartályok a kialakítás függvényében lehetnek. 
– változó nyomású membrános, 
– állandó nyomású membrános, 
– állandó nyomású, membrán nélküli tartályok. 
 
A Flamco Flexcon változó nyomású tágulási tartályokat kiváló minőségű acélból gyártják 
és a tökéletes korrózióvédelem érdekében vörös színű, epoxi alapanyagú fényes lakk 
bevonattal látják el. A szorítógyűrű öregedésálló, horganyzott acélból készül. A membrán 
le-föl mozog a tartályban, így nincs kitéve húzóerő terhelésnek, emiatt jelentősen 
megnövekszik az élettartama. 

 
a    b 

 
c    d 

1.55 ábra: Változó nyomású tágulási tartály működése (Flamco) [1.20] 
 
Hideg állapotban a nitrogénpárna a Flexcon C tartály oldalának nyomja a membránt 
(1.55 ábra a). Melegítésre a tartály egy része vízzel telik meg, a nitrogén térfogata pedig 
összenyomódik (1.55 ábra b). További melegítésre a tartály teljesen feltöltődik vízzel és 
a nitrogén térfogata teljesen összenyomódik (1.55 ábra c). Nagy nyomásnövekedés 
esetén a biztonsági (Prescor) szelep nyit. A víz/gőz felesleg távozik (1.55 ábra d). 
Előnyomásnak nevezzük a nitrogéntöltő szelepen, a terheletlen állapotban és a 
környezeti hőmérsékleten mért nyomást. Ennek a nyomásnak – a 0,5 bar többszörösére 
felkerekítve – meg kell egyeznie a mindenkori statikus nyomással. A rendszer 
töltőnyomásának hideg állapotban, a tartálynál 0,3 bar-ral nagyobbnak kell lennie a 
tágulási tartály előnyomásánál. 

 
1.56 ábra: Az előnyomás meghatározása [1.20] 
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A Flexcon M-K nyomástartó automata egy membrános tágulási tartály (1.57 ábra), amely 
a beállított nyomást a töltési szinttől függetlenül állandó értéken tartja. Az a feladata, 
hogy a zárt fűtési rendszerben a felfűtés következtében a tágulás miatt keletkező többlet 
vizet felfogja és azt a hőmérséklet csökkenésénél ismét visszavezesse a rendszerbe. 
A nyomás szinten tartása egy nyomástól függően vezérelt mágnesszelep és egy 
olajmentes préslevegőt szállító kompresszor segítségével történik. Ezáltal csaknem az 
egész tartálytérfogat tágulási térként rendelkezésre áll.  

 
1.57 ábra: Flexcon M-K nyomástartó automata [1.21] 

 
1 acéltartály; 2 cserélhető teljes membrán butilkaucsukból; 3 vezérlő-automata, 4 

olajmentes kompresszor; 5 kombinált érzékelő (űrtartalom/nyomás); 6 mágnesszelep;  
7 membránszakadás-érzékelő szonda; 8 levegőoldali biztonsági szelep a tartály 

biztosításához; 9 úszó-légtelenítő; 10 nyomóvezeték; 11 mérővezeték; 12 rendszer-
csatlakozó; 13 hajlékony nagynyomású tömlő; 14 kondenzátum-leeresztő csap;  

15 fedőburkolat; 16 földelés-csatlakozás; 17 lábmagasság beállítás;  
18 állítócsavar/szállítás-biztosítás; 19 ellenőrző nyílás (karima); 20 légpárna; 21 tágulási 

víz. 
 
A membránok 70 °C-os tartós hőmérséklet-terhelésre vannak méretezve. Ha a fűtési 
rendszer és az M-K nyomástartó automata közötti tágulási vezetékben a hőmérséklet 
meghaladhatja a 70 °C-t, akkor a tágulási víz lehűtése céljából a tágulási tartály elé egy 
előtét-tartály kerül beépítésre. 
 
1.4.6. Hőleadók 

A kazánházban előállított vagy a hőközpontban átvett hőmennyiséget a 
keringtetőszivattyúk a csővezeték rendszeren keresztül a hőszállító közeg segítségével a 
hőleadókhoz juttatja. Melegvizes fűtési rendszereknél különböző típusú hőleadókat 
alkalmaznak. A hőleadás módja szerint megkülönbeztetünk: 
– alapvetően konvekciós hőleadókat, 
– alapvetően sugárzásos hőleadókat. 
Konvekciós hőleadók például a radiátorok, konvektorok, szegély fűtőtestek, 
padlókonvektorok. Sugárzó fűtésnek tekinthetjük a falfűtést és a mennyezetfűtést. 
Padlófűtést esetében a konvekciós úton leadott hőmennyiség meghaladja a sugárzással 
leadott hőmennyiséget (1.58 ábra). 
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A kiválasztott hőleadó típusa meghatározza a fűtendő helyiségben kialakuló 
hőmérsékleteloszlást. A vertikális hőmérsékleteloszlás alakulását optimális állapotban, 
illetve a gyakorlatban különböző típusú hőleadók alkalmazása esetében az 1.59 ábra 
mutatja be. Látható, hogy az ideális esethez a padlófűtés esetében kialakuló 
hőmérsékleteloszlás áll a legközelebb. Radiátoros fűtés esetében látható a különbség a 
külső falon elhelyezett fűtőtest és a belső falon elhelyezett fűtőtest esetében. 
 

 
1.58 ábra: Konvekciós és sugárzási hányad különböző hőleadók esetében [1.22] 

 

 
1.59 ábra: Vertikális hőmérsékleteloszlás [24] 

 
A helyiséghőmérséklet nemcsak függőleges irányban, hanem a fűtött helyiség 
alapterülete mentén is, tehát térben is, változik. Az 1.60 ábra szerint az ablak alá, vagyis 
a jelentős lehűlő felületek mellé célszerű helyezni a fűtőtestet, mert a függőleges 
épületszerkezeten lefolyó hideg levegő nem jut a tartózkodási zónába. Fokozott 
hőszigetelésű épületeknél ennek a jelentősége csökken és nagyobb hangsúlyt kaphatnak 
a belső építészeti igények, illetve a helyiség kedvezőbb használati lehetőségei. 
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1.60 ábra: Fűtőtest elhelyezésének befolyása a helyiség hőmérséklet-eloszlására [1.24] 

 
A használatos radiátorokra jellemző sugárzási tényezőket az 1.1 táblázat tartalmazza. 
 

1.1 táblázat: Radiátorok sugárzási tényezője [1.23] 
 

Radiátor típusa 
 

Sugárzással leadott hő aránya 
helyiség felé fal felé Összes 

Tagos acél radiátor 0,28 0,10 0,38 
Tagos öntöttvas radiátor 0,26 0,10 0,36 
Lapradiátor 
1/0* 
1/1 
2/0 
2/1 
2/2 
3/3 

 
0,38 
0,25 
0,23 
0,20 
0,17 
0,14 

 
0,18 
0,11 
0,10 
0,08 
0,07 
0,04 

 
0,57 
0,36 
0,33 
0,28 
0,23 
0,18 

* az első szám a sugárzó elemek számát, míg a második a konvektív elemek számát 
jelenti.  
 
A radiátorok elsősorban öntöttvasból, acéllemezből és alumíniumból (egyes esetekben 
réz bordázattal) készülnek, de előfordulhatnak speciális helyeken kerámia alapú vagy 
porcelánból készült fűtőtestek is. A kialakítás függvényében a fűtőtestek lehetnek 
csőradiátorok, tagos radiátorok vagy panelradiátorok. A gyártási folyamat függvényében 
a radiátorok készülhetnek öntéssel, sajtolással, hegesztéssel, ragasztással vagy 
mechanikus összeszereléssel. 
 
A vertikális hőmérséklet gradiens sokkal kisebb az alacsonyabb hőmérsékletű fűtőközeg 
esetében, vagyis a hőmérsékleteloszlás sokkal egyenletesebb, de ezt befolyásolja a 
hőleadó geometriája is. A magas hőmérsékletű fűtőközeg esetében a helyiségben a 
hőérzet akár alacsonyabb is lehet a fellépő aszimmetrikus sugárzás miatt. 
A radiátorok által leadott fajlagos hőenergia függ a fűtőközeg hőmérsékletétől [1.23]: 

 
ntqq 






 
600          (1.19) 

ahol qo a radiátor fajlagos hőleadása névleges feltételek mellett (t=60 oC); n radiátor 
kitevő (a használatos radiátorok esetében n =1.16...1.36); t a közepes logaritmikus 
hőmérsékletkülönbség, [K] melyet a következő egyenlettel számítunk: 
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ahol: ts a fűtőközeg előremenő hőmérséklete; tr a fűtőközeg visszatérő hőmérséklete; ti a 
belső levegő méretezési hőmérséklete. 
A radiátorok hőleadását a hőmérsékletviszonyokon kívül számos tényező befolyásolja: a 
bekötési mód, a burkolás, a fűtőset emissziós tényezője. 
A bekötési mód lehet azonos oldali kétcsöves rendszerben, azonos oldali bekötés 
egycsöves rendszerben, váltóoldali bekötés kétcsöves rendszerben, váltóoldali 
függesztett bekötés egy- és kétcsöves rendszerben, váltóoldali lovagló bekötés egy- és 
kétcsöves rendszerben. A bekötési mód teljesítményre gyakorolt hatását az 1.61 ábra 
mutatja be. Látható, hogy az azonos oldali bekötés esetében egycsöves rendszerben, 
illetve a váltóoldali lovagló bekötés esetében egy- illetve kétcsöves rendszerben a 
radiátor teljesítménye jelentősen csökken. 
 

 
1.61 ábra: A bekötés hatása a radiátor teljesítményére [1.3] 

 
ROMANTIK fűtőtestek esetében a burkolat hatását az 1.62 ábra, illetve a 1.2 táblázat 
mutatja be. 
 

 
1.62 ábra: Burkolat beépítési módja [1.24] 
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1.2 táblázat: Burkolat hatása [1.24] 

 
 
Tagos fűtőtesteknél a fűtőfelület hossza (1.63 ábra) és magassága szerint az egységnyi 
teljesítmény változik. Minél rövidebb és alacsonyabb a fűtőtest, annál jobb a 
felületegységre eső hőleadás. A fűtőtest magasságát úgy célszerű megválasztani, hogy 
az ablak alatti hosszt legjobban használjuk ki. Az alacsonyabb fűtőtestek fajlagos 
hőleadása mindig kedvezőbb, mint a magasaké [1.24]. 
Fűtési időszakban a lakások, épületek leghidegebb eleme a külső üvegfelület, ahol a 
helyiség meleg levegőjének páratartalma könnyen kicsapódhat. A padlókonvektorokból 
illetve szegélyfűtőtestekből felszálló meleg légáramlat gondoskodik ezen felületek 
kihűlésének megakadályozásáról, így meggátolva az ablakok, ajtók párásodását. 
 

 
1.63 ábra: Korrekciós tényező a fűtőtest tagszámának függvényében [1.24] 

 
A fűtőregiszter vörösrézcsöves, alumínium-lamellás fűtőtest. A réz kedvező tulajdonságai 
miatt a fűtőcső élettartama szinte korlátlan, míg az alumínium-lamellák rendkívül jó 
hőátadó-képességüknél fogva hatékony, gazdaságos működést eredményeznek. 
 

  
1.64 ábra: Szegélyfűtőtest és padlókonvektor [Forrás: www.rollt-herm.hu] 
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A Roll-Therm padlókonvektoroknak két fő csoportja van: konvekciós és kényszeráramú. 
A konvekciós padlókonvektornál a hűvösebb levegő a fajsújkülönbség következtében a 
csatornaházban lévő regiszter alá kerül, majd a regiszteren keresztül felmelegedve 
visszakerül a helyiségbe. A kényszeráramú fűtőtestek ventilátorral vannak ellátva, ezáltal 
lényegesen nagyobb fűtőteljesítménnyel rendelkeznek. A ventilátorok alapján két 
típusukat különböztetjük meg: keresztáramú és centrifugál. 
A PURMO padlókonvektorok elemei a következők (1.65 ábra): 

1. Feltekerhető kereszt grill rács (pácolt bükk, vagy tölgy, natúr vagy lakkozott, 
duralumínium, rozsdamentes acél) 

2. Opció: L, vagy Z-típusú élzáró (csak a PML és PMZ rácsok esetében). Nincs a PMO 
rácsok esetében 

3. Ventilátoros modul 12 V-os motorokkal 
4. Csatlakozások takarólemeze 
5. Hőleadó egység (rézcsövek, alumínum-lamellák, feketére lakozott) 
6. Konvektorház, horganyzott és festett 
7. Légtelenítő szelep 
8. Rögzítő elemek 
9. Nyílások a fűtésrendszerre való csatlakozáshoz 

 
1.65 ábra: PURMO padlókonvektor elemei [1.25] 

 
1.4.7. Puffer tartályok 

Szilárd tüzelésű kazánok esetében a fűtési rendszerben puffer tároló beépítése 
szükséges. Ennek elsősorban az oka az, hogy a szilárd tüzelés esetében a kazán 
pillanatnyi teljesítményét nem lehet megfelelően illeszteni a pillanatnyi hőigényhez. A 
kazán tűzterében az égési folyamat során felszabaduló hőmennyiséget egy megfelelően 
méretezett puffer tartályban tároljuk és a tartályból annyi hőt használunk csak fel, ami a 
pillanatnyi hőigény fedezésére elegendő. A puffer tartályban némi keveredés lép fel a 
magasabb és az alacsonyabb hőmérsékletű közeg között, de, mivel a víz sűrűsége 
hőmérsékletfüggő, a tartályban rétegződés alakul ki, így különböző tartály-
magasságokból, különböző hőmérsékletű vizet tudunk felhasználni. 
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1.65 ábra: Puffer tároló a fűtési rendszerben 

[Forrás: http://www.reflexhu.hu/termekek/54_reflex_puffer_kivalasztas.html] 
 
A puffer tároló méretének meghatározása két szempont szerint történhet: 
– a tartály mérete a tüzelőanyag egyszeri leégéséből származó hő tárolására elegendő, 
– a tartály mérete az épület hőigény bizonyos részének megfelelő hőmennyiség 

tárolására elegendő. 
Első esetben alapvető befolyásoló tényezők: az egyszeri töltéssel a kazánba juttatott 
tüzelőanyag leégési ideje (bK), [h]; a víz közepes hőmérsékletének maximális értéke a 
tartályban (tpumax), [oC); a víz közepes hőmérsékletének minimális értéke a tartályban 
(tpumin); a szilárd tüzelésű kazán névleges teljesítménye (QK), [W]; a víz fajhője (cpw), 
[J/kgK]; a víz sűrűsége (w), [kg/m3]. A számításhoz az alábbi összefüggés 
alkalmazható: 

  minmax

3600
pupupww

KK
pu ttc

bQV





      (1.21) 

A második esetben az előbb felsorolt tényezők mellett a következő tényezők játszanak 
szerepet:  
– ht használati tényező, [–], a napi üzemórák/24 aránya; 
– n a naponta tervezett begyújtások száma, [–]; 
– Kt a kazán terhelése a hőigényhez viszonyítva, [–]; 
– tr a tartályba a fűtési rendszerből visszatérő víz hőmérséklete, [oC]; 
– tk a tartályban lévő víz hőmérsékletének elméleti minimális értéke (egyenlő a tartályt 
körülvevő környezeti levegő hőmérsékletével), [oC]; 
– Qép az épület hőszükséglete, [W]. 
A számításhoz az (1.22) összefüggés alkalmazható: 
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A kazánból kilépő (a tartályba belépő) víz hőmérsékletének (TKe) ismeretében és a tartály 
kihasználási fokának (pu) függvényében egy adott térfogattal rendelkező puffer 
tartályból kinyerhető hőmennyiség az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

   pwwpupu cVQ        (1.23) 

ahol 

 rKe tt           (1.24) 

Reflex puffer tartályokra vonatkozóan [1.26] az alábbi hőmennyiségek adódnak: 
 

1.3 táblázat: Kinyerhető hőmennyiségek [kWh] 
Puffer tartály térfogata, [l] Q20 Q30 Q40 Q50 

200 4 6 8 10 
300 6 9 13 16 
500 10 16 21 26 
800 17 25 33 42 
1000 21 31 42 52 
1500 31 47 63 78 
2000 42 63 84 105 
3000 63 94 126 157 
4000 84 126 168 210 
5000 105 157 210 262 

 
A puffer tartályok készülhetnek hőcserélő nélkül, de készülhetnek különböző szinteken 
elhelyezett egy vagy több hőcserélővel. A különböző szinteken elhelyezett hőcserélők 
különböző hőforrásokból származó hőt adnak át a tartályban lévő vízmennyiségnek, vagy 
különböző hőmérsékletű vizet szállítanak el a tartályból fűtésre (felületfűtésre 
alacsonyabb, radiátorfűtésre magasabb hőmérsékletű vizet) vagy használati meleg víz 
készítésre. 
Az Oilon hibrid puffer tartály (1.66 ábra) egy sokoldalú hibrid puffer tartály, mely 
lehetővé teszi a hőforrások kombinációját egy rendszeren belül [1.27]. A tartály képes 
tárolni a levegős, geotermikus hőszivattyúk vagy napkollektorok működése során 
termelt, összegyűjtött energiát. Csúcsfogyasztás esetén képes hasznosítani a bioolaj, 
olaj, biogáz, gáz, pellet, fa felhasználásával termelt energiát és az elektromos fűtés által 
szolgáltatott hőt. 
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1.66 ábra: Oilon hibrid puffer tartály [1.27] 

 
1.4.8. Termosztatikus szelepek 

A szabályozószelepek működtetésük szerint lehetnek: 
– segédenergia nélkül működő szelepek, 
–  segédenergiával működő: villamos, vagy pneumatikus üzemű, motoros, vagy mágnes 
szelepek. 
A termosztatikus radiátorszelep külső energiát nem igénylő szerelvény, amely két 
részből, a fűtővíz áramlásának szabályozását megvalósító szelepből és a termosztátfejből 
áll (1.67 ábra). Ez utóbbiban tulajdonképpen egy kis tartály található, melynek töltete a 
helyiség hőmérsékletével változtatja térfogatát (nagy hőtágulási együtthatójú töltet). 
Ha a helyiség-hőmérséklet emelkedik, a töltet tágul és az így létrejövő elmozdulás zárja 
a szelepet. A hőmérséklet csökkenésével a töltet térfogata is csökken, és egy rugó nyitja 
a szelepet. E mechanizmus révén képes a szelep közel állandó értéken tartani a helyiség 
hőmérsékletét. Hogy ez a hőmérséklet mekkora legyen, azt a termosztátfejen a lakás 
használója állíthatja be. A szelep segítségével teljesen el is zárhatjuk a radiátort. A 
különféle termosztatikus radiátorszelepek a termosztátfej töltetének anyagában térnek 
el. A legjobb jellemzőkkel a folyadék–gőz töltetű termosztátok rendelkeznek, amelyek 
pontosabb szabályozást és nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, ezzel szemben 
áruk is nagyobb [1.28]. 
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1.67 ábra: Termosztatikus szelep [1.28] 

 
Az arányos szabályozó esetében a kimeneti jel a bemeneti változóval arányos, azaz a 
termosztatikus esetében a helységhőmérséklet minden változásához a szelepemelkedés 
arányos megváltozása van rendelve. Ez a változás közvetlenül befolyásolja a 
fűtővízáramot és ez a fűtőtest fojtásos szabályozásával valósul meg. Ha az alapjelet 
20°C-ra állítottuk be, és a léghőmérséklet 23 °C. a szelep teljesen zárva van 
(szelepemelkedés=0%), míg ha a léghőmérséklet 17 °C, a szelep teljesen nyitott 
(szelepemelkedés=100%) [1.30]. 
A termosztatikus szelepet úgy kell beépíteni, hogy a termosztátfej vízszintes helyzetű 
legyen. A fűtővíz áramlási iránya egyezzen meg a szeleptesten található nyíliránnyal. 
Fontos figyelembe venni a fűtendő helyiségek egyedi adottságait. A helyiség levegőjének 
akadálytalanul kell körüláramolnia a termosztát érzékelőjét. Amennyiben ez valamilyen 
ok miatt nem valósítható meg, úgy a normál kivitelű termosztát helyett a következő 
megoldásokat lehet alkalmazni [1.31]: 
a) Ha a termosztatikus szelep falsarokba, ablakpárkány alá, vagy falfülkébe kerül 
felszerelésre, és sűrű szövésű, kis légáteresztéssel rendelkező függönnyel takart 
helyzetbe kerül, vagy a termosztátot helyhiány miatt nem lehet vízszintes, hanem csak 
álló (függőleges) helyzetben beépíteni, úgy távérzékelővel rendelkező termosztátfejet 
kell felszerelni. 
b) Ha a beépítési adottságok miatt a kézikerék hozzáférhetősége nehézkes, szereljen 
távállításos termosztátot. 
Az a) és b) pont alatti helyzetek egyidejű fennállása esetén távérzékelővel szerelt, 
távállításos termosztát alkalmazása célszerű. 
A kézikeréken található hőmérsékleti jelzőszámok jelentése a következő: 0 Fűtőtest 
teljes elzárása; * Fűtőtest fagyvédelme – kb. 7 °C; 1 kb. 12 °C; 2 kb. 16 °C; 3 kb. 20 
°C; 4 kb. 24 °C; 5 kb. 28 °C. 
 
A living eco egy új, intelligens, elektronikus és programozható elektronikus radiátor-
termosztát. A készüléket a DANFOSS három gyárilag telepített programmal (P0, P1 és 
P2) szállítja, melyek lehetővé teszik a különböző napszakokban más és más hőmérséklet 
beállítását: A P0 azonos hőmérsékletet biztosít egész napra, a P1 és P2 programokkal 
viszont az energiamegtakarítás érdekében a nap előre meghatározott időszakában 
csökkenthető a hőmérséklet, és a család életstílusának megfelelően szabályozható a 
fűtés [1.29]. 
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1.4.9. Hidraulikus váltó 

Elvi felépítés 
• „Megfelelően” méretezett rövidzár/csőszakasz az előremenő és visszatérő között 
(határsebesség, váltó keresztmetszete), 
• hidraulikus kialakítás áramlástani szempontok szerint (belső terelőlemez, vagy 
méretezett csonkeltolás), 
• egyéb funkcionális csonkok elhelyezése (iszapoló – ürítő, légtelenítő), 
• esetenként hőszigetelés (1.68 ábra). 

 
1.68 ábra: Hidraulikus váltó  

[Forrás: http://www.vaillant.hu/upload/docs/7.2_Hidraulikus_valto.pdf] 
 
Alkalmazás 
• eltérő tömegáramú fűtési rendszerek, 
• kevert körök, többkazános rendszerek, 
• visszatérő kazánvízhőfok emelése, 
• primer és szekunder oldali szivattyúk nem dolgoznak egymás ellen vagy egymásra. 
 
A méretezés lépései 
• primer / kazán oldali / csatlakozás – d1 hálózatméretezésből; 
• szekunder / főtőkör oldali / csatlakozás – d2 hálózatméretezésből; 
• szekunder oldali tömegáram(ok);  

– Q= m▪c▪T összegzése (csomóponti törvény, keveredések!); 
• mértékadó vízmennyiség, 10..20% biztonsági tényezővel (bT) növelve – mmértékadó – V; 
• váltó keresztmetszete – V = A  w; 
• a váltóban a maximális áramlási sebesség 0,2 m/s legyen! 
• a szelvényméret / A / alapján dimenzionálható a valós méret – kör vagy négyszög 
keresztmetszetre – D; 
• csonkeltolások számítása a mellékelt elvek szerint. 
 

 
1.69 ábra: Csatlakozási csonkok elhelyezése a hidraulikus váltón 

[Forrás: http://www.vaillant.hu/upload/docs/7.2_Hidraulikus_valto.pdf] 
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2. LÉG–KLÍMATECHNIKAI RENDSZEREK 
ÉS RENDSZERELEMEK 

2.1. Általános ismeretek 

Azok a rendszerek a legelterjedtebbek, amelyeket lakóépületekben, irodákban, 
kereskedelmi épületekben, ipari felhasználásra, tisztaterekben, kórházakban 
alkalmaznak. 
Ezekhez a rendszerekhez általában higiénikus, normál, robbanásbiztos vagy különleges 
légkezelőgépeket alkalmaznak. 
Ezek a légkezelőgépek általában egy készülékházból, szabályozóelemekből, légszűrőkből, 
légfűtők, léghűtők, hővisszanyerő, légnedvesítő, légszárító, ventilátor, hangcsillapító, 
szabályozó és automatika elemekből tevődnek össze. 
Léteznek még olyan berendezések, amelyeket specifikus feladatok ellátására gyártanak, 
ezeket hívjuk különleges berendezéseknek. 
Ilyen berendezések például a légfűtőkészülékek, légfüggönyők, elszívóernyők, 
elszívórések, uszodai légkezelők stb. 
Előfordulhat, hogy egy adott létesítményben csak az egyes helyiségek friss levegő 
ellátásáról kell gondoskodni. Ezt az igényt egy szellőztető berendezés segítségével lehet 
megoldani. Ilyenkor a berendezés a külső levegőt csak a belső hőmérsékletre melegíti, 
tehát a szellőző levegőt izotermikusan jutattják az adott helyiségbe. 
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2.1 ábra: Szellőztető légfűtő berendezés elvi kapcsolási rajza 

ahol: ZS zsalu,  
SZ szűrő,  
HV hővisszanyerő,  
HK hármas keverőelem,  
FK fűtőkalorifer,  
VE ventilátor. 

 
Ha a helyiséget fűteni szeretnénk, akkor egy légfűtő berendezést alkalmazunk. 
Az ilyen tipusú berendezések nem szállítanak friss levegőt, tehát a frisslevegő-ellátást 
más módon kell megoldani. 
Hogyha egy létesítményben frisslevegő-ellátást és a hőszükségletet is kell fedezni, utóbit 
lehet, teljesen vagy részben, akkor szellőztető légfűtő berendezést alkalmazunk (2.1 
ábra). 
 
Egyes esetekben csak a helyiségek téli-nyári megfelelő hőmérséklete van előírva, a 
levegő nedvességtartalmára vonatkozó előírás nincs. Ezt a követelményt félklíma 
berendezések teljesítik.  
Ha a légtechnikai berendezés csak a helyiség nyári hűtését végzi (mint a közismert „split 
klímák” többsége), akkor léghűtő berendezésről beszélünk. 
A klímaberendezések csoportosítása többféleképpen is történhet, figyelembe véve 
különböző szempontokat. A hagyományos, kissebességű klímák mellett a légcsatorna 
keresztmetszeti méretének csökkentésére alkalmaznak nagysebességű (nagynyomású) 
rendszereket is. A fűtési meleg-, és a hűtési hidegenergiát a klimatizált térbe 
szállíthatjuk levegővel, amihez nagy helyigényű légcsatornák szükségesek. Ezeket levegő 
hőhordozó-közeges rendszereknek nevezzük. Amennyiben sok kisebb helyiség fűtését, 
hűtését kell megoldani, előtérbe kerülnek a víz hőhordozó-közeges rendszerek. Mivel 
ezek a frisslevegő-ellátást önmagukban többnyire nem oldják meg, kapcsolt frisslevegő 
rendszerrel együtt kialakultak a levegő–víz hőhordozó közeges klímarendszerek. A levegő 
előkészítése történhet decentralizált módon, egy, vagy néhány helyiség klimatizálására 
alkalmas szoba-, vagy szekrényklímával. Ezeknek a klímáknak nagypontosságú 
hőmérséklet-szabályozásra alkalmas változatait, melyeket általában szerverszobákban, 
telefonközpontokban, számítógéptermekben, vizsgáló laboratóriumokban kerülnek 
felhasználásra, precíziós klímának nevezik [2.1]. 
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Ebben a fejezetben azokat a rendszereket vizsgáljuk részletesen, amelyek egy adott 
létesítményben képesek a levegő cseréjére, úgy, hogy biztosítani tudják az előírt 
hőmérsékletet, nedvességtartalmat, a belső tér nyomását és nem utolsósorban a 
keletkezett szennyező anyagokat képesek a megengedett érték alatt tartani. 
Az ilyen rendszerekben a levegő kezelését építőelemes klímaberendezésekben végzik. 
A létesítmény rendeltetése, tájolása, geometriai méretei, hőtechnikai tulajdonságai és 
számos más adat, amit tervezés folyamán figyelembe kell venni, határozzák meg a nyári 
és téli üzemállapotot. Az üzemállapot folyamatábrájából és a h–x diagramból követhető a 
kezelt levegő hőmérséklete, entalpiája, nedvessége. 
A moduláris légkezelőgépek építőelemes kialakításúak, hogy szállításkor, helyszíni 
mozgathatóság és telepítés során az építőelemeket biztonsággal lehessen kezelni. 
Általában nagyobb méreteknél egy modul csak egy beépített elemet tartalmaz. 

 
2.2 ábra: Klímaberendezés elvi kapcsolási rajza 

Ahol: ZS zsalu, SZ szűrő, HV hővisszanyerő, HK hármas keverőelem, EF előfűtő, FH 
felületi hűtő, GN gőz légnedvesítő, UF utófűtő, VE ventilátor 
 
Az elemeket a klímaberendezésbe megfelelő sorrendben kell beépíteni, mint az a 
kapcsolási rajzon látható. A befúvó ventilátor a hármas keverőelem után elvileg 
bármelyik ponton beépíthető. Szívott oldalon a levegő jobban kitölti a teljes áramlási 
keresztmetszetet, így például a hőcserélők hőátadó felülete jobban ki van használva 
[2.1]. 

 
2.3 ábra: Építőelemes klímaberendezés metszete 
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Téli üzemállapotban a rendszer a külső friss levegőt légszűrő egységen keresztül vezeti 
és a lemezes hővisszanyerőn felmelegíti. Így a szabadba távozó levegő hulladékhője 
hasznosításra kerül. A friss levegő, a keverő kamrában szabályozott mennyiségű 
recirkulációs levegővel keveredik, melynek következtében entalpiája tovább növekszik. A 
szellőző levegő tervezett légállapotának beállítása az utófűtő hőcserélőn megy végbe. 
Felfűtési üzemben a légkezelő a belső tér levegőjét megszűri és egy keresztáramú 
hőcserélőn keresztül felfűti. Ebben az esetben a szabályozók lezárják a frisslevegős 
zsalukat és a teljes légforgalom a keverő kamrán át történik mindaddig, míg a belső tér 
hőmérséklete el nem éri a tervezett értéket. Ekkor a berendezés átvált téli 
üzemállapotra. 
Szárítási üzemben a berendezés télen friss levegővel, nyáron hűtött recirkulációs 
levegővel működik [2.2]. 

 
2.4 ábra: Építőelemes klimaberendezés [2.2] 

 
A klimatizált épületekben előfordul, hogy nincs elég hely egy légkezelőgép elhelyezésére. 
Ilyenkor a gépek kültéri elhelyezése indokolt. Ezekben az esetekben a légkezelőgépeknek 
meg kell felelniük időjárásállóság, akusztikai és hőtechnikai követelményeknek is. 
 
Időjárásállósági követelmények: 

− Esővíz és hó elleni tömítettség, 
− Nyári hónapokban fokozott UV-sugárzás állóság, 
− Felületvédelem. 

Hőtechnikai követelmények: 
Meg kell feleljenek az esetenként 60°C-ot is elérő belső és a környezeti hőmérséklet–
különbségnek. 
Stabilitási követelmények: 
A kültéri gépek rendkívül erős szélhatásnak vannak kitéve, karbantartás esetén a 
munkavállaló biztonságára különösen ügyelni kell. 
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Akusztikai követelmények: 
A légkezelőgépekbe a jó akusztikai tulajdonságokkal rendelkező ásványgyapot szigetelés 
kerül beépítésre. 
Kialakítás: 
A megfelelő korrózió elleni védelmet a tűzihorganyzott felület nyújtja.  
Különleges öntömítő csavarokkal vannak összeillesztve a panelek, így a gépek paneljei 
tömítettek és időjárásállóak. 
Az időjárásálló gépek tetővel vannak ellátva, hogy védelmet nyújtsanak az esővíz 
beszivárgása és a készülék tetején, esetlegesen kialakuló álló csapadék ellen. Ezek a 
tetők készülhetnek horganyzott vagy festett kivitelű horganyzott acélból, 
ereszcsatornával ellátva. Nagyobb méretű gépeknél pedig bevonattal ellátott trapéz 
szelvényű tető kerül rá. Minden kültéri kialakítású változatnál a tető legalább 100 mm-rel 
túlnyúlik a gép szélein. 
Alapkeretek egészen 500 mm-es magasságig állnak rendelkezésre, hogy elkerülhető 
legyen a víz befolyása a berendezés alá. 
Minden külső műanyag alkatrész UV-sugárzásnak ellen kell, álljon. 
A szervízkapcsolót és más kiálló elemeket védőtetővel kell ellátni, hogy nemcsak a víz, 
hanem a felgyülemlő hó és a jég ellen is védelmet adjon. 
Időjárásálló rácsok és védőtetők alkalmazhatók a levegőbeszívás és kifúvás helyén. 
A védőtetőket úgy kell kialakítani, hogy a rendelkezésre álló keresztmetszetet a szívó- és 
a nyomóoldalon ne csökkentsék. A védőtetőn egy körbefutó ereszcsatornának kell lennie, 
ami megvédi a beszívónyílást a csepegő víztől. A beszívótérbe került esőcseppek 
összegyűjtésére cseppleválasztó egységeket kell alkalmazni. 
 
Modulok összekötése 
A modulösszekötés speciális, acéllemezből készült modulösszekötő elemek segítségével a 
készülékházak sarkainál történik. Az egymáshoz kötendő házak profiljai közé egy 
zártpólusú gumi tömítőanyagot kell beépíteni a megfelelő légtömörség biztosítása 
érdekében. A kültéri kivitelű gépeket vízorral rendelkező, standard kivitelben horganyzott 
acéllemezből készülő esővédő tetővel, illetve csepegtető lemezzel kell a helyszínen 
felszerelni.  
Az esővédő zsalukat, a légbeszívó vagy légkidobó beszívóernyőket horganyzott 
acéllemezből, vagy porfestett acéllemezből állítják elő. A gépeken kábelátvezetések csak 
szabványos kábelátvezetőkön keresztül kivitelezhetők, a műanyag kábelátvezetők 
időjárásállóak. 
 
Alapkeretek 
A légkezelőgépek méretének függvényében kétfajta alapkeretet találunk: 
Horganyzott acéllemezből készült; 
Hegesztett és tűzihorganyzott zártszelvényű alapkeret. 
 
Ajtók 
A kezelőajtók három irányban állítható zsanérral, és kilinccsel ellátott zár kerül az 
ajtókra. A karbantartó ajtóknál a munkavégzés közben történő véletlen záródás 
elkerülésére biztonsági elemeket kell alkalmazni. A nyomóoldali karbantartó ajtóknál a 
nyitáskor fellépő kicsapódás elkerülésére kicsapódás-gátlókat kell beépíteni, amelyek 
segítségével az ajtók veszélytelenül nyithatók [2.2]. 
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2.5 ábra: Vizszintes kialakítású légkezelőgép kültéri elhelyezése [2.2] 

 
Függőleges kialakítású légkezelőgépek 
Speciális klimatizálási, szellőztetési feladatok esetén, vagy ahol korlátozott beépítési hely 
áll rendezkezésre, ott függőleges kialakítású légkezelőgépeket lehet alkalmazni. Ezen 
gépek tervezésénél több beépítésre kerülő elem együttes alkalmazásánál fokozottabb 
odafigyelést igényel a kialakítás. 
Függőleges kialakítású légkezelőgépeknél alapvetően fontos a légsebesség helyes 
megválasztása, hogy a kondenzátum elvezetése biztonságos maradjon. A felületi hűtő 
vagy direktelpárologtató beépítése esetén a kondenzátum gyűjtésénél a ferdén 
elhelyezett cseppleválasztón a kondenzátum a megfelelően méretezett gyűjtőtálcába, 
majd elvezetésére kerül. A kondenztálca kialakítása a megnövekedett áramlási sebesség 
miatt keletkező többlet kondenzátum elvezetésének megfelelően történik. A szükségesnél 
nagyobb beépítési méret a keresztmetszetet lecsökkenti, ezáltal az áramlási sebesség a 
tapasztalati értéknél nagyobb lesz, ezáltal a kondenzátum elvezetése problémássá 
válhat. Egy jellemző beépítési mód szerint a függőleges ágban, ha hűtőelem található, 
azon kondenzkiválás történhet. Felfelé áramlás esetén az áramlási sebességet 2 m/s 
értéken maximalizálják, míg lefelé történő áramlásnál, ahol a kondenzátum leszakadása 
a cseppleválasztóról könnyebb, ott 1,5 m/s sebességértéken maximalizálják [2.2]. 

 
2.6 ábra: Függőleges kialakítású légkezelőgép [2.2] 
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2.7 ábra: Függőleges kialakítású légkezelőgép [2.2] 

 
2.2. Részegységek 

A klímaberendezés fő alkotó elemei, mint azt a 2.1 és 2.2 ábra mutatja: 
 
Szabályozóelemek 
Légszűrők 
Hővisszanyerők 

− Lemezes hőcserélők 
− Regeneratív hővisszanyerő 
− Közvetítőközeges hővisszanyerő 

Léghevítők és léghűtők 
− Gőzzel és vízzel működő léghevítők 
− Elektromos léghevítők 

Légnedvesítők és légszárítók 
Ventilátorok 

− Radiál-ventilátorok 
− Axiál-ventilátorok 
− Keresztáramú-ventilátorok 

Légcsatornák 
Légbefúvók és elszívószerkezetek 
Hangcsillapítók 
 
2.2.1. Szabályozóelemek 

A szabályozó zsaluk feladata a légtechnikai rendszerek légszállításának szabályozása, a 
légáramlás üzemszüneti lezárása, illetve a levegő irányítása a megkerülő ágaknál. A 
zsalulevelek profiljának kialakítása miatt a zárt zsalun átszivárgó levegő mennyisége igen 
kis mértékű, így a légtechnikai rendszer szempontjából tökéletes zárást biztosít. 
A nagy rendszerekben általában a szabályozó zsaluk minden típusa horganyzott 
acéllemez házban elhelyezett extrudált alumínium zsalulevelekből áll. A zsalulevelek 
ellentétes mozgását a kb. 110 °C hőmérsékletig hőálló műanyag fogaskerekek 
biztosítják. Ennél magasabb hőmérsékleten fém rudazatú magas hőállóságú 
szabályozózsalukat alkalmaznak. A zsaluk alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a 
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műanyag alkatrészek élettartama tartós 60 °C feletti üzemi hőmérséklet esetén 
jelentősen csökken. Nagyméretű zsaluk kialakításakor a szélességi méret osztását két, 
esetleg több egységre kell bontani [2.2]. 

 
2.8 ábra: By-pass zsalu [2.2] 

 
2.1 táblázat: Zsalutípusok [2.2] 

 By-pass Higiénikus 
Magas 

hőállóságú 
EX 

Keret 
anyaga 

Horganyzott 
lemez 

Horganyzott 
acéllemez 

Horganyzott 
acéllemez 

Horganyzott 
acéllemez 

Lamella 
anyaga 

Alumínium 
Horganyzott 
acéllemez 

Horganyzott 
acéllemez 

Horganyzott 
acéllemez 

Lamella 
kivitele 

Gumis lamella 
gumi nélküli 

lamella 
Gumis lamella 

Szilikongumis 
lamella 

Gumi nélküli 
lamella 

Hajtás 
Fogaskerék 
belső, külső 

Külső egyoldali 
acél rudazat 

Külső egyoldali 
acélrudazat 

Külső 
egyoldali  

acélrudazat 
Persely – Rézpersely Rézpersely Rézpersely 

Tömítés 
Nincs 

gumi a lamella 
élen 

Gumi a lamella 
élen, rugalmas 

teflonfólia a 
lamellavégeken 

Szilikongumi  
a lamellaélen 

– 

 
By-pass zsaluk 
A légkezelőgépbe épített by-pass zsalukat keresztáramú hővisszanyerőkhöz alkalmazzák. 
Ezeket a zsalukat a következő esetekben lehet alkalmazni, télen deresedés fordulna elő a 
hővisszanyerőn, akkor a zsalukkal a megkerülő ágon át vezetjük be a friss levegőt, míg a 
hővisszanyerő teljes felületén a helyiségből elvezetett meleg levegő segítségével 
leolvasztjuk a keletkezett jeget. A második eset pedig nyáron mikor hűteni kell a levegőt 
és a kidobott levegő magasabb hőmérsékletű, mint a kinti friss levegő, ekkor a 
megkerülő ágon engedjük a friss levegőt. 
A 2.9. ábrán a megkerülő ág van teljesen nyitva, a 2.10. ábrán a hővisszanyerő ág van 
teljesen nyitva és a 2.11. ábra pedig mutatja a köztes állapotot a légkezelőben. 
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2.9 ábra: Megkerülő ág nyítva  2.10 ábra: Hővisszanyerő ág nyítva 

 
2.11 ábra: By-pass zsalu állás 

 
Légcsatornába építhető szabályozó elemek 
A szabályozó elemek feladata a rendszerek egyensúlyban tartása, azért, hogy a 
megfelelő térfogatáram a megfelelő rendeltetési helyre kerüljön. A szelepek általában, 
úgy vannak kialakítva, hogy egy kis légáram mindig keresztülszivárogjon. Ha ezt a 
szivárgást szeretnénk elkerülni, akkor elzárószelepet alkalmazunk. Ilyenkor a szelepek 
egy gumibevonattal el vannak látva, annak érdekében, hogy energiát takarítsunk meg, 
illetve a mérges gázok kiáramlását megakadályozzuk.  
A szelepeknél kétfajta tömítést különböztetünk meg: 
Tömítés a külső környezettel szemben: ez megadja a kiszivárgó légáramlás nagyságát, 
amely keresztüljut az illesztéseken, és a csatorna oldalak tömítetlenségét a körülvevő 
csatorna felületének függvényében. 
Tömítettség a szeleplapnál: ez megadja a szeleplap mellett átáramló levegő nagyságát 
zárt állapotban a szeleplap felületének függvényében. 
Szabályozó elemek léteznek manuális és automatikus kivitelben is [2.3].  
 
Alkalmazott zsalumozgató motorok 
Meg kell vizsgálni, milyen közegben működik a zsalumozgató motor, robbanásveszélyes 
vagy normál közegben. A motorok el vannak látva univerzális rögzítőbilinccsel. Továbbá 
a nyomatékigény, vagy a működtető erő igényének meghatározásánál figyelembe kell 
venni a légtechnikai feltételeket, valamint a csappantyúgyártó előírásait.  
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2.12 ábra: Zsalumozgató motor [2.2] 

 
2.2.2. Légszűrők 

A légszűrők a levegőt előkészítő berendezéseknek olyan alkatrészei, amelyek a levegő 
szilárd és gáz-halmazállapotú szennyeződéseit kiszűrik, illetve leválasztják. A légköri 
levegő különféle méretű és kémiai összetételű szennyeződéseket tartalmaz; a részecskék 
diszperz keveréket alkotnak, amelyek átmérői 0,001 és körülbelül 500 mikrométer 
közöttiek [2.2].  

 
2.13 ábra: Szennyeződések és szűrőtípusok [2.2] 
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2.14 ábra: Légszűrő [2.2] 

 
Légszűrők osztályozása 
 

2.2 táblázat: Légszűrő típusok [2.2] 
Szűrőcsoport Szűrőosztály Ajánlott 

végnyomás 
különbség 

[Pa] 

Maximális 
alkalmazási 

hőmérséklet, 
páratartalom 

[°C/%] 

Durva 
(G) 

G1 
0 - 

G2 
G3 

150 80/100 
G4 

Finom 
(F) 

F5 
200 

70/100 
F6 
F7 
F8 

300 
F9 

HEPA 
(H) 

H 10 

500 70/100 
H 11 
H 12 
H 13 

ULPA 
(U) 

U 14 
U15 

600 70/100 U 16 
U 17 

 
Durva szűrők 
Z–szűrők 
Előszűréshez, klíma és szellőztető-berendezésekhez alkalmazzák. Lekerekített 
hajtásfelülete hosszabb élettartamot és a kisebb nyomásveszteséget eredményez. 
 
Zsírszűrők 
Konyhai és ipari olajköd előszűrésre alkalmazzák. Magas hőmérséklet tartományban 
alkalmazható, tisztítással újra felhasználható szűrőtípus. 
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Homokszűrő 
Fémből készült labirintszűrő, amelyen az áthaladó szennyezett levegőben levő 
porszemcsék az iránytörések miatt kiválnak. Ügyelni kell a függőleges beépítésére. A 
homok összegyűjtésére gyűjtőcsatornát alkalmaznak, melyen keresztül tisztítható a 
szűrő [2.2]. 

 
2.15 ábra: Z-, zsír-, homokszűrők [2.2] 

 
Finom szűrők 
Táskás szűrők 
Szűrők klíma- és szellőztető-berendezésekhez, valamint tisztaterek előszűréséhez. Nagy 
szűrőfelület, nagy portároló képesség, hosszú élettartam, költségtakarékosság, könnyű 
és stabil kivitel. 
 
Panelszűrők 
Klíma- és szellőztető-berendezésekhez, valamint tisztaterek előszűréséhez alkalmazott 
szűrőtípus. Nagy szűrőfelület, kis beépítési hossz, hosszú élettartam, könnyű és stabil 
kivitel, teljesen elégethető. 
 
Kompakt szűrők 
Szűrőtípus klíma- és szellőztető-berendezésekhez, valamint tisztaterek előszűréséhez. 
Előnye a nagy szűrőfelület, egyszerű gyors szerelés, hosszú élettartam, alacsony 
energiaköltség. Nagy légsebességnél is alkalmazható, teljesen elégethető [2.2]. 

 
2.16 ábra: Táskás, panel-, kompakt szűrők [2.2] 

 
Lebegőanyag-szűrők 
HEPA szűrők 
Klíma- és szellőztető-berendezésekben alkalmazott, ipari és egészségügyi folyamatokhoz 
is ajánlott magas fokozatú szűrőtípus. Magas szűrési fokozat, magas leválasztási fok 
jellemzi. Nagytisztaságú légtérhez ajánljuk. 
 
ULPA szűrők 
Legmagasabb szűrés klíma- és szellőztető-berendezésekhez, valamint ipari és 
egészségügyi folyamatokhoz. Legmagasabb szűrési fokozat, magas leválasztási fok, 
nagytisztaságú légtérhez ajánljuk. 
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Aeroszol szűrők 
Nagytisztaságú légtérhez ajánlott, szagok, szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó 
gázok finomszűrésére alkalmazott szűrőtípus. Magas leválasztási fok, kis nyomás- 
veszteség, könnyű szerelhetőség jellemzi, újratölthető [2.2]. 

 
2.17 ábra: HEPA, ULPA, aeroszol szűrők [2.2] 

 
A panelszűrők, melyek kompakt mikrofilterek, nagy szűrőfelülettel rendelkeznek és 
nagyon stabilak. A panelszűrők beépíthetők normál szűrőkerettel, vagy betolható 
szűrőként rögzítősínes rendszerrel. 
A táskás szűrők rövid- és hosszútáskás változatai minden jelenlegi szűrőosztálynál 
megtalálhatók. A rögzítősínes rendszer lehetővé teszi a szűrők helytakarékos beépítését, 
így a szabványban előírt poros légoldalon történő kezeléshez nem szükséges üres 
készülékház biztosítása. A szűrőfelületen teljes szélességű zártszelvényből álló rögzítősín 
biztosítja az egyes szűrőcellák szoros illesztését. 
A korszerű, normál kivitelű szűrőkeretek a horganyzott acél kivitel mellett saválló acélból 
is készülhetnek, amelyek megfelelnek a magas higiéniai, és az időjárásállósági 
követelményeknek is [2.2]. 
 
A fent említett szűrőtípusokat különböző méretű légkezelőkbe lehet beépíteni. A 
könnyebb hozzáférés és kezelés érdekében célszerű a szűrőket beépíteni a 2.18 ábrán 
bemutatott módón. 
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2.18 ábra: Szűrőbeépítés [2.2] 

 
2.2.3.  Hővisszanyerők 

A légkezelő gépek igen jelentős energiamennyiséget használnak fel a levegő 
melegítésére illetve hűtésére. Az elhasznált levegővel ennek az energiának nagy hányada 
a külső térbe távozik. Energia-veszteségként jelentkezik télen a technológiából adódó 
belső hőterhelés is, ami a szellőztetéssel eltávozik. Az energiafelhasználás jelentősen 
csökkenthető a távozó levegőáram energiatartalmának hasznosításával. Erre a célra 
kifejlesztett készülékek az energiavisszanyerők vagy a hővisszanyerők [2.4]. 



77 

2.3 táblázat: Hővisszanyerő típusok [2.2] 
Megnevezés Befúvásnak és 

elszívásnak 
egymás mellett 
kell lennie 

Nedvességcsere Hővisszanyerés 

Felületi 
(rekuperatív 
hővisszanyerő) 

igen nincs 85–90% 

Közvetítőközeges  
hővisszanyerő 

nem nincs 50–70% 

Hőcsöves 
hővisszanyerő 

igen nincs 50–70% 

Forgódobos 
(regeneratív 
hővisszanyerő) 

igen van 70–85% 

 
Rekuperatív típusú hővisszanyerő: 
Jellemzők: 
A légáramok felülettel vannak szét választva, így gyakorlatilag nincsen keveredés. A 
hőcserélő, ellen- vagy keresztáramú lehet. Fennáll a kondenzáció lehetősége, ezért a 
szerkezetnek korrózióállónak kell lennie. Egyik nagy előnye, hogy a hőcserélők könnyen 
tisztán tarthatók [2.4]. 
 
Lemezes keresztáramú hővisszanyerő: 

   
 

   
2.19 ábra: Lemezes hővisszanyerő [2.2] 
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2.20 ábra: Beépítési példák [2.2] 

 
Közvetítő közeges hővisszanyerők: 
A körfolyamattal összekötött rekuperatív hővisszanyerő rendszerek a kondicionált térből 
elvezetett elhasznált levegő entalpiáját hasznosítják akkor, ha a távozó és a friss levegőt 
szállító csatorna távolabb van egymástól. Ebben az esetben az előzőekben bemutatott 
megoldás nem használható, hanem egy közvetítő közeggel dolgozó rendszer kialakítása 
kerülhet előtérbe. Ennek a megoldás előnye, hogy a légcsatornák egymástól tetszés 
szerinti távolságban lehetnek, valamint egyidejűleg több légcsatornaág távozó 
levegőjének energiája hasznosítható. 
A legegyszerűbb megoldás, amikor is a távozó levegőbe épített hőcserélőben a közvetítő 
közeg felmelegszik vagy lehűl, ilyenkor a szivattyú a felmelegedett vagy lehűlt 
hőhordozót a friss levegő útjában elhelyezett hőcserélőbe nyomja át. Közvetítő 
közegként különféle folyadékféleségek használhatók fel [2.4]. 
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2.21 ábra: Közvetítő közeges hővisszanyerő [2.2] 

 
Hőcsöves (termocsöves) hővisszanyerő: 
A hőcsőnek vagy termocsőnek nevezett hőcserélő, egy töltött bordázott cső amelyiknek 
egyik vége mint elpárologtató másik vége mint kondenzátor működik. Ami nagyon 
fontos, hogy függőleges elrendezés esetén a melegebb levegőáramot alul vezetik be. A 
cső alsó része tehát az elpárologtató a felső része pedig a kondenzátor. A hűtőközeg 
gőze a hidegebb légáram hatására kondenzálódik, és a nehézségi erőtér hatására folyik 
vissza a cső alsó részébe [2.4].  

 
2.22 ábra: Hőcsöves hőcserélő halmazállapota [2.2] 

 
A folyamat teljesen zárt rendszerben működik. Az egymás mellett elhelyezett ágak 
esetén a hőcső beépítésénél ügyelni kell a hőcső ferdesíkú beépítésére, hogy a folyamat 
beinduljon és fenntartható legyen [2.2]. A külső levegő hűtésekor kondenzátum is 
keletkezik, ennek elvezetéséről gondoskodni kell. 
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2.23 ábra: Hőcsöves hőcserélő [2.2] 

 

 
2.24 ábra: Hőcsöves hőcserélő [2.2] 

 
A hővisszanyerő berendezések másik nagy csoportja, a regeneratív hőcserélők.  
A távozó vagy nagy energiatartalmú levegő mielőtt a szabadba jut, átmegy egy olyan 
hőcserélőn, amelyik laza porózus töltetanyaggal van bélelve. A távozó levegő energia 
tartalmának tekintélyes része átmegy, a hőcserélő töltet anyagába s azt felmelegíti vagy 
lehűti. A hőcserélőt forgódobként alakítják ki s a felmelegedett dob elfordulva a külső 
térből behozott friss levegővel találkozik. A tárolt energiát a friss levegőnek továbbítja 
[2.4]. 

 
2.25 ábra: Regeneratív hőcserélő [2.2] 
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Fő jellemzők: 
A hőátadás időkéséssel történik (energiát és nedvességet ad át időkéséssel). A 
berendezésből kilépő levegő hőmérséklete a rotor fordulatszámával jól szabályozható. Az 
áramló levegőnek kb. 2 mm2 keresztmetszetű mikrocsatornák állnak rendelkezésre. 
Homlokzat keresztmetszetre vonatkozó áramlási sebesség 2-5 m/s.   
Töltőanyagként felhasználhatók: 
– hullámos alumíniumfólia, 
– műanyag fólia, 
– rozsdamentes acél. 
A nedvességátadás elősegítésére a betét felületét nedvességet jól lekötő anyaggal vonják 
be. Tisztítózóna feladata a rotor friss levegővel átöblíthetőségének biztosítása. Ha a külső 
levegő hőmérséklete 4–8 °C-kal alacsonyabb, a távozó levegő harmatpontú 
hőmérsékleténél akkor lesz észlelhető a nedvességátadás [2.4]. 
 
2.2.4. Kaloriferek 

A mesterségesen szellőztetett terek komfortjának biztosítása érdekében lényeges a 
kezelt levegő légtechnikai paramétereinek szabályozása. A légkezelőgépekben összetett 
fizikai folyamatok játszódnak le egy időben. A kívánt légállapot biztosításának érdekében 
egyidejűleg szükség lehet hűtésre, fűtésre, páratartalom-, és kondenzátum-kezelésre 
valamint ezek szabályozására. Ezen összetett feladatok biztosítására a légkezelőgépek 
léghűtővel, légfűtővel, kondenzátum kezelésre alkalmas eszközökkel, illetve 
automatikával vannak ellátva [2.2]. 
 

2.4 táblázat: Légfűtő–hűtő típusok [2.2] 
Megnevezés Típus 

Légfűtők 

Melegvizes 
Elektromos 

Gőz 
Gáz 

Léghűtők 
Felületi 

Direktelpárologtató 
Adiabatikus nedvesítés 

 

 
2.26 ábra: Légfűtő–hűtő kalorifer [2.2] 
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Melegvizes légfűtők 
A légkezelő berendezésekben a melegvizes fűtést keresztáramú, lamellás hőcserélőkön 
keresztül valósítják meg. Ezek a fűtők előfűtő és utófűtő kialakításban kerülhetnek 
beépítésre funkciójuktól függően. A melegvizes légfűtők jól szabályozhatók, jól 
illeszthetők a teljesítményigényekhez.  
A légfűtők kialakítását tekintve az alábbi anyagpárosításokat alkalmazzák a teljes körű 
feladatmegoldás érdekében [2.2]: 
 

2.5 táblázat: Felhasznált anyagok párosítása [2.2] 
Alkotóelem Felhasznált anyag 
osztó–gyűjtő cső réz, acél, saválló acél 
magcső réz, saválló acél 
lamella alumínium, réz, epoxi-gyanta bevonatos 

alumínium, saválló acél 
 
Lamella 
A lamella felületét és formáját egy alumínium szalagból vágják ki. A lamella felülete 
enyhén bordázott, amely turbulenssé teszi az áramlást, ezáltal megnöveli a hőátadási 
tényezőt anélkül, hogy légellenállást lényegesen növelné. Ez a kialakítás elősegíti a 
kondenzvíz lefolyását, míg a szennyeződés lerakodás megnehezíti, ezáltal optimális 
teljesítmény leadást tesz lehetővé. Lamella geometriai kialakítását a magcsőméret 
függvényében két típust különböztettünk meg, mint ahogy a 2.27 ábra mutatja [2.2]. 

   
2.27 ábra: Lamella geometriai kialakítása [2.2] 

 
Magcső 
Az osztót és a gyűjtőt húzott rézcsővel vannak összekötve, amelynek belső felülete nagy 
tisztaságú és tökéletesen sima, ezáltal a súrlódási tényező minimális értékű.  
 
Lamella test 
A lamella test rézcsövekre préselt alumínium lamellákból áll, ahol a kötést és ez által a jó 
hőátadás a cső és a lamella között a rézcső mechanikus felbővítéssel érik el. A lamellák 
távolságát a teljesítmény-igény és a légellenállás optimalizálásával állítják be, úgy, hogy 
a lamellák mélyhúzásával csöves felületet hoznak létre [2.2]. 
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2.28 ábra: Kalorifer gyártási folyamat [2.2] 

 
Készülékkeret 
A készülékkeret készülhet horganyzott vagy saválló acéllemezből. Célja a beépíthetőség 
és megfelelő stabilitás biztosítása, valamint a réz és alumínium elemek védelme. 

Osztó–gyűjtő cső 
Az osztó–gyűjtő cső acél- vagy rézcsőből készül menetes vagy karimás csatlakozással. 

Elosztórózsa 
Az elpárologtatókhoz réz venturi-elosztók kerülnek beépítésre. Ezek az elosztók a réz 
kapilláris csövekkel együtt biztosítják a hűtőközeg egyenletes elosztását a párhuzamos 
csőkörökhöz [2.2]. 
 

2.6 táblázat: Hőcserélők főbb műszaki paraméterei [2.2] 
 Fűtő Felületi hűtő Direkt 

elpárologtató 
Ø 12 mm 

Ø 12 
mm 

Ø 15 
mm 

Ø 12 
mm 

Ø 15 
mm 

Hőcserélő 
gyártható 

keresztmet
szet (mm) 

minimális 
szélesség 

200 1200 200 1200 
 

200 

maximális 
szélesség 

1400 2400 1400 2400 1400 

minimális 
magasság 

130 1200 130 1200 130 

maximális 
magasság 

2000 3000 2000 3000 1500 

Lamella-vastagság 
(mm) 

0,15/0,2 0,14 0,15/0,2 0,14 0,15/0,2 

Lamella-távolság (mm) 1,2–4,2 2.5 1,2–4,2 2,5 1,2–4,2 
Magcső mérete (mm) Ø 

12x0,4 
Ø 
15x0,4 

Ø 
12x0,4 

Ø 
15x0,4 

Ø 
12x0,4 

Csősorok maximális 
száma 

1–12 2–6 1–12 2–6 1–8 

Osztó–gyűjtő anyag acél/réz acél/réz acél/réz acél/réz réz 
Osztó–gyűjtő 

csőátmérő teljesítmény 
függvényében (zoll) 

0,75”–
2,5” 

2”–4” 0,75”–3” 2”–4” 0,75”–2,5” 
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A hőcserélők különböző keresztmetszettel rendelkeznek annak érdekében, hogy 
biztosítani tudják a kívánt légállapotot. Meleg vizes légfűtők főbb műszaki paramétereit a 
2.6 táblázat mutatja be. 
Minden keresztáramú hőcserélő egy kopásálló vezetősínre van szerelve, hogy kihúzható 
legyen a kezelőoldalról. A felső vezetősínek megóvják a hőcserélőt a mozgatás során a 
felborulástól, billenéstől. A kihúzhatóság megkönnyíti az időszakos ellenőrzést és a 
tisztítást.  

Gőzzel működő légfűtők 
Abban az esetben, ha a technológia megkívánja a gőzhordozó közegű fűtő alkalmazását, 
légkezelőgépekben be lehet építeni. Tűzihoganyzott kivitelben kerül beszerelésre. 

Elektromos légfűtő 
Jól szabályozható fűtési eljárás az elektromos légfűtők használata. Felhasználási területe 
az olcsó, könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozással ellátott helyszínek, illetve ahol 
a melegvizes csatlakozás hiányzik. Kialakításukat tekintve légkezelőgépekben találunk 
cekaszos és védőcsőbe épített zárt cekaszos légfűtőket. A cekaszos légfűtőknél a levegő 
közvetlenül találkozik az izzó fűtőszállal, ezért ezeknél a fűtőknél a minimális légsebesség 
érték teljesítménytől függően 1,5–3 m/s. A védőcsöves cekaszos kialakításnál a levegő 
közvetlenül nem találkozik a fűtőszállal, ezért egyszerűbb vezérlés és alacsonyabb 
légsebesség is alkalmazható [2.2]. 

 

2.29 ábra: Elektromos légfűtő cekaszos, védőcsöves kialakításban [2.2] 
 
A készüléket állandó térfogatáramnál fokozatkapcsolt, változó térfogatáramnál fokozat-
mentes szabályozással és mindkét esetben túlfűtés-védelemmel (túlfűtési termosztátok, 
differenciál nyomáskapcsoló) kell ellátni. 
Elektromos légfűtőtestek különböző méretben állíthatóak össze [2.2]. 
 

2.7 táblázat: Elektromos légfűtők főbb műszaki paraméterei [2.2] 
Készülékméret 

 
Minimum légszállítás 

[m3/h] 
(Vmin=2,0 m/s) 

Fűtőteljesítmény 
[KW] 

07F      1600 6–12 
08F 1900 9–20 
10F 2400 15–24 
05Q 1450 6–12 
07Q 2950 15–30 
08Q 4150 20–45 
10R 4400 20–45 
10Q 6650 45–90 
13R 8700 60–120 
13Q 11450 90–160 
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Kalorifer kivezetések 
A légkezelőgépekbe beépülő légfűtők és léghűtők csőhálózatra történő rákötése ellen-
áramban történik, azaz a légfűtő- illetve hűtőközegnek a levegő áramlási irányával 
szemben kell áramolnia. A hőcserélők típustól függően különböző csatlakozási kivitelben 
készülnek. A víz közegű hőcserélők menetes csőcsatlakozás kivezetéssel, vagy karimás 
kivitelben készülnek. 
A direktelpárologtató léghűtő csőcsatlakozása rézcsővel és keményforrasztással történik. 
A hőcserélő folyadékcsatlakozása mindig felül van és kisebb átmérőjű, a gázcsatlakozás 
alul található és nagyobb átmérővel rendelkezik.  
A gőz hőhordozó közegű hőcserélők csőcsatlakozásai karimás kivitelűek. A 
gőzcsatlakozás mindig felül található és nagyobb átmérővel rendelkezik, a 
kondenzcsatlakozás alul van és mindig kisebb átmérőjű. 
A hőcserélőt a csőhálózatra úgy kell csatlakoztatni, hogy a hőcserélőben mechanikai 
feszültség ne keletkezzen.  
A csőhálózat csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy a könnyű hozzáférhetőség mellett 
más egységek kezelését ne akadályozzák [2.2]. 
 
2.2.5. Felületi hűtők 

A felületi hűtő – a légfűtőtesthez hasonlóan – osztó- és gyűjtőcső közé párhuzamos 
kötésben beépített rézcsövekből és a rajtuk elhelyezett alumínium bordázatból áll (2.44. 
ábra) [2.1]. 
A léghűtés, hidegvizes felületi hűtési eljárással szabályozható legjobban. Elsősorban 
összetett rendszereknél használják, ahol a légkezelőgépek mellett egyéb 
hűtőberendezések találhatók. 
A jellemzően használt hőfoklépcső 7 °C / 12 °C víz, téli fagyveszély esetén víz és glikol 
keveréke. A felület hőmérséklete az esetek többségében harmatpont alatti, ezért 
kondenzátum képződik, amelynek elvezetéséről gondoskodni kell [2.2]. 
 

 
2.30 ábra: Felületi hűtő [2.2] 
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2.2.6.  Légnedvesítők és légszárítók 

2.2.6.1. Légnedvesítés 

Az adiabatikus állapotváltozást nedvesítőkamrával, örvényrács fúvókával és ultrahangos 
légnedvesítővel lehet elérni. 
 
Nedvesítőkamra 
A nedves hőcserélőkamra fő részei: 

− ház, 
− tartály, 
− porlasztókeretek, 
− porlasztó fúvókák, 
− előcseppleválasztó, 
− utócseppleválasztó, 
− szivattyú, 
− hőcserélő. 

A berendezés felépítése a 2.31 ábrán látható. A kereteken a porlasztók úgy vannak 
elhelyezve, hogy a porlasztott víz kúpjának legnagyobb hatásos átmérői a teljes áramlási 
keresztmetszetet lefedjék. A porlasztás történhet egyen-, vagy ellenáramban, illetve a 
kettőt együtt alkalmazva vegyesáramú porlasztással [2.1]. 
 

 
2.31 ábra: Nedves hőcserélő elvi vázlata [2.1] 

 
A nedvesítés szabályozása a kiáramló levegő hőmérsékletének vagy páratartamának az 
érzékelőjén keresztül történik. 
Légkezelőgépekben a porlasztófúvókás adiabatikus nedvesítőt alkalmazzák, amellyel 
aeroszolt állítanak elő, azaz 20 μm-nél kisebb méretű, a levegőben lebegő 
szappanbuborék alakú vízcseppeket hoznak létre. Az aeroszol a levegőben történő 
mozgás során a környezetéből felveszi a gőz állapotba való átmenethez szükséges 
energiát. A vízcseppekké összeállt nagyobb részecskék a cseppleválasztón gyűlnek össze, 
ahonnan visszajuttatják azokat a nedvesítőközegbe.  
A fúvókás nedvesítőkben a vizet porlasztófúvókákkal (2.32 ábra) sűrű köddé porlasztják, 
amelyen keresztülvezetik a kezelt levegőt [2.2].  
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2.32 ábra: Porlasztó [2.2] 

 
A belépő levegő az örvényrácson halad át, mely csekély nyomásveszteség mellett 
hosszirányban forgó örvényeket kelt. Az örvények középpontjába 5–140 bar nyomással 
víz kerül beporlasztásra a rozsdamentes acélból készült fúvókarendszerből. A kamrában a 
vízcseppek alaposan elkeverednek a levegővel és elpárolognak. Az el nem párolgott 
vízcseppeket a hidrofil tulajdonságú alumíniumból készült cseppleválasztó tartja vissza. A 
könnyen hozzáférhető beltér sima felületei rozsdamentes acélból, rések és fugák nélkül 
vannak kialakítva. A lefolyótálca meredek kialakítása biztosítja a teljes kiürítést és a 
leszáradást [2.2]. 
 
Örvényrács fúvókás légnedvesítők 
Ennél a megoldásnál nincs szükség a víztartályra (2.33 ábra). A vizet nem keverik vissza, 
hanem nagynyomású dugattyús szivattyúval a fúvókákon át csak annyi vizet juttatnak a 
nedvesítőkamrába, amennyit a levegő fel tud venni. Ezt speciális örvényrácsokkal és 
nagynyomású porlasztással érik el, melyek a vizet aeroszollá szaggatják [2.1].  

 
2.33 ábra: Örvényrács fúvókás légnedvesítő elvi működése (örvényrács fúvókák, 

reakciótér, cseppleválasztó) [2.2] 
 
Előnyei: jó szabályozhatóság, nincs pangó víz, mely a légionella baktériumoknak 
táptalajául szolgál, kisebb karbantartási igény. A felhasznált víz teljes sótalanítása 
szükséges. 
 
Ultrahangos légnedvesítők 
Működését a 2.34 ábrán látható vázlat alapján értelmezzük. Víztartály alján 
piezoelektromos rezgéskeltő helyezkedik el, mintegy 1,7 MHz frekvenciájú váltóáramot 
alkalmazva. Az elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, a rezgéskeltő feletti 
vízoszlopot ezzel a frekvenciával gerjeszti. A víz – a viszkozitása miatt – nem képes a 
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nagyfrekvenciás rezgéseket követni: pillanatnyi erős vákuum, majd összenyomódás lép 
fel, ami a kavitációhoz hasonló. Emiatt a vízfelszínen robbanásszerűen légbuborékok 
keletkeznek. A rezgéskeltő felett vízoszlop keletkezik, melyben a legapróbb 
párarészecskék felfelé törnek. Amiatt, hogy a felemelkedő pára ne essen össze, a 
rezgéskeltőt ferdén helyezik be. A vízpárát a légáram szállítja el [2.1]. 

 
2.34 ábra: Ultrahangos légnedvesítő (Barth & Stöcklein) [2.1] 

 
Előnye, hogy helyigénye kicsi. A vizet 1 mikrométernél is kisebb méretű aeroszol 
cseppekre bontja. A keveredési zóna hossza nagyobb, mint 2,5 m. A vizet sótalanítani 
kell, fordított ozmózisos eljárással. Ez az eljárás egyúttal a víz csíramentesítését is 
jelenti. A nedvesítés mértéke jól szabályozható akár 0..100 % tartományban. Legfeljebb 
a levegő 4 g/kg nedvességtartalom növelésére alkalmas [2.1]. 
 
Izotermikus gőzös légnedvesítők 
Az izotermikus légnedvesítési folyamatban gőzből előállított vízpermetet porlasztunk a 
nedvesítőkamrába, ahol a halmazállapot-változáshoz szükséges energiamennyiséget 
külső forrásból szerezzük be (pl. elektromosság, földgáz). Ha a vízpermet hőmérséklete a 
levegő hőmérsékleténél magasabb, a levegő elkezd felmelegedni. 
A gőzbeporlasztás a szellőző levegő nedvesítésére használt ideális nedvesítési mód, 
amely a szellőzőberendezésekbe építve jó szabályozhatóságot nyújt. Magas energiaigény 
és üzemi költség jellemzi, adiabatikus hűtésre nem alkalmas. Ez a nedvesítési mód 
közelítőleg izoterm, vagyis csaknem állandó hőmérsékleten megy végbe, és nem 
adiabatikusan. 
A gőzfejlesztő lehet elektromos, gáztüzelésű vagy hálózati gőz. 
A gőzbeporlasztó rendszer alkotóelemei: a légkezelőgépbe (légcsatornába) épített 
gőzlándzsa (2.2 ábra), a gőzhálózat és szabályozószerelvények (2.35 ábra) [2.2]. 
 
Amennyiben a klímaberendezés telepítési helyén megfelelő minőségű gőzt szolgáltató 
gőzhálózat van kiépítve, akkor azt fel lehet használni levegőnedvesítés céljára. A 2.39 
ábra a levegőt központilag fejlesztett gőzzel nedvesítő berendezés elvi működését 
mutatja be.  
Szűrőn átvezetett gőzt egy motoros szelep adagolja a légcsatornába vagy az elemes 
klímaberendezés légnedvesítő szekciójába elhelyezett gőzbevezető csövekbe, melyek 
furatain keresztül az áramló levegőbe jut és nedvesíti azt. A keletkező kondenzátum 
elvezetéséről gondoskodni kell. A berendezés hőállósága miatt többnyire 4 bar (mintegy 
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150 oC) nyomásig alkalmazható. A gőzt elosztó csövekben már csak a fúvókafuratok és a 
légcsatorna-túlnyomás legyőzéséhez szükséges kismértékű túlnyomás szükséges [2.1]. 

 
2.35 ábra: Központilag előállított gőzt felhasználó légnedvesítő berendezés  

(Barth & Stöcklein) [2.1] 
 

Az elektromos működtetésű gőzös légnedvesítők 
Az elektróda elven működő berendezés zárt gőzfejlesztő hengerében két, feszültség alá 
helyezett elektróda merül a vízbe, és a víz vezetőképessége miatt áram indul meg, mely 
hőt fejleszt, és a vizet felforralja, gőz képződik (2.40 ábra). Induláskor a 7 jelű 
mágnesszelep nyit és vizet enged alulról a 3 gőzhengerbe a 4 tölcséren keresztül, és a 
víz szükséges magasságig ellepi a 2 elektródát. A teljesen sómentesített víz elveszíti 
villamos vezetőképességét, emiatt a gőzfejlesztő működési elvéből adódóan nem felel 
meg. A gőzfejlesztés intenzitása függ az elektródák vízbe merülő felületétől és az 
elektródák közötti távolságtól.  
Az elektródák felületén a vízben oldott ásványi anyagok kiválnak, ami a hatásos felületet 
csökkenti. Ezt a bemerülés mélységével lehet kompenzálni, vagyis a vízszint emelésével. 
Optikai érzékelő ellenőrzi a vízszintet, és jelez, mikor a henger megtelt, és az elektródák 
cseréje szükséges. A gőzfejlesztőben a víz minőségét (vezetőképességét) úgy tartja 
folyamatosan állandó értéken, hogy a vizet a hengerbe bevezető 7 és az ürítő 6 jelű 
mágnesszelepeket működteti [2.1]. 

 
2.36 ábra: Elektródás gőz-légnedvesítő működése [2.1] 

Merülő forraló elven működő gőz-légnedvesítő zárt gőzfejlesztő hengerében lévő vízbe 
nyúló, feszültség alá helyezett elektromos ellenállásokban áram indul meg. A 
fűtőellenállásokon keletkező hő forralja fel a vizet és állít elő gőzt. A berendezés elvi 
felépítését a 2.37 ábrán láthatjuk. A víz az 1 jelű mágnesszelepen és a 2 túlfolyón 
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keresztül jut be alulról a 9 hengerbe. A gőz a 6 jelű hőszigetelt, flexibilis csővezetéken jut 
a 2 perforált gőzosztó csőbe. A vízszintet a 4 szintszabályzó tartja állandó értéken. 
Teljesítménye folyamatosan szabályozható. Teljesen sómentesített vízzel is működik, 
vízkőképződés elkerülésére lágyított vizet alkalmaznak [2.1].  

 
2.37 ábra: Merülő forraló elven működő gőz-légnedvesítő működése [2.1] 

 

Gázégős működtetésű gőzös légnedvesítők 
Folyamatos üzemű rendszerekhez a magas energiaköltség csökkentése érdekében magas 
hatásfokú gázégős gőzfejlesztő beépítése. 
A gőzlándzsa beépítési módja [2.2]. 
 
Amikor a gőz a gőzosztó csőből kilép, a porlasztó környezetében a levegő a gőz nagy 
részét fel tudja venni, de a telítési határ feletti gőz vízcseppek formájában jelenik meg. A 
gőz belépése után megfelelő hosszúságú keveredési szakasz szükséges ahhoz, hogy az 
apró vízcseppek visszaalakuljanak gőzzé. Ha ez nem történik meg, a légáramban lévő 
akadályokon (iránytörés, ventilátor, hangcsillapító, légszűrő stb.) a vízcseppek kiválnak. 
A keveredési zóna hosszát, melyen belül a levegő állapota a ködzónában van, Bn-nel 
jelölik. Bn értékeit az 2.7 táblázat tartalmazza [2.2].  
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2.8 táblázat: Bn keveredési zóna hossza  
(a zárójeles értékek különleges feltételek mellett alkalmazhatók) [2.1] 

Levegő relatív 
nedvességtartalma- 
nedvesítés előtt, % 

Bn keveredési zóna hossza, m 
 

Levegő relatív nedvességtartalma nedvesítés után, % 
 

40 50 60 70 80 90 
5 0,9 

(0,22) 
1,1 

(0,28) 
1,4 

(0,36) 
1,8 

(0,48) 
2,3 

(0,66) 
3,5 

(1,08) 
10 0,8 

(0,20) 
1,0 

(0,26) 
1,3 

(0,34) 
1,7 

(0,45) 
2,2 

(0,64) 
3,4 

(1,04) 
20 0,7 

(0,16) 
0,9 

(0,22) 
1,2 

(0,30) 
1,5 

(0,41) 
2,1 

(0,58) 
3,2 

(0,96) 
30 0,5 

(0,10) 
0,8 

(0,17) 
1,0 

(0,25) 
1,4 

(0,36) 
1,9 

(0,52) 
2,9 

(0,88) 
40 – 0,5 

(0,11) 
0,8 

(0,20) 
1,2 

(0,30) 
1,7 

(0,45) 
2,7 

(0,79) 
50 –  – 0,5 

(0,16) 
1,0 

(0,24) 
1,5 

(0,38) 
2,4 

(0,69) 
60 – – – 0,7 

(0,16) 
1,2 

(0,30) 
2,1 

(0,58) 
70  – –  – – 0,8 

(0,20) 
1,7 

(0,45) 
 

 
2.38 ábra: Biztonsági keveredési távolságok gőzbeporlasztásnál [2.1] 
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Tapasztalati úton határozták meg szükséges távolságokat a gőz bevezetési helye és a 
legközelebbi akadály között Bn többszörösében, mely az akadály típusától függ. A 
Condair típusú légnedvesítőkre a gépkönyv szerint szükséges keveredési zóna hosszakat 
a 2.38 ábra mutatja [2.2]. 
 
Azonban a nyomásviszonyok és az áramlási sebesség függvényében a függőlegestől 
mindkét irányban 15 fokkal a gőzlándzsa elforgatható (2.39 ábra) [2.2]. 

  
2.39 ábra: Gőzlándzsa beépítési módjai [2.2] 

 
2.2.6.2. Légszárítási eljárások 

Légkezelőgépekben alkalmazott léghűtéses eljárásoknál a felületi hűtők és direkt-
elpárologtatók felületi hőmérséklete általában 5–10 °C között van. Ez a hőmérséklet 
alatta van a rajta keresztüláramló nedves levegő közepes felületi hőmérsékletének, ebből 
adódóan a hideg felülettel történő érintkezéskor a levegőben található vízgőz jelentős 
része kicsapódik/kondenzálódik a hűtő felületén. A kondenzáció mértéke függ a léghűtő 
felületi közepes hőmérsékletétől, a levegő hőmérsékletétől, illetve nedvességtartalmától 
[2.2].  
Ha a hőcserélő külső felületének hőmérséklete részben vagy egészben a belépő levegő 
harmatponti hőmérsékleténél kisebb, kondenzáció lép fel: a levegőt a léghűtőtest hűti és 
szárítja [2.1].  
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2.40 ábra: Állapotváltozás felületi hűtőn [2.1] 

 
Abszorpciós légszárítás 
A kémiai szorpciós eljárás folyamán a szorpciós hővisszanyerő rendkívül magas 
hatásfokon nyeri vissza a levegő entalpiáját. A regenerátor hordozója cellulóz mátrix 
alapú, amelyet lítium–klorid sóoldattal töltenek fel. A technológia előnye, hogy a 
regenerációs hőmérséklet alacsony (45–70 °C közötti), amely lehetővé teszi alternatív 
energiahordozók felhasználását is a légkezelőgépbe épített fűtőkalorifernél. 
 
Adszorpciós légszárítás 
Általánosan alkalmazott eljárás, melynek során alumínium fólia hordozóra felhordott 
szilikagél készüléken fizikai szorpciós folyamat zajlik le. A légszárítás folyamán a levegő 
nedvességtartalmát az adszorbertest leköti. Az entalpia-rotorokon a regenerációs 
hőmérséklet 100–140 °C közötti [2.2]. 
 
2.2.6.3. Cseppleválasztás, kondenzvíz-kezelés 

A levegő hűtésénél több esetben kondenzkicsapódás keletkezik. Hűtés esetén a levegő 
hőmérséklete csökken, abszolút nedvességtartalma vagy változatlan marad vagy 
csökken, attól függően, hogy a harmatpont irányába, vagy az alá hűtjük. 
Ezt a nedvességtartamot a szabványnak megfelelően kell összegyűjteni, majd elvezetni, 
mert ellenkező esetben a légkezelőgépben nagy mennyiségben összegyűlhet és az a 
gépet károsíthatja, illetve a kondenzvíz elvezetésének hiánya legionella baktériumok 
keletkezési helyéül is szolgálhat. 
A felületi hűtőn, vagy a direktelpárologtatón keletkező kondenzkicsapódást az áramló 
levegő magával rántja, majd a víz csepplevelálasztó kialakításától függően a 
csepptálcába elvezetésre kerül. Ha a légsebesség 3,5 m/s értéknél nagyobb, akkor ezek 
a cseppleválasztók nem képesek a teljes kondenzvíz leválasztására, így ekkor ez a 
vízmennyiség a légkezelőgép más egységeibe juthat, amely a gépkonstrukciót 
roncsolhatja és a bent maradó pangó víz betegségek forrása is lehet.  
A cseppleválasztó anyaga műanyag (PP), vagy alumínium, méreteit tekintve standard 
110 mm vagy nagy légsebességnél 150 mm széles (ez utóbbi esetben dupla vízorr segít 
a cseppleválasztásban). A cseppleválasztás hatékonyságát a gyártó cég úgy éri el, hogy a 
cseppleválasztóba ún. vízorrokat képez. 
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A csepptálca a cseppleválasztó által kiválasztott kondenzátum összegyűjtésére szolgál, 
kialakítását szabvány írja elő. A csepptálca geometriai kialakítása mellett fontos az 
elvezetőcsonk mérete, melyet szintén szabvány határoz meg. Mivel a kondenzvíz 
elvezetése jellemzően csatornába történik, így az ott található kellemetlen szagok 
visszaáramlását megakadályozandó bűzelzáró szifon alkalmazása szükséges. 
A szifon feladata a légkezelőgépek nedves blokkjaiban keletkező kondenzátum elvezetése 
a szennyvízhálózatba.  
Szifonból két típust különböztetünk meg: 
 
Nyomóoldali szifon 
A túlnyomás alatt lévő légkezelőgépből a kondenzvizet el kell vezetni. Standard kivitelben 
1900 Pa nyomásig, egyedi kivitelben 2200 Pa nyomásig [2.2]. 
 

2.9 táblázat: Mérettáblázat nyomóoldali szifonhoz [2.2] 
Túlnyomás a 
készülékben 
[Pa] 

Befolyási 
magasság 
[mm] 

Kifolyási 
magasság 
[mm] 

Túlnyomás a 
készülékben 
[Pa] 

Befolyási 
magasság 
[mm] 

Kifolyási 
magasság 
[mm] 

1900 355 325 1100 235 205 
1800 340 310 1000 220 190 
1700 325 295 900 205 175 
1600 310 280 800 190 160 
1500 295 265 700 175 145 
1400 280 250 600 160 130 
1300 265 235 500 145 115 
1200 250 220 400 130 100 

 
A befolyási és kifolyási magasságot a 2.9 táblázatnak megfelelően kell beállítani az 
egyenes cső hosszának méretre szabásával; kisebb nyomásnál a cső rövidítésével, 
nagyobb nyomásnál a cső hosszabbításával. 
A szifont üzembe helyezés előtt fel kell tölteni vízzel, üzem közben időszakonként a 
visszacsapó szelepen keresztül ellenőrizni és szükség esetén tisztítani kell. A beépített 
visszacsapó golyó megakadályozza száraz állapotban, illetve a készülék üzemen kívüli 
állapotában a szagok áthatolását [2.2]. 
 

  
2.41 ábra: Nyomóoldali szifon [2.2] 
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Szívóoldali szifon 
A légkezelőgépből a kondenzvizet el kell vezetni. A standard kivitelű termékek 3500 Pa 
nyomásig vannak kialakítva. A befolyási és kifolyási magasságot a 2.10 táblázatnak 
megfelelően kell beállítani, alacsonyabb nyomásnál a cső, vagy könyök megrövidítésével, 
illetve elferdítésével, nagyobb nyomásnál a cső meghosszabbításával [2.2]. 
 

2.10 táblázat: Mérettáblázat szívóoldali szifonhoz [2.2] 
Vákuum a 

készülékben 
[Pa] 

Befolyási 
magasság 

[mm] 

Vákuum a 
készülékben 

[Pa] 

Befolyási 
magasság 

[mm] 

Vákuum a 
készülékben 

[Pa] 

Befolyási 
magasság 

[mm] 
3500 410 2500 310 1500 210 
3400 400 2400 300 1400 200 
3300 390 2300 290 1300 190 
3200 380 2200 280 1200 180 
3100 370 2100 270 1100 170 
3000 360 2000 260 1000 160 
2900 350 1900 250 800 140 
2800 340 1800 240 600 120 
2700 330 1700 230 400 100 
2600 320 1600 220 300 90 

 
A beépített visszacsapó golyó megakadályozza a levegő helytelen beszívását a kifolyó-
csövön keresztül száraz állapotban is. 
A szifonok anyaga könnyen tisztítható és időtálló polipropilénből készül. A csatlakozások 
¾”-tól 1½”-ig vannak kialakítva. Minden kondenzvíz kivezetéshez egy önálló szifont kell 
felszerelni, a kondenzvíz elvezetések egy közös szifonba történő bekötése nem 
megengedett. A szifontól történő további vízelvezetést megszakítással kell bekötni, ami 
szabványos 40 mm átmérőjű műanyag csővel történhet. Az összeszerelésnél a szabad 
kifolyást biztosítani kell [2.2]. 
 

 

  
2.42 ábra: Szívóoldali szifon [2.2] 
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2.2.7. Ventilátorok 

A ventilátorok olyan áramlástechnikai gépek, melyek gáznemű közeget–többnyire levegőt 
szállítanak általában kisebb nyomású térből nagyobb nyomásúba. A ventilátoroknak tehát 
a kívánt levegő térfogatáramot kell létrehoznia a létrejövő nyomáskülönbség ellenében. 
A ventilátorok – felépítésük és a levegőszállítás módja szerint– az alábbi csoportokba 
sorolhatók: 

− radiális, 
− axiális, 
− keresztáramú. 

A radiális ventilátoroknál a levegő a ventilátor tengelyével párhuzamosan érkezik a 
járókerékre. Ahol irányt változtat és a tengelyre merőleges síkban lép ki a csigaházból. A 
levegőt a csigaház tereli a nyomócsonkhoz [2.4]. 

 
2.43 ábra: Radiális ventilátor elvi kialakítása [2.4] 

 

 
2.44 ábra: Előrehajló, hátrahajló, egyenes lapátozás [2.4] 

 
Keresztáramú ventilátoroknál a szállított közeg a járókerékre merőlege síkban halad át. A 
közeg kétszer halad át ugyanazon a lapátszámon, így kétfokozatú gépnek tekinthető. 
Nagyszámú rövid előrehajló lapátja van és a járókerék két vége lemezzel van lezárva. 
Keresztáramú ventilátoroknál az áramlás síkáramlásnak tekinthető, ami lehetőséget ad 
arra, hogy adott járókerék tengelyirányú hosszméretének növelésével a szállított 
légmennyiséget tetszőlegesen növeljük [2.4].  
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2.45 ábra: Keresztáramú ventilátor [2.4] 

 
Axiális ventilátoroknál a levegő be- illetve kilépése is tengelyirányú [2.4].  

 
2.46 ábra: Axiális ventilátor [2.4] 

 
ahol: a belépőcsonk, b kilépőcsonk, c járókerék, d ház 
 
A légkezelőgépekben széles teljesítménytartományban alkalmaznak ventilátorokat, 
amelyeket különböző hajtásmódokkal szerelnek gazdaságossági, illetve egyéb műszaki 
megfontolások alapján [2.2]. 

 
2.47 ábra: Ventilátor hajtásmódok [2.2] 
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Szíjhajtás 
A szíjhajtást az iparban széles teljesítményhatárok között alkalmazzák. Kialakítás szerint 
lapos-, és ékszíjhajtást alkalmaznak. 
– Ékszíjhajtás 
Nagy teljesítmények átvitelére alkalmas, ahol a ventilátor meghajtása ékszíjtárcsákon 
keresztül történik.  
– Laposszíj hajtás 
A hagyományos szíjhajtást a múlt évszázadban felváltotta a korszerűbb, megbízhatóbb 
nagyobb teljesítményre képes ékszíjhajtás. Az utóbbi években a laposszíj hajtásnál 
korszerű anyagok kerültek bevezetésre, amelyek új lehetőségeket biztosítanak. Így a 
nagy teljesítményátviteli lehetőség, a jó hatásfok (98%), a kis kopás, tiszta üzemeltetés 
(anyagából adódóan), a környezeti hatásoknak jól ellenáll, nagy kerületi sebesség (70–
100 m/s) érhető el vele, gyors és könnyű szíjcsere. Hátránya, hogy az ékszíjhajtáshoz 
képest nagyobb előfeszítő erő szükséges (45–60%). 
– Direkthajtás 
Az elektronikus szabályozással a direkthajtás új távlati lehetőségeket kapott, mivel 
elektronikus úton lehet a motor fordulatszámát szabályozni. A direkthajtás előnye a 
kisebb helyigény, valamint az szíjkopásból adódó szennyeződés is elmarad. 
– Külső forgórészes hajtás 
A klímatechnika fejlődése eredményezte a külső forgórészes hajtási módot. A 
hagyományos motorokhoz képest itt a tengely áll és a külső ház forog. Ennek a 
hajtásnak lényege, hogy kompakt, azáltal, hogy a ventilátorlapátok a motor külső 
forgórészére vannak elhelyezve. Motorkialakítást tekintve találunk aszinkron AC-motoros 
és egyenáramú EC-motoros hajtást. 
– Normál motoros hajtás 
A direkthajtásnak a nagyobb teljesítményátvitelnél alkalmazott típusa. Peremmotoros, 
vagy álló kivitelű motortípusokat alkalmaznak függően a kívánt feladattól [2.2]. 

          
2.48 ábra: Szíj- és direkthajtású ventilátorok [2.2] 

 



99 

2.2.8. Légcsatornák 

Az elosztó- és gyűjtőcsatorna-hálózat más néven légcsatornahálózat feladata a 
szellőztető, légfűtő, léghűtő, klimatizáló rendszerek központjában előkészített levegőt 
elszállítani a befúvónyílásokig és azt szétosztani illetve az elhasznált levegőt elszívni és 
összegyűjtve elszállítani a légkezelő központba. E feladat ellátására a légcsatornáknak a 
következő követelményeket kell teljesíteniük [2.4]: 

 
– higiénia, egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat, 
– tűzvédelmi előírásokat, 
– zajvédelmi előírásokat, 
– biztonságos használatot, 
– mechanikai szempontból ellenálló legyen, 
– energiatakarékos kialakítású legyen, 
– beruházása és üzemeltetése költségkímélő legyen, 
– alkalmas legyen a felhasználási célra [2.5]. 
 
Mind az elemek lemezből történő összeépítésekor, mind a már kész elemek 
kapcsolódásakor rés keletkezik, melyet szükséges tömíteni. A nem kellő hatékonysággal 
szigetelt réseken, a légcsatornában uralkodó nyomáskülönbség hatására levegőszivárgás 
jön létre. A levegőszivárgás közvetlenül befolyásolja a higiénés és egészségügyi 
követelmények teljesíthetőségét. 
A tömítetlen légcsatorna, a szivárgási térfogatáram növekedése miatt, csak 
térfogatáram-veszteséggel tudja továbbítani a kezelt levegőt. Ez, közvetlenül 
energiapazarlással jár [2.5]. 

 
2.49 ábra: Spirálkorcolt légcsatorna [2.6] 

 

  
2.50 ábra: Négyszög keresztmetszetű légcsatorna [2.6] 
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Nem engedhető meg olyan anyagok használata, melyek szennyeződéseket bocsátanak ki 
a szállított levegőbe. Ugyanez vonatkozik a légcsatorna gyártásakor és szerelésekor 
felhasznált egyéb segédanyagokra is (tömítőanyagok, gyártási segédanyagok stb.). 
 
Korrózió elleni védelem: 
Azokban a légcsatorna hálózatokban, ahol a szállított közeg korróziót okozhat, ott 
elengedhetetlenül fontos a légcsatorna helyes anyagmegválasztása. A helytelen 
anyagmegválasztás korrózió okozta károsodáshoz vezet. Az így előálló korrózió egyenes 
következménye a levegőszivárgás és a mechanikai szempontból meggyengült 
légcsatorna instabilitása. Mindez drasztikusan csökkenti az élettartamot.  
 
Szilárdság, öntartósság, szerkezeti stabilitás: 
A légcsatorna elemek mechanikai behatásokkal szembeni ellenállása alapvető 
funkcionális követelmény. Ennek az elvárásnak csak akkor képesek eleget tenni, ha mind 
önmagukban, mind rendszerbe szerelve kellő szilárdsággal rendelkeznek. Az egyes 
elemeket közvetlenül már a gyártást követően mechanikai behatások érhetik, mint 
például az anyagmozgatás során. De a helyszínre történő kiszállításkor fizikailag is 
károsodhat a légcsatorna elem, ha nem rendelkezik kellő szilárdsággal. Ez a károsodás 
megnyilvánulhat a méret- és alaktartásban, illetve az esetleges folytonossági hiányban 
is. Mindezek a következmények alkalmatlanná teszik a gyártmányt a biztonságos 
felszerelhetőségre. 
 
Hőszigetelés: 
A légcsatorna rendszerek, kiterjedésüktől függően nagy felülettel rendelkeznek. A 
fémlemezből készült légcsatornák hő leadása, vagy felvétele számottevő értéket érhet el, 
annak kismértékű hőellenállása miatt. Mind az osztó, mind a gyűjtő légcsatorna hálózat 
esetében energiapazarlást jelent a szigeteletlen felület [2.5]. 
 
2.11 táblázat: A légcsatorna hálózatokkal foglalkozó szabványok résztéma területei [2.5] 

Légcsatorna hálózatok 

 
Fémlemez, kör 
keresztmetszetű. 
Metszés 

Fémlemez, kör 
keresztmetszetű. 
Szilárdság és 
szivárgás 

Fémlemez, négyszög 
keresztmetszetű. 
Szilárdság és szivárgás 

Támaszok és 
felfüggesztések 

Fémlemez, 
négyszög 
keresztmetszetű. 
Méretezés 

Légcsatorna felület 
mérése. 

Követelmények  
a rendszer elemeivel 
szemben, a karbantartás 
megkönnyítése miatt 

Csatlakozások 
és peremek 

Meghatározások Rugalmas, flexibilis 
légcsatornák 

Mechanikus 
energiaveszteség 
meghatározása 

Szigetelő 
anyagból 
készített 
légcsatornák 

 
A légcsatorna rendszer üzembe helyezésének és karbantartásának költségkímélőnek 
illetve alkalmasnak kell lennie a felhasználási célra. Ezen követelmények 
teljesíthetőségének feltétele olyan légcsatorna-elemek legyártása és beépítése, 
melyekkel megkönnyíthetők ezek a munkafázisok. 
Az idomokat széles választékban, tipizált geometriai kialakítással gyártják [2.5]. 



101 

  
2.51 ábra: Kör és négyszög keresztmetszetű légcsatorna-idomok [2.6] 

 
A textil légcsatornákat lehet alkalmazni olyan helyiségekben ahol hűtés, fűtés, ideiglenes 
szellőztetés szükséges. A textil légcsatornából a levegő különféle méretű nyílásokon 
keresztül kerül elosztásra. 

 
2.52 ábra: Textil légcsatorna perforáció [2.7] 

 
2.2.9. Légbefúvók és elszívószerkezetek 

A befúvó- és elszívószerkezetek feladata a légcsatorna útján a kiszolgálandó térbe 
beszállított, előkészített levegő bevezetése, elosztása és irányítása, ill. az elhasznált 
levegő elszívása és elvezetése. 
A befúvó- és elszívószerkezetekkel szembeni követelmények az alábbiak: egyenletes 
levegőbevezetés, levegőáram szabályozhatósága, levegősugár irányíthatósága, zajtalan 
üzem, kis ellenállás, könnyű kezelhetőség, kis karbantartási igény, valamint a kedvező 
ár. 
Mivel a szellőztetett terek mérete korlátozott, ezért a szabad légsugár jellege legtöbbször 
nem teljes mértékben érvényesül. A behatárolt térben a vetőtávolság a befúvófej 
kialakítása, a befúvási sebesség, a helyiség magassága, a nyílás és a mennyezet közötti 
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távolság befolyásolja. A nem izotermikus légsugár mozgását a hőmérsékletváltozás 
függvényében a nehézségi erő is befolyásolja [2.4]. 

 
2.53 ábra: A helyiségben kialakuló légsugarak megnevezései 

A továbbiakban alkalmazási terület és működés szempontjából elemezzük a lég-
befúvókat. 
 
Mennyezeti örvénybefúvók 
Alkalmazási terület, komfortterek befúvó- és elszívó-berendezéseihez pl. irodák, 
bevásárlóközpontok, éttermek, mozik vagy tisztaterek. Fűtésre és hűtésre is 
alkalmazható. Beépítési magasság 2,6–4 m, motoros levegőirány esetén 6 m [2.8]. 

 
2.54 ábra: Mennyezeti örvény befúvó DQJA [2.8] 

 
Működés: A lamella elrendezés által létrehozott nagy indukció által a légsugárban a 
sugárvégsebesség és a hőmérsékletkülönbség gyorsan leépül. Ezáltal extrém 
körülmények között is (nagy légcsere szám és nagy Dt) huzatmentesen vezethető be a 
levegő. A befúvási irány utólag is kézzel vagy motorosan állítható a vízszintestől a 
függőlegesig. A szabad keresztmetszet minden lamellaállásban állandó, így átállításkor 
a nyomásveszteség és a zajszint nem változik. 
 
Mennyezeti impulzusbefúvók 
Alkalmazási terület, komfortterek befúvó- és elszívó- berendezéseihez pl. irodák, 
bevásárlóközpontok, éttermek, mozik vagy tisztaterek. Beépítési magasság 2,6–4 m 
[2.8]. 
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2.55 ábra: Mennyezeti impulzusbefúvók PIL-Q [2.8] 

 
Működés: A mennyezeti impulzusbefúvó pulzáló légsugarat hoz létre, amely 
vízszintesen jut a helyiségbe. A pulzálás következtében az alacsony indukció ellenére a 
sugárvégsebesség és a hőmérsékletkülönbség gyorsan leépül. 
 
Padlóbefúvók 
Alkalmazási terület, nagy hőterhelésű helyiségek padlójába építve, mint pl. 
számítógéptermek, színházak, mozik és koncerttermek [2.8]. 
 

 
2.56 ábra: Örvényes padlóbefúvó BDA [2.8] 

 
Működés: Az örvényes padlóbefúvó álpadlóba építhető. Az örvénytárcsa stabil 
légsugarat hoz létre, nagy indukciót biztosít. Ezáltal a sugárvégsebesség és a 
hőmérséklet különbség nagyon jól leépül, így betarthatók a komfort követelmények. A 
beépített szennyfogó kosár megkönnyíti a berendezés tisztítását. Továbbá a kosárfenék 
magasságának állításával beállítható a befúvó légmennyisége. 
 
Lépcsőbefúvók 
Alkalmazási terület: Alkalmas lépcsőbe építéshez koncerttermekbe, előadótermekbe, 
színházakba, mozikba [2.8]. 
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2.57 ábra: Lépcső-örvényes befúvó SAQ [2.8] 

 
Működés: A lépcső-örvénybefúvó kifejlesztésekor különösen extrém beépítési 
helyzeteket vettek figyelembe. Mivel lépcsőbeépítéskor a távolság a befúvó és a láb 
között gyakran < 0,4 m. A huzatmentesség elérése érdekében a sugárvégsebesség és a 
hőmérsékletkülönbség leépítése csak nagy indukció mellett érhető el. 
 
Résbefúvók 
Alkalmazási terület: Befúvásra és elszívásra alacsony belmagasságú helyiségekben, fali 
beépítésre [2.8]. 

 
2.58 ábra: Kombinált befúvó KWB-D/-S/-DSX/-KL [2.8] 

 
Működés: Gyakran az alacsony belmagasság miatt a helyiségekben nem építhetők 
mennyezeti befúvók. Ilyenkor a szellőzésre falba épített kombinált befúvót és elszívót 
alkalmaznak. A befúvott levegőt ebben az esetben tangenciálisan az egyik oldalról 
fújják be a helyiségbe. A fúvókákon vagy lamellákon keresztül befúvott levegő olyan 
stabil, hogy rövidzár nem jöhet létre. A vetőtávolság akár 6 m is lehet. 
 
Elárasztásos befúvók 
Az elárasztásos szellőztetés – más néven kiszorításos ventiláció – a 70-es évek 
közepétől használatos, főleg Skandináviában. Az elárasztásos rendszerű légbefúvás 
forradalmasította a klímatechnikát. Korábban az volt a cél, hogy a bejuttatott levegő 
minél jobban keveredjen a helyiség levegőjével, de ez a típusú szellőztetés csak 
„hígítja” az elhasznált, sokszor már felmelegedett levegőt. Az elárasztásos rendszer 
kiszorítja a helyiség elhasznált levegőjét és a hőleadó testek körül kialakult termikus 
(felfelé irányuló) áramlatokat nem zavarja, így a meleg levegő felemelkedik a 
mennyezet közelébe, ahonnan az elszívás történik. A fentiek miatt hatékony mód az 
elárasztásos klimatizálás, mert közel 100%-os ventilációs hatásfok mellett akár 50% 
hűtőenergiát takaríthat meg, mivel a felemelkedett meleg, elhasznált levegőt nem 
keveri vissza a tartózkodási zónába.  
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Alkalmazási terület: Irodák, áruházak, színházak, tanácstermek, éttermek, ipari 
épületek stb. szellőztetésére és hűtésére. Az elárasztásos rendszerű légbefúvás nem 
alkalmas a helyiség légfűtésére. 
A légbefúvókat a helyiség különböző pontján lehet elhelyezni. 
Padló elárasztásos befúvót álpadlóba építik. A levegő a padló elárasztásos befúvóból 
vízszintesen impulzusszerűen lép ki. Az impulzusos áramlás gyors hőmérséklet és 
sebesség leépülést eredményez a befúvó közelében [2.8]. 

 
2.59 ábra: Padló elárasztásos befúvó PIL-B [2.8] 

 
Fali elárasztás 

 
2.60 ábra: Fali elárasztásos befúvó WQA/ QR [2.8] 

 
Működés: A befúvott levegő a padló környezetében nagy felületű elárasztásos befúvón 
keresztül, alacsony sebességgel jut a helyiségbe. A befúvott levegő a padló mentén 
szétterül és a hőforrások mentén konvekciós módon feláramlik. Az indukciószegény 
áramlás a szennyezett levegőt az elszívónyílások irányába kényszeríti, amelyeket a 
hőforrások felett vagy nehéz szennyező anyagok esetén, a padlón kell elhelyezni. 
 
Mennyezeti elárasztás 
Alkalmazási terület: A DAV típusú mennyezeti elárasztásos befúvó ott alkalmazható, 
ahol a befúvott levegőt indukciószegényen kell a mennyezetről bevezetni: Eladóterek, 
gyártócsarnokok, konyhák stb. Hűtésre és fűtésre ∆t = 6 K-ig alkalmazható. Beépítési 
magasság 2,6–5 m-ig, mennyezet síkjába vagy szabadon szerelve [2.8]. 
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2.61 ábra: Mennyezeti elárasztásos befúvó DAV [2.8] 

 

Működés: Harang alakú elárasztásos áramképet hoz létre, hogy a káros anyagú vagy 
bűz terhelésű helyiségben frisslevegő-zónát képezzen. A pontszerű befúvás által a 
keveréses szellőzéshez képest kisebb légmennyiség alkalmazható. Az indukciószegény 
áramlás következtében a mennyezet kevésbé piszkolódik el. Ez abból következik, hogy 
a befúvó közelében keveredés jön létre és a helyiségből a részecskék kevésbé tudnak 
lerakódni a befúvóra vagy a mennyezetre. A befúvó frontlap könnyen tisztítható. 
 
Ipari csarnokok elárasztásos befúvásához, ahol pontszerű hőterhelés vagy káros anyag 
felszabadulás lép fel, PUSH elárasztásos befúvót alkalmaznak [2.8]. 

 
2.62 ábra: Elárasztásos befúvó PUSH [2.8] 

 
Működés: A PUSH beépítési magassága 3–4 m, így a tartózkodási zóna felett 
helyezkedik el. A csarnok felülete ezáltal teljes mértékben termelési célra használható 
fel. Hűtési esetben ∆t0 =–10 K-ig a levegő ferdén felfele áramlik ki és lassan lesüllyed a 
tartózkodási zónába, ahonnét a helyiség levegőjét az elszívónyílások irányába 
kényszeríti. Fűtési esetben ∆t0 = +25 K-ig mindkét tárcsa kinyitásával a levegőáram 
függőlegesen lép ki, így a behatolási mélység elérheti az 5 m-t. A levegő kilépési 
irányának állítása lánccal, termoelemmel vagy bovdennel történik. 
 
Mennyezeti befúvók 
Alkalmazási terület: Bevásárlóközpontok, éttermek vagy mozik befúvó- és elszívó 
berendezéseibe. Fűtésre és hűtésre ∆t = – 8 K-ig alkalmazható. Beépítési magasság 
2,6–4 m [2.8]. 
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2.63 ábra: Mennyezeti befúvó 4-DE/DQC [2.8] 

 
Működés: A légvezetés a 4 oldali vízszintestől a függőlegesig állítható. a szabad 
keresztmetszet minden lamellaállásban ugyanaz, így átállításkor a nyomásveszteség és 
a zaj nem változik. Hűtési és fűtési esetre is alkalmas. 
 
Nagy belmagassággal rendelkező ipari csarnokok, kiállító-, előcsarnokokba, sport-
létesítmények 4–15 m magasságában Ideál-komfort befúvót alkalmaznak [2.8]. 

 
2.64 ábra: Ideal-komfort befúvó IKA [2.8] 

 
Működés: Ennél a befúvónál a levegő kilépési iránya a vízszintestől a függőlegesig 
fokozatmentesen állítható. Az állítás kézzel vagy motorosan történhet. A levegőirány 
átállításával fűtési esetben a behatolási mélység és hűtési esetben a vetőtávolság 
változtatható. A levegőirány átállításakor a szabad keresztmetszet nem változik. Ez azt 
jelenti, hogy az ellenállás és a zajszint minden állásban állandó marad [2.8]. 

 
2.65 ábra: Befúvó ZMD [2.8] 

 
Működés: A befúvó a légsugarat messzire veti, ezáltal nagy indukció érhető el. A 
légvezetés a széles sugártól a vetősugárig beállítható. 
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Sugárbefúvók 
Alkalmazási terület: Alkalmas mennyezetbe, falba vagy padlóba építve uszodákba, 
áruházakba és magas csarnokokba [2.8]. 

 
2.66 ábra: Sugárfúvókás befúvó DSA/-RR [2.8] 

 
Működés: Főleg nagy felületű ablakfelületek leárnyékolására és párátlanítására 
alkalmas. A fix fúvókák beépíthetők vízszintesen (hűtési eset) vagy függőlegesen (fűtési 
eset). 
 
Tányérszelepek 
Alkalmazási terület: WC-k stb. befúvó- és elszívó-berendezéseibe [2.8]. 

 
2.67 ábra: Tányérszelep SVZ/TVO [2.8] 

 
Működés: A tányérszelep acéllemezből egyaránt alkalmazható a befúvó- és elszívó-
berendezésekben. A tányérszelepet az egyszerűbb szerelés érdekében beépítő kerettel 
rendelkezik. A beépítő keretet csavarokkal rögzítik a mennyezetbe. Bajonett-zárral 
lehet a tányérszelepet a beépítő keretbe rögzíteni. 
 
Vetőfúvóka 
Magas, nagyterű helyiségekben, mint színház, koncertterem, gyártócsarnok stb. 
gyakran kívánatos a horizontális irányú levegőbefúvás. Erre különösen alkalmas a 
vetőfúvóka [2.8].  

 
2.68 ábra: Vetőfúvóka WDA [2.8] 
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Működés: A kónuszos kialakítás nagy kilépési sebességet biztosít alacsony zajszint 
mellett. Ezáltal hűtési és fűtési esetben is nagy behatolási mélység érhető el. Ha a 
sugárutat csökkenteni kell pl. mennyezeti beépítésnél és függőleges sugárvezetésnél, 
beépíthető egy perdületfokozó tárcsa, amely gyengíti a sugarat, növeli az indukciót és 
ezáltal sugárvégsebesség és a hőmérsékletkülönbség jobban leépül. Fali beépítés 
esetén a fúvókát egy állítótesttel, kézzel vagy motorosan 20-30°-ban lehet állítani 
[2.8]. 
 
Vetőfúvóka rácsok 
Alkalmazási terület: Légcsatornába vagy falba építéshez vagy kör alakú csőbe, mozik, 
bevásárlóközpontok, csarnokok és előadótermek befúvó-berendezéseihez [2.8]. 

 
2.69 ábra: Vetőfúvóka rács WGA [2.8] 

 
Működés: A nagy kilépési sebesség alacsony zajszint mellett nagy behatolási mélységet 
biztosít a szellőztetett területen. Nagy indukció a több fúvóka segítségével. A sugarak 
sebessége és hőmérsékletkülönbsége gyorsan leépül. 
 
Légrácsok 
Alkalmazási terület: Légtechnikai és klímaberendezések látható szereléséhez 
vásárokba, előcsarnokokba, sport-, gyártó-, és többfunkciós csarnokokba, bevásárló-
központokba stb. Befúvásra és elszívásra [2.8]. 

 
2.70 ábra: Szellőzőrács KG/IB/LK [2.8] 

 
Működés: A csekély beépítési mélység megakadályozza az örvényképződést, ezáltal a 
teljes rácsfelületen egyenletes az áramlás. A hegesztés nélküli gyártástechnológia 
jelentősen csökkenti a rács korrodálását. Réstolattyúval a légmennyiség 
beszabályozására [2.8]. 
 
2.2.10. Hangcsillapítók 

A légtechnikai rendszer legnagyobb zajforrása a ventilátor. Ezért a ventilátor után 
zajcsillapítót kell beépíteni. A légtechnikai rendszernek van természetes csillapítása is. 
Ez azt jelenti, hogy a rendszerelemek is csillapítanak. 
A ventilátor által keltett testhangokat megfelelően megválasztott alátámasztással vagy 
felfüggesztéssel meg lehet akadályozni. A léghangok terjedését abszorpciós zaj- vagy 
hangcsillapítókkal lehet megakadályozni. 
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Ezek alkalmazhatók mind kör, mint téglalap keresztmetszetű csatornarendszerekhez. 
Egy abszorpciós hangcsillapítónál a tompítási tulajdonság többek között a hangcsillapító 
geometriai kialakításán múlik, valamint hogy milyen anyagból készült. A csillapítás 
hatékonyabb lesz, ha elnyelő anyagot teszünk a csatornarendszerbe. Hangenergia egy 
részét az elnyelő anyag veszi fel, melynek a hang nekiütközik [2.9]. 

 
2.71 ábra: Kör, ívelt keresztmetszetű hangcsillapító [2.9] 

 
A különböző anyagok különböző módon hatásosak a hangelnyelés terén. Ezt a 
tulajdonságot hangelnyelési tulajdonságnak nevezzük. Ha semmi nem nyelődik el, 
hanem minden visszaverődik így α=0. Ez azt jelenti, hogy a kemény anyagok (beton, 
márvány) felületen szinte semmi hangenergia nem nyelődik el. 
Ha minden elnyelődik, és semmi nem verődik vissza így α=1. Ez azt jelenti, hogy lágy 
anyagokban, például vastag ásványgyapot lapokban ugyanez ellentétes módon történik 
(2.72 ábra). 
Ha a hanghullámok megfelelően sokszor verődnek vissza a porózus felületeken, a 
megmaradt hangenergia, a mozgási energia, megfelelően alacsony lesz ahhoz, hogy ne 
zavarjanak [2.9].  

 
2.72 ábra: Különböző anyagok hangelnyelési tulajdonságai [2.9] 

 
Amikor a csatornalemez találkozik, a hanghullámmal elkezd rezegni a hang-
frekvenciájával egy ütemben. A szabad csatornafelületek esetében egy kör 
keresztmetszetű spirál csatorna merevebb, mint egy téglalap keresztmetszetűé, így 
kevésbé tompít. A tompítás a bevonatmentes csatornák esetében meglehetősen csekély 
[2.9]. 
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2.73 ábra: Csillapítás egyenes acéllemez csatornáknál (1 mm lemezvastagság) [2.9] 

 
Ha a természetes csillapítás nem elegendő, akkor hangcsillapítót kell beépíteni. Az 
alábbi diagram áttekintést nyújt a kör keresztmetszetű hangcsillapító tulajdonságairól 
különböző frekvenciasávban. 

 

 
2.74 ábra: Kör keresztmetszetű hangcsillapítók tulajdonságai [2.9] 
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3. KÜLÖNLEGES VIZES BERENDEZÉSEK RENDSZEREI 
ÉS RENDSZERELEMEI 

3.1. Fürdők 

3.1.1. A fürdők felosztása 

A fürdőket rendeltetésük szempontjából két csoportra kell osztani: 
- közfürdőkre és  
- saját használatú fürdőkre. 

A közfürdők zárt területen, épített épületen belül vagy épületen kívül elhelyezett, 
nyilvános fürdési lehetőséget biztosító fürdőhelyek, ahol a szolgáltatások szabályozott 
feltételek mellett vehetők igénybe. A szolgáltatások jellege szerint lehetnek:  

- strandfürdők,  
- élményfürdők,  
- sportolásra alkalmas fürdők,  
- gyógyfürdők,  
- egészségügyi fürdők,  
- tisztasági fürdők. 

Saját használatú fürdők a nyilvánosság által nem vehetők igénybe. Idetartoznak a családi 
házak úszó- és fürdőmedencéi, valamint a pezsgőfürdők, szaunák stb. A saját használatú 
medencék létesítésére a vonatkozó rendeletek és műszaki előírások hatálya nem terjed 
ki. A medencék üzemeltetését az ÁNTSZ nem ellenőrzi. Tulajdonképpen ezek a fürdők 
tartoznak szorosabb értelemben a háztartástechnika fogalomkörébe. Azonban ezeknek a 
fürdőknek a létesítésénél is célszerű – ugyan nem kötelező jelleggel, de – figyelembe 
venni a közfürdők létesítésének előírásait. A közfürdők fogalomkörébe tartoznak még a 
tavakban, holtágakban, természetes vízfolyások medreiben kialakított fürdők. Ezek 
létesítésével azonban nem foglalkozunk, mivel a háztartástechnika tágabb értelemben 
vett fogalomkörén is kívül esnek. A közfürdők létesítését és üzemeltetési feltételeit 
rendeletek és műszaki előírások szabályozzák, melyek közül a legfontosabbak a 
következők: a Kormány 121/1996. (VII. 24.) rendelete a közfürdők létesítéséről és 
működéséről. A népjóléti miniszter 37/1996. (X. 18.) NM rendelete a közfürdők 
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről. Az ME–10–204: 1993 
Műszaki előírás, Fürdőmedencék vízkezelése, vízvisszaforgatással. Tehát közfürdőket 
csak a mindenkor érvényben lévő hatályos jogszabályok és előírások betartásával lehet 
létesíteni és üzemeltetni. Az üzemeltetést pedig a közfürdő fekvése szerint területileg 
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illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) városi 
intézete ellenőrzi [3.1]. 
 
3.1.2. A fürdők vízellátása, mint a vízgazdálkodás része 

A vízzel való gazdálkodás korunk egyik legkiemelkedőbb környezetvédelmi feladatai közé 
tartozik. A tiszta, szennyeződésektől mentes, természetből kinyert, egészségügyi 
szolgáltatásra kezelés nélkül felhasználható víz egyre ritkább és egyre kisebb 
mennyiségben áll rendelkezésre.  
A fürdők vízgazdálkodásának meghatározó tényezője a vízbeszerzés. A vízbeszerzés  
jellegéből pedig alapvetően következnek a vízgazdálkodás további elemei. Hazánkban a 
kedvező hidrogeológiai adottságok miatt a fürdők egy jelentős része saját vízbázissal 
rendelkezik, ami fúrt kutat vagy forrásfoglalást jelent. A fürdők másik része a vezetékes 
hálózati ivóvizet használja vízbázisként. Míg az előző vízbázisok felhasználása elsősorban 
a nagy létesítmények esetében szokásos és gazdaságos (strandok, gyógyfürdők), addig 
az utóbbi, vezetékes ivóvíz-felhasználás a kisebb medencék vízellátásánál használatos 
(házi medencék, szállodai medencék stb.), illetve ahol más lehetőség nem áll 
rendelkezésre [3.1]. 
A medencék hidraulikájuk szerint töltő-ürítő vagy vízforgatásos rendszerűek lehetnek. A 
töltő-ürítő rendszerű medencék vízellátása a 121/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet 3. § 
1. bekezdése értelmében új fürdőmedence csak vízvisszaforgató berendezéssel 
létesíthető. Töltő-ürítő rendszerű medencék felújításakor gondoskodni kell 
vízvisszaforgató berendezés létesítéséről, valamint a medence megfelelő hidraulikai 
viszonyainak biztosításáról. A rendeleti előírástól eltérni, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság véleményének figyelembevételével csak az Országos Tisztiorvosi Hivatal 
felmentése alapján lehet. A felmentés csak akkor adható meg, ha a létesítendő medence 
elismert ásványvízzel vagy gyógyvízzel üzemel és a gyógymedence vizének gyógyászati 
szempontból értékes biológiailag aktív alkotórészeit a vízvisszaforgatás károsítja, 
valamint a medence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a tisztítására 
megfelelő technológia nem áll rendelkezésre. Az egyedi felmentést a megfelelő 
technológia vonatkozásában ötévenként felül kell vizsgálni. Új töltő-ürítő medence tehát 
csak az ismertetett feltételek mellett létesíthető úgy, hogy a folyamatosan bevezetett 
pótvíz a medence teljes víztérfogatát holtterektől mentesen átöblítse. A töltő-ürítő 
rendszerű medence vízellátása a medence feltöltéséből és a folyamatos pótvíz-
bevezetésből áll. A töltő-ürítő rendszerben üzemeltetett medencék teljes vízcseréjét és 
folyamatosan bevezetett pótvízmennyiségét a 37/1996. (X. 19.) NM rendelet 1. számú 
mellékletének IV. fejezete tartalmazza, figyelembe véve a medencék terhelését [3.1]. 
Teljes vízcserére van szükség – 50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencéknél, ha a 
terhelés a névleges terhelés 30%-ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta;  
– 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta;  
– 300–800 m3-es medencék esetén legalább 2 naponta;  
– 800–1600 m3-es medencék esetén legalább 4 naponta;  
– 1600 m3-nél nagyobb medencéknél legalább 10 naponta.  
A medence soron kívüli leeresztése szükséges rendkívüli szennyeződés esetén, vagy ha 
azt az ÁNTSZ elrendeli [3.1]. 
A töltő-ürítő medencékbe folyamatosan pótvizet kell bevezetni az állandó egyenletes 
áramlás biztosítása érdekében, ezzel megelőzve a pangó vízterek kialakulását. A pótvíz 
mennyiségét a medence vízfelületéből számított terhelés alapján kell meghatározni. 
Töltő-ürítő medence esetében ez azt jelenti, hogy minden főre legalább 1 m3 pótvíznek 
kell jutnia. A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége  a terheléssel arányos 
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lehet, de a megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terheléskor sem lehet 
kisebb a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó érték 30%-ánál [3.1]. 
 
3.1.3. A fürdőmedencék vízvisszaforgató berendezése  

A medence vizének áramoltatása, elvezetése és bevezetése alapján kétféle rendszert 
különböztetünk meg: 

− süllyesztett víztükrű medencék 
− feszített víztükrű medencék 

Mind a kétféle rendszernek a lényege, a medencevíz legfelső rétegének (általában a 
legszennyezettebb) folyamatos elvezetése a szűrőrendszerbe. A süllyesztett víztükrű 
medencébe a padlóbefúvón keresztül juttatjuk be a tisztított fürdővizet és a skimmeren 
(fölözőn) keresztül, 20–80 cm szélességben történik az elvezetése, így kialakul a 
függőleges áramlási irány. A feszített víztükrű medence esetén pedig oldalbefúvokon 
keresztül vezetjük be a megtisztított medencevizet, és a „feszítés” teljes szélességében 
vezetjük el, így pedig egy vízszintes áramlási irány alakul ki [3.2]. 
 
3.1.3.1. Süllyesztett víztükrű medence 

Ahogy a nevében is szerepel, a medence pereméhez képest a víztükör le van süllyesztve. 
Ez körülbelül 15 cm-t jelent. Erre azért van szükség, mert a fürdőzők által kiszorított 
víznek a medencén belül kell maradnia. A süllyesztett víztükrű medencék vízforgató 
rendszere ezért úgy készül, hogy a medence oldalfalába a medence méretétől függően 
egy vagy több fölöző berendezést (szkimmert) építenek be [3.3]. A medence vizét a 
fölözőn (skimmer) keresztül vezetjük el szivattyúval, ami átnyomja egy szűrőtartályban 
lévő szűrőrétegen (általában speciális szűrőhomokon), majd megtisztítva visszajut a 
medencébe. Rosszul megtervezett medenceformánál kialakulhatnak „holtterek”, ahol 
úgynevezett pangó vizek alakulnak ki. A süllyesztett víztükrű medencéknél jobban oda 
kell figyelni a környezeti adottságokra (uralkodó szélirány, fák, bokrok közelsége), mert 
kisebb felületen (csak skimmer „száján”) tisztul a medence. Ettől függetlenül az a 
tapasztalat, hogy magánmedencéknél tökéletes, kristálytiszta vizet állíthatunk elő ezzel a 
technológiával is. Főleg beltéri elhelyezkedésű medence esetén lényeges, hogy 
oldalanként 40–60 cm helyet is megspórolhatunk a feszített víztükrű medencékhez 
képest. A süllyesztett víztükrű medencéknél nincs csobogó hang, halkabb üzemelésűek, 
mint a feszített víztükrűek. Az alábbi vázlat egy süllyesztett víztükrű medence felépítését 
mutatja be. Előnye, hogy nincsenek visszaverődő hullámok és van kiemelkedő 
medenceperem, így a medence környezetéből kevesebb szennyeződés jut a vízbe, 
könnyebb tisztán tartani. Fontos esztétikai előnye, hogy nincs túlfolyó rács a medence 
körül. Hátránya a kevésbé esztétikus kivitel (medenceperem látványa a medence vizéből 
nézve) illetve a feszített víztükrű medencéhez képest magasabb kivitelezési költség 
[3.2]. Süllyesztett víztükrű medence esetében, a vízforgató a következő elemekből áll: 
durvaszűrő, forgatószivattyú, vegyszeradagoló berendezések, szűrő, (szükség esetén 
öblitőszivattyú és öblitőkompresszor), hőcserélő, medencehidraulika (egyenletesen 
elosztott vízbevezetés és a medencefalba épített túlfolyóvályús vízelvezetés vagy 
szakaszos skimmeres vízelvétel) [3.4]. 
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3.1 ábra: Süllyesztett víztükrű medence vízforgató kapcsolási vázlat–medencefalba 
épített túlfolyó vályús vízelvezetéssel [3.4] 

3.2 ábra: Süllyesztett víztükrű medence vízforgató kapcsolási vázlat–skimmeres 
vízelvezetéssel [3.4] 
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3.3 ábra: Süllyesztett víztükrű medence skimmeres vízelvezetéssel 
 
3.1.3.2. Feszített víztükrű medence 

Amikor a vízforgató rendszer üzemel, vagy fürdőző megy a medence vizébe akkor a 
többletvíz természetesen már nem fér a medencébe, így túlcsordul, és a medence körül 
kiépített vályúba folyik. Ha a medence pereme nem tökéletesen vízszintes, akkor a 
legmélyebben lévő ponton fog kifolyni a víz. A vízforgatás szempontjából lényeges, hogy 
a medencéből lehetőleg minden pontján egyszerre bukjon át a víz, mert ellenkező 
esetben olyan terek alakulnak ki a medencében, ahol nem lesz elegendő a víz áramlása, 
így könnyebben szennyeződik és könnyebben algásodhat a medence vize. A feszített 
víztükrű medencék jellemzően monolit vasbeton szerkezetűek. Burkolatuk leggyakrabban 
üvegmozaik vagy csempe, de fóliaburkolattal is készülhet. A medencetest szerkezetén 
kívül nagyobb helyet kell kialakítani a gépház részére is, hiszen egy feszített víztükrű 
medencéhez egy puffer tárolót is ki kell alakítani. Erre azért van szükség, mert a 
medence üzemszerű állapotban színültig van vízzel, tehát a fürdőzők által kiszorított vizet 
el kell vezetni. A túlfolyó vályúból a puffer tárolóba folyik a víz. Amennyiben a vízforgató 
rendszer üzemel, akkor a szivattyú ebből a tárolóból szívja a vizet és először a 
homokszűrőbe, majd a padlóbefúvókon keresztül kerül vissza a medencébe a víz. A 
feszített víztükrű medencék esetében kötelező jelleggel ki kell építeni egy automata 
szintszabályozást, hiszen ha a puffer tárolóban túl kevés víz van, akkor a szivattyú 
levegőt fog szívni, ha túl sok, akkor pedig a fürdőzők által kiszorított vizet nem tudja 
elnyelni. Az alábbi vázlat egy feszített víztükrű medence felépítését mutatja be. Ennek az 
az előnye, hogy a víz áttetsző, ugyanis a felszíne kevésbé hullámzik, mint a süllyesztett 
víztükör esetében, ahol a medence széle és a víz közti távolság 15–50 cm. Esztétikai 
szempontból szintén kedvező megoldást jelent, hogy a medence falán nem láthatóak 
vízkő- és egyéb lerakódások [3.3]. 
Feszített víztükrű medence esetében a vízvisszaforgató berendezés a következő 
elemekből áll: durvaszűrő, kiegyenlítő-medence, forgatószivattyú, vegyszeradagoló 
berendezések, szűrő- és öblítőgépek (szükség esetén), hőcserélő, medencehidraulika 
(egyenletesen elosztott vízbevezetés és körbukóvályús elvezetés) [3.4]. 
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3.4 ábra: Feszített víztükrű medence vízforgató kapcsolási vázlat [3.4] 

 
3.1.3.3. A vízforgató berendezés részei 

A vízmérővel ellátott pótvíz bevezetés vízszál megszakítással, a forgatott víz mennyiség-
mérője, szűrőnkénti differenciál nyomásmérő, medencefenéktisztító berendezés, 
valamint az alábbi vízmintavételi helyek [3.7]: 
– pótvíz bevezetés, 
– medence előtt, medence után, 
– szűrő előtt, szűrő után (szűrőnként). 
A vízforgató berendezés működtetése lehet kézi, vagy igény szerint részben vagy 
teljesen automatikus, számítógépes vezérléssel. Az automatizáltsági foktól függetlenül 
azonban minden esetben gondoskodni kell a kézi üzemmódról is, valamint a szivattyúk 
(forgatószivattyű, vegyszeradagoló szivattyú) szárazra futás elleni védelméről és a 
forgatószivattyú és a vegyszeradagoló szivattyúk összereteszeléséről. (A vegyszer-
adagoló szivattyúk csak a forgatószivattyúval együtt üzemeljenek.) A vízforgatás 
technológiai elemeinek együttes és megfelelően méretezett alkalmazása biztosítja a 
forgatott medencevíz előírás szerinti minőségét. A vízforgatás technológiai elemei a 
következők [3.7]: 
– durvaszűrés. 
– szűrés: 

– szűrés koagulációval, 
– szűrés ráiszapolással. 

– szűrőöblítés: 
– koagulációs szűrő öblítése, 
– ráiszapolós szűrő öblítése. 

– pH-beállítás. 
– algamentesítés. 
– aktívszénpor adagolás. 
– fertőtlenítés. 
– pótvízadagolás. 
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– hidraulika. 
– hőtartás. 
A medencevíz szennyeződései a következőképpen csoportosíthatók: 

– darabos szennyeződések, uszadékok, lebegőanyagok, üledékek, durván 
diszpergált anyagok > 1 mm. 

– finom lebegőanyagok, kolloidális szennyeződések 10–3 μm – 10–6 μm (0,001 
mm – 0,000001 mm). 

– oldott állapotban lévő szennyező anyagok 10–7 μm (0,0000001 mm). 
Bakteriológiai szennyeződések. 

Durvaszűrés 

A fenti szennyező anyagok általános összetétele: bőrhám, haj és szőrszál, kismértékben 
testnedvek, textilrost, kozmetikumok és szappanmaradványok, elvesztett, vízbeejtett 
tárgyak: ékszerek, fürdősapka stb. Nyitott medencék esetében ezeken kívül por, falevél, 
fűszálak stb. A durvaszűrést mindig a technológia elején kell elvégezni, lehetőleg a 
kiegyenlítő-medence, vagy a forgatószivattyú előtt. A medencékből a visszavezetett víz 
egy olyan szűrőbe érkezik, melynek lyukmérete kb. 3 mm és itt fennakad minden szilárd 
szennyeződés, mely a lyukakon nem fér át. Alapvető feladata, hogy a durva 
szennyeződésektől megvédje a kiegyenlítőtárolót és a szivattyúkat. Előfordul, hogy a 
kiegyenlítőtároló előtt nincs hajfogó. Ilyenkor durvaszűrőt csak a szivattyúk védelmére 
építenek be, általában a géppel egybe építve és ezért a kiegyenlítőtároló ülepítőként is 
működik. Fontos kihangsúlyozni, hogy az elhagyott, vagy a nehézkes kezelhetőség miatt 
kiiktatott hajfogó technológiai következményei súlyosak lehetnek. A kiegyenlítőtárolókba 
bekerülő, szinte 100%-ban szerves szennyeződések, rövid idő alatt baktérium- és 
algatelepek kialakulásához vezethetnek, ami a vízminőséget rontja. Az üzemeltetők ilyen 
esetben a fertőtlenítőszer mennyiséget növelik a megnövekedett baktériumszám 
csökkentésére. Emellett a tárolót is sokkal gyakrabban kell takarítani [3.7].  
A durvaszűrőt a gyakorlatban szálfogónak, hajfogónak, uszadékfogónak is szokták 
nevezni. Ez tulajdonképpen egy szitaszűrő, melynek feladata a forgatott vízben lévő 
durvább szennyeződések kiszűrése. A durvaszűrőt úgy kell méretezni, hogy a szűrő 
felületén az átfolyási sebesség 0,1–0,3 m/s között legyen. A szűrési felületen az 
áttörések mérete pedig 1–3 mm között változhat, ellenállása max. 1 m.v.o. lehet. A 
durvaszűrőt a vízforgató rendszerbe mindig a kiegyenlítőtároló, illetve a forgatószivattyú 
előtt kell elhelyezni. A forgatószivattyút ugyan kisebb szennyeződések nem károsítják, de 
nagyobb textil- vagy műanyag darabok (pl. úszósapka) a járókerék beszorulását 
idézhetik elő. A durvaszűrő kialakítását tekintve lehet nyitott, vagy zárt.  
– A nyitott durvaszűrő tulajdonképpen sárgaréz szitaszövetből, fröccsöntött műanyagból, 
perforált, vagy expandált korrózióálló lemezből készült szűrőbetét. Elhelyezése lehet: 
– a túlfolyóvályúban a vízkiömlő csonknál (3.5 ábra) [3.7], 
– a fürdőmedence és a kiegyenlítőtároló között aknában 
– a kiegyenlítőtárolóban a vízbeömlő csonknál 
– A zárt durvaszűrő egy gyorsfedél-zárral ellátott nyomástartó edény, amiben a fenti 
anyagokból készült szűrőbetét található. Kivitele lehet: 
– karimás csatlakozású csővezetékbe építhető,  
– szivattyúval egybeépített tömbösített. 
Elhelyezése lehet: 
– csővezetékbe építhető, 
pl. a fürdőmedence és a kiegyenlítőtároló között (3.5. ábra) szivattyúval egybeépített 
kivitelben süllyesztett víztükrű medencénél [3.7]. 
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3.5 ábra: Nyitott durvaszűrő elhelyezési vázlat [3.4] 

 

 
3.5 ábra: Zárt durvaszűrő elhelyezési vázlat [3.7] 

Szűrés 

A szűrés a vízforgatás egyik legfontosabb technológiai eleme. Ennek jóságától nagyban 
függ a tisztítási technológia hatásfoka. Feladata a durva szűrővel már nem eltávolítható, 
többségében kolloidális szennyeződések kiszűrése. Erre az ún. finomszűrésre a 
vízforgatási technológiában jellemzően két megoldás használatos, a térfogati szűrés, 
melyben azért szerepet kap a szűrőfelület is és a ráiszapolós szűrés. Térfogati szűrés 
esetében pelyhesítő szer adagolása szükséges, ráiszapolós szűrőkön át, amennyiben a 
ráiszapolásra kezelt kovaföldet használnak, pelyhesítő szert nem kell adagolni. A 
vízforgató berendezéseknél használható szűrési technológiákat az ME-10-204: 1993. 
műszaki előírás tartalmazza, mely szerint egy- vagy többrétegű kvarcszűrőt, vagy 
ráiszapolós szűrőt lehet alkalmazni, szükség szerint aktívszén szűrés kiegészítéssel. 
Esetenként azonban a töltő-, illetve pótvíz minősége miatt szükség lehet egyéb 
szűrőtöltetek alkalmazására is. Ezekben az esetekben alkalmazási engedélyt kell kémi az 
illetékes hatóságoktól. A fürdővíz vízforgatásban legáltalánosabb elterjedt szűrők a zárt 
nyomás alatti gyors kvarcszűrők, Ezek szerkezeti kialakítását, hidraulikai és technológiai 
méretezését az MI10-135-5 műszaki irányelv tartalmazza. A zárt nyomás alatti 
gyorsszűrőn kívül azonban más szűrőtípusokat is alkalmaznak a fürdővíz vízforgatásban 
[3.7]: 
 
Koagulációs szűrés 
A koagulációs szűrés lényege, hogy derítőszer hozzáadásával a medencevízben lévő 
anyagok nagy része, valamint a kolloidális – diszperz szennyeződések, melyek 
méretüknél fogva nem szűrhetők, szűrhető állapotba kerüljenek. Ennek elérése 
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érdekében a medencevízbe fémsók oldatát kell adagolni, melyek hidrolízise 
következtében nagy fajlagos felületű pozitív elektrosztatikus töltésű pelyhek jönnek létre. 
Ez a vegyi folyamat a pelyhesedés. Ezek a nagy fajlagos felülettel rendelkező pelyhek a 
negatív töltésű kolloidális szennyeződéseket megkötik, így ezek a szennyeződések a 
pelyhekre rátapadva azok térfogatát megnövelve szűrhetővé válnak. Ez a folyamat a 
koaguláció (kicsapódás) vagyis a kolloidális szennyeződések oldatból való kicsapódása. 
Mint minden vegyi folyamatnál itt is ügyelni kell arra, hogy a víz pH-értéke megfelelő 
legyen. Ugyanis nem megfelelő pH esetében a pelyhesedési folyamat lelassul. (A 
pelyhesedési folyamatot negatívan befolyásolja még a víz alacsony hőmérséklete is, 
azonban fürdővíz esetében ilyen hatás nincs). A még kialakulatlan pelyhek egy része így 
átjut a szűrőn és a pelyhesedés a medencében fejeződik be, ami a medencevizet 
zavarossá teszi. Ezeknek a pelyheknek utólagos kiszűrése nagyon nehéz. A pelyhesedés 
hatásfokára még nagy befolyással van az elektrosztatikus töltéssel összefüggő jellemző 
ún. zéta-potenciál (vagy elektrokinetikus potenciál). A zéta-potenciál értéke szoros 
kapcsolatban van a vízben oldott anyagokkal, az ionok vegyértékével és 
koncentrációjával. A pelyhesítőszer vizes oldatát adagolószivattyúval a forgatószivattyú 
elé kell adagolni. Kívánatos, hogy a koagulációra (rapid-koaguláció) legalább 10 sec 
időtartam álljon rendelkezésre és a forgatott víz sebessége ebben a csőszakaszban ne 
haladja meg az 1–1,5 mis értéket. A vegyszeroldatot a csőszakaszba úgy kell bevezetni, 
hogy az a leggyorsabban és a leghomogénebben keveredjen el a forgatott vízzel. A 
pelyhesítésre leggyakrabban használt fémsók a következők: 
– Aluminium-szulfát Al2(SO4)3 
– Aluminium-hidroxid-klorid Al2(OH)3Cl3 
– Vas (III)-klorid FeCl3 
– Vas (III)-szulfát Fe2(SO4)3 
– Nátrium-aluminat NaAlO2 

Ezeknek a fémsóknak a vizes oldatait kell vegyszeradagoló szivattyúval a forgatott vízbe 
adagolni. A fenti vegyszereken kívül, de gyakorlatilag azok alapanyagaiból különböző 
cégek folyadék, vagy granulátum formájában forgalomba hoznak derítőszereket. Ezek 
hígításánál és oldásánál a gyártó előírásait kell betartani [3.7]. 
 
Szűrés zárt nyomás alatti gyorsszűrőn 
A vízforgatás technológiájában a legelterjedtebb szűrési eljárás. Egyaránt alkalmazzák 
közfűrdök nagy vízvisszaforgató berendezéseihez és házi uszodákhoz. A különbség csak 
annyi, hogy a házi uszodáknál alkalmazott szűrőben a szűrőanyag rétegvastagsága 
alacsonyabb, mivel a medence terhelése is lényegesen kisebb, mint a közfürdőké. A 
szűrőréteg lehet [3.7]: 
 
Egyrétegű kvarc töltet (tárnréteg), 
A zárt nyomás alatti gyorsszűrőn belül is a leginkább alkalmazott típus. Üzeme 
biztonságos, jól méretezhető, kezelése egyszerű. Házi vízforgató berendezéseknél szinte 
kizárólag ezt alkalmazzák [3.7]. 
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3.6 ábra: Homokszűrő 
 
Az egyrétegű szűrőben kvarc homokréteg szűri az átáramló medencevizet, és tisztítja 
meg a mechanikus szennyező részecskéktől. A homokszűrő lehetővé teszi valamennyi 
vízkezelő vegyszer (fertőtlenítőszer, algásodást gátló vegyszer, pelyhesítőszer stb.) 
használatát. A magánmedencék vízkezeléséhez használt homokszűrők rendszerint a 
vízkezelő vegyszereknek ellenálló műanyagból készülnek. Szerves részük a többjáratú 
váltószelep. A szűrőkhöz a vízforgató szivattyú csatlakozik. A szűrő hatásfokának alsó 
határa 15 µm. A hatásfokon pelyhesítéssel lehet javítani. Az egyrétegű homokszűrők 
általános elterjedésének magyarázata főleg a homok viszonylagos olcsósága mellett az 
igen jó szűrési adottságaiban rejlik. A homoktöltet egyszerűen visszamosható és öblíthető. 
A töltet hosszú élettartamú, és nem igényel különösebb kezelést vagy karbantartást. 
Minden vegyszeres vízkezelési eljárásnál egyszerűen használható. Aránylag csekély a szűrő 
eltömődésének veszélye is. Családi medencéknél 0,4–1,2 mm-es szemcsenagyságú 
kvarchomokkal töltött, nyomás alatti szűrők használatosak, 0,6–1,0 m magas 
szűrőtöltettel. Általában érvényes, hogy minél magasabb a szűrőtöltet, annál hosszabb a 
szűrő munkaciklusa, vagyis a szűrő két átmosása között eltelt idő. Magasabb szűrőtöltet 
esetén az elszennyeződött szűrők visszamosása „ellenirányban” átáramoltatott vízzel 
történik, a piszkos víz rendszerint a csatornahálozatba kerül. A homokszűrők fontos 
kiegészítője egy hatutas szelep, amellyel kézzel választható ki a megfelelő üzemmód 
[3.5]. 
 

 
3.7 ábra: Homokszűrő hatutas szeleppel 
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Normál szűrő üzemmódban a víz fentről lefelé halad át a szűrőközegen. Előzőleg 
végbemegy a pelyhek keletkezése és a szűrő felfogja a pelyhekhez tapadt szennyeződést. 
A felfogott szennyeződés mennyiségének növekedésével egy idő után megnő a szűrő 
hidraulikus ellenállása és a nyomás a szűrőben eléri a gyártó által megállapított 
határértéket. A szűrőt ekkor át kell mosni! A mosóvíz ellenkező irányban azaz alulról 
felfelé halad át a szűrőközegen, kimosva a felfogott szennyeződéseket. 
Magánmedencéknél általában két típusú homokszűrőt használnak: a szűrőtartály tetejére 
szerelt négy- vagy hatjáratú váltószeleppel kis medencékhez, vagy szűrőtartály oldalára 
szerelt váltószeleppel. A lent látható kép egy hatjáratú váltószelepre kapcsolt 
homokszűrőt mutat be, a mosatási (a) mosatás) és a szűrési üzemmódban (b) szűrés) 
[3.5]. 

 
3.8 ábra: Homokszűrő váltószeleppel, a) mosatás; b) szűrés [3.7] 

 
Zöldüvegszűrő töltet 
Az újrahasznosított üvegből készülő anyag sokkal hatékonyabb a jó minőségű homoknál. 
A homok kiváltása zöldüvegre jelentős javulást eredményez a szűrőrendszer 
teljesítményében [3.6]. 
 

 
3.9 ábra: Zöldüvegszűrő [3.6] 

 
Az üvegszűrő előnyei: nagyobb víztisztaságot és jobb vízminőséget ad, szilárd anyagok 
eltávolítására képes mikron szint alatt is, a felület álladó negatív töltése eltávolítja a kis 
részecskéket, szerves anyagokat és a pozitív ionokat, mint pl. vas, mangán. Sima 
mikrofelület, amely állandó, önsterilizáló, katalitikus és oxidáló tulajdonsággal bír, 
kevésbé szennyeződik zsírokkal, lipidekkel és biológiai növekményekkel, klórozott 
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rendszerekben a kötött klór szintje alacsonyabb lesz és kevesebb koaguláló szer 
szükséges. A zöldüveg szűrőágy sokkal kevésbé tömbösödik vagy barázdálódik, mint a 
homok, könnyű a visszamosása, kb. 50%-kal kevesebb víz szükséges a tisztításához, 
100%-ban környezetbarát, nagyon magas a kopási szilárdsága, vegyileg semleges, nem 
tartalmaz szabad szilícium-dioxidot, ezért biztonságosabb, mint a homok. A zöldüveg 
kisebb részecskéket is eltávolít a vízből, mint a homok. Ellenőrzött körülmények között, 
16x30-as homokot használva 10 m3/óra/m2 áramlás mellett a homok a részecskék 90%-
át távolította el 10 mikronig. A mechanikai szűréseknél, negatív töltésű felülettel 
rendelkezik, ezért nagyon kis részecskéket, valamint szerves anyagokat is felületi 
adszorpcióval el tud távolítani. A zöldüveg közvetlen helyettesítője a homoknak 
gravitációs vagy nyomással működő homokszűrőkben. A szűrőt rétegezni kell. Ezért 
alulra a legnagyobb szemcseméretű zöldüveg Grade 3 típus kerülhet. Az alapozás 
anyagának mennyisége a szűrőtől függ, általában a teljes térfogat 20%-a. A zöldüveg 
Grade 2 méretet a Grade 3 méret tetejére kell helyezni, szintén 20% mennyiségben. A 
fennmaradó 60% pedig a Grade 1-es méretből kerüljön feltöltésre. Kisméretű szűrők 
esetén a közepes (zöldüveg Grade 2) mérettartomány kihagyható. Ebben az esetben 
feltöltéskor úgy kell eljárni, hogy a támasztóréteg (zöldüveg Grade 3) 2 cm-rel ellepje a 
szűrőtartály aljában található gyertyákat, majd erre rétegezzük a legfinomabb 
szemcseméretű (zöldüveg Grade 1) szűrőtöltetet [3.6]. 
 
Többrétegű szűrők 
Többrétegű szűrő alkalmazása akkor indokolt, ha nagyobb szűrési sebességet kell elérni, 
ezzel csökkentve a telepítés helyigényét. Ugyanis a szűrőanyag kombináció nagyobb 
szennyező anyag mennyiséget képes befogadni. Vagy a többrétegű szűrő alkalmazását a 
víz minősége indokolja. A többrétegű vegyes töltet lehet különböző szemcsenagyságú 
kvarchomok, vagy kvarchomok és valamilyen nagy szűrőképességű anyag, vagy 
anyagok. Legelterjedtebb a kvarchomok és aktív szénnel kombinált szűrő alkalmazása. A 
többrétegű szűrő előnye a jó szűrési hatások, a relatíve kis helyigény. Hátránya, hogy 
gondos méretezést és üzemeltetést igényel, valamint a szűrőanyag drágább az egyszerű 
kvarchomoknál. A szűrőkben kvarchomok és aktívszén- vagy hidroantracit-rétegek 
vannak. Vas, mangán vagy más ásványi anyagok, esetleg kötött klór vagy trihalo-
metanol kiszűrésére használják. Műszaki paraméterek [3.7]: 

Szűrési sebesség: 50 m/h 
Felső szűrőréteg vastagság : 400 mm 
Felső szűrőanyag szemcseméret: 0,6–1,6 mm hydro-antracit esetében 
Alsó szűrőréteg vastagság: 500 mm 
Alsó szűrőanyag szemcseméret: 0,4–0,8 mm kvarc 
Támréteg vastagság: 150–200 mm 
Támréteg szemcseméret: 3–5 mm kvarc 
Szűrőréteg ellenállás: max. 5 m.v.o. 

A hydro-antracit tulajdonképpen hőkezelt szén, barnaszén kokszból gyártják. Kopásálló 
érdes felületű nagy szennyeződést befogadó képességű szemcsés anyag. 1 g antracit 
aktív felülete 300–400 m2 A támréteg tulajdonképpen nem vesz részt a szűrésben. 
Nagyobb szemcseméretével megakadályozza az ún. szűrőgyertyák vízátvezető részeinek 
eltömődését. A szűrőgyertya elnevezésével ellentétben nem vesz részt a szűrésben [3.7]. 
 
Különleges töltetek 
Különleges szűrőtöltet alkalmazása akkor válhat szükségessé, ha a rendelkezésre álló 
vízminőség kismértékben eltér az előírásoktól és ezzel a szűrőtöltettel a vízkezelést meg 
lehet oldani a vízforgatási technológián belül. Ezzel a megoldással elkerülhető, egy külön 
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vízelőkészítő berendezés a medencetöltő, illetve pótvíz kezelésére. Ezeket a tölteteket 
különböző fantázianéven hozzák forgalomba a gyártó cégek aktivált szűrőanyag 
formájában. Ezek a szűrőanyagok tehát a szűrési technológiai igények kielégítésén kívül 
biztosítják a tápvíz korlátozott mértékű tisztítását is. Ezekkel az aktivált szűrőtöltetekkel 
kismértékben lehet javítani a töltő-, illetve pótvíz minőségét. Például kis mennyiségű vas 
és mangán eltávolítás, pH-korrekció stb. Ezek a szűrőtöltetek egy idő után kimerülnek, 
vagy elfogynak, cseréjük vagy pótlásuk szükséges. Különleges szűrőtöltetnek minősül a 
kvarc szűrőhomok és az égetett dolomit keveréke, amelyet hazánkban Fermago néven 
forgalmaznak. Ezt a szűrőtöltetet olyan esetekben lehet alkalmazni, amikor a víz kis 
karbonát keménységű (8 nko alatt). Ugyanis a koaguláló vegyszer és a klór adagolásának 
hatására a víz forgatása során a felszabaduló szénsav következtében a pH-érték 
folyamatosan csökken. Ezt ellensúlyozza a szűrőanyaghoz kevert Fermago, mivel az 
égetett dolomitot a szénsav oldja kalcium- és magnézium-hidrokarbonát formájában. A 
töltet ezért itt is kimerül és időnként a Fermago-t pótolni kell. Ez a szűrőtöltet 
vastalanításra is alkalmas. A pótvízből történő kisebb vas- és mangántartalom 
eltávolítására aktivált zeolit töltetet is szoktak használni, Zeomangán elnevezéssel. A 
Zeomangán szűrőanyag három funkciót egyesít magába, a szűrést, oxidációt és 
ioncserélést. A Zeomangán kimerülés után könnyen regenerálható. A különleges 
szűrőtöltetek esetében az öblítési technológiát a gyártó-forgalmazó céggel egyeztetni 
kell. Ezek a szűrőanyagok, különös tekintettel az aktivált töltetekre, lényegesen 
drágábbak a kvarc szűrőanyagnál. Ismert szűrőanyag még a habkő és a lávakő, de hazai 
viszonylatban nincsenek elterjedve. [3.8] 
A vízben oldott szén-dioxid semlegesítésével a Fermago javítja a savas víz 
tulajdonságait, kevésbé korrozívvá teszi azt. A Fermago-t, mely egy magnézium-oxid 
tartalmú, zsugorodásig égetett mészkőféleség, a leghatékonyabban ott lehet használni, 
ahol a pH-korrekció alapvető fontosságú. A pH-korrekciót és az anyagfogyasztást sok 
vízkémiai változó befolyásolja. Mivel savas közegben oldódik, a Fermago bár lassan, de 
fogy és időszakosan pótolni kell. Súlyszázalékban a Fermago magnézium-oxid tartalma 
kb. ötször annyi savasságot képes semlegesíteni, mint a tiszta kalciumkarbonát (mészkő 
vagy márvány), ezért ugyanakkora pH-korrekcióhoz jóval kevesebb anyag szükséges. Túl 
alacsony térfogatáram esetén a Fermago túlkompenzálhatja a pH-t, erősen lúgos közeget 
teremtve. Miközben a Fermago MgO-tartalma semlegesíti a vizet, növeli a keménységét, 
ezért egyes felhasználásoknál a neutralizáló szűrő után lágyító beépítése is szükségessé 
válhat. A Fermago-t hatékonyan lehet kombinálni pl. márvány őrleménnyel, vagy éppen 
ellenkezőleg, magnezit őrleménnyel, ha csökkenteni, vagy éppen növelni kívánjuk a 
szűrőtöltet savtalanító hatását. A Fermago a savtalanító töltetek között aktivitás 
szempontjából középen helyezkedik el. Fizikai tulajdonságai: barnás-fehér szín, 
halmazsűrűség: 1,4–1,6 kg/dm3, szemcseméret: 1–3 mm, fajsúly: 3,3 g/cm3. Gyakran 
kell visszamosatni, a cementálódás megelőzésére. Visszamosás sebessége: 25–30 m/h, a 
helyi igényektől függően változhat [3.6].  
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3.10 ábra: Fermago [3.6] 

 
Aktívszén töltet 
A forgatott víz minőségének javítása érdekében kívánatos lehet a víz adszorpciós 
kezelése, ami lehet szűrés vagy adszorptiv tulajdonságú anyag adagolása (pl. 
aktívszénpor). A szűrés esetében ez tulajdonképpen a szűrés záró fázisaként kell 
beiktatni, például ózonos fertőtlenítésnél a maradék ózon lekötése. Az aktívszén szűrő 
adszorptiv tulajdonsága folytán lényegesen javítja a víz színét, izét és szagát. Az 
aktívszén a víz klórtartaImát is megköti, ezért a forgatott vizet a medencébe való 
visszavezetés előtt klórozni kell. Tervezés során a gyártó cégtől a szűrési paraméterekre 
és az aktívszén típusára ajánlatot kell kérni a vízanalízis ismeretében. Amíg a koagulációs 
szűrőket szűrési sebességre kell méretezni, addig az aktívszén szűrőket szűrési sebesség 
meghatározásán túlmenően tartózkodási időre is ellenőrizni kell [3.6].  
 

 
3.11 ábra: Aktívszén töltet [3.6] 

 
Az aktívszén szűrő méretezéséhez tájékoztató jelleggel az alábbi értékek vehetők 
figyelembe. Kiviteli tervet mindig ajánlat alapján kell elkészíteni. Fajlagos felület: 800–
1200 m2/g (a gyártó cég adja meg). Granulátum szemcseméret: 1–3 mm, pólusméret: 
20–100 Ao, térfogatsúly: 0,3–0,4 g/cm3, szűrési sebesség: 30–50 m/h, szűrőréteg 
vastagság: 1000 mm, szűrőréteg ellenállás: 1–3 m.v.o., szűrőanyag térfogat-növekedése 
visszaöblítéskor: 50% [3.6]. 
 
Egyéb szűrőbetétek 
A szűrőbetétes szűrők műanyag tartályában impregnált papírból vagy speciális műanyagból 
(pl. poliészterből) készült lamellás, rostos, rácsos, esetleg spirálos kialakítású szűrőbetét 
helyezkedik el. A szűrőbetét alkotja a szűrőközeget, ezért itt nincs szükség szűrési 
segédanyagokra [3.9]. 
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3.12 ábra: Papírbetét [3.9] 

 A szűrő nem igényel kezelést, csak rendszeres tisztítást. A szűrőbetétes szűrők hatásfoka 
az 5 és 10 µm között mozog. A betétek aránylag gyorsan elhasználódnak, és meg is 
hibásodhatnak. Ezáltal csökken a hatásfokuk, és a betétet ki kell cserélni. A szűrőbetétes 
szűrők aránylag kis hatásfoka erősen korlátozza használhatóságukat. Betétes szűrőket a 
terepszint felett telepített és időszakos medencéknél használják, gyakran a medence 
szélére akasztják, és így a szűrt víz rövid csővezetéken egy helyen áramlik a kis 
medencébe [3.5].  
 

 
3.13 ábra: Vizbe merülő filterbetétes szűrőegység [3.10] 

 
Kovaföldes szűrők (ráiszapolós szűrő) 
Ennél a szűrőtípusnál a szűrőanyag egy iszapréteg. Ez az iszap a víz áramlása 
következtében egy porózus szerkezetű tartóanyagra, vagy rácsos vázszerkezetre feszített 
textilanyagra rakódik fel. Tulajdonképpen ezek a szűrőelemek. A ráiszapolós szűrő készül 
zárt és nyitott kivitelben is. A zárt kivitel esetében a szűrőelemek nyomottak a nyitott 
kivitelnél pedig szívottak. Mindkét esetben a szűrőelemek egy közös szűrt víz 
gyűjtővezetékhez csatlakoznak. A zárt szűrő nyomott, a nyitott szűrő szívott 
üzemmódban dolgozik. A zárt szűrő lehet álló és fekvő elrendezésű. A szűrésben 
tulajdonképpen a tartó szűrőelemek nem vesznek részt csak a vízáramlás következtében 
rájuk rakódott igen finom iszapréteg, melynek vastagsága 1–3 mm és a kiszűrhető 
szemcseméretek 3–5 μm. Tehát ez a szűrési technológia nagyon finom szűrést 
eredményez, így az algák és baktériumok egy részét is kiszűri. A szűrőanyag lehet 
finomra őrölt perlit, vagy kovaföld (Si02). A különlegesen kezelt kovaföld vagyis a 
diatomaföld esetében a koagulációs szűréssel ellentétben nem kell pelyhesítőszert 
adagolni, azonban pH-beállító, algamentesítő valamint fertőtlenítőszert igen. A nyitott 
szűrő esetében amennyiben a medencéhez képest elég mélyre telepíthető a szűrő, 
víztérfogata a kiegyenlítőmedence szerepét is ellátja. Zárt ráiszapolós szűrőnél a 
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diatómaföldet a közbenső (kiegyenlítő) tárolóban kell adagolni, nyitott szűrőnél 
közvetlenül a szűrőtérbe. Amikor a szűrő iszapréteg eltömődik, a forgatást le kell állítani, 
a kimerült iszapot el kell távolítani és friss diatomaföldet kell a rendszerbe adagolni. A 
ráiszapolós szűrőket lehet aktívszénpor hozzákeveréssel is üzemeltetni. A szűrők 
lehetnek kézi és automatikus üzeműek. Helyszükséglete a kvarchomok szűrőkhöz képest 
lényegesen kisebb, üzemeltetési költsége azonban a folyamatos szűrőanyag pótlás miatt 
drágább. Változó terhelésekre érzékeny. A szűrő lehet zárt vagy nyitott kialakítású [3.7]. 

 
3.14 ábra: Álló elrendezésű zárt ráiszapolós szűrő [3.7] 

 
ahol: 1 Medencevíz a szűrőbe 5 Iszap visszavezetés 
 2 Szűrt víz a medencébe   6 Iszap a csatornába 
 3 Feliszapoló    7 Légtelenítő 
 4 Öblitővíz a szűrőbe 

 
A zárt szűrő szerkezetileg azonos a nyomás alatti gyorsszűrővel. Ebben az esetben 
azonban nincs szűrőlap. A sekély domborítású. edényfenekekkel lezárt hengeres palástú 
tartály tulajdonképpen egy nyomástartó edény, ebben vannak elhelyezve a szűrőelemek. 
A zárt kialakítású ráiszapolós szűrő lehet álló, vagy fekvő elrendezésű. A szűrő 
legfontosabb része a szűrt víz gyűjtővezetékéhez csatlakozó szűrőelemek sora, melynek 
méretét és számát a szűrési teljesítmény határozza meg. A szűrőelemek a 
gyűjtővezetékre általában felfűzhetők, vagy „T” elágazásokkal csatlakoztathatók. A 
szűrőelem lehet porózus szerkezetű tartóanyag, vagy vázszerkezetre feszített textília. 
Zárt szűrő esetében a szűrőanyagot (kovaföld) a bekeverő aknába kell adagolni, vagy 
kézzel vagy automatikusan. A nyitott ráiszapolós szűrő felépítése hasonló a nyitott 
depressziós szűrőhöz kivitelében és anyagában egyaránt. A lényeges különbség az, hogy 
a szűrőanyagot a szűrt víz vezetékhez csatlakoztatott szűrőtestekre feliszapolt kovaföld 
helyettesíti. A nyitott ráiszapolós szűrőnél a forgatószivattyú szárazra futás elleni 
védelmét ugyanúgy kell megoldani, mint a nyitott depressziós szűrőnél, valamint a 
kiegyenlítőtároló térfogatát szintén a szűrőaknában kell .biztosítani. Úgy a zárt, mint a 
nyitott szűrőkialakításnál szükség van egy ún. feliszapoló üzemmód biztosítására. Ez azt 
jelenti, hogy amíg a szűrőtérbe bejuttatott kovaföld teljesen fel nem iszapolódik a 
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szűrőtestekre, addig a forgatószivattyú által keringetett vizet nem a medencébe kell 
nyomni, hanem vissza a szűrőtérbe [3.7]. 
 

 
3.15 ábra: Nyitott ráiszapolós szűrő [3.7] 

 
A szűrő lehet álló vagy fekvő elrendezésű. A medencevíz bevezetése lehet a szűrő 
méretétől függően körbukó vályúval vagy tölcsérrel. A szűrt víz összegyűjtése lehet 
szűrőgyertyás, vagy dréncsöves rendszerű. A szűrőgyertyás megoldásnál a szűrő a 
hengeres rész alatt egy szűrőlappal le van zárva. A szűrőlapba réselt ún. szűrőgyertyák 
vannak beépítve, melyek nevük ellenére a szűrésben nem vesznek részt, csak a 
szűrőtöltet által megszűrt vizet engedik át a szűrőlap alatti térbe, ahonnan a szűrt víz 
elvezetése történik. A gyártott típustól függően a szűrőfejekből 55–65 darabot kell 
beépíteni a szűrőlapba négyzetméterenként. A drén rendszerű vízelvezetésnél nincs 
szűrőlap. A szűrt vizet a szűrőfenékben sugárirányban elhelyezett réselt csövek gyűjtik 
össze. Ennek a szűrőtípusnak az építési magassága kisebb a szűrőlapos kialakításnál 
[3.7]. 
 
Zárt nyomás alatti gyorsszűrő felépítése 
A zárt, nyomás alatti gyorsszűrő tulajdonképpen egy hengerpalást alul-felül sekély 
domborítású edényfenékkel lezárva. A szűrő anyaga lehet szénacél, korrózióálló acél, 
horganyzott acél, műanyag (fényezett üvegszálas poliészter). Nagy gondot kell fordítani 
a szűrőtartályok belső felületvédelmére, különös tekintettel szénacél szűrők és aktívszén 
töltet esetében. A belső felületvédelem lehet epoxidgyanta bázisú festékbevonat. 
Kemény- vagy lágygumi bevonat, katódos korrózióvédelem. A szűrök anyagát műszaki, 
telepítési, élettartam, gazdasági, esztétikai szempontok együttes figyelembevételével kell 
kiválasztani. Műanyag szűrők szabadtéri telepítését az UV sugárzás miatt kerülni kell. A 
szűrő lehet álló vagy fekvő elrendezésű. A medencevíz bevezetése lehet a szűrő 
méretétől függően körbukó vályúval vagy tölcsérrel. A szűrt víz összegyűjtése lehet 
szűrőgyertyás, vagy dréncsöves rendszerű (3.16 és 3.17 ábra). A szűrőgyertyás 
megoldásnál a szűrő a hengeres rész alatt egy szűrőlappal le van zárva. A szűrőlapba 
réselt ún. szűrőgyertyák vannak beépítve (3.18 ábra), melyek nevük ellenére a 
szűrésben nem vesznek részt, csak a szűrőtöltet által megszűrt vizet engedik át a 
szűrőlap alatti térbe, ahonnan a szűrt víz elvezetése történik. A gyártott típustól függően 
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a szűrőfejekből 55–65 darabot kell beépíteni a szűrőlapba négyzetméterenként. A drén 
rendszerű vízelvezetésnél nincs szűrőlap. A szűrt vizet a szűrőfenékben sugárirányban 
elhelyezett réselt csövek gyűjtik össze. Ennek a szűrőtípusnak az építési magassága 
kisebb a szűrőlapos kialakításnál [3.7]. 
 
 

 
3.16 ábra: Zárt nyomás alatti, többrétegű gyorsszűrő szűrőlappal [3.7] 

 
 

  
 

3.17 ábra: Zárt nyomás alatti, többrétegű gyorsszűrő drénnel [3.7] 
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A szűrőkön vízbevezető, vízelvezető, légtelenítő és ürítő csonkok vannak, valamint töltő- 
és búvónyílás található. Egyes gyártmányokon ezeken kívül átlátszó szűrőanyag kémlelő 
ablakok vannak kialakítva. Ezeken keresztül jól nyomon lehet követni a szűrőöblítés 
folyamatát.  
 
Szűrőfej beépítési módja Szűrőfej-kiosztás a szűrőlemezen Szűrősapka kialakítása 
     55 db/m2 

 
3.18 ábra: Szűrőfej [3.7] 

 
A többrétegű valamint a különleges töltetű és az aktívszén szűrő felépítése megegyezik 
az egyrétegű kvarcszűrő kialakításával, csak szerkezeti magasságuk változó. A 3.19 ábra 
egy zárt, nyomás alatti gyorsszűrő csőszerelésének vázlatát ábrázolja [3.7].  
 

 
3.19 ábra: Zárt nyomás alatti gyorsszűrő csőszerelés [3.7] 

 
ahol:  1 Medencevíz a szűrőbe   5 Öblítőlevegő 
 2 Szűrt víz a medencébe   6 Előszűrlet 
 3 Öblítővíz a szűrőbe   7 Légtelenítő 
 4 Öblítővíz a szűrőből   8 Üritő 

 



132 

Szűrés nyitott gyorsszűrőn 
A nyitott gyorsszűrést a vízforgatásban Amerikában széleskörűen alkalmazzák. A nyitott 
szűrő lehet gravitációs és depressziós. A gravitációs szűrőket az ivóvíz tisztításban már 
nagyon régen alkalmazzák, de lassú szűrőként, mivel a szűrési sebességet a szűrőréteg 
feletti vízoszlop magassága határozza meg. Gravitációs nyitott szűrő gyorsszűrőkénti 
alkalmazása nagy vízoszlop magasságot és így nagyon magas műtárgyat igényelne. 
Alkalmazása drága és nagy a helyigénye, ezért az uszodatechnikában nem terjedt el. A 
depressziós nyitott gyorsszűrőnél a szűrési ellenállás leküzdését egy, a szűrő alól szívó 
szivattyú biztosítja. Így elérhető a kívánt szűrési sebesség. A szűrőtöltet ennél a 
szűrőtípusnál is kvarc szűrőanyag. A szűrőt vízzel és levegővel lehet öblíteni [3.7]. 
 

 
3.20 ábra: Nyitott depressziós gyorsszűrő szűrőlappal [3.7] 

 
3.1.4.  Forgatószivattyú  

A forgatószivattyú emelőmagasságát az alábbi ellenállások határozzák meg: 
– Durvaszűrő max. eltömődésénél max. 3 m.v.o. 
– Szűrő max. eltömődésénél max. 5 m.v.o. 
– Csősúrlódási és szerelvények alaki ellenállása, valamint vízbevezetés belépési 
veszteség max. 5 m.v.o. 
– Folytásos mellékáramkörű hőcserélő ellenállás kb. 2 m.v.o. 
– Telepítésből eredő geodetikus különbség (adottságok szerint). 
A fentiek értelmében a forgatószivattyú emelőmagassága 17–25 m.v.o között szokott 
változni. A forgatószivattyú jelleggörbéjének (Q–H görbe) meredek karakterisztikájúnak 
kell lenni, mert a szűrő folyamatos eltömődése következtében a szivattyú munkapontja 
állandóan változik. A megemelkedett emelőmagassághoz kisebb vízforgatási teljesítmény 
fog tartozni. Az elérendő cél az, hogy a megnövekedett emelőmagassághoz minél kisebb 
szállítási teljesítmény változás tartozzon (3.21 ábra). Így biztosítható, hogy a névleges 
vízforgatási teljesítmény a szűrő eltömődésének folyamata alatt csak kismértékben 
változzon. Az uszodatechnikában általánosan alkalmazott forgatószivattyúk az 
egyfokozatú centrifugálszivattyúk. A vízszintes és függőleges tengelyű szivattyúk 
esetében kifejlesztettek kizárólag vízforgatásra alkalmas szivattyúkat durvaszűrővel és 
elektromos meghajtómotorral egybeépített kivitelben (3.22 ábra; 3.23 ábra). Nagy 
berendezéseknél azonban, ahol a durvaszűrő méreténél fogva már nem építhető egybe a 
szivattyúval, durvaszűrő nélküli vízszintes vagy függőleges tengelyű szivattyúkat 
alkalmaznak [3.11]. 
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3.21 ábra: Forgatószivattyú jelleggörbéje [3.11] 
 

Célszerű a forgatóberendezéshez több, de legalább két szivattyút alkalmazni, mert így 
kisebb terhelés esetén csökkentett intenzitással is üzemeltethető a rendszer, ami 
gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. Több forgatószivattyú alkalmazása esetén 
lehetőség nyílik arra, hogy külön öblítőszivattyút nem kell beépíteni. A forgatószivattyút 
mindig ráfolyással kell telepíteni, és a szűrőoldali minimum vízszintről szárazra futás ellen 
reteszelni kell [3.11]. 

 

3.21 ábra: Vízszintes tengelyű forgatószivattyú durvaszűrővel [3.11] 
1 Szívócsonk 4 Gyorszár 
2 Nyomócsonk 5 Szivattyú 
3 Durvaszűrő 6 Elektromotor 
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3.22 ábra: Vízszintes tengelyű forgatószivattyú durvaszűrővel [3.11] 
 

Öblítőszivattyúra csak akkor van szükség, ha a forgatószivattyúk teljesítménye nem 
biztosítja az öblítési intenzitást. Az öblítőszivattyúk vízszintes, vagy függőleges tengelyű 
egyfokozatú centrifugálszivattyúk. Telepítésük és szerelvényezésük azonos a forgató-
szivattyúkkal [3.11]. 
 
3.1.5.  Hidraulika 

A medence hidraulikájának méretezésekor a medence alakjától és funkciójától 
függetlenül arra kell törekedni, hogy a medencébe beáramló tisztított víz a teljes 
medencetérfogaton átöblítve távozzon a medencéből. Attól függően, hogy a medencébe a 
vízbevezetés és a vízelvezetés hogyan történik, két alapvető hidraulikai rendszer 
ismeretes, a függőleges áramlású és a vízszintes áramlású (3.23 és 3.24 ábra). 
Lehetséges a két rendszer kombinált alkalmazása is, szabálytalan alakú vagy meglévő 
töltő-ürítő rendszerű medencék vízvisszaforgató berendezéséhez kapcsolása esetén 
[3.12]. 
 

 
3.23 ábra: Függőleges áramlású medencehidraulika [3.12] 
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3.24 ábra: Vízszintes áramlású medencehidraulika [3.12] 

 
Függőleges áramlás esetén a tisztított vizet a medence fenekén egyenletesen elosztva 
alacsony befúvási sebességgel kell a medencébe bevezetni.  
A befúvófejek minimális száma:  

– 1,35 m vízmélységig 6 m2/db,  
– 1,35 m vízmélység felett 8 m2/db.  

A vízelosztó rendszert hidraulikailag úgy kell méretezni, hogy azonos vízmélységű 
medencék esetében minden befúvófejen azonos vízmennyiség áramoljon. Változó 
vízmélységű medencék esetében pedig a beáramló vízmennyiség víztérfogat-arányos 
legyen. Ezt vagy a vízbevezető rendszer hidraulikai ellenállásának méretezésével, vagy 
szabályozható vízbevezető fejek alkalmazásával lehet biztosítani. A szabályozható 
kivitelűek is kétfélék lehetnek: fokozat nélkül szabályozhatók és betétcserével 
fokozatosan szabályozhatók [3.12] 

 

3.25 ábra: Betétcserével szabályozható vízbevezető idom [3.12] 
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Az így bevezetett víz a medencében alulról felfelé, dugattyúszerűen áramlik keresztül a 
medence teljes víztérfogatán majd a víztükröt meghatározó túlfolyóvályún át, lehetőleg a 
medence teljes kerületén ömlik ki a medencéből és jut a kiegyenlítő tárolóba. A 
túlfolyóvályú lehet emelt víztükrű (feszített) vagy süllyesztett víztükrű [3.12]. 
 

 

3.26 ábra: Feszített víztükrű medence vízelvezető vályú [3.12] 
 

 

3.27 ábra: Süllyesztett víztükrű medence vízelvezető vályú [3.12] 
 

A túlfolyóvályúk vízelvezető vezetékeiben a nyelési sebesség ne haladja meg a 0,3–0,4 
m/s értéket, mert nagyobb sebességnél a szívóhatás következtében levegő kerül a 
vízelvezető vezetékbe, ami bizonytalan vízelvezetést eredményez. Vízszintes áramlás 
esetén a tisztított vizet a medence két hosszanti oldalán kell egyenletesen elosztva 
bevezetni olyan sebességgel, hogy a vízsugár behatolása hatásos legyen. Ezért a 
befúvófejeket úgy kell méretezni, hogy azokban a nyomásveszteség: 
– 10 m medenceszélességig 0,1 bar,  
– 10 m medenceszélesség felett 0,2 bar legyen.  
A vízelvezetés a medence két hosszanti oldalán az előzőekben ismertetett módon 
történik. Ennél a megoldásnál szokásos még a medence fenekéről is vizet elvenni. Ebben 
az esetben az alsó vízelvétel nem haladhatja meg a forgatott víz mennyiségének 30%-át. 
Kisebb jelentőségű, szabályozott vendégforgalmú medencéknél 100 m3 víztérfogat alatt 
alkalmazható az ún. fölözős (skimmeres) vízelvétel [3.12]. 
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3.28 ábra: Skimmer (fölöző) [3.13] 
 
Ennél a hidraulikai rendszernél a vízbevezetéssel ellentétes oldalon a forgatott víz 
intenzitásától függően egy vagy több fölöző vezeti el a vizet. Egy fölöző vízelvezető 
teljesítménye 8–12 m3/h között változik, típustól függően. Ennél nagyobb vízelvezető 
képességű fölözőt egyedileg kell tervezni [4]. Szemben helyezkedik el a befúvókkal. A 
befúvókat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy a jellemző szélirány a befúvás irányával 
megegyezzen. Sokféle kivitel létezik, különböző átmérőkkel és fejekkel [3.13]. 
 

 
3.29 ábra: Befúvók [3.13] 

 
A házi úszómedencék döntő többsége ilyen hidraulikával rendelkezik. Egy ilyen medence 
gépészetét mutatja a 3.30 ábra.  

 

3.30 ábra: Házi (szállodai) medence gépészete [3.12] 
1 egyedi beton-, műanyag, illetve fóliás fémmedencék; 2 vízforgató, -szűrő 

berendezések; 3 vízbevezető és- elvezető elemek; 4 víz alatti porszívó, tartozékok; 
5 vízfűtő berendezések; 6 medencetakarások; 7 medencehágcsók; 8 víz alatti világítás 

berendezései; 9 ellenáramoltató berendezések; 10 műanyag gömbcsapok, egyéb 
szerelvények; 11 páramentesítők; 12 egyéb uszodai tartozékok (hőmérők, hálók, 

vízminőségmérők, vegyszerek) 
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A kiegyenlítő-medence hasznos víztérfogatának meghatározásánál figyelemmel kell lenni 
a szűrők öblítővíz-szükségletére. Abban az esetben, ha a szűrő öblítése a kiegyenlítő-
medencéből történik, a hasznos víztérfogatot a szűrő öblítésénél ismertetett adatok 
segítségével kell kiszámolni. Amennyiben a szűrő öblítése a medencéből történik, a 
kiegyenlítő-medence minimális térfogata a következő összefüggéssel határozható meg. 

V = 2×N×76×C      (3.1) 

ahol: V a kiegyenlítő-medence hasznos víztérfogata [m3],  
N a fürdőzők létszáma a medencében [fő],  
76 egy fürdőző által kiszorított víztérfogat [l],  
C a kiegyenlítő-tároló alakjától függő módosító tényező [C = 1,2–1,4] [3.12]. 
 
A medencéhez lábmosót kell tervezni, ha az előfürdő a medencétől 10 m-nél nagyobb 
távolságra van, vagy ha a medence, illetve a medencecsarnok az előfürdő kikerülésével 
is megközelíthető. A lábmosó vízbevezető és vízelvezető idomait úgy kell méretezni, 
hogy a vízcsere a lábmosóban óránként legalább kétszeres legyen. A lábmosók 
vízellátását töltő-ürítő rendszerben vagy vízvisszaforgatóval lehet biztosítani. 
Vízvisszaforgatás esetén a lábmosót külön vízvisszaforgató berendezéssel kell ellátni. A 
vízvisszaforgató rendszer hidraulikai ellenállásának méretezésénél a nyomóvezetékbe 
kb.1,5 m/s, a szívóvezetékbe max. 1 m/s áramlási sebesség vehető figyelembe. Kis 
berendezéseknél, pl. házi medencéknél megengedhető a 2 m/s-os áramlási sebesség is. 
A vízvisszaforgató szivattyú emelőmagasságának meghatározásakor a következőket kell 
figyelembe venni [3.12]:   

– csősúrlódási ellenállás,  
– az idomok alaki ellenállása,  
– a szerelvények alaki ellenállása,  
– a szűrőellenállások,  
– geodetikus magasságkülönbség,  
– vízbevezetés belépési ellenállás. 

 
3.1.6.  Hőntartás 

Nem kifejezetten a víz-visszaforgatási technológia része, de az alkalmazott vízkezelési 
technológiát befolyásoló tényező a medencevíz hőmérséklete. Ugyanis a hőmérséklet 
alapvetően befolyásolja a vízben lejátszódó vegyi folyamatokat, valamint a baktériumok 
szaporodásának sebességét. Ezenkívül a medencevíz hőmérséklete a medence 
funkciójától is alapvetően függ. Tehát a vízhőmérséklet összefüggésben van a vízkezelési 
technológiával és a medence funkciójával, pl: úszómedence, strandmedence, melegvizes-
ülőfürdő medence stb. A medencevíz az üzemi hőmérsékletre való feltöltés után 
folyamatosan hűlni kezd, ezt a hőveszteséget pótolni kell. A medencevíz hővesztesége az 
alábbi összetevőkből áll:  
– párolgási hőveszteség,  
– víz és levegő közötti hőcsere,  
– a talajjal, illetve a környezettel érintkező medencefelületek hővesztesége,  
– a betáplálandó pótvíz felmelegítése.  
A hőtartás biztosítása érdekében a forgatott vízzel folyamatosan hőt kell közölni, amely 
általában a forgatott víz egy részének ellenáramú hőcserélőn való átvezetésével történik. 
A forgatott víz hőveszteségének a gyakorlati tapasztalat szerint több mint 90%-a a 
párolgási hőveszteség. Ezért a méretezésnél ezt szokták figyelembe venni, kb. 25%-kal 
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megnövelve. A medence hőtartásához szükséges gépészeti berendezések (hőcserélő, 
vízhőmérséklet-szabályozás) méretezését a technológiai gépész adatszolgáltatása 
alapján az épületgépész társtervező végzi. A hőtartás érdekében a forgatott víz egy 
részét ellenáramú hőcserélőn keresztül kell vezetni. A fűtőközeg lehet forró víz vagy 
termálvíz. A termálvizet fűtőközegként akkor szokták felhasználni, ha a víz hőmérséklete 
nagyon magas vagy kémiai összetétele olyan, hogy nem használható fel közvetlenül 
fürdővízként. A medencék hővesztesége alapvetően a víz felületétől és a víz 
hőmérsékletétől függ, valamint, hogy zárt térben vagy szabadtéren vannak-e telepítve. 
Ezért a hőveszteségük nagyon különböző lehet. Például egy szabadtéri telepítésű, kb. 
26°C vízhőmérsékletű medence hővesztesége az időjárási viszonyoktól függően 0–1,5 
kW/m2-ig változhat. A szabadtéri melegvizes ülőmedence hővesztesége téli időszakban 
akár a 3 kW/m2 értéket is elérheti. Kisebb medencéknél a hőveszteséget csökkenteni 
lehet, ha a medencét üzemen kívül ún. hőtakaróval borítják. A hőtakaró a hőveszteség 
csökkentése mellett még megakadályozza, főleg szeles időben, hogy a medence vizébe 
mechanikai szennyeződés jusson (falevelek, faágak stb.). Kerülni kell a hőtartásnak azt a 
módját, amikor a fűtőközeget (pl. a termálvizet vagy a gőzt) közvetlenül vezetik a 
medencébe vagy a kiegyenlítő-medencébe [3.12]. 
 
3.1.7. Élményberendezések 

Az élményberendezések a medence használatát vonzóbbá, kellemesebbé teszik. Mivel 
azonban ezek gépészeti berendezések és a fürdőtechnikában ma már elterjedt az 
alkalmazásuk, ezért a gyakrabban előforduló megoldásokat ismertetjük. Vízi csúszdát 
fogadó medencét minden esetben vízvisszaforgató berendezéssel kell ellátni. Töltő-ürítő 
rendszerű medencébe vezető csúszda nem építhető. A vízi csúszdához tartozó medence 
víz-visszaforgatási teljesítményét, attól függően, hogy a medence csak a vízi csúszdát 
szolgálja ki, vagy többcélú, az alábbiak szerint kell meghatározni [3.14]: 
– csak a vízi csúszdát kiszolgáló medence esetében a visszaforgató berendezés 
teljesítményét úgy kell meghatározni, hogy minden személyre, aki a csúszdán lecsúszik, 
legalább 500 l forgatott víz jusson.  
– Többcélú medence esetében a vízvisszaforgató berendezés teljesítménye két részből 
tevődik össze: 
Egyszer a medence vízfelülete által meghatározott, egyidejű létszámból számított 
teljesítmény, az ME–10–04: 1993 szerint. (A vízfelületet csökkenteni kell a vízi csúszda 
pályafogadó vízfelületével, ami 2,0×6,0 = 12,0 m2). 
Másodszor a vízi csúszdát használó fürdőzők óránkénti létszámából számítható ki a 
teljesítmény (500 l/fő).  
A két forgatási teljesítmény összege adja a többcélú medence forgatási teljesítményét. A 
csúszda megengedhető maximális terhelését a forgatóberendezés méretezése előtt kell 
meghatározni. A csúszda maximális terhelését a biztonságos követési és az érkező 
vízfelület elhagyási idejének figyelembevételével kell megállapítani. A csúszdát a súrlódás 
csökkentése érdekében nedvesíteni kell. A nedvesítővíz ajánlott mennyisége kb. 
1m3/perc. A siklási viszonyokat a nedvesítő víz mennyiségének változtatásával lehet 
szabályozni (pl. a megnövelt vízmennyiség csökkenti a siklási sebességet). A nedvesítő 
szivattyú a medencéből szív és a csúszda felső, ún. beülő szintjére nyom. A nedvesítő 
szivattyú szállítási teljesítménye nem számítható be a víz-visszaforgatási teljesítménybe. 
A fogadó medence mélysége a csúszda érkezésénél minimum 0,8 m mély, a 
medencefenék a csúszdavégtől mérve 3 m hosszúságban vízszintes (vagy 3% lejtésű), a 
medence széle pedig a csúszda tengelyétől minimum 2 m távolságban kell hogy legyen. 
A csúszda feljárata 3 m indulómagasságig lépcső vagy létra, 3 m indulómagasság felett 
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csak lépcső lehet. A feljárat csak lábmosón keresztül közelíthető meg. A vízi csúszdák 
kialakítása lehet zárt vagy nyitott, szabad térre vagy épületbe telepített. Anyaguk 
általában UV-re stabilizált üvegszálas poliészter vagy igényesebb kivitel esetén 
korrózióálló acél. A zárt vízi csúszdák kiegészíthetők hang- és fényeffektusokkal, vetített 
képekkel stb [3.14]. 
 

 
3.31 ábra: Csúszdák 

 
A pezsegtető légbefúvás (3.32 ábra) a vízbe általában a medence fenekén keresztül 
történik, ezenkívül kedvelt megoldás még a fekvő- vagy ülőpadon keresztül való 
bevezetés is. A felfelé áramló buborékok a kellemes érzésen kívül kedvező élettani hatást 
is nyújtanak. A medence méretétől és az igényektől függően több levegőbevezető fej is 
elhelyezhető a medencében. A levegőbevezető fej egy perforált lap vagy egy táguló 
porózus gumimembrán. A berendezés lényegében egy nagynyomású légfúvóból és a 
finom levegőelosztást biztosító befúvó rendszerből áll. A fúvó hangtompítón keresztül 
szívja be a levegőt és a víz visszaáramlását megakadályozó visszacsapó szelepen 
keresztül nyomja a medencébe [3.14]. 

 
3.32 ábra: Pezsgető légbefúvás [3.14] 
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Fúvóüzemen kívüli állapotban a forgatott víz részáramát át kell vezetni a befúvófejen és 
a megtápláló vezetéken, hogy a vezetékben ne legyen pangó víz. A légbevezető 
befalazott idom általában bronzból vagy korrózióálló acélból készül, ritkábban 
műanyagból. Egy befúvófej energiaigénye 0,8–1,2 kW között van, 220 V 
feszültségszinten. A berendezés bekapcsolása nyilvános medencék esetében lehet 
központi, kézi, időprogramos vagy érembedobós. Házi medencék esetében a bekapcsolás 
a medencefalba épített pneumatikus kapcsolóval lehetséges. A berendezés a  medence 
melletti szerelőtérbe vagy külön aknába telepíthető. A buzgár (3.33 ábra) tulajdonképpen 
a medencefenéken bevezetett intenzív vízáramlás, amely a víz felszínén kidomborodó, 
fodrozódó hullámverést okoz. Az erősen feltörő vízáram feletti lebegés kellemes érzést, 
lazító hatást biztosít a fürdőző számára [3.14]. 
 

 
3.33 ábra: Buzgár [3.14] 

 
A vízáramlásba a terápiás hatás növelése érdekében levegő is bekeverhető, mely a 
felfelé áramló vízzel együtt élénkítő hatást fejt ki. A berendezés lényegében egy 
célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyú a medencéből szív és a vizet a 
medencefenékbe épített egy vagy több fúvón, erős, kissé szétnyíló vízsugár 
létrehozásával nyomja vissza a medencébe. A befúvófej injektorszerűen van kialakítva, 
így biztosítható a levegő bekeverése. A berendezés három fő egységből áll: szívófej, 
szivattyú, fúvókaház. A berendezés üzemen kívüli állapotában a forgatott víz részáramát 
át kell vezetni a befúvófejen és a megtápláló vezetéken, hogy a vezetékben ne legyen 
pangó víz. A berendezés idomai általában bronzból vagy korrózióálló acélból készülnek, 
ritkábban műanyagból. Egy befúvófej energiaigénye 2,8–3,4 kW között van, 380 V 
feszültségszinten. A berendezés működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben 
ismertetett megoldással A nyakzuhany (3.34 ábra) tulajdonképpen egy felülről érkező, 
széles, erőteljes vízáramlás. Erős masszírozó hatásán kívül, dekoratív hatású. Kis 
medencéknél egy, nagyobb medencék esetében több állás is kialakítható. Ez a 
berendezés is egy lényegében célszerűen kialakított szivattyúállás. A szivattyú a 
medencéből szív, és a vizet egy hattyúnyakon keresztül, irányított, széles vízsugárban 
nyomja a medence víztükre fölé [3.14]. 
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3.34/a ábra: Nyakzuhany [3.14] 

 

 

3.34/b ábra: Nyakzuhany 
 
A berendezés három fő egységből áll: szívófej, szivattyú, hattyúnyak. A berendezés 
idomai általában bronzból vagy korrózióálló acélból készülnek. Egy egység energiaigénye 
2,0–3,4kW. 2,0 kW-ig 220 V, 2,0 kW felett 380 V feszültségszinten. A berendezés 
működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett megoldással. 
 



143 

 
3.35 ábra: Masszázsfal [3.14] 

 
A masszázsfal (3.34 ábra) az élmény és a hatás optimumát nyújtja. A víz és a levegő 
együttes, intenzív áramlása a különböző magasságokban a kis és nagy medencékben 
egyaránt kellemes élményt és kedvező terápiás hatást nyújt. A különböző 
magasságokban beépített fúvókák a test minden pontját masszírozzák. A masszírozó 
helyet egyidejűleg többen is használhatják. A berendezés egy célszerűen kialakított, nagy 
teljesítményű szivattyúállomás. A szivattyú a medence oldalfalában kialakított 
szívófejeken keresztül szív, és a vizet erős vízsugár létrehozásával, több magasságilag és 
alaprajzilag is eltolt helyzetű fúvókán keresztül nyomja vissza a medencébe. A 
berendezés három fő egységből áll: szívófejek, szivattyú, befúvófejek. A berendezés 
idomai általában bronzból vagy korrózióálló acélból készülnek. Egy masszírozó egység 
energiaigénye 2,8–5,2 kW, 380 V feszültségszinten. A berendezés működtetése és 
elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett megoldással. Az ellenáramú úszógép (3.36 
ábra) tulajdonképpen a vízfelszín közelében egy intenzív vízáramlást biztosító 
berendezés. A vízáramlás intenzitása és iránya a medencéből változtatható. Az úszó a 
vízáramlással szemben úszik, miközben egy helyben marad. A berendezés nemcsak 
tartós úszásra használható, hanem kiegészítő egységekkel levegőt lehet keverni a 
vízáramhoz, illetve a berendezéshez masszírozó tömlő is csatlakoztatható [3.14]. 
 

 
3.36 ábra: Ellenáramú úszógép [3.14] 
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A berendezés egy célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyú a medencéből szív, 
és a vizet egy szabályozható fúvókán keresztül, erős vízsugarat létrehozva nyomja vissza 
a medencébe. A berendezés fő részei: szívó- és nyomóvezetékek befalazott idomai, 
szivattyú, szabályozható befúvófej. A berendezés idomai bronzból, korrózióálló acélból  
és műanyagból is készülnek. Egy ellen áramoltató egység energiaigénye 2,0–6,8 kW 
között változhat, 220, illetve 380 V feszültségszinten. (Létezik kétfúvókás befúvófej, 
mely két fő egymás melletti úszását teszi lehetővé.) A berendezés bekapcsolása 
nyilvános medencék esetében lehet időprogramos vagy érmebedobós. Házi medencék 
esetében a bekapcsolás a medencéből, a berendezésbe épített pneumatikus kapcsolóval 
lehetséges. A berendezés a medence melletti szerelőtérbe vagy külön aknába telepíthető. 
Meglévő medencék esetében a medence szélére rögzíthető kivitelű berendezést kell 
alkalmazni. Ilyen a kereskedelemben kapható. Ellenáramoltató úszógépet csak olyan 
medencék esetében célszerű alkalmazni, ahol a medence méretei miatt a folyamatos 
úszás nem lehetséges, pl. házi, szállodai, kis medencék. A sodrófolyosó (3.37/a; 3.37/b 
ábra) vagy vadvízcsatorna különleges élményt nyújt a medencében. A sodró folyosó 
szerves egységet képez a medencével, általában medenceszigettel kombinálva alakítják 
ki. Elsősorban nagy medencében alkalmazott élményberendezés, a kialakításhoz 
szükséges nagy helyigény miatt. A sodró folyosó egy íves csatorna, melyben igen erősen 
áramlik a víz. A fürdőzőt a csatorna közelében megragadja a vízáramlás és a hullámzó, 
fodrozódó vízben, a vízzel együtt sodródik az íves áramlásban. Az íves kiképzés 
következtében fellépő másodlagos áramlások is fokozzák az élmény hatását [3.14]. 
 
 

 
3.37/a ábra: Sodrófolyosó [3.14] 
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3.37/b ábra: Sodrófolyosó 

 
A berendezés több helyen elhelyezett, célszerűen kialakított szivattyúállomás. A 
szivattyúk a medence oldalfalába épített idomokon keresztül szívnak, és a vizet a 
medence falába tangenciálisan elhelyezett befúvófejeken keresztül nyomják a 
medencébe. A berendezés anyagai és telepítése hasonló az előzőekben említett 
megoldásokhoz. A hullámgép az egyik legrégebben alkalmazott élményberendezés  a 
fürdőtechnikában. Általában stabilan beépített gépészeti berendezés. A gép a dugattyús 
szivattyú elvén működik. A vizet a medencéből szívja és ugyanoda nyomja vissza, nagy 
víztömegeket megmozgatva. A berendezést szakcégek tervezik és gyártják. Az utóbbi 
időben már pneumatikus hullámkeltő gépeket is alkalmaznak. Az utóbbi időkben elterjedt 
a már meglévő medencékbe telepíthető mobil hullámkeltő berendezés. A berendezés 
gömb alakú és villamos energiával üzemel. A gömb energiaellátása úszókábellel van 
megoldva. A gömbben egy elektromotorral meghajtott excenter van, amely 
lengőmozgásba hozza a gömböt. Ezt a lengőmozgást a víz átveszi. A berendezéssel 
kisebb medencékben hatékony hullámmozgást lehet elérni. Az energiamegtáplálás 
törpefeszültséggel történik. Az előzőekben ismertetett élményberendezéseken kívül a 
medencék rendeltetésétől, telepítésétől, geometriai kialakításától függően több, 
esztétikai hatást fokozó, kisebb berendezés létesíthető a medencében vagy annak 
közvetlen környezetében. Ilyenek pl. a csobogók, vízesések, vízgombák, vízibarlangok, 
vízköpők, szökőkutak stb. Ezek a berendezések gépészeti kiszolgálásukat tekintve 
hasonlóak az ismertetett élményberendezésekhez és általában képzőművészeti 
alkotásokkal kombinálva kerülnek kialakításra [3.14]. 
 



146 

3.2. Vízzel és vízköddel oltó berendezések 

3.2.1. Sprinkler berendezések 

A sprinkler berendezések beépített önműködő, vízzel oltó tűzoltó berendezések, amelyek 
egyben tűzjelzők is. A sprinkler berendezés egy nyomás alatt álló, zárt csőrendszer. A 
rendszer állandó készenléti nyomását különböző vízforrások biztosítják (A szórófejek 
készenléti állapotban le vannak zárva egy hőre kioldó elemmel). A vezetékrendszer 
nyomás alatt van. Ha tűz keletkezik a védelmi zónában, a szórófejek meghatározott 
hőmérsékleten, a hő hatására kioldanak és megkezdődik az oltás. A rendszer zártsága 
megszűnik a nyomás csökkenés tűzjelzést vált ki. A nyomás csökkenést egy riasztó 
szelep érzékeli, nyitásával működésbe lép egy vízárammal hajtott riasztó szerkezet, 
amely elektromos jelet is ad, így távvezérlésre (pl. szivattyú indítására) is alkalmas. 
Ugyanakkor a nyitott szórófej vizet porlaszt be a tűzre. Működési jellegéből két 
következtetés vonható le; a berendezés csak automatikusan üzemel és csak akkor, ha az 
alatta fejlődő hő kioldja a sprinkler záró elemét. Ha a tűz gyorsan terjed, a szórófej 
hatósugarán kívül kerülhet és ekkor az oltás nem lehet eredményes. Ezért a sprinklert 
csak átlagos tűzveszélyességi helyekre lassan terjedő tűz megfékezésére szabad kiépíteni 
valamint figyelembe kell venni a nagy mennyiségű víz kiömlése által okozott kárt [3.15]. 
 

 

3.38 ábra: Sprinkler rendszer [3.15] 
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3.2.1.1. A sprinkler berendezés működése 

A sprinkler berendezés egy nyomás alatt álló, zárt csőrendszer. A rendszer állandó 
készenléti nyomását az adott vízforrás biztosítja: 
 

  
3.39 ábra: Álló szórófej [3.16] 

 
A sprinkler berendezés csak ott működik, ahol tűz van, vagyis ahol a szórófejek 
környezetében a hőmérséklet meghaladja az oldási hőmérsékletet. Amennyiben a tűz 
megfékezésére elegendő egy szórófej nyitása, úgy több nem is nyit. Ha egy nem 
elegendő, akkor annyi szórófej nyit, amennyi a tűz terjedését meggátolja. A statisztikák 
szerint a tűzesetek döntő többségében 5, vagy annál kevesebb szórófej old ki, amit 
természetesen az is befolyásol, hogy milyen jellegű létesítményben alakul ki a tűz. A 
berendezés és ezáltal a működési folyamat fontos eleme a riasztószelep [3.15]. 
 

 

3.40 ábra: Riasztószelep [3.15] 
 

A riasztószelep a sprinkler hálózat kiindulópontján helyezkedik el, a sprinkler központban. 
A riasztószelep gyakorlatilag egy visszacsapó szelep, mely alaphelyzetben zárva van, 
majd mikor egy vagy több szórófej kinyit, akkor a vízáram nyitja a riasztószelepet. A 
riasztószelep azért fontos, és abban tud többet egy általános visszacsapó szelepnél, hogy 
egyrészt elektronikus vészjelet képes adni, általában a tűzjelző rendszer felé, másrészt a 
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vízáramlást kihasználva egy vízmotoros riasztócsengő mechanikus hangot is ad a 
rendszer nyitása esetén [3.15]. 

 

3.41 ábra: Függő szórófej [3.16] 
 

Ha a szükséges vízmennyiséget a szükséges nyomáson a városi vízhálózat szolgáltatja, 
ahhoz, hogy a városi vizet használhassuk, meg kell bizonyosodni afelől, hogy a vízhálózat 
képes szolgáltatni a kockázat besorolás és a rendszer hidraulikai sajátosságaiból adódó 
vízmennyiséget a szükséges nyomáson. Ha ez lehetséges, akkor ez a legegyszerűbb és 
legolcsóbb vízforrás, ám korlátozott vízszállítási teljesítménye és alacsony biztonsága 
miatt csak szűk körben alkalmazható, például mélygarázsok ellátására [3.15] 

 

3.42 ábra: Rejtett szórófej [3.16] 
 

Egyéb, gyakran használt vízforrások 
Légnyomásos víztartály 
A légnyomásos víztartály egy 6–7 m hosszú, 2–3 m átmérőjű tartály, melyben 15–25 m3 
víz van. A rendszer nyomását a víz felett lévő levegő nyomása biztosítja. A tartályban 
lévő készenléti nyomás, mely az egész hálózat készenléti nyomását biztosítja, általában 
10 bar. A készenléti levegőnyomást kompresszor biztosítja. Amikor egy szórófej kiold, a 
tartályban lévő levegő nyomása szállítja a vizet. Mivel a tartályban lévő levegő 
mennyiségének el kell érnie a vízmennyiség egyharmadát, így a rendszer nyomása még 
a tartály kiürülésekor is eléri a készenléti nyomás 25%-át, de nyilvánvaló, hogy a víz 
intenzitása a kezdetben a legnagyobb. A légnyomásos víztartály előnye, hogy maximális 
biztonságot nyújt. Hátránya a jelentős helyigény, valamint hogy csak bizonyos 
kockázatok esetén lehet alkalmazni. Leggyakrabban kettős vízforrás igény esetén 
alkalmazzák, személyvédelmi rendszerek esetén szállodákban, irodákban, stb [3.16]. 
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Magastartály 
A szabvány megengedi magastartály(ok) alkalmazását; ilyenkor a szükséges 
vízmennyiséget egy olyan tartályban helyezzük el, amelynek fenékszintje annyival 
magasabban helyezkedik el a legmagasabb sprinklerfejnél, hogy a szükséges víznyomást 
a hidrosztatikai nyomás biztosítja. A gyakorlatban nem elterjedt az alkalmazása, 
tekintve, hogy legkevesebb 15–25 m szintkülönbségre van szükség, ami a minimum 60–
70 m3 vízigény esetén ritkán oldható meg gazdaságosan. 
 
Szivattyúk 
A szivattyúk szívhatják a városi vízhálózat vizét is, vagyis gyakorlatilag 
nyomásfokozóként működnek olyan helyzetekben, amikor a városi hálózat képes ugyan 
szolgáltatni a szükséges vízmennyiséget, de nem áll rendelkezésre a szükséges 
víznyomás. Ezenfelül szívhatnak épített víztározókból, vagy akár természetes vizekből, 
tavakból is [3.16]. 
 
A legelterjedtebb vízforrás az épített víztározóból szívó szivattyú. A rendszer készenléti 
nyomását ilyenkor egy kis teljesítményű nyomásfokozó szivattyú biztosítja, amely adott 
nyomáson (pl. 9 bar) bekapcsol, és adott nyomáson (pl.10 bar) kikapcsol. A nyomástartó 
szivattyúra az esetleges hőingadozások, illetve a kisebb csepegések miatt van szükség. A 
nyomástartó szivattyú úgy van kialakítva, hogy csak kis vízmennyiséget képes szállítani, 
így amikor egy szórófej kiold a hálózatban, a nyomás esni kezd. Adott nyomáson (ami 
alacsonyabb a készenléti nyomásnál, pl. 7 bar) a sprinkler szivattyú egy nyomáskapcsoló 
jelére beindul, és szolgáltatja a hidraulikai számítások során meghatározott 
vízmennyiséget és nyomást. Abban az esetben, ha tartalékszivattyút is használunk – 
például személyvédelem esetén –, a tartalékszivattyú nyomáskapcsolóját egy 
alacsonyabb nyomásra állítják be. A szivattyúk lehetnek villamos, vagy dízel hajtásúak is. 
Villamos szivattyúk esetén alkalmazhatnak búvárszivattyút is, amit közvetlenül a 
víztartályba telepítenek. Szívóüzemű szivattyúk esetén a szivattyú gépházat közvetlenül 
a víztartály mellé szerencsés telepíteni. 
Fontos megemlíteni, hogy a jelenleg hatályos MSZ EN 12845 szabvány szerint, amely 
alapján Magyarországon a sprinkler berendezéseket tervezni és telepíteni kell, a sprinkler 
szivattyú központoknak a szabadba kell nyílniuk. Ez alól az OKF ugyan adhat felmentést, 
de ez körülményes, és többnyire csak annyi érhető el, hogy a füstmentes lépcsőházból 
nyílik a szivattyúközpont. Belvárosi épületek esetén, főleg ha meglévő épületet 
alakítanak át, ez nehezen megoldható [3.15]. 
 
Vízforrások biztonsága [3.15] 
A létesítmény jellegéből adódóan használhatunk egyszeres, fokozott biztonságú, illetve 
kettős vagy kombinált vízforrást. A vízforrásokat illetően szerencsés, ha még az építési 
engedélyeztetési szakaszban egyeztetünk a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal. 
 
3.2.1.2. Sprinkler berendezés típusok 

Nedves rendszer 
A sprinkler berendezés egy nyomás alatt álló, zárt csőrendszer. A rendszer állandó 
készenléti nyomását az adott vízforrás nyomása biztosítja A nedves sprinkler 
berendezések érzékenyek a fagyra, így a fagyveszélyes területeken más megoldást kell 
alkalmazni. 
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Száraz rendszer 
A száraz rendszer szintén egy nyomás alatt lévő hálózat, azzal a különbséggel, hogy a 
hálózatban nyomás alatt lévő levegő van a speciális száraz riasztószelep hálózat felőli 
oldaláig. A száraz rendszer vízellátás felőli oldalán már víz található. A száraz szelep úgy 
van kialakítva, hogy a kompresszorral fenntartott levegőoldali készenléti nyomás képes 
ellenállni a vízellátás felőli, nyomástartó szivattyúval fenntartott nyomásnak. Mikor egy 
szórófej kiold, a levegő szökik, és a légnyomás olyannyira lecsökken, hogy a száraz 
riasztószelep nyit, és a rendszert elárasztja vízzel, innentől az oltás azonos a nedves 
rendszerével [3.15]. 

 

3.43 ábra: Száraz riasztószelep [3.15] 
 
A száraz rendszerek problémája, hogy teljes mértékben üríthetőknek kell lenniük, vagyis 
lejtésben kell szerelni a hálózatot. Ez az egyéb szakágakkal való ütközések elkerülésében 
csökkenti a rendszer flexibilitását. További hátránya, hogy a rendszer késéssel kezd 
oltani, így a szabvány közel 30%-kal nagyobb víz- és szivattyúigényt ír elő. 
 
A típusú elővezérelt rendszer 
Azokban az esetekben, amelyekben a sprinkler berendezés téves működése esetén – 
például egy mechanikai sérülés okán nyíló sprinkler – a várható vízkár túlzott anyagi kárt 
okozhatna, A típusú elővezérelt rendszert alkalmaznak. Ilyenkor egy olyan száraz 
rendszerről beszélünk, ahol a riasztószelepet kizárólag a tűzjelző jele nyitja. Így ha egy 
sprinkler szórófej nem tűz okán old ki, akkor a rendszerből csak a levegő áramlik ki, a 
szelep azonban nem nyit, így vízkárt nem okoz [3.15]. 
 
B típusú elővezérelt rendszer [3.15] 
Azokban az esetekben használjuk, ha fagyveszély van, ám a kockázat szintje 
megkövetelné a nedves rendszer alkalmazását. Ebben az esetben szintén egy száraz 
rendszerről beszélünk, de a riasztószelep nyitását nemcsak a levegőoldali nyomásesés 
idézheti elő (mint a hagyományos száraz rendszernél), hanem a tűzjelző berendezés 
vészjelére is nyit a szelep. 
Mivel a gyakorlatban a tűzjelző berendezés hamarabb érzékeli a tüzet, mint ahogyan a 
sprinklerfej kioldana, a riasztószelep már akkor nyit, mikor a tűzjelzés beérkezik. Mivel a 
levegő nyomása jelentősen alacsonyabb a víz nyomásánál, így a szelep nyomásával a 
hálózat jelentős része elárasztódik vízzel, így a sprinkler szórófejek kioldásakor a 
rendszer már kvázi nedves rendszerként, késlekedés nélkül képes oltani. Amennyiben a 



151 

tűzjelző rendszer valamilyen oknál fogva nem működik, úgy a rendszer tűz esetén is 
működik, igaz, csak mint hagyományos száraz rendszer. Hátránya, hogy ugyanúgy 
lejtéssel, üríthetőnek kell szerelni, mint a száraz rendszereket. Előnye, hogy nagy 
biztonságot nyújt, így a száraz rendszereknél szükséges 30%-os víztöbbletet a szabvány 
nem írja elő. Fontos, hogy a tervezés során a tűzjelző rendszerrel egyeztetve legyen. 
 
3.2.1.3. Sprinkler szórófejek csoportosítása [3.16] 

 Pozíció: álló/függő, oldalfali, rejtett 
 Szóráskép: ernyős, konvencionális, irányított 
 Kifolyási tényező (K) 
 Kioldási hőmérséklet 
 Reagálási idő 
 Anyaga 
 Csatlakozási méret 
 Extrák: ESFR, rejtett, tisztatéri, EC 

 
Álló szórófej: álmennyezet nélküli területeken, a födém alá 10–30 cm-re szerelve 
használják (3.39 ábra).  
Függő szórófej: álmennyezetek esetén használják a függő szórófejeket. Ebben az 
esetben a sprinkler hálózat az álmennyezet fölött, takarva van, és az álmennyezetben 
csak maga a szórófej jelenik meg (3.41 ábra).  
Rejtett szórófej: fokozott esztétikai igények mellett lehetőség van olyan – álmennyezeti – 
szórófejek alkalmazására is, amelyekből az álmennyezeten csak egy kis, esztétikus 
fedlap látszik. A fedlap kis forrasszal van a sprinkler házához rögzítve, ami a sprinkler 
oldási hőmérséklete alatt elenged. A fedlap leesik, és a sprinkler szórótányérja kicsúszik 
a helyére. Innentől hagyományos függő szórófejként működik (3.42 ábra). 
Oldalfali szórófej: az oldalfali szórófej nem az álmennyezetbe, hanem a helyiség falába 
van telepítve, természetesen ebben az esetben is közel (10–20 cm) a födém vagy az 
álmennyezet síkjához (3.44 ábra).  
Kiterjesztett szórásfelületű oldalfali szórófej: leggyakrabban szállodákban alkalmazott 
oldalfali szórófej, amely a fal síkjától számítva akár 6–7 m távolságban is képes oltani. 
Száraz szórófej: olyan esetekben alkalmazható, ahol egy kisebb, fagyveszélyes teret 
védünk egy nagyobb, nem fagyveszélyes területen belül, mint pl. egy fagyasztóhelyiség. 

 

3.44 ábra: Oldalfali szórófej [3.16] 
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3.1 táblázat: Szórófejek csoportosítása kioldási hőmérséklet szerint [3.16] 
Kioldóelem Névleges kioldási hőmérséklet, °C Színjelölés 

 68–74 színtelen 

 93–100 fehér 

Olvadófém 141 kék 

 182 sárga 

 227 vörös 

 57 narancs 

 68 vörös 

 79 sárga 

Üvegbetét 93 zöld 

 141 kék 

 182 halványlila 

 204–260 fekete 

 
Szóráskép szerint [3.16] 
Normál sprinkler: a vízszórás minden irányban közelítőleg egyenletes, gömb alakú 
szóráskép.  
Ernyősprinkler: csak lefelé szór, paraboloid alakú szóráskép. 
Szélesen szóró ernyősprinkler: az ernyősprinklernél nagyobb terület beszórására képes. 
Oldalfalsprinkler: a vízszórás féloldalas, félgömb, vagy lefelé irányuló félgömb. 
A sprinkler szórási intenzitását a „K” tényező mutatja.  
A sprinkler víztérfogat áramát a következő összefüggés alkalmazásával kell kiszámítani 

      (3.4) 
ahol:  Q a térfogatáram l/perc-ben 
 K a táblázat szerinti állandó 
 P a nyomás bar-ban 

3.2 táblázat: K tényező 
[3.15]
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Az ESFR (Early Suppression Fast Response) sprinklerek ún. elfojtó üzemmódú 
sprinklerek, amelyek feladata a hagyományos sprinklerek által biztosított „tűzkontroll” 
helyett a tűz eloltása, köszönhetően annak, hogy a hagyományos fejeknél közel 50-szer 
gyorsabban képes érzékelni a tüzet és vízkibocsátó képessége messze meghaladja 
azokét. Az ESFR sprinklerek valóban tűzoltó fejek, ennek megfelelően nagy 
teljesítményűek, a legkisebb K tényezővel rendelkező típus is K200-as, amit egyre inkább 
felváltanak a korszerűbb K240, K320 és K360-as változatok. Az egységi nyomás mellett 
biztosított vízmennyiségek palettája gyártónként eltérő lehet, azt azonban fontos tudni, 
hogy a fej teljesítményének növelésével az adott típus használata esetén kedvezőbb 
tárolási és mennyezetmagassági korlátozással és kisebb kifolyási nyomásigénnyel 
számolhatunk. Az ESFR sprinklerek legnagyobb előnye, hogy alkalmazásukkal az eseten 
többségében elhagyható a polcközi sprinklerek telepítésének terhe, amely nem csak 
komoly költségmegtakarítást eredményez anyag és munkadíj tekintetében, de a raktár 
flexibilitása is megtartható [3.17]. 
 

 
3.45 ábra: ESFR sprinklerek [3.17] 
 

 

3.2.1.4 Tervezési szempontok 

Az ESFR rendszer tervezésének egyik legfontosabb pontja a várható tárolási mód, 
elrendezés és tárolt anyagminőség tisztázása; tudnunk kell, milyen kockázattal állunk 
szemben, mert az ahhoz alkalmazni kívánt ESFR sprinkler típusának megfelelő maximális 
tárolási és mennyezet magassági korlátokat, minimum kifolyási nyomásértékeket, a 
hidraulikai méretezésnél figyelembe veendő minimum sprinkler darabszámot és a 
bizonyos anyagminőségnél kiegészítő polcközi sprinklerekre vonatkozó 
kötelezettségeinket ezek ismeretében tudjuk meg. A rendszertípus tekintetében 
elmondhatjuk, hogy az ESFR sprinklerek alapvetően csak nedves rendszerben 
alkalmazhatóak, száraz vagy fagyállós rendszerben akkor, ha arra az adott gyártmány 
külön minősítve van, fagyállóval töltött rendszer esetében adott fagyálló adalékkal 
együtt. Az MSZ EN 12259-1 nemzeti szabvány a 115-nél nagyobb kifolyású tényezőjű 
(mint pl.:az ESFR) sprinklereket nem ismeri, ezért hazai tanúsításuk nem lehetséges, 
forgalmazásukhoz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság forgalomba hozatali 
engedélye szükséges. Mivel az ESFR technológia alkalmazását a 12845 szabvány nem 
tárgyalja, a különböző gyártmányú és típusú ESFR sprinklerek felhasználásának 
feltételeit, körülményeit a forgalomba hozatali engedélyük határozza meg [3.17]. 
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Kiterjesztett szórásfelületű (EC) sprinklerek 
Az EC sprinklerek teljesítménye, kioldási hőmérséklet tartománya, reakcióideje és kivitele 
egy-két speciális kivételtől eltekintve teljes mértékben megegyezik a hagyományos 
fejekével. Előnyük a kiosztásra vonatkozó kritériumokban mutatkozik meg. Az álló és 
függő orientációjú EC sprinklerek által védhető területet nagyságát és a kapcsolódó 
köztávolságát az NFPA13 előírásai alapján a kockázati besorolástól függően a 3.3 táblázat 
tartalmazza. Ezek a típusok a teljes kockázati besorolás tartományt lefedik, így az 
alkalmazott szabvány és/vagy minősítés határain belül szabadon használhatóak. Az 
oldalfali EC sprinklerek maximum az NFPA13 alacsony és közepes kockázataiban 
tervezhetők be. Az egy sprinklerrel védhető legnagyobb terület mindkét esetben 37,2 m2, 
a fejek közötti távolság alacsony kockázatban 8,5 m, közepes kockázat esetén 7,3 m. 
Ezek maximum értékek, az adott gyártmány és azon belül a típus minősítésétől függően 
ezek az értékek lehetnek kevesebbek. Mind az álló/függő, mind az oldalfali EC sprinlerek 
esetében az esetlegesen előforduló, a szórásképbe érő akadályok, a mennyezet síkjának 
ugrásai és azok mértékéhez kapcsolódó korlátok a szabványban és/vagy a minősítésben 
megtalálhatók, csak úgy, mint a minimális kifolyási nyomásértékek. 
 
Maximálisan védhető alapterület (m2) 
Az NFPA13 szerinti kockázati besorolások nem azonosak az EN szabványban előírtakkal! 
NFPA13 – Alacsony kockázat. Szerkezet NFPA13 – Közepes kockázat. NFPA13 – Extra 
kockázat. NFPA13 – Magasraktározás típusa (mennyezetre vonatkozik). 
 

3.3 táblázat: Védhető területet nagysága a kockázati besorolástól függően [3.17] 

 

 
 
A 3.4 táblázatban láthatjuk, hogy a védeni kívánt felületnagysággal együtt miként nő a 
szükséges minimum kifolyási nyomás. Fontos, hogy megértsük, a kifolyási nyomás 
növelésével egy időben nem növelhetjük arányosan a felületet, mert a nyomásnövekedés 
csak egy bizonyos mértékig emelheti a szórásfelületet, egy pont után a szóráskép 
ahelyett, hogy növekedne, szűkülni fog, éppen ellenkező eredményt hozva. Ezzel 
egyértelműen veszélyeztetjük a védelmi koncepciót [3.17]. 
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3.4 táblázat: K Kiterjesztett szórásfelületű vízszintes sprikler [3.17] 

 
 
Tekintettel arra, hogy az MSZ EN 12259-1 nemzeti szabvány az EC sprinklerekről nem 
rendelkezik, a hazai tanúsításuk nem lehetséges, forgalmazásukhoz az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság forgalomba hozatali engedélye szükséges. Mivel az EC 
technológia alkalmazását az MSZ EN 12845 szabvány nem tárgyalja, a különböző 
gyártmányú és típusú EC sprinklerek felhasználásának feltételeit, körülményeit a 
forgalomba hozatali engedélyük határozza meg [3.17]. 
 
3.2.2. Vízköddel oltó rendszerek 

Kísérletek sora bizonyítja, hogy a tűz oltásakor a klasszikus oltóhatások közül a 
hűtőhatás és fojtóhatás érvényesül kisebb-nagyobb arányban, de a vízköddel oltásnál 
fontos megemlíteni az ütőhatást és az inhibíciós oltóhatást is. 
 
Hűtőhatás 
A hűtőhatást a víz fő oltóhatásának tekintjük. Ez a hatás az égő anyag lehűtéséhez 
szükséges úgy, hogy a tűz fészkében és annak környezetében a hőmérsékletet az égő 
anyag gyulladáspontja alá csökkentsük, illetve megelőzzük, hogy ezt az értéket elérje. 
A hűtőhatást két részre bonthatjuk. Az egyik az égő anyag lángjának hűtése, a másik az 
égő anyag felületének hűtése. Az első rész a vízcseppeknek a lángzónába való 
behatolása alatti hőlekötésből áll. Ennek következtében a gyúlékony gázok lehűlnek, a 
hősugárzás csökken, tűz továbbterjedése erősen korlátozódik. Így megkönnyíti az utána 
következő vízcseppek tűzfészekhez való jutását. Az oltóhatás második része az égő 
anyag hőjének elvonásából áll. Ezt hatékonyan úgy lehet megvalósítani, ha a teljes 
felületet vízcseppekkel fedjük le. A lángzónába jutó víz először forráspontig melegszik, 
majd gőzzé alakul, végül a gőz, a lángzóna hőmérsékletéig melegszik, miközben elhagyja 
azt. E folyamat során 4760 kJ energiát von el egy kilogramm víz. Fontos megjegyezni, 
hogy ez csak elméleti érték, a gyakorlatban különféle veszteségek miatt, csak kb. 2200 
kJ a kilogrammonként elvont hő. A víz hőelvonó képességét növelni lehet, ha a zárt 
víztömeg helyett kisebb vízcseppecskék felhőjét juttatjuk az égő anyagokra. 
Alkalmazásakor jobban hasznosítható az oltóanyag, a megfelelő nyomáson történő 
porlasztásnak köszönhetően jelentősen csökkenthető a vízkár és a tűzoltást hatékonyan 
végre lehet hajtani. A tűzoltó technikai eszközök fejlődésének köszönhetően a vízköddel 
oltó berendezésekkel manapság az oltáshoz legoptimálisabb vízcseppeket is elő lehet 
állítani. A következő táblázat a stabil vízzel oltó berendezésekkel, adott mennyiségű 
vízből előállítható vízcseppek tulajdonságait mutatja be [3.19]. 
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3.5 táblázat: A stabil vízzel oltó berendezésekkel előállítható vízcseppek tulajdonságai 
[3.19] 

 
 

A táblázatból kitűnik, hogy ha kisebb mennyiségű vízből több cseppet állítunk elő, 
nagyobb lesz a fajlagos felület így azonos oltási eredményhez kevesebb víz elég. 
 
Fojtóhatás (kiszorító vagy inertizáló oltóhatás) 
A víz elpárolgásakor igen figyelemre méltó a térfogat-növekedés. A 100 °C-os vízgőz 
sűrűsége 0,598 kg/m3. A víz sűrűsége 10 °C-nál 999,6 kg/m3. 999,9/0,598 = 1675, azaz 
ha 1 kg víz elpárolog, térfogata az eredeti térfogat 1675-szöröse lesz, kerekítve 1700-
szorosára terjed ki. A fojtóhatás lényege, hogy a hő hatására a vízből fejlődő vízgőz az 
éghető, vagy égő anyagot gőzfelhőbe burkolja, és ez által csökkenti a tűzhöz áramló 
oxigén mennyiségét, az ott lévőt pedig kiszorítja. Ha a vízgőz mennyisége a kb. 35%-ot 
eléri, az égés megszűnik. A vízcseppek nagysága is nagyban befolyásolja, hogy a 
cseppek mennyi ideig képesek a levegőben lebegni, és fojtó hatásukat kifejteni. Ezért az 
optimális szemcsenagyság meghatározása igen fontos. 
 
Ütőhatás 
A nagy erővel érkező víz, az égő anyagról leszakítja a lángokat és ez által megbontja az 
égő felületet, a tűzfészket. A kötött sugár szakadásmentes, viszonylag kis átmérőjű és 
nagy sebességű vízsugár. Nagy ütőerő és nagy hatótávolság jellemzi. A tűz fészkének 
megbontására alkalmas. Kötött sugarú oltóvíz adagolásnál a víz szinte hatástalanul halad 
át a lángzónán, ezért gyenge áramú gáztüzek oltására nem alkalmas. Legfontosabb 
hatása, a hűtőhatás nem tud érvényesülni, mert a tűzzel érintkező vízfelület kicsi és a 
kontaktidő túl rövid. Ez az oltóhatás a vízköddel oltókra kisebb mértékben jellemző. 
 
Inhibíciós oltóhatás 
Porlasztás hatására a vízmolekulákról ionok válnak le. A keletkező negatív és pozitív 
töltésű ionok rekombinálódnak az égésben részt vevő ionokkal és szabad gyökökkel. 
Ezek a rekombinációk megszakítják az égés láncreakcióját. Az inhibíciós oltóhatás a 
porlasztás függvényében érvényesül. 
Az előbbiek alapján megállapíthatjuk tehát, hogy a vízköddel oltás során előállított finom 
vízpára a hő hatására az égéshez szükséges három feltételből kettőt (oxigén, égéshő) 
minimalizál. Megkíméli ugyanakkor a harmadik feltételt, az éghető anyagot, hiszen az 
éppen a védett objektum! 
A vízköddel oltó rendszerek definiálása és leírása az egyetlen nemzetközileg elfogadott 
szabványban az NFPA 750-ben történik. Az NFPA az amerikai tűzvédelmi mérnökök 
szövetsége, az általuk kiadott szabványok lefedik a tűzoltás valamennyi területét. A 
vízködös oltórendszerekről ez a szabvány a következőket mondja ki: vízköd rendszer egy 
vízellátó, illetve vízellátó és atomizáló anyagellátó rendszerhez kapcsolt, tűz ellenőrzése, 
elnyomása, vagy oltása céljából vízköd kibocsátására alkalmas, egy, vagy több 
szórófejjel felszerelt elosztó hálózat, amely bizonyítottan képes a minősítésének és a 
szabványoknak megfelelő teljesítmény követelmények kielégítésére. A szabvány szerint 



157 

kis-, közepes és nagynyomású vízködös oltórendszereket különböztetünk meg. A 
kisnyomású rendszerek munkanyomása kisebb, mint 12,5 bar, a közepes nyomású 
rendszerek nyomástartománya 12,5 és 34,6 bar közé esik, a nagynyomású rendszerek 
üzemi nyomása pedig nagyobb, mint 34,6 bar. A vízköddel oltó berendezések lényege, 
hogy a speciális szivattyúkkal, vagy inert gázzal, illetve sűrített levegővel közép-, vagy 
nagynyomású vizet állítanak elő, amelyet speciális fúvókákon átvezetve vízködöt 
képeznek. A vízködös rendszerekkel az oltás két fázisban történik. Az első fázis a nagy 
nyomáson előállított vízköd kiváló hőelvonó képességét használja ki. Az apró cseppekre 
bontott víz nagy felületet alkot, amely elvonja a hőt az égéstől. Ezzel egy időben az apró 
cseppek megkötik az égés körül kialakuló forró gázokat, megakadályozva ezzel a tűz 
továbbterjedését. Ez a fázis a tűzelnyomás. A következő fázis az oltás. Ehhez a kis 
cseppeket elégséges számban be kell juttatni az égéstérbe. A bejutott cseppek, a hő 
hatására a méretükkel fordítottan arányos idő alatt párolognak el, tehát a kisebb cseppek 
gyorsabban, a nagyobbak lassabban. A víz párolgásakor vízgőzzé alakul. Az égéstérben 
bekövetkezett térfogat-növekedés kiszorítja az oxigént és ez a fojtó-inertizáló hatás oltja 
ki a lángot. Az inhibíciós oltóhatás több-kevesebb mértékben mindkét fázisban jelen van. 
A nagy lánggal égő tüzek sok oxigént fogyasztanak, az elégetett levegő miatt jelentősebb 
a gázcsere hatásuk. Ezeknél a nagyobb cseppek is bejutnak az égéstérbe és, ha 
lassabban is, gőzzé válnak. A gond a kis lánggal égő, vagy alacsonyabb hőmérsékletű 
tüzek oltásánál jelentkezik. Ekkor az égéshő felhajtó ereje nagyobb a légbeszívó hatásnál 
és az égéstérbe csak azok a cseppek jutnak, melyek megfelelő mozgási energiával 
rendelkeznek és legyőzik a felhajtó erőt. A cél, hogy minél kevesebb vízzel oltsunk. 
Ehhez gyorsan párolgó kis cseppek nagyszámú jelenléte szükséges, de hogy a kis 
tömegű cseppek megfelelő energiával rendelkezzenek, a sebességüket meg kell növelni. 
A hatékony vízködös rendszerek a szórófejnél létrehozott nagy nyomással „lövik be” a 
cseppeket a lángtérbe [3.17]. 
A vízköd számos felhasználási területen a hagyományos tűzvédelmi technológiákkal és 
kémiai oltógázokkal összehasonlítva nem csak hogy környezetkímélőbb, de hatékonyabb 
választás is. A vízködrendszerek úgynevezett alacsony nyomású (LPWM) és nagy 
nyomású (HPWM) vízköd rendszerekként állnak rendelkezésre. Mindkét típus működése 
ugyanazon a meglehetősen jól ismert alapelven nyugszik, vagyis, hogy kisméretű 
vízködcseppecskéket hoznak létre, amelyek a vízgőzképződés révén alkalmas a hűtésre 
és az oxigén kiszorítására. A két típus az alkalmazott üzemi nyomás vonatkozásában 
különbözik egymástól. A nagynyomású rendszerek jelentősen kevesebb vizet használnak 
fel, mint az alacsonynyomásúak, aminek következtében hatékonyabbak azoknál, de a 
nagyobb nyomásból adódóan sajátos technológiát igényelnek. Mind a nagynyomású, 
mind pedig az alacsonynyomású rendszer vízellátása megoldható szivattyúkkal vagy 
nyomás alatt lévő palackokkal. A FOGTEC rendszer a tiszta vizet alakítja át finom köddé 
80–200 bar körüli nyomáson. A víz magas nyomáson történő porlasztása azt 
eredményezi, hogy a hűtőfelület lényegesen nagyobb, mint a hagyományos, 
alacsonynyomású rendszerekben. Ez azt jelenti, hogy a vízköddel oltó rendszerek még 
gyorsabban vonják el a hőenergiát a tűztől. Ez az erős hűtőhatás nem csak a tűzoltásban 
előnyös, hanem azért is, mert elvonja a sugárzó hőt, így óvja az ott tartózkodó 
személyeket és vagyontárgyakat. A vízködpajzs hatékonyan védi az épületi elemeket, 
mind például falakat, ajtókat, homlokzatokat stb. A kis vízcseppek hirtelen elpárolognak, 
amikor a lángzónához érnek. Párolgás csak magas hőmérsékletű helyeken jön létre. A 
párolgás akár 1640-szeresére növeli a víz térfogatát, így közvetlenül a tűz fészkénél 
szorítja ki az oxigént. Ez hasonlatos az oltógáz hatásához, kivéve, hogy amikor gázt 
használunk, először csökkentenünk kell a terület oxigéntartalmát, hogy igazán hatásos 
legyen. Az alacsonynyomású vízködrendszerek, illetve a hagyományos oltórendszerek 
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által generált nagyobb cseppek sokkal lassabban vagy egyáltalán nem párolognak. Tehát 
a magasnyomású rendszerek oxigénkiszorító hatása jelentős előnyt jelent. A 
személyvédelem miatti előriasztás nem szükséges. Semmilyen korrozív melléktermék 
nem keletkezik, ami megrongálhatná az elektromos berendezéseket, illetve vezetékeket. 
A FOGTEC rendszerek üzemi nyomása 80–200 bar. Ezt a magas nyomást kétféleképpen 
hasznosítják: porlasztják a vizet apró, mikronnyi vízcseppekre, és ez adja meg a cseppek 
kellő mozgási energiáját [3.18]. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3.46 ábra: Porlasztott víz [3.18] 

 
Ha alacsonyabb nyomást használnánk, a cseppek nagyobbak lennének, és a cseppek 
lendülete sem lenne elegendő. A speciális vízködfúvókának a fúvókatesten külön szűrője 
van. A rendszer magasnyomású vízellátását szivattyúk és nyomástartályok biztosítják. A 
szivattyúk 25–800 l/perc áramlási teljesítménnyel dolgoznak, a rendszer méretét 
optimálisan lehet alakítani. Egy meghajtó motor kapcsolódik közvetlenül az összes 
szivattyúhoz. Az egész csövezés rozsdamentes acélból van, ahogy azt a vízköddel való 
tűzoltás berendezéseire vonatkozó nemzetközi szabvány előírja. A csövek 
keresztmetszete 10–40 mm [3.18]. 
 

   
3.47 ábra: Vízködfúvóka [3.18] 

 
3.2.2.1. Felhasználási területek 

A nyilvános épületekben elsődleges szempont az emberi élet védelme. A FOGTEC 
vízködrendszerének nagyon hatékony hűtőhatása ideális a terjedő hő csökkenéséhez, így 
a meneküléshez jobb feltételeket teremt. Hagyományos, illetve alacsonynyomású 
rendszereknél a keletkező vízkár súlyosabb, mint amit a tűz okozna. Ezzel szemben a a 
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vízköddel oltó rendszer úgy használja a használja a vizet, hogy a vízkár mértéke 
minimális. Az olyan érzékeny területek, mint például archívumok, múzeumok, amiket 
eddig nem védtek, most már védhetők ezzel a rendszerrel. A számítógépes, illetve 
telekommunikációs helyiségek különösen tűzveszélyesek a rövidzárlat, illetve a rendszer 
túlterhelhetőségének veszélye miatt. A nem megfelelő hőelvonás, ami a nem kellően 
hatékony, illetve sérült szellőző rendszerek miatt lehetséges, szintén növeli a kockázatot. 
Az IT és telekommunikációs területek nagy mennyiségű savas és más veszélyes füstöt 
termelnek a szigetelőanyagok és egyéb műanyagok égése miatt. Ez a korom megtapad 
minden felületen, még az érzékeny elektromos áramkörökben is, melyek teljes rendszer 
leállást, valamint adatok elvesztését eredményezheti. A magasnyomású vízköd elfojtja a 
tüzet és gátolja a füst terjedését. A finom szemcsék ugyanis megkötik a füstöt és a 
talajra cseppennek [3.18]. 

 

 
3.48 ábra: Vízköd beporlasztó [3.18] 

 
A vízköddel oltás alkalmazhatóságának azonban határt szab az elárasztott védett terület 
belmagassága, a szélmozgás (pl kültéri alkalmazása még nem bizonyított), valamint a 
védett anyagok vízre vonatkozó reakcióképessége. Fontos tudni, hogy a vízköddel oltást 
az alábbi vízzel reakcióba lépő anyagok oltására tilos alkalmazni, mert vízzel érintkezve, 
hevesen reagálnak vagy nagy mennyiségű veszélyes anyag jön létre: 

a) elemi állapotú reaktív fémek, mint a lítium, nátrium, magnézium, urán és 
plutónium; 

b) fémalkoxidok, mint a nátriummetoxid; 
c) fémamidok, mint a nátriumamid; 
d) karbidok, mint a kalciumkarbid, 
e) halidok, mint a benzilklorid és az alumínium klorid, 
f) hidridek, mint a lítium-alumíniumhidrid, 
g) oxihalidok, mint a foszforoxibromid; 
h  szilánok, mint a triklórmetilszilán; 
I) szulfidok, mint a foszforpentaszulfid; 
j) cianátok, mint a metilizocianát; 

 k) a vízköddel oltó rendszereket tilos közvetlenül kis hőmérsékleten cseppfolyósított 
gázok oltására alkalmazni, mert ezek vízzel felmelegítve hevesen forrnak [3.18]. 

 
3.2.2.2. A sprinkler és a vízköddel oltó rendszer összehasonlítása 

A sprinkler és a vízköddel oltó rendszer is alapvetően ugyanazzal a permetező módszerrel 
fékezi meg és oltja a védett területen a tűzet. Az alapvető különbség viszont a 
vízcseppek méretében van. Mind két rendszerhez szükséges csőhálózat kiépítése. A 
kioldó mechanizmusok is megegyeznek egymással, mind két esetben van hőelemes és 
folyadékos érzékelő, kioldó. A vízköddel oltó berendezés a gázzal oltó és sprinkler 
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rendszerek pozitív tulajdonságait összesíti. A vízködös oltórendszer alkalmazásának 
előnyei a spinkleres oltóberendezéssel szemben, hogy az oltási művelet hamarabb 
végbemegy, mivel gyorsabb a tűzre való reagálás. Az oltóhatás jóval nagyobb, a helyileg 
nagyobb intenzitású vízköd szórás miatt. A vízködös oltórendszer az ózonromboló 
oltógázokat kiküszöböli. A hagyományos sprinkler rendszerekhez képest 50–80%-kal 
kevesebb víz szükséges az oltáshoz, mégis jóval hatékonyabb annál. A nagy kockázatú 
ipari technológiák tűzvédelmének tervezése során kiemelt fontosságú a középnyomású 
vízköd oltórendszer, mely elsődlegesen folyadéktüzek oltásánál illetve olyan területeken 
kerül előtérbe, ahol a vízkár minimalizálása elsődleges szempont. A spinkler rendszer 
ebben az esetben nem megfelelő, mert nagy vízmennyiséget használ és így a vízkár is 
nagy.  
 
Vízköd vagy sprinkler? 
 
Fontos kérdés, melynek komoly kihatásai vannak a bekerülési költségektől kezdve a 
végleges műszaki megoldásig, mind építészetileg mind gépészetileg. A vízköddel oltó 
berendezés bekerülési költsége a sprinkler berendezés minimum másfélszerese. Ez az 
arány természetesen a rendszer épület-sajátosságaitól is függ, de a vízköddel oltás nem 
olcsóbb mint a spinkler technológia. A fejlesztések azt mutatják, hogy a versenyhelyzet 
kialakulásával a különbség a két rendszer között egyre kisebb, de a vízköddel oltó 
berendezés még így jelentősen drágább. 
 
A lenti ábrából kiolvasható, hogy a vízködös rendszer esetében kevesebb szórófejjel 
ugyanazon terület oltását el tudja végezni mint a spinkler rendszer valamint könnyebben 
is telepíthető. Az anyagköltsége, a vízköddel oltó rendszernek nagyobb, ezzel szemben  a 
spinkler rendszer munkaköltsége magasabb a lassú kiépíthetőség miatt. Azonban, ha a  
kiépítésnél a gazdasági szempontokat vesszük figyelembe, akkor a bonyolult 
létesítményekben a munkadíj miatt gazdaságosabb a vízköddel oltó berendezés. Ha az 
üzemeltetést vesszük alapul, akkor a kisebb vízfogyasztás és nagyobb tűzoltási 
hatékonyság miatt hosszú távon a vízköddel oltó berendezés válik költségkímélőbbé 
[3.18]. 
 
A vízköddel oltó berendezéseknél kisebbek a cső keresztmetszetek (ágvezetéknél 12–18 
mm, gerincvezetéknél 42,3–29,6 mm) mint a spinkler rendszernél (ágvezeték: 25–40 
mm, gerincvezeték 200 mm).  
 
A vízködös oltórendszernél a kisebb cseppméretek miatt kisebb a víztartály, vízbetáp 
igény. Egy átlagos irodaház esetében a víztartály térfogati igénye 10–20 m3, a spinkleres 
oltóberendezésnél pedig ezzel szemben 50 – 100 m3.  
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3.49 ábra: Vízköd vagy sprinkler [3.18] 

 
Az oltó berendezéseknél a vízkár mértéke is különbözik. A vízköddel oltó berende-
zéseknél a kis cseppátmérők és hatékony oltásmechanizmus miatt szignifikánsabb kisebb 
vízkárral lehet számolni az oltás vagy rendszer beindulását követően. A spinkleres 
rendszer esetében gyakran nagyobb a vízkár mint a tűzkár. A nagy mennyiségű rozsdás 
barnás színű víz az oltott térbe jutva jelentős kárt okoz [14]. 
 



162 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

[3.1] http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/tvkm (letöltés 
2012.10.13.) 

[3.2] http://www.aqualine.hu/medence-ismerteto/69-medence-feszitett-sullyesztett 
(letöltés 2012.07.18.) 

[3.3] [forrás: http://www.medence-epites.hu/medence-epites/sullyesztett-viztukru-
medence.html] (letöltés 2012.07.10.) 

[3.4] RÁK Tibor: Vízközművek, technológiák, Víztechnológia. In Dr. ÁKOSHEGYI 
György, Dr. NÉMETH István et al: Fürdők kézikönyve. Magyar Fürdőszövetség 
kiadásában, 2006, ISBN 9632185579 pp 379–385 

[3.5] KÓSZÓ József: Uszodák. Koszó/Szukits Könyvkiadó, 2008, ISBN 9634971726 
[3.6] http://www.dinax.hu/dok/dinax_prospektus_2012.pdf (letöltés 2012.10.10.) 
[3.7] RÁK Tibor: Vízközművek, technológiák, Víztechnológia. In Dr. ÁKOSHEGYI 

György, Dr. NÉMETH István et al: Fürdők kézikönyve. Magyar Fürdőszövetség 
kiadásában, 2006, ISBN 9632185579 pp 392–403 

[3.8] http://www.inaqua.hu/Content/Filtermaterial/Fermago_info.htm#uzemi 
(2012.12.13.) 

[3.9] http://www.lemant-pool.hu/szuroegysegek.html (letöltés 2012.06.05.) 
[3.10] http://www.kerexobuda.hu/webaruhaz/products.php/USM-B06/cPath,2_8_10 

(letöltés 2012.11.15.) 
[3.11]  RÁK Tibor: Vízközművek, technológiák, Víztechnológia. In Dr. ÁKOSHEGYI 

György, Dr NÉMETH István et al: Fürdők kézikönyve. Magyar Fürdőszövetség 
kiadásában, 2006, ISBN 9632185579 pp 406–407 

[3.12] RÁK Tibor: Fürdőmedencék, Medencék hidraulikája. In Dr. ÁKOSHEGYI György, 
Dr. NÉMETH István et al: Fürdők kézikönyve. Magyar Fürdőszövetség 
kiadásában, 2006, ISBN 9632185579 pp 177–181 

[3.13] http://www.drbertenyi.hu/medencegepeszet/vizbevezeto-es-elvezeto-
szerelvenyek (letöltés 2012.10.10.) 

[3.14] RÁK Tibor: Élményberendezések. In Dr. ÁKOSHEGYI György, Dr NÉMETH István 
et al: Fürdők kézikönyve. Magyar Fürdőszövetség kiadásában, 2006, ISBN 
9632185579 pp 454–460 

[3.15] www.tuzor.hu (letöltés 2012.09.08.) 
[3.16]  www.tuzfal.hu (letöltés 2012.09.08.) 
[3.17]  www.tyco-fsbp.com Czirok Antal, TBSP (Hungary) Kft., Budapest, 

(let.2012.10.13.) 
[3.18]  forrás: http://vizkodolto.hu/ (letöltés 2012.10.13.) 
[3.19]  http://hadmernok.hu/archivum/2008/2/2008_2_kuti.pdf (letöltés 2012.08.10.) 
 
 



163 

4. GÁZTECHNIKA 

4.1. Bevezetés 

A földgázt – túlnyomó többségében – napjainkban már nem az előfordulás, vagy tárolás 
helyén, hanem az attól nagy távolságra lévő fogyasztási helyeken használják fel. A 
földgáz szállító- és elosztóvezetékek hálózatán keresztül éri el a fogyasztási hely 
telekhatárát. A fogyasztási helyen elhelyezett fogyasztói készülékek, csatlakozó és 
fogyasztói vezetékekkel kapcsolódnak az elosztás és a szállítás rendszeréhez. A 
fogyasztó – aki a vezetéken keresztül a saját felhasználási céljára megvásárolja az 
energiahordozót – számára a szükséges mennyiségű és megfelelő nyomású gázt kell 
biztosítani úgy, hogy a gázellátó rendszer létesítése, üzemeltetése mind műszaki, 
műszaki-biztonsági, mind gazdaságossági szempontból a legoptimálisabb legyen [4.1]. 
 
4.2. Gázellátó rendszerek 

4.2.1.  A gázok vezetékes szállítása 

A gázokat általában csővezetéken szállítjuk a fogyasztási helyig. 
 
Gázvezeték rendeltetés szerinti csoportosítása 
 
1. Gázszállító vezeték (távvezeték) tartozékaival és szerelvényeivel együtt az a 

csővezeték, amely a gázt a termelés gyűjtőhelyéről, illetve gyűjtőállomásától a 
lakótelepülés vagy az átvevő fogyasztó gázfogadó állomásig szállítja. A gázátadó 
állomás a gázszállító vezeték tartozéka [4.2]. 

2. Gázelosztó vezeték (gázközművezeték) szerelvényeivel és tartozékaival együtt 
(gázfogadó állomás, nyomásszabályzó, körzeti nyomásszabályzó stb.) az a 
csővezeték, amely a gázt a gázátadó állomástól – általában közterületen– a fogyasztó 
körzetbe juttatja el; a gázelosztó vezeték leágazása, és az abba beépített első 
elzárószerelvény az elosztóvezeték tartozéka [4.2]. 

3. Csatlakozó vezeték (Leágazó vezeték): a gázelosztó vezeték leágazásába a beépített 
első elzárószerelvénytől a gázmérőig, vagy ennek hiányában a fogyasztó főcsapig 
terjedő vezeték [4.2].  
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A csatlakozó vezeték részei: 
 Bekötővezeték: a csatlakozó vezeték közterületen levő része, az elosztóhálózat 

leágazásába épített elzárószerelvénytől a telekhatárig, ill. közterületi beépítés 
esetén, az épületbe belépésig terjedő vezetékszakasz [4.2]. 

 Alapvezeték: a csatlakozó vezeték telekhatáron belüli – közterületi beépítés 
esetén épületen belüli – alsó szintű, általában vízszintes szakasza. Elhelyezés 
szerint: földi, pincei, szerelőszinti stb. alapvezeték [4.2]. 

 Felszálló vezeték: az épület legalsó szintjén lévő vezetéket (alapvezetéket) 
általában függőlegesen köti össze az egymás fölött lévő épületszinteken 
elhelyezett gázmérőkkel [4.2]. 

4. Fogyasztói vezeték a gázmérőtől, ennek hiányában a fogyasztó főcsaptól a 
gázfogyasztó készülékekig terjedő vezetékszakasz [4.2]. 

 
Gázvezetékek csoportosítása üzemi nyomás szerint 
 
Kisnyomású vezetékek: az üzemi túlnyomás legfeljebb 100 mbar. (Kisnyomás: 25–33 
mbar közé, míg az emelt kisnyomás: 33–100 mbar) Kisnyomású vezetékek találhatók az 
épületeken belül, a lakossági gázkészülékek ezzel a nyomásfokozattal működnek. Emelt 
kisnyomású vezetékeket a hetvenes évek közepéig csak közterületeken alkalmaztak, 
ebben az esetben a nyomásszabályzó távol van a fogyasztóktól, ez a megoldás nagy 
vezetékátmérőt igényel. Ennek alkalmazása sűrű beépítettség mellett előnyös. A 
hetvenes évek közepétől az emelt kisnyomású szolgáltatást alkalmazzák családi házas 
rendszerek esetén is (HW módszer). Ez esztétikus szerelési megoldást tesz lehetővé 
épületen belül [4.2]. 
Középnyomású gázvezeték: üzemi túlnyomás 100 mbar felett, legfeljebb 4 bar körzeti 
gázfogadótól a körzeti nyomásszabályozóig, illetve most már az egyedi 
nyomásszabályozóig [4.2]. 
Nagyközépnyomású gázvezetékek: üzemi túlnyomás 4 bar felett legfeljebb 25 bar. 
Gázátadó állomás, és a gázfogadó állomás közötti szakaszok [4.2]. 
Nagynyomású gázvezetékek: az üzemi túlnyomása 25 bar feletti, ezek a nagy 
szállítóvezetékek [4.2]. 
 

4.1 táblázat: A vezeték névleges üzemi nyomásértékeit szemlélteti [4.3] 

Gázfajta 

Névleges 
üzemi 

nyomás 
pn [mbar] 

Csatlakozási gáznyomás pc [mbar] 
Gázfogyasztó készülék 

nyomásszabályozó 
nélkül 

és fogyasztói 
nyomásszabályozóval 

Kisnyomású elosztó 
vezetékről 

ellátott fogyasztói  
berendezés 

Gázfogyasztó készülék 
nyomásszabályozóval 

Legalább Legfeljebb Legalább Legfeljebb Legalább Legfeljebb 

Földgáz 
25  25  28  23  33  25  100 
85  73  100  73  100  75  100 

Pébégáz 

30  28  33  25  33  30  100 
50  45  55  45  55  45  55 
100  90  105  90  105  90  110 
500 – –  – – 460 510 

 
Csatlakozó és fogyasztói vezetéket úgy kell tervezni, hogy annak elhelyezése, üzemi 
nyomása, anyaga és mérete a gázfelhasználási célokat és a jelen szabályzat előírásait 
kielégítse. A vezeték névleges üzemi nyomása a 4.1 táblázat szerinti legyen [4.3]. 
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4.2.2. Védőtávolságok terepszint alatti elhelyezés esetén 

A csatlakozó vezetéket és a fogyasztó vezeték térszint alatti szakaszát, az alábbi (4.2 
táblázat) védőtávolság betartásával kell vezetni. Kivétel az épület fala, ha azt 
merőlegesen közelíti meg [4.3]. 
 

4.2 táblázat: Védőtávolságok terepszint alatti elhelyezés esetén [4.3] 

Nyomás 
fokozat 

Védőtávolság [m] 

Épületektől 
(MSZ 7048-2) 

Üreges 
túlnyomás 

nélküli 
közműtől, 
műtárgytól 
(MSZ 7048-2) 

Erősáramú 
kábeltől, 
távfűtő 

vezetéktől 
(MSZ 7487-2) 

Vízveze-
téktől 
(MSZ 

7048-2) 

Ipari, nem 
villamos 

vágányoktól 
(MSZ 7048-2)  

Fák 
törzsétől 

(MSZ 
7048-2) 

Kisnyomás 2 (1) 1 (0,5) 

0,5 (0,2) 0,3 (0,1) 

2 (1) 

2 (1) 
Közép-
nyomás 

4 (2) 2 (1) 4 (2) 

Nagyközép
nyomás 

5 (2,5) 2 (1) 5 (2) 

 
A zárójeles távolságok az alkalmazni kívánt műszaki megoldással elérhető védelem 
mellett tervezhetők. A terv térjen ki a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték 
védőtávolságon belüli alábbi tilalmakra és korlátozásokra: 

 a védőtávolságon belül nem szabad a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető, 
ellenőrzését akadályozó tevékenységet (pl. földmunkát) végezni, illetve ilyen 
létesítményt (pl. épületet, oszlopot stb.) elhelyezni. 

 épület alatt csatlakozó és fogyasztói vezeték nem helyezhető el [4.3]. 
 
4.2.3. A csatlakozó és fogyasztói vezeték anyagai 

A csatlakozó és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a tartozékát képező 
szerelvények kötéseinél megengedett [4.3]. 
 
Acélcső: az MSZ EN 10208-2 – Acélcsövek éghető közegek csővezetékeihez. Műszaki 
szállítási feltételek, vagy az MSZ EN 10255 – Hegesztésre és menetvágásra alkalmas 
ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. - szabványnak feleljen meg. 
Hegesztett kötéssel, hagyományos módon történő kivitelezés esetén hegesztett 
acélcsövek MSZ EN 10220 – Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és 
hosszegységenkénti tömegek című szabvány szerinti méretűek és az MSZ EN 10296 -1 – 
Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra – hegesztett acél szerinti 2. 
minőségi csoportúak legyenek. 16 [bar] üzemi nyomásnál nagyobb nyomású 
acélcsövekre az MSZ EN 1594 – Gázellátó rendszerek. 16 [bar]-nál nagyobb üzemi 
nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények – szabvány vonatkozik [4.3]. 
 
Rézcső (forrasztható és sajtolható kötéssel): Kemény forrasztással történő kivitelezés 
esetén. MSZ EN 1057 szerinti minőségűek (Cu-DHP) és méretválasztékúak legyenek. A 
csövek minimális falvastagsága 1 [mm] legyen. Keménységi fokozat szabadon szerelt 
vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény”(R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) 
fokozatú is lehet [4.3]. 
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A rézcsőre vonatkozó követelmények szabványai: 
MSZ EN 1057 Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz 
részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra MSZ EN 1254-1 Réz és rézötvözetek. 
Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan 
kemény forrasztható véggel prEN 1254-7 Présidomos végű szerelvények fémcsövekhez 
[4.3]. 
 
Polietilén cső: Kizárólag földbe fektetve, épületen kívül alkalmazható, valamint épület 
falához vagy gázmérőhöz történő felállás esetén acél anyagú védőcsőben szerelve. 
Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozó utasítás szerint történhet (MSZ EN 
1555 Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek. szabvány 
sorozat)[4.3]. 
A polietilén csövek rugalmasak, lehetőséget adva a munkaárok mellett történő 
szerelésnek. A szerelés végeztével a készre szerelt cső leengedhető. A polietilén csövek 
egymáshoz és idomaikhoz tompahegesztéssel, tokos hegesztéssel (polifúziós hegesztés), 
és elektrofúziós (elektrofitting) hegesztéssel köthetők. Ezen kötések mindegyike 
húzásbiztos, így irányváltoztatásnál nem igényelnek külön kitámasztást [4.4]. 
 
PE csövek jelölése gázcső esetén:  

 

 
4.1 ábra: PE csövek jelölése gázcső esetén [4.4] 

 
4.2.4. A csatlakozó és fogyasztói vezeték kötései 

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél acél- és PE csőanyag esetén 
hegesztett kötést, rézcső kötéseinél forrasztott, vagy présidomos, rozsdamentes acélcső 
esetén présidomos kötést szabad alkalmazni [4.3]. 
Polietilén cső és fémcső átmenet történhet sajtolt, menetes, vagy hegeszthető PE–acél, 
forrasztható PE–réz, présidomos réz–PE átmeneti idommal [4.3]. 
A PE–fém cső átmeneti idom alkalmazása eseten a PE cső szabadon szerelt szakaszát 
acél védőcsőbe kell helyezni [4.3]. 
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Menetes, karimás, roppantógyűrűs, hollandis kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, 
mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, műszerekhez és karimás csővég lezárásokhoz 
alkalmazhatók [4.3]. 
A csatlakozó és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél nem oldható kötéseket kell 
alkalmazni. Oldható kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, 
szigetelő közdarabokhoz, műszerekhez és csővég lezárásokhoz alkalmazhatók [4.3]. 
 
Fekete acélcsövek szerelése hegesztett kötéssel [4.3]: 

 4,5 [mm] falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat – 
tompa illesztéses – lánghegesztési eljárással szabad hegeszteni. 

 a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat bevont 
elektródás – az üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt 
elektródával – kézi ívhegesztéssel kell hegeszteni. 

 Mindazon acél vezetékeknél, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, 
azt a vonatkozó szabvány szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési 
utasításnak (WPS) megfelelően kell végezni. 

 
4.2 ábra: Tompavarratos hegesztett kötés [4.5] 

 
Rozsdamentes acélcsövek és rézcsővek szerelése présidomos kötéssel 
 
Napjaink egyik legkorszerűbb kötési technológiájának mondható kötési eljárás, ahol a 
csővezetékeket és idomokat „fittingeket” présszerszám segítségével kötik össze láng 
alkalmazása nélkül. A szereléskor az adott gázszolgáltató technológiai utasítása szerint 
kell eljárni. A rozsdamentes acélcsövekre a DVGW TS 233, a rézcsövekre az MSZ EN 
1057 szabvány vonatkozik. 
 
A présidomos kötés előnyei: 

 oldhatatlan, mechanikailag stabil, megbízható, 
 tűzvédelmi szempontból is teljes mértékben biztonságos, 650 °C hőmérsékleten, 

1 bar nyomáson 30 percig nem engedi át a gázt, 
 láng használata nem szükséges, kiválóan alkalmas lakások meglévő gáz-

vezetékeinek felújítására, 
 szerszámigénye kicsi, csak présszerszám szükséges, 
 a kötés rendkívül gyors, egyszerű, olcsó, a présszerszámba fektetett összeg 

gyorsan megtérül. 
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Rézcsövek szerelése keményforrasztott kötéssel 
 
A keményforrasztásnál a munkahőmérséklet 450 °C fölött helyezkedik el. Kemény-
forraszként leggyakrabban a CP 105 (L–Ag2P) réz–ezüst–foszfor forraszt és a CP 203 (L–
CuP6) réz–foszfor forraszanyagot használják [4.8]. 
 
PE csövek szerelése tompahegesztéssel 
 
A gáztechnikában található PE csöveket többféle technológiával szerelhetjük. Ezek közül 
az első a tompahegesztéssel történő csőszerelés. Ez az oldhatatlan csőkötések 
legáltalánosabb és leggazdaságosabb fajtája.  
 

 
 

 
4.3 ábra: Tompahegesztés egyszerűsített sémája és a hegesztő berendezés [4.6; 4.10] 

 
A szerelési technológia a következő: 
a) előkészítés: a csővégek merőlegesítése gyalulással,  
b) dudorképzés: a felmelegített fűtőtükör a hozzányomott csőfelületeken dudort képez,  
c) varratképzés: a csővégek összenyomásával a képlékeny állapotú dudorok össze-

hegedve varratot képeznek. 
 
A tompahegesztés megfelelőségét a varratdudor reprezentálja. A dudor méreteit és a 
csontszélességet – a csőátmérő és a falvastagság függvényében – előírások rögzítik. Egy 
manuális hegesztési varrat alakot mutat be a 4.4 ábra. Az automata hegesztéssel készült 
varratok esetében a 4.7 ábrához képest a csont keskenyebb és a dudor nem szív-, 
hanem inkább félkörhöz hasonló alakot vesz fel (ez a vízi-közműveknél lényeges 
hidraulikai viszonyokat kedvezően befolyásolja) [4.6]. 
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4.4 ábra: Varrat alakja manuális hegesztésnél [4.6] 

 
PE csövek szerelése elektrofúziós hegesztéssel 
 
Az elektrofúziós hegesztés egy speciális un. „elektrofitting” segítségével megvalósított 
csőkapcsolat. Ez az eljárás D 20-630 mm csőátmérők között alkalmazható. Mégis 
elmondható, hogy D 315 mm csőméret felett a felmerülő kötési hibalehetőségek miatt 
csak hibaelhárításban játszik szerepet. A hegesztési folyamat automatizált. 
 

 
 

4.5 ábra: Elektrofittinges hegesztés vázlata és a berendezés [4.6; 4.10] 
 
A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei [4.3]: 
 
a) Acélcső esetén 

 
A szabadon szerelt fogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni. A csőbilincsek 
(csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek [4.3]. 
 
Feltétlenül bilincsezni kell a következő helyeken [4.3]: 

 gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán, 
 gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján, 
 gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján. 

Bilincsezés megfogási távolságai [4.3]: 
 1"-ig 1,5 m 
 1" felett 2,0 m. 

b) Réz cső esetén 
 

A bilincsek elhelyezésénél az alábbi rögzítési távolságokat kell betartani. 
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4.3 táblázat: Rögzítési távolság a csőátmérő függvényében [4.3] 
Csőátmérő [mm] 15 18 22 28 35 42 54 

Rögzítések egymástól 
mért távolsága [m] 

1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 

 

 
4.6 ábra: Csőbilincsek acélcső esetén [4.3] 

 

 
4.7 ábra: Csőbilincsek rézcső esetén [4.3] 

 
4.3. Nyomásszabályozás eszközei 

Különösebb bizonyítás nélkül belátható, hogy egy vezeték szállítókapacitása a nyomás 
emelésével növekszik, tehát a szállításban és az elosztásban célszerű a lehető 
legnagyobb nyomást alkalmazni. A biztonságtechnika oldaláról nézve azonban a lehető 
legkisebb nyomás alkalmazása a legbiztonságosabb. A fogyasztó gázellátását tehát egy 
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olyan rendszerről biztosítjuk, melynek nyomása változó és magasabb értékű, mint a 
fogyasztói igény, ezért az ellátórendszert a fogyasztói készülékkel összekötő vezetékbe 
egy olyan „fojtó szerelvényt” kell beépítenünk és működtetnünk, amely a fogyasztó 
tervezett határok között változó fogyasztása ellenére is „közel állandó” és – a gáz fojtása 
(expanziója) következtében – kisebb értékű nyomást biztosít. A fogyasztó szempontjából 
a nyomás „állandósága” lényeges üzemviteli és biztonságtechnikai kérdés, hiszen a 
készülékek tervezett üzemi paraméterei (stabil égés, leadott hőteljesítmény stb.) csak 
megfelelő csatlakozási gáznyomással garantálhatóak. Mindez azonban nem biztosítható a 
fojtó szerelvény egyszeri, célszerűen történő beállításával, mivel egyrészt az ellátó-
rendszerből érkező gáz nyomása – ahogy azt már említettük – változó (gondoljunk csak 
arra, amikor a téli csúcsidőszak megnövekedett gázigénye következtében az 
elosztóvezeték nyomása lecsökken), másrészt a fogyasztó a saját törvényszerűségei 
szerint változtatja gázigényét. A fojtószelep kimenő nyomásának állandó értéken 
tartásához az átáramlási keresztmetszet folyamatos utánállítására, szabályozásra van 
szükség. Azért, hogy ez az értéktartó szabályozási feladat megvalósuljon meg kell adni a 
kimenő nyomás értékét, meg kell mérni a kialakuló nyomás tényleges értékét, a két 
nyomásértéket össze kell hasonlítani, és az eltéréstől függően a folyamatba be kell 
avatkozni. A beavatkozás az átáramlási keresztmetszet módosításával történik, aminek 
hatására a kimenő nyomás megváltozik, tehát a nyomásmérést, az előírt értékkel 
történő összehasonlítást ismét el kell végezni és a folyamatba ismételten be kell 
avatkozni. Ily módon a szabályozás egy zárt hatásfolyamat, a szabályozási kör 
formájában valósul meg. A (közvetlen működésű) gáznyomás-szabályozó tehát az a 
berendezés, amely a fojtó szerelvényt (szerelvényeket) tartalmazza, és megfelelően 
működteti. A kívánt kimenő nyomás értékét (alapjel) a szabályozó rugó megfelelő 
előfeszítésével adjuk meg, a mérést és az összehasonlítást membránnal végezzük. Az 
alapjeltől való eltérés esetén a beavatkozással (szelepelmozdulás) a fojtás mértékét 
változtatjuk [4.1]. 
 
A nyomásszabályozókat a következők szerint csoportosíthatjuk: 

 házi nyomásszabályozó, amelyeknek gázterhelése legfeljebb 40 [m3/h], bemenő 
nyomásuk legfeljebb 16 [bar], 

 egyedi nyomásszabályozó állomás, amelynek gázterhelése nagyobb, mint 40 
[m3/h], de legfeljebb 200 [m3/h], bemenő nyomása kisebb, mint 100 [bar], 

 ipari nyomásszabályozó állomás, amelynek gázterhelése nagyobb, mint 200 
[m3/h], és bemenő nyomása kisebb, mint 100 [bar]. 

 
4.3.1. Gáznyomás-szabályozók szerkezeti felépítése és működése 

Ma már rengeteg cég gyárt olyan kompakt házi, vagy egyedi gáznyomás-szabályozókat, 
melyek közös jellemzője, hogy a szabályozás, mint alapfunkció mellett további – a 
fogyasztó, valamint a fogyasztói rendszer védelmével összefüggő – biztonságtechnikai 
részfunkciókat megvalósító szerkezeti egységek (biztonsági gyorszár és lefúvatószelep, 
túláramra, hőre záró biztonsági záróelemek, gázhiány-biztosító, biztonsági membránok 
stb.) is a gáznyomás-szabályozó szerves részét képezik. Emellett, jellemzően házi és 
egyedi teljesítmény kategóriában (4–50 m3/h gázterhelésre), megjelentek a kétfokozatú, 
kompakt nyomásszabályozók is. 
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Kétfokozatú, kompakt házi gáznyomás-szabályozók jellemzői: 
 

4.8 ábra: Kétfokozatú kompakt házi gáznyomás-szabályozó [4.1] 
 

 a szabályozó (értelemszerűen) két darab nyomásszabályozó egységet tartalmaz, 
tehát a belépő oldali nyomást két lépcsőben szabályozza a beállított kilépő 
nyomás értékére, 

 mivel az 1. szabályozási fokozat kimenő nyomása (az a köztes nyomás, ami 
egyben a 2. szabályozási fokozat belépő nyomása) viszonylag széles belépő 
nyomástartományban „állandó” értékű, ezért a gáznyomás-szabályozó által 
leadott gázmennyiség kevésbé függ az elosztóvezetéki gáznyomás változásaitól, 

 jobb a készülék szabályozási pontossága, ami jellemzően 5%, 
 a pontosabb – minőségibb – szabályozás pontosabb gázmennyiség-mérést 

biztosíthat, 
 mivel a köztes nyomás értéke jelentősen kisebb, mint a bemenő nyomás 

(középnyomás), ezért a 2. szabályozási fokozat meghibásodása esetén a 
fogyasztói vezetékrendszerre kisebb (~150–250 mbar) nagyságú nyomás kerülne 
akkor, ha a beépített biztonsági egységek valamilyen oknál fogva nem lennének 
képesek a beavatkozásra (ez szinte minden esetben csak tudatos és felelőtlen 
emberi magatartással idézhető elő), 

 beépített – jellemzően alsó és felső kapcsolású – biztonsági gyorszárral és 
lefúvató szeleppel rendelkeznek, 

 korszerű kialakítás esetén az azonos alapkialakításra épülő típusok különféle 
átömlési irány, beépítési és csatlakozási méret megvalósítását teszik lehetővé 
amellett, hogy a korábban beépített (túlnyomórészt egyfokozatú) gáznyomás-
szabályozókkal is csereszabatosak, 

 további biztonságtechnikai részfunkciókat megvalósító elemeket, szerkezeti 
egységeket is integrálhatnak, 

 napjaink szabályozói megfelelnek a legszigorúbb nyugat-európai 
követelményeknek is (pl. a készülékház, valamint az erőátvitelben közvetlenül 
részt vevő alkatrészek fokozott szilárdsága stb.), 

 a szabályozóból – a szerkezet egyszerűsítésével – egyfokozatú gáznyomás-
szabályozó is kialakítható. 
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4.9 ábra: Kétfokozatú kompakt házi gáznyomás-szabályozó szerkezeti felépítése [4.1] 

 

 
4.10 ábra: Kétfokozatú kompakt házi gáznyomás-szabályozó szerkezeti felépítése [4.1] 
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4.3.2. A gáznyomás-szabályozó egység működése 

A beépített gázszűrőn, a beömlő furaton és a nyitott gyorszár szelepen keresztül a gáz a 
szabályozó 1. fokozatának csőszelepéhez (1. fojtás) jut. Az ábra a szelepet zárt 
állapotban mutatja. Az 1. szabályozási fokozat érzékelő membránját a fokozat kimenő 
nyomása (köztes nyomás) tartja rugóerő ellenében egyensúlyi helyzetben. Gázelvételnél 
– a köztes nyomás csökkenésével a záróirányú erő lecsökken – a csőszelep – a rugóerő 
hatására – nyitási irányba mozdul el és a közbenső nyomású gáz az átvezető furatba 
áramlik. Az átvezető furaton keresztül a gáz a 2. szabályozási fokozat szelepülékéhez (2. 
fojtás), majd onnan a kilépő csonkba jut. Az üléket lezáró szelepet a 2. fokozat érzékelő 
membránja karáttételen és rudazaton keresztül mozgatja. A membránt a kimenő 
nyomás tartja a szabályozórugó ellenében egyensúlyi helyzetben. A 2. szabályozási 
fokozat működése – elviekben – megegyezik az 1. szabályozási fokozatnál leírtakkal, 
tehát gázelvételnél nő, fogyasztáscsökkenésnél csökken az átáramló keresztmetszet 
[4.1]. 
 
Ha a gázelvétel teljesen megszűnik, akkor a szabályozási fokozatok lezárják a 
gázáramlást. A gáztömör záráshoz a névleges működési nyomásnál nagyobb 
nyomásértékre (záróerőre) van szükség, ezért gázfogyasztás hiányában a gáznyomás-
szabályozó utáni zárt vezetékszakaszban a szabályozó névleges kilépő nyomásánál – a 
zárónyomás osztálynak megfelelő – jellemzően 10–20%-al nagyobb nyomásérték – a 
zárónyomás – alakul ki [4.1]. 
 
A biztonsági gyorszár egység működése 
 
A belépő nyomású térben – a gázáramlás irányát tekintve az 1. fokozat előtt – lévő 
gyorszárszelep mindaddig nyitva van, amíg a gyorszár membránt és a hozzá kapcsolódó 
kehelyszerű alkatrészt a kimenő nyomás rugók ellenében a rajz szerinti egyensúlyi 
helyzetben tartja. A kehely, egy kosárszerű alkatrészben függőlegesen elmozdulni tudó 
golyókat kívülről a gyorszártengely kisebb átmérőjű lépcsőjéhez nyomja, és így 
megakadályozza azt, hogy a tengely végéhez rögzített szeleptányért a zárórugó a 
szelepülékre zárja. Ha a szabályozó kimenő nyomása egy beállított alsó értéknél kisebb, 
vagy egy felső értéknél nagyobb, akkor a membrán a kehellyel együtt jobbra vagy balra 
mozdul el. Mindkét esetben a golyók kimozdulnak a tengely válla alól, és a szeleptányért 
a zárórugó a ház részét képező szelepülékre zárja, megszüntetve ezzel a – belépő 
nyomású – gáz áramlását. A felhúzógomb (vagy a kicsavarható és fordított helyzetben a 
gyorszár egység tengelyére rögzíthető záródugó) meghúzásakor a szeleptányér a 
szelepülékről elemelkedik. A beállított kimenő nyomás kialakulása után a membrán a 
rajz szerinti pozícióba visszaáll, a golyók a tengelyt reteszelik és a gyorszár nyitott 
helyzetben marad [4.1]. 
 
A biztonsági lefúvatószelep működése 
 
A beállított lefúvatási nyomás elérésekor a 2. szabályozási fokozat membránja – a 
lefúvató, valamint a szabályozórugó erőhatásának ellenében – elemelkedik a lefúvató 
szeleptől (a szabályozó 2. fokozatának szelepe zárt helyzetben van), így a gáz a 
rugóházon található zárósapka résein át a szabadba, illetve ha a sapka helyére lefúvató 
vezeték csatlakozik, akkor ebbe a vezetékbe távozik. A rendellenesen magas túlnyomás 
megszűnésekor a szelep visszazár [4.1]. 
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Egyfokozatú, kompakt házi gáznyomás-szabályozók jellemzői: 
 

 
4.11 ábra: Egyfokozatú, kompakt házi gáznyomás-szabályozó [4.1] 

 
Az egyfokozatú, kompakt házi gáznyomás-szabályozó jellemzői: [4.1] 
 

 a szabályozó egy darab nyomásszabályozó egységet tartalmaz, tehát a bemenő 
nyomást egy lépcsőben szabályozza a beállított kimenő nyomás értékére, 

 a leadott gázmennyiséget a bemenő nyomás értéke jelentősen befolyásolja, ezért 
magasabb belépő nyomáson több, alacsonyabb értéken pedig kevesebb 
gázmennyiséget ad le, emiatt a különféle belépő nyomás-tartományokhoz eltérő 
típusú szabályozók tartoznak, 

 a készülék szabályozási pontossága jellemzően 10%, 
 a szabályozási fokozat meghibásodása esetén a fogyasztói vezetékrendszeren a 

bemenő nyomással megegyező nagyságú nyomás alakulhat ki akkor, ha a 
beépített biztonsági egységek valamilyen oknál fogva nem lennének képesek a 
beavatkozásra (ezt már tudatos és felelőtlen emberi magatartással elő is idézték), 

 beépített – jellemzően alsó és felső kapcsolású – biztonsági gyorszárral és 
lefúvató szeleppel rendelkeznek, 

 szerkezete egyszerűbb, mint a kétfokozatú szabályozóé, ezért némileg olcsóbb is 
annál, 

 hazánkban – jelenleg – ezekből a típusokból üzemel a legtöbb (pl. KHS-2 
típuscsalád). 
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4.3.3. Egyfokozatú, kompakt házi gáznyomás-szabályozó szerkezeti 
felépítése, működése 

 
4.12 ábra: Egyfokozatú, kompakt házi gáznyomás-szabályozó szerkezeti felépítése [4.1] 

 
A gáznyomás-szabályozó egység, illetve a biztonsági lefúvatószelep működése 
 
Az egyfokozatú gáznyomás-szabályozó működése elviekben megegyezik a kétfokozatú 
szabályozó 2. szabályozási fokozatánál ismertetettekkel. A lefúvatószelep működése 
szintén a korábbiakban leírtakkal jellemezhető [4.1]. 
 
A biztonsági gyorszár egység működése 
 
A záróelem mindaddig nyitva van, amíg a gyorszár membránt a kimenő nyomás a rugó 
ellenében a rajz szerinti egyensúlyi helyzetben tartja. A gyorszártengely az elmozdulás 
ellen – a kisebb átmérőjű vállkialakításnál – egy reteszcsappal rögzített. Ha a szabályozó 
kimenő nyomása egy beállított alsó értéknél kisebb, vagy egy felső értéknél nagyobb 
lesz, akkor a membrán felfelé vagy lefelé mozdul el. Mindkét esetben a reteszcsap 
kimozdul a tengelyvállból és a záróelemet – az indítógombban elhelyezett és az ábrán 
nem látható – zárórugó a ház részét képező szelepülékre szorítja, megszüntetve a gáz 
áramlását. Az indítógomb lassú benyomásakor a záróelem a szelepülékről azonnal nem 
emelkedik el – mivel külső  oldalára ható belépő nyomás az elemet a szelepülékre 
nyomja – ezért az elmozduló gyorszártengely kúpos vállrésze először csak egy kisebb 
átáramló keresztmetszetet biztosít – a kezdetben nyitott állapotú szabályozószelepen 
keresztüli – gázfeltöltéshez. A megoldással csökkenthető a szabályozó indítási 
túllendülése. A megfelelő nyomás kialakulása után a membrán a rajz szerinti pozícióba 
áll vissza, a reteszcsap a tengelyt rögzíti és a gyorszár nyitott helyzetben marad [4.1]. 
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Kompakt, egyedi gáznyomás-szabályozók jellemzői: 
 
A gyártók – a gyártás gazdaságosságát szem előtt tartva – nagyon gyakran a házi 
kategóriájú gáznyomás-szabályozók teljesítményét fokozzák a szelepátmérők – 
kétfokozatú nyomásszabályozók esetén – a köztes nyomás növelésével, illetve egyéb 
műszaki megoldással (pl. kiegyenlített szelepek, merülőcső), vagy mindezek mellett –
„adminisztratív” megoldásként – a legkisebb belépő nyomás megengedett értékének a 
felemelésével. Tapasztalataim szerint egy kétfokozatú gáznyomás-szabályozó esetén a 
fenti megoldásokkal a teljesítmény – a szabályozás minőségének a jelentős romlása 
nélkül – 50 m3/h névleges teljesítményértékig növelhető. 50 m3/h névleges fogyasztás 
felett, kisnyomású névleges kimenő nyomásra tervezett szabályozó esetén a kilépő oldal 
névleges méretének a növelése is indokolt lehet azért, hogy a kilépő gáz sebessége egy 
megengedett legnagyobb érték alatt maradjon (pl. KHS100 típus).  
 
A készülék nyomásszabályozók jellemzői: 

4.13 ábra: Készülék nyomásszabályozók [4.1] 
 
Egyes egyfokozatú, közvetlen működésű, egyedi gáznyomás-szabályozók névleges 
kimenő nyomása – a bemenő nyomástól függően – akár középnyomású is lehet. A 
szabályozók elé minden esetben önálló gázszűrőegységet kell beépíteni. 
Az MSZ EN 88 szerinti készülék gáznyomás-szabályozók legfeljebb 200 mbar bemenő 
nyomásig alkalmazhatóak. A szabályozókat a külső mechanikai igénybevételekkel 
szembeni szilárdság szempontjából különféle szabályozócsoportokba lehet sorolni. A 
szabályozókat a bemenő nyomáshoz és az átáramló mennyiséghez tartozó kimenő 
nyomástól való eltérés alapján szabályozóosztályokba lehet sorolni. A szabályozó 
membrán sérülése esetén korlátozott a kiáramló gáz mennyisége (biztonsági membrán, a 
légzőnyílásokba épített mennyiségkorlátozó). A biztonsági membránnal vagy 
mennyiségkorlátozóval szerelt készülékeket – szinte kizárólag – csak vízszintes 
membránsíkkal lehet beépíteni. Opcióként – a biztonsági membrán nélküli kialakítások – 
biztonsági lefúvatószeleppel is készülhetnek. Egyes típusok – nem rendellenes – 
tulajdonsága, hogy a gázelvétel megszűnéskor nem zárnak gáztömören, ezért ezt a tényt 
a készülék üzemvitelének szempontjából figyelembe kell venni [4.1]. 
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A gázmérő nyomásszabályozók jellemzői: 
 

 
4.14 ábra: Gázmérő nyomásszabályozók [4.1] 

 
Függőleges tengelyű átömléssel, közvetlenül a (kétcsonkú membrános háztartási) 
gázmérők belépő csonkjára kerülnek beépítésre. Biztonsági lefúvatószelep nélkül 
készülnek, tehát a szabályozó üzemszerűen nem bocsát ki gázt (belső térben elhelyezett 
gázmérők). Biztonsági membránnal, és automatikus működésű gázhiány-biztosítóval 
szereltek. A megengedett legnagyobb belépő nyomás értéke 100 mbar. A névleges 
kimenő nyomás jellemző értéke 26 mbar. A gázmérő nyomásszabályozók legnagyobb 
hazai „fogyasztója” – a kiterjedt (emelt) kisnyomású elosztóhálózattal rendelkező – 
FŐGÁZ Rt. [4.1]. 
 
Gázmérő nyomásszabályozó szerkezeti felépítése: 

 
4.15 ábra: Gázmérő nyomásszabályozó szerkezeti felépítése [4.1] 
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A gáznyomás-szabályozó egység működése 
 
A korábbiak alapján az olvasó számára talán már egyértelmű a fent vázolt – karáttétel 
nélküli rudazatos kialakítású – szabályozó egység működése. Megjegyezve, hogy a 
bemenő oldali nyomás változásának „zavarását” – membránnal – kiegyenlített 
(kedvezőbb erőjáték) szabályozó szeleppel küszöbölték ki a konstruktőrök [4.1]. 
 
A gázhiány-biztosító egység működése 
 
Gázkimaradás esetén a szabályozószerkezet nyitóirányba (lefelé) mozdul el, és a 
gázhiánybiztosító szelep a rugalmas felületű zárólapja a szelepülékre zár. A bemenő 
nyomás visszatérésekor, ha kilépő oldali gázrendszer tömör (pl. gázhiány-biztosítós 
készülék, elzárt kézi működtetésű elzárószerelvény, mágnesszelep), akkor egy 
korlátozott mennyiségű (30 l/h) gázárammal (a gázhiány-biztosító záróelemén egy apró 
furat található) megtörténik a vezetékszakasz feltöltése, és a szabályozó automatikus 
újraindulása. A korábban ismertetett készülék nyomásszabályozók hazai típusának (KKS-
2-25A) a működése azonos a fentiekben ismertetett gázmérő nyomásszabályozóéval 
(KMS-1-25A). Felépítése – a túlnyomórészt közös alkatrészek felhasználása miatt – 
szintén hasonló, leszámítva azt, hogy eltérő kialakítású készülékházzal, valamint 
gázhiány-biztosító szelep nélkül készül [4.1]. 
 
4.3.4. Gáznyomás-szabályozók elhelyezése 

A nyomásszabályozók elhelyezhetők: 
 

 telekhatáron kerítésben, 
 telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében, 
 épület falán, vagy falába süllyesztve, 
 kapualjban, 
 épületen belül, 
 épület lapos tetején, 
 épületen kívül földbe süllyesztve az elosztói/forgalmazói engedélyes technológiai 

utasítása szerint. 
 

   
   

4.16 ábra: Épület falába süllyesztett házi vagy egyedi gáznyomás-szabályozók [4.1] 
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4.17 ábra: Telekhatáron, vagy telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében elhelyezett 
házi gáznyomás-szabályozó és mérőállomások [4.1] 

 

4.18 ábra: Telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében elhelyezett, földbe süllyesztett 
és üzemközben kiemelhető kivitelű, illetve részben térszint alá telepített házi gáznyomás-

szabályozó állomások [4.1] 
 
4.4. A gázmennyiség-mérés eszközei és elhelyezésük 

A mérés elve szerint megkülönböztetünk [4.9] 
 a nyomásváltozás mérésének elvén, 
 a kiszorításos térfogatszámlálás elvén, valamint  
 a sebességmérés és impulzusszámlálás elvén működő gázmérőket. 

 
Az első csoportba sorolható mérőperemes, vagy Venturi-csöves mérők a fogyasztói 
körben nem használatosak. 
 
A térfogatszámlálás elvén működő mérők jellegzetes példája [4.9] 

 a membrános háztartási gázmérő és 
 a forgódugattyús gázmérő. 

A sebességmérés és impulzusszámlálás elvén működnek a turbinás mérők [4.9]. 
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4.4.1. Membrános háztartási gázmérők 

A membrános gázmérő működési elve [4.9] 
 
A bal oldali csonkon érkező gáz a tolattyú bal oldali helyzetében a membrán jobb oldalára 
áramlik, azt kitölti, és a membránt a bal oldali szélső helyzetbe mozdítja át. A tolattyú 
ekkor mechanikus kapcsolat révén átvált és jobb oldali helyzetébe kerül, megnyitva a gáz 
útját a membrán bal oldalára. A benyomuló gáz a membránt jobb oldali szélső helyzetébe 
mozdítja át, és közben a membrán a jobb oldali kamrából gázt nyom a fogyasztói 
vezetékbe. Az egy ütem alatt kiszorított gáztérfogat a membrán két szélső helyzetének 
megfelelő. A mérő két leolvasása között eltelt időtartam során a számlálómű rögzíti, 
hogy ezt az egységnyi térfogatot a mérő hányszor bocsátotta át a fogyasztói vezetékbe, 
és így az áthaladt gáztérfogat összesen:  

 
V = n · Vmérőkamra      (4.1) 

Ahol 
n a mérőciklusok száma,  
Vmérőkamra a membrán két szélső helyzete között kialakuló mérőkamra térfogata. 
 
(A gyakorlatban az átbocsátott gáztérfogatot gyakran Q-val jelölik.) 
 
Membrános háztartási gázmérő működési elve [4.9] 
 

 
4.19 ábra: Háztartási gázmérő szerkezeti kialakítása [4.9] 
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A hagyományos membrános gázmérő szerkezeti elemei [4.9] 
 

 
4.20 ábra: Membrános gázmérő szerkezeti kialakítása [4.9] 

 
A korszerű mérők kialakításának jellemzői: [4.9] 
 
– a mérő háza mélyhúzott acéllemez, amely kötéseivel és tömítéseivel biztosítja a kívánt 
hőálló tulajdonságokat és gázzáróságot [4.9]; 
 
– a membrán anyaga a korábban – városi gáznál – használt kecskebőr helyett műanyag. 
A szintetikus anyagú membrán nem szárad ki, nem változtatja alakját, és ezért a mérési 
térfogat nem változik. A membrán alakja a korszerű mérőkben kör- vagy stadionforma 
(tehát erősen lekerekített, de nem kör alak) [4.9]; 
 
– a vezérlőmű feladata a membrán és a tolattyúk összehangolt mozgatása, mégpedig 
úgy, hogy a mérő hibája a lehető legkisebb maradjon. Ez azt jelenti, hogy a gáz útját 
egyik vagy másik kamrában korábban kell zárni, mint amit a membrán szélső helyzete 
meghatározna. Ennek a feltételnek a függőleges forgattyús tengely felel meg, amely 
lehetőleg kevés helyen csapágyazott. A mérőszerkezet és a számlálómű közötti 
kapcsolatot kuplung és fogaskerék áttétel biztosítja. A korszerű mérőkben visszaforgás 
gátló szerkezet is található [4.9]; 
 
– a tolattyúk alakja négyszögletes lehet és ezek párhuzamos – lengő – mozgást 
végeznek, vagy bemetszett kör alakú, amely forgómozgást végez [4.9]. 
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A membrános háztartási gázmérők jellemző adatai  
 

4.4 táblázat: Méretsor és jellemző térfogatáram-értékek [4.9] 
Legnagyobb térfogatáram 
Qmax [m3/h] 

Legkisebb térfogatáram felső értéke 
Qmin [m3/h] 

Korábbi 
gázmérőjelölés 

2,5 0,016 G1.6 
4 0,025 G2.5 
6 0,040 G4 
10 0,060 G6 
16 0,100 G10 
25 0,160 G16 
40 0,250 G25 
65 0,400 G40 
100 0,650 G65 
160 1,000 G100 

 
Megjegyzés: A membrános mérők nagyságának megnevezéséhez szokásos a „G” betű 
használata. Az utána következő szám a legkisebb megengedett térfogatáram 
százszorosa, m3/h mértékegységben [4.9]. 
 
Pontossági követelmények 
 
Az elszámolással kapcsolatos igények miatt a mérők pontosságának nagy jelentősége 
van. A nemzetközi mérésügyi szervezet előírásokat ad azokra a határokra, amelyen a 
hibának belül kell lennie [4.9]. 
A mérési hiba: 

%  , 100   
érték tényleges

érték tényleges -érték  mért  hiba Mérési     (4.2) 

 

 
4.21 ábra: Példa egy membrános háztartási mérő hiba- és ellenállásgörbéjére  

(Rombach G4-RF1) [4.9] 
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A megengedett hiba értéke 
 

4.5 táblázat: Hőmérséklet-kompenzátor nélküli mérők [4.9] 

Térfogatáram Legnagyobb megengedett hiba 

Qmin  Q  0,1 Qmax  3% 
0,1 Qmax  Q  Qmax  1,5% 

 
4.6 táblázat: Hőmérséklet-kompenzátorral szerelt gázmérők [4.9] 

Térfogatáram Környezeti hőmérséklet Legnagyobb megengedett hiba 

Qmin  Q  0,1Qmax 

+20  5 °C  3% 
+10  5 °C és +30  5 °C  3,5% 

+ 5 °C alatt és +35 °C 
felett 

 4% 

0,1 Qmax  Q  Qmax 

+20  5 °C  1,5% 
+10  5 °C és +30  5 °C  2% 

+ 5 °C alatt és +35 °C 
felett 

 2,5% 

 
Üzemi nyomás, megengedett nyomásveszteség 
 
A névleges üzemi nyomás legkisebb értéke 0,1 bar legyen. 
A gázmérő működése során mérhető nyomásveszteség megengedett értékei (1,2 kg/m3 
sűrűségű levegővel mérve): 
 

4.7 táblázat: Megengedett nyomásveszteség értékek [4.9] 

Qmax 

[m3/h] 

Nyomásveszteség legnagyobb megengedett értéke 
első hitelesítésnél [Pa] 

Korábbi 
gázmérő-
jelölés Qmax értéknél Qmin  Q  2 Qmin 

2,5 

200 

60 

G1.6 
4 G2.5 
6 G4 
10 G6 
16 G10 
25 

300 

G16 
40 G25 
65 G40 
100 

100 
G65 

160 G100 
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A membrános mérők jellemző tulajdonságai  
 
Előnyök [4.9]: 

 igen nagy az átfogható mérési tartomány, tehát a már elfogadható hibával 
mérhető térfogatáramnak (Vmin, illetve a katalógusokban gyakran Qmin) és a 
legnagyobb, még mérhető térfogatáramnak (Vmax, Qmax) az aránya: 1:160; 

 a mérő pontossága megfelel az elszámolási mérés követelményeinek; 
 a működés a gáz nyomásváltozása révén megoldott, segédenergiára nincs 

szükség; 
 egyszerű szerkezet, olcsó kivitel; 
 hosszú élettartam; 
 kis nyomásveszteség; 
 a gázszivárgás és tűzállóság szempontjából megfelelő kialakítás. 

 
Hátrányok [4.9]: 

 érzékeny a gázban található szennyeződésekre, különösen a cseppfolyós 
szennyeződésekre; 

 a modern mérőeszközökhöz képest nagy méret; 
 távleolvasása nehezen oldható meg. 

 
4.4.2. Forgódugattyús mérők [4.9] 

A mérés elve: A térfogatszámlálás elvén működnek. 
A mérő működése négy ütemre osztható. Az első ütemben a mérőbe áramló gáz kitölti a 
bal oldali forgódugattyú és a ház közötti teret. Mivel a gáz nyomási energiája révén a 
dugattyúk a bejelölt irányban forgómozgást végeznek, a bal oldali dugattyú a gázt a 
fogyasztói oldalra továbbítja, majd a harmadik és negyedik ütemben a jobb oldali 
dugattyú mérőkamrája is megtelik gázzal, ami azután a fogyasztói oldalra áramlik [4.9]. 
 

 
4.22 ábra: Forgódugattyús mérő vázlata és működési ütemei [4.9] 

 
A mért térfogat a mérőkamra térfogatból számítható, mégpedig annak figyelembe 
vételével, hogy a dugattyúk egy teljes fordulatukkal ennek a térfogatnak a négyszeresét 
továbbítják a fogyasztói oldalra. Így a mért gáztérfogat [4.9] 

V = n · 4 · Vmérőkamra     (4.3) 

ahol: n a fordulatok száma. 
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A forgódugattyúk mozgását mágneskuplung viszi át a számlálóműre. A szivárgási 
veszteségek csökkentése érdekében a mérőház és a dugattyúk közötti illeszkedés 
jelentősége nagy [4.9]. 
 

A forgódugattyús mérő hibája 
 

 
4.23 ábra: A forgódugattyús mérő hibája [4.9] 

 
A forgódugattyús mérők jellemző tulajdonságai 
 
Régebbi mérők [4.9]: 

 nagy gáztérfogatok mérésére alkalmas; 
 meglehetősen rugalmatlan működésű készülék és nem terhelhető túl; 
 indítási nyomásszükséglete nagy, ezért a Vmin : Vmax (Qmin : Qmax) arány rossz 

(1:10, 1:20) 

Új mérőkonstrukciók [4.9]: 
 nagy mérési pontosság; 
 igen nagy az átfogható mérési tartomány: Vmin : Vmax, Qmin : Qmax  

arány: 1:80…1:200; 
 igen csekély indulási érzékenység; 
 a mérők kalibrálási jelleggörbéje lapos, a nulla vonalhoz tart; 
 a mérő hosszú távon megtartja pontosságát (stabilitás); 
 nagyfokú ismételhetőség, több mérés pontossági eltérése kicsi; 
 könnyűfém ház és tűzállóság szempontjából megfelelő kialakítás. 

 
4.4.3. Turbinakerekes gázmérők 

A sebességmérés és impulzusszámlálás elvén működő turbinakerekes mérők működése 
azon alapul, hogy az ismert keresztmetszeten áthaladó gázáram sebességével arányos az 
itt elhelyezett turbinakerék szögsebessége [4.9]. 
 
A turbinakerekes gázmérők három fő egységből állnak [4.9]: 

 a cső alakú mérőtestből (mérőházból), 
 az áramlásterelőt, a mérőturbinát és a csapágyazást magában foglaló 

mérőbetétből, és 
 a számlálóműből. 
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A gázt az áramlásterelő tereli a turbinakerékre. A könnyen forgó, dinamikusan 
kiegyensúlyozott járókerék csapágyazott tengelyéről a mozgás egy mágneses 
tengelykapcsoló és hitelesített fogaskerék-pár révén a nyomásmentes számlálóműbe jut. 
A lapátok és a csapágyazás konstrukciója az egyes gyártóknál eltérő. Ha a turbinakerék 
forgástengelye a gáz áramlási irányával párhuzamos, akkor axiális mérőről beszélünk 
[4.9]. 

 
4.24 ábra: A turbinás mérő felépítése [4.9] 

 
A turbinakerekes gázmérők érzékenysége függ [4.9]: 
 

 a gáz sűrűségétől, viszkozitásától, hőmérsékletétől, 
 a járókeréken fellépő axiális erőtől, 
 a csapágyazás súrlódási nyomatékától, 
 a járókeréken kialakuló nyomásveszteségtől, tehát a közeg sebességének 

négyzetétől. 
A turbinakerék fordulatszáma arányos az átáramló gáztérfogattal, bár ez az arányosság 
nem állandó a teljes mérési tartományban. A turbinakerekes mérők fontos jellemzője az 
egységnyi gáztérfogatra eső impulzusszám [4.9]: 

V

n
      (4.4) 

ahol: 

n a turbinakerék fordulatszáma, 
V az átáramló összes gáztérfogat, ami két részből tevődik össze: a turbinakeréken 
átáramló gáztérfogatból, valamint a turbinakerék külső és a mérőtest belső átmérője 
közötti résen – körgyűrűn – átáramló térfogatból [4.9]. 
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A gáz térfogatáram a turbinakerék fordulatszámával (n) és az átömlési keresztmetszettel 
(A) arányos [4.9]: 

V = k · n · A    (4.5) 

ahol: k arányossági tényező. 

 
4.25 ábra: A turbinakerekes mérő hibája [4.9] 

 
A jól tervezett és kiegyensúlyozott turbinakerekes mérők mérési pontossága a leolvasott 
érték 0,1%-a lehet, míg ipari mérőknél, 1:20 mérési tartományban ±0,25%-a. A mérők 
gyenge pontja a csapágyazás, és érzékenységük a gázsűrűség változására (a 
hitelesítéstől eltérő gáznyomásra) [4.9]. 
A turbinakerekes mérők mérési terjedelme (Vmin/Vmax) 1:10 és 1:50 sőt akár 1:100 
közötti, tehát a membrános és a forgódugattyús készülékeké között helyezkedik el [4.9]. 
 
4.4.4.  A gázmérők elhelyezésének és beépítésének általános 
követelményei a GMBSZ szerint [4.3] 

 A gázmérő(k) elhelyezésére szolgáló veszélyességi övezetet, illetve helyiséget 
"Mérsékelten tűzveszélyes" (jel: D) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a 
vonatkozó jogszabályban, szabványban foglaltak szerint kell kialakítani. 

 Gázmérő lakószobában nem helyezhető el. Ez az állapot a későbbiek során sem 
változtatható meg. Lakószobát gázmérővel ellátott helyiséggel összeszellőztetni 
nem szabad. 

 Fürdőszobába, WC-be, garázsba, gépkocsi tárolóba, kazánházba, 400 V-nál 
nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint „A” 
és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, vagy tűzveszélyes anyag rendszeres 
használatára (tárolására) szolgáló helyiségbe gázmérő nem szerelhető. 

 140 [kW]-nál nagyobb összhőterhelésű gázfogyasztó készülék helyiségében 
gázmérő nem helyezhető el. 

 A gázmérő és a legközelebbi gázfogyasztó készülék közötti vízszintes vetületben 
mért távolság legalább 1 [m] legyen. Ez a távolság beépített szigetelőfal esetén 
0,5 [m]-ig csökkenthető. 

 A gázmérő legközelebbi éle és az égéstermék elvezető berendezés összekötő 
eleme, melegvíz- vagy gőz (fűtési) vezeték legközelebbi alkotója közötti távolság 
legalább 0,5 [m] legyen. 

 A gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló falra nem 
szerelhető. 
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Gázmérők elhelyezése épületen kívül [4.3] 
 

 Gázmérőt szabadban külső falon csak megfelelő mechanikai védelem 
biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását az engedélyes 
technológiai utasításban köteles rögzíteni. 

 Ha a gázmérőt külső falra, lépcsőházba, közös használatú térbe szerelik fel, akkor 
azt zárható ajtójú fülkében vagy szekrényben kell elhelyezni. 

 A gázmérők szerelési helyigényének méreteit, a fülkék vagy szekrények méreteit 
és kivitelét, a gázmérők és elektromos mérők egymás fölötti vagy melletti 
elhelyezését szakmai előírások szabályozzák. 

 
Gázmérők elhelyezése pincében, alagsorban [4.3] 
 

 Pincében, alagsorban gázmérő csak akkor helyezhető el, ha a jelen szabályzat 
vonatkozó pontjainak betartásán kívül az alábbi feltételek is teljesülnek: 

- a pince vagy annak a gázmérő elhelyezésére szolgáló helyisége vagy 
fülkéje nem korrózióveszélyes, 

- a pince talajvíz ellen szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik, 
- a pince belmagassága, illetve űrszelvénye legalább 1,7 x 0,8 [m]. 

 Több szinten át egymással összefüggő belső légteret képező helyiségben (több 
szintes lakások előszobája, belépője, közületek önálló belső feljárója stb.) 
gázmérő az engedélyes hozzájárulásával helyezhető el. 

 Lépcsőházban szintenként a gázmérő az előírások szerinti fülkében vagy 
szekrényben elhelyezhető. 

 
100 m3/h-nál nagyobb névleges térfogatáramú gázmérők [4.3] 
 

 Gázmérő gázfogyasztó készülékkel azonos helyiségben – az ipari fogyasztók 
szekunder mérésre alkalmazott gázmérőinek kivételével – nem helyezhető el. 

 Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 [m3/h] összes névleges térfogatáramúnál 
nagyobb gázmérő(k) elhelyezésére külön gázmérő helyiséget kell létesíteni. A 
gázmérők helyiségeit „Fokozottan tűz- és robbanás veszélyes” (jele: A) 
tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a vonatkozó jogszabályban, valamint 
szabványokban foglaltak szerint kell kialakítani. 

 A külön gázmérő helyiség külső fal mentén, az elosztói engedélyes és a 
létesítmény kezelője által egyaránt bármikor könnyen megközelíthető helyen, 
lehetőleg földszinten létesítendő. 

 Bejárata szabadból vagy az épület közös, jól szellőzött és mindenkor 
megközelíthető teréből nyíljon. 

 A mérőhelyiség bejáratánál a vonatkozó rendelet 36 szerinti figyelmeztető táblát 
kell felszerelni és ABC tűzosztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani. A külön gázmérő helyiséget szabadba nyíló alsó-felső 
szellőzővel kell ellátni, amelyek együttes szabad keresztmetszete a gázmérő 
helyiség alapterületének 1 [%]-át érje el. A szellőző alsó éle a külső szinttől 
legalább 300 [mm]-rel magasabb legyen. A szellőzők más nyílászáróktól legalább 
1 [m]-re legyenek. A szellőzőt mechanikai védelemmel – legfeljebb 15 [mm] 
résszélességű, illetve lyukbőségű rács, huzalháló vagy zsalu – kell ellátni. 

 Gázmérő helyiség szellőztetésére szükség esetén csak önálló szellőzőtükröt, 
szellőzőcsatornát szabad alkalmazni 
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 A külön gázmérő helyiség határoló falai legalább 1,5 [h] födémszerkezete legalább 
1 [h] tűzállósági határértékű, nyílászárói pedig nem éghető anyagúak legyenek. 
Szikrát adó vagy elektrosztatikus feltöltődést okozó padlóburkolatot nem szabad 
alkalmazni. Fűtése közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak robbanás biztos kivitelű 
zárt égésterű gázkályha használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 [°C]-
ot nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van. 

 Villamos berendezéseit a vonatkozó szabvány 37 előírásainak megfelelően kell 
szerelni. 

 A gázmérő helyiséget nem szabad 140 [kW] összes hőterhelés feletti hőtermelő 
berendezés helyiségével egymásba nyílóan létesíteni. Ha a gázellátás külön 
nyomásszabályozó állomásról történik és a gázmérő helyiség a primer oldali 
(közműre vagy távvezetékre csatlakozó) nyomásszabályozókra előírt 
védőtávolságnál a szabályozó állomáshoz közelebb vagy azzal együtt kerül 
telepítésre; – akkor az adott nyomásszabályozó – vagy fogadóállomásra érvényes 
előírások vonatkoznak a gázmérő helyiségre is. 

 
A gázmérő elhelyezésénél vigyázni kell, hogy a csővezeték a mérő csonkjára semmilyen 
mechanikai feszültséget ne közvetíthessen. Erre egy megoldást mutat a következő ábra. 

 
4.26 ábra: Gázmérő mérőcsonkjának mechanikai feszültség elleni védelme [4.11] 
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4.27 ábra: Mérőkötés DN80-MG40-65 (felsőcsonkos gázmérőkhöz) [4.11] 

 

 
4.28 ábra: DN80-as mérőkötés G100-as forgódugattyús gázmérő számára [4.11] 

 



192 

4.5. Gázfogyasztó készülékek 

A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele 
 
A rendeletben1

 előírtaknak megfelelően Magyarországon csak olyan gázfogyasztó 
készülék hozható forgalomba, szerelhető fel, helyezhető üzembe, amely megfelel az EU 
gázfogyasztó készülék irányelvnek. Az előző bekezdés előírásait kell alkalmazni az 
ismételten üzembe helyezésre kerülő használt vagy felújított és/vagy magánforgalomban 
behozott gázfogyasztó készülékekre is [4.3]. 
 
4.5.1. Gázfogyasztó készülékek osztályozása 

Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából: 
 égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek, 
 égéstermék-elvezetéssel rendelkező, de a helyiség légterétől nem független égési 

levegőellátású (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek, 
 a helyiség légterétől légellátás és égéstermék elvezetés szempontjából elzárt 

égéskörű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek. 

A névleges hőterhelés szempontjából: 
 140 [kW]-nál nem nagyobb (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek, 
 140 [kW]-nál nagyobb (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek. 

 
Az „A” típusú készülékek közé tartoznak például a konyhai főzőkészülékek, az 
égéstermék elvezetés nélküli gázbojlerek, vagy a gáz hősugárzók és szieszta kályhák. 
Ezen készülékek maximum 10,5 kW-ig gyárthatók, üzemeltetésűkhöz meghatározott 
mennyiségű légbevezetésre van szűkség. A 4.29 ábrán az „A” típusú készülékek GMBSZ 
szerinti csoportosítása. 

 
4.29 ábra: „A” típusú készülékek csoportjai [4.3] 

 
A „B” típusú készülékek közvetlenül kéménybe kötött változatban, húzatmegszakítóval 
(deflektorral), huzatjavító ventilátorral is léteznek. Légellátásukról a jogszabályban 
előírtak szerint kell eljárni. Ezen típusú fűtőkészülékek és vízmelegítők az országban 
nagy számban fellelhetők. Ma már nem korszerű készülékek. 

                                          
 
1 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének 
tanúsításáról  
13/2004. (II. 13.) GKM rendelet Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, 
illetve jóváhagyási rendje és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról 
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4.30 ábra: „B1” típusú áramlásbiztosítóval felszerelt készülékek csoportjai [4.3] 

 

 
4.31 ábra: Áramlásbiztosítóval nem rendelkező „B2” típusú gázfogyasztó készülékek 

[4.3] 
 

 
4.32 ábra: Áramlásbiztosítóval nem rendelkező, „B3” típusú gázfogyasztó készülékek, 

amelyek természetes huzatú kéménybe csatlakoznak. A készülék égéstermékkel 
érintkező részei az égési levegő ellátásra szolgáló részektől teljesen elzártak. Az égési 

levegőt a készülék a helyiség légteréből veszi [4.3] 
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4.33 ábra: Áramlásbiztosítóval felszerelt „B4” típusú készülékek, amelyek saját 

égéstermék elvezető berendezéshez és kitorkolláshoz csatlakoznak (rendszer jellegű 
berendezés) [4.3] 

 

 
4.34 ábra: Áramlásbiztosítóval nem rendelkező „B5” típusú készülékek, amelyek saját 
égéstermék elvezető berendezéshez és kitorkolláshoz csatlakoznak (rendszer jellegű 

berendezés) [4.3] 
 
A „C” típusú készülékek közé tartoznak a régóta gyártott parapetes gázkonvektorok, 
vagy a LAS rendszerű fűtő és vízmelegítő készülékek. Sőt idetartoznak még a sötéten 
sugárzó elven működő készülékek is. 
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4.35 ábra: A „C1” olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek saját égéstermék 

járatukkal saját, vízszintes elrendezésű kitorkolláshoz csatlakoznak. A levegő- és 
égéstermék járatok koncentrikusak, vagy olyan közel vannak egymáshoz, hogy 

kitorkollásaik azonos szélviszonyok közé esnek [4.3] 
 

 
4.36 ábra: A „C2”  olyan „C” típusú készülékek, amelyek két járatukkal hagyományos 

függőleges járathoz csatlakoznak, amely egynél több készüléket lát el. A hagyományos 
függőleges járat az épületszerkezet része. Ez a járat vezeti be az égési levegőt és 

távolítja el az égésterméket [4.3] 
 

 
4.37 ábra: A „C3”  olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek saját függőleges 

járatukkal csatlakoznak a kitorkolláshoz (rendszer jellegű berendezés). A levegő- és 
égéstermék járatok koncentrikusak, vagy olyan közel vannak egymáshoz, hogy 

kitorkollásaik azonos szélviszonyok közé esnek [4.3] 
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4.38 ábra: A „C4”  olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek két járatukkal 

hagyományos függőleges járatrendszerhez csatlakoznak, amely egynél több készüléket 
lát el. A levegő és égéstermék járatok koncentrikusak, vagy olyan közel vannak 

egymáshoz, hogy kitorkollásaik azonos szélviszonyok közé esnek [4.3] 
 

 
4.39 ábra: A „C5” olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek két szétválasztott 

járatukkal biztosítják az égési levegő bevezetését és az égéstermék eltávolítását. 
A levegő- és égéstermék járatok kitorkollásai eltérő nyomású zónába esnek [4.3] 

 
A „C6” olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyeket külön engedélyezett és 
megjelölt égési levegő bevezető és égéstermék-elvezető rendszerbe kívánnak bekötni 
[4.3]. 

 
4.40 ábra: A „C7” olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyeknél az égési levegő 

bevezetését és az égéstermék eltávolítását egy-egy függőleges járattal biztosítják. 
Az égési levegőt a padlásról szívják be, az égésterméket a tető fölé bocsátják ki [4.3] 
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4.41 ábra: A „C8” olyan „C” típusú készülékek, amelyek égéstermék-vezetéke 

hagyományos, gravitációs huzatú járatrendszerbe csatlakozik, amely eltávolítja az 
égésterméket. A készülék másik vezetéke az égési levegőt vezeti be az épület 

környezetéből [4.3] 
 
4.5.2. Gáztűzhelyek 

Szinte minden háztartásban megtalálhatók a gáztűzhelyek. Kialakításától függően három 
vagy több azonos vagy eltérő teljesítményű gázégővel kerül forgalomba. Ezenkívül a 
készülékek elektromos vagy gázüzemű sütővel vagy anélkül készülnek. A mai készülékek 
minden esetben égésbiztosítóval felszereltek. A modern készülékeket kényelmi funkcióval 
(időzítő, hőmérsékletszabályozó, óra stb.) vannak felszerelve. A főzőégők 1,05 kW; 1,74 
kW és 2,56 kW, a sütő 3,24 kW-os. A készülékek régebben kétcsatornásak voltak, 
melyből az egyik a főzést a másik takaréklángon a temperálást szolgálta. Az újabb 
készülékek általában egycsatornás kivitelűek. 
A legáltalánosabban alkalmazott egycsatornás, egyfúvókás égőn a tökéletes égéshez 
szükséges primer levegőmennyiséget a gázfúvókából kilépő gázsugár injektáló hatása 
szívja be a diffúzor kialakítású keverőcsőbe. A korszerű gáz-főzőégő lángegységei alakra 
és nagyságra azonosak. Az egyenletes lángkép elősegíti a körülgyulladást. A főzőégők 
kiömlőnyílásainak kialakítása sokféle lehet, alakját rendszerint az égőrózsa anyagától 
függő gyártástechnológiai szempontok befolyásolják. A kiömlőnyílás alakja általában kör, 
de régebben használtak trapéz vagy téglalap alakú kiömlőnyílást is (itt a láng 
stabilizálása okozott problémát) [4.12]. 

 
4.42 ábra: Különböző főzőégő kialakítások [4.12] 

 
Tűzhelyeknél alkalmazott égésbiztosító csap felépítése 
 
A szerelvény egy tűzhelycsap és egy egyszelepes hőelemes égésbiztosító kombinációja. A 
kezelőgomb benyomásával az égésbiztosító szelepe mechanikusan nyitható. A szelepet 
elfordítva a beáramló gázmennyiség szabályozható. A főzőégő lángja az égésbiztosítót 
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melegíti, amely üzem közben a folyamatos gázellátást biztosítja. Abban az esetben, ha a 
gázszolgáltatás valamilyen oknál fogva szünetelne, úgy a bimetál 30 másodperc 
elteltével megszünteti a gázellátást. 

 
4.43 ábra: Égésbiztosító tűzhelycsap kialakítása [4.12] 

 
Biztonsági okokból a tűzhelycsap csak benyomása után fordítható el, megakadályozva a 
véletlenszerű kinyitást. A csap 90°-os elfordításával a teljes gázmennyiség átáramlik 
rajta, tovább fordítva viszont a főzőégő takarék üzemben fog működik. A tűzhely 
másodlagos levegőellátása szerint megkülönböztetünk nyitott és zárt főzőlap kialakítást, 
melyet a 4.33 ábra szemléltet.  

 
4.44 ábra: A főzőlap kialakítása  

a) nyitott; b) zárt [4.12] 
 

A gáztűzhely sütő kialakítása 
 
A gáztűzhely sütőjét acéllemezből szokták kialakítani. Fenéklemeze kihúzható, 
megkönnyítve annak tisztíthatóságát. A túlmelegedés elkerülése végett a sütő dupla falú 
kialakítású a két lemez között légréteg található. Az égéstermék a sütő felső részéből a 
tűzhely hátsó részén vagy oldalfalán kialakított réseken a helyiségbe távozik. A sütő 
hőmérséklete a gázszeleppel 180–300 °C között állítható. 
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4.5.3. Tárolós rendszerű gáz-vízmelegítők 

 

a) vízmelegítő: 1 égő, 2 
gázcsatlakozás, 3 hidegvíz-
csatlakozás,  
4 melegvíz-csatlakozás, 5 
sugártörő, 6 hőmérséklet-
szabályozó, 7 hőszigetelés,  
8 ürítőcsonk 

b) hőmérséklet-szabályozó: 1 védőcső, 
2 táguló fémrúd, 3 szelep, 4 rugó,  
5 gáz bevezetés, 6 készülék víztér 

4.45 ábra: a) Háztartási tároló rendszerű gáz-vízmelegítő  
b) gáz-vízmelegítő hőmérsékletszabályozó [4.12] 

 
A tárolós vízmelegítőkre az a jellemző, hogy hosszú idő alatt nagy mennyiségű vizet 
fűtenek fel 80–90 °C-ra egy kis teljesítményű égővel. A meleg vizet egy szigetelt 
tartályban a felhasználásig tárolják. A 4.45 b ábrán a gáz-vízmelegítő hőmérséklet-
szabályozója látható. Működését tekintve a melegítés ideje alatt a gázégő üzemel. 
Amennyiben a tárolóban a víz hőmérséklete elérte az előírt hőmérsékletet, a 
hőmérséklet-szabályozó automatikusan gyújtólángra állítja az égőt.  
A háztartási tárolós vízmelegítőket három nagy csoportba szokták sorolni: 

 kémény nélküli, nyílt égésterű (max. 10,5 kW-ig), 
 kéménybe köthető, nyílt égésterű, 
 zárt égésterű, úgynevezett parapetes készülék. 

A tartály térfogata 80–190 liter között változik, de nagykonyhai berendezéseknél létezik 
380 literes változat is. 
 
4.5.4. Központi használati vízmelegítő 

Nagyobb létesítmények, irodaházak központi használati melegvíz-ellátása céljára álló 
vagy fekvő kivitelű, tárolós rendszerű 1000 vagy 2000 literes gáz-vízmelegítőket 
alkalmaznak. A 4.46 ábrán egy központi melegvíz-ellátó rendszer látható. A rendszer 
elemei a következők: 1 égő, 2 biztonsági és szabályozó szerelvények, 3 hőmérséklet-
szabályozó, 4 gáz, 5 égéstermék, 6 biztonsági szelep, 7 meleg víz, 8 hideg víz, 9 ürítés 
[4.12]. 

 
4.46 ábra: Központi melegvíz-ellátó rendszer [4.12] 
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4.5.5. Átfolyós rendszerű gáz-vízmelegítők 

A készülék elvi vázlata a 4.47 ábrán látható. Az indítógomb benyomásakor az 
égésbiztosító szelep kinyit és a gáz útja szabaddá válik a gyújtóégőbe. A 
gyújtóvezetékben lévő levegő távozása után a gyújtóégő meggyújtható. A gyújtóláng az 
égésbiztosító termo-mágnesszelep érzékelőjét (termoelemet) felmelegíti. A meleg 
hatására kialakult termoelektromos áram a tekercsben mágneses erőt gerjeszt, mely a 
mágnesszelepet nyitott helyzetben tartja [4.13]. 
 

  
 

4.47 ábra: „V-4” gázüzemű fali vízmelegítő [4.13] 
 

Az indítógomb elengedése után a gáz útja a vízáramlásbiztosító szelepig szabaddá válik. 
Vízvételkor az áramló víz hatására a vízarmatúrában lévő Venturi-csövön fellépő 
nyomáskülönbség a membrános rendszerű vízáramlásbiztosítót müködésbe hozza. A 
rugó ellenében elmozduló membrán kinyitja a gázszelepet. A gáz a nyomásszabályozón 
és a vízáramlás-biztosító gázszelepen keresztül a főégőbe jut, ahol a gyújtóláng 
meggyújtja. A vízáramlás-biztosító gázszelep a vízmennyiség változásakor változtatja az 
átfolyó gáz mennyiségét és ezáltal a víz hőmérsékletét azonos értéken tartja [4.13]. 
 
4.5.6. Fűtő fali gázkazán 

A készülék elvi vázlata a 4.48 ábrán látható. Az indítógomb benyomásakor az 
égésbiztosító szelep kinyit és a gáz útja szabaddá válik a gyújtóégőbe. A 
gyújtóvezetékben lévő levegő távozása után a gyújtóégő meggyújtható. A gyújtóláng az 
égésbiztosító termo-mágnesszelep érzékelőjét (termoelemet) felmelegíti. A meleg 
hatására kialakult termoelektromos áram a tekercsben mágneses erőt gerjeszt, mely a 
mágnesszelepet nyitott helyzetben tartja [4.13].  
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4.48 ábra: „C24” gázüzemű szivattyús fali kazán [4.13] 

 
Az indítógomb elengedése után a gáz útja a vízáramlásbiztosító szelepig szabaddá válik. 
A szivattyú által keringtetett víz áramlása nyitja ki ezt a szelepet és a gáz a 
mennyiségszabályozón keresztül a főégőbe jut, ahol a gyújtóláng meggyújtja. Az égő 
atmoszférikus, légelőkeveréses rendszerű. Az égőn elégetett gáz hőenergiáját a szivattyú 
által keringtetett víz a lamellás hőcserélőn áthaladva felveszi, a fogyasztási helyre 
juttatja [4.13]. 
 
4.5.7. Kombi fali gázkazán 

A készülék elvi vázlata a 4.49 ábrán látható. A készülék működési elve hasonló az 
előzőekben ismertetett készülékek működésével. Téli üzemmódban a készülék fűtési és 
HMV üzemmódban működik. Amennyiben a helyiség a termosztáton beállított hőfoknál 
alacsonyabb, hőmérséklete és a fűtővíz hőfoka is alacsonyabb 15 °C-kal a beállítottnál, a 
készülék fűteni kezd. 
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4.49 ábra: „R24” gázüzemű kombi szivattyús fali kazán [4.13] 

 
Ha fűtés közben bármikor használati melegvíz-elvétel történik, a háromjáratú szelep 
átvált és a fűtés ezen idő alatt szünetel. Nyári üzemmódban a készülék csak 
vízmelegítőként üzemel. 
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4.5.8. Zárt égésterű kombi kondenzációs fali gázkazán 

 

 
4.50 ábra: Hajdu zárt égésterű kondenzációs kombi fali kazán [4.14] 

 
A zárt égésterű kondenzációs készülékek működési elve nagymértékben hasonlít az 
előzőekben ismertetett gázkészülékek működéséhez. Eltérés a zárt égéstér kialakítása 
miatt annyiban változik, hogy az égéshez szükséges levegő független a légtértől. Az 
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égéstermék pedig a füstgázelvezető rendszer segítségével a szabadba távozik. Az 
égéstermék áramlását a 4.50 ábrán látható „F” jelzésű ventilátor segíti. A készüléknél 
másik nagy különbség, hogy a füstgáz hőmérsékletét a kondenzációs hőmérséklet alá 
visszük növelve ezzel a készülék hatásfokát. Kondenzációs üzemben a füstgázból 
megjelenő nedvességet el kell vezetnünk. Az elvezetésről a „O” jelű kondenzátum 
elvezető tálca és a „Q” jelű szifon gondoskodik. Kondenzációs üzemben a gáz 
elégetésekor nem csak víz, hanem maró hatású savak is keletkeznek, melyek 
megtámadhatják a készülékünk alkatrészeit. Az alkatrészek tönkremenetele megfelelő 
alapanyag választással kerülhető el. Egyes gyártók a hőcserélőiket speciális 
alumíniumból, míg mások saválló acélból készítik. 
 
4.5.9. Gázkonvektorok 

A gázkonvektorok egy hőmérséklet-szabályozót tartalmaznak. Ennek segítségével állandó 
üzemre alkalmasak. Égéstermék elvezetése szerint kétféle típust különböztetünk meg.  A 
4.51a ábra egy nyitott égésterű „B” típusú, míg a 4.51b ábra egy zárt égésterű „C” 
típusú készüléket szemléltet. A készülékek részei a következők: 1 burkolat, 2 kombinált 
szelep, 3 gyújtóégő, 4 levegő előkeverés, 5 hőcserélő, 6 fali szerelvények, 7 
áramlásbiztosító. 
 

 
4.51 ábra: Gázkonvektorok a) nyitott égésterű; b) zárt égésterű [4.13] 

 
A nyitott égésterű kivitel hátránya, hogy üzemzavar esetén égéstermék illetve gáz 
áramolhat be abba a helyiségbe, ahol található. Üzemeltetése meghatározott nagyságú, 
szellőztetett légteret igényel. Az égéshez szükséges levegőt a helyiségből kapják, így a 
távozó levegő a hasznos hő egy részét is elviszi. A készüléket a rossz hatásfoka miatt 
már nem gyártják. A zárt égésterű készülék üzemeltetése sokkal biztonságosabb és 
gazdaságosabb. Különböző teljesítményű készülékeket különböztetünk meg. A 
konvektorok egyik fő alkatrésze az úgynevezett kombinált szelep, melyet a 4.52 ábra 
szemléltet. 
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1  csatlakozócsonk  a  hálózati  nyomás 
ellenőrzésére, 
3  csatlakozócsonk  az  égőnyomás 
beállításához, 
4  hőmérséklet‐beállító  és  ki‐be  kapcsoló 
gomb, 
5 hőmérséklet‐érzékelő 

4.52 ábra: Kombinált szelep és részei [4.13] 
 

A kombinált szelep a következő feladatokat látja el. Szűrő segítéségével megszűri a 
gázban található durva szennyeződéseket. Hőelemes égésbiztosító, ami gázkimaradás 
esetén megszünteti a főégő és a gyújtóláng gázellátását. Záró-nyitó szerkezet, ami a 
nyitás és begyújtáskor a főégő útját lezárja. A szikráztató a begyújtásban segít. 
Nyomásszabályozó, ami a gáznyomás ingadozásából adódó változásokat meggátolja, a 
hőmérsékletszabályozó, ami a készülék teljesítményét az igényeknek megfelelően 
szabályozza és végezetül a biztonsági egységek, ami a szabályos begyújtáskor a 
tűztérben a szikraképződést teszi lehetővé. 
 
4.5.10. Katalitikus fűtőkészülékek 

A 4.53 ábrán egy PB palackos készülék látható. Mozgathatósága miatt nagyon szeretik. 

 
4.53 ábra: PB palackos készülék [4.13] 

 
Általában ott alkalmazzák, ahol vagy csak időszakosan van szükség a fűtésre, vagy nincs 
lehetőség vezetékes gáz kiépítésére. A készülék a sugárzó készülékek családjába 
tartozik. Működése zárt térben korlátozottan ajánlott. A készüléket piezzo-gyújtó 
segítségével történik. A begyújtást követően az égésbiztosító érzékeli a gyújtóégő lángját 
és a főégőbe is gáz áramlik. A főégő egy nagy felületű katalizátorral bevont paplanból és 
a gáztérből áll. A paplanon átáramló gázt a gyújtóégő begyújtja. A PB-gáz 400 °C alatt, 
láng nélkül ég el. Az égés közben szén-monoxid nem képződik, viszont a gáz 1–2%-a 
nem ég el. Az égéstermék a fűtött helyiségben marad. Biztonsági okokból a készüléket 
légtérőrrel szerelik fel. 
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4.5.11. Nagykonyhai gázkészülékek 

4.5.11.1. Főzőzsámoly 

A készülék olyan kialakítású, hogy a nehéz, teli állapotban közel 100 kg tömegű 
edényeket ne kelljen magasra emelni. Főzőégőjének teljesítménye 16–18 kW, injektoros 
rendszerű. Az égőnek található egy külső és belső lángköre, melyek külön-külön 
szabályozhatók. Biztonsági okok miatt az égő nem gyújtható közvetlenül, hanem csak 
gyújtóégő segítségével. A készülékben általában hőelemes égésbiztosító található. 
 
4.5.11.2. Nagykonyhai gáztűzhely 

A készülékek háromféle hosszúságban, azonos szélességgel és magasságban készülnek. 
A gáztűzhelyen nyílt és zárt főzőhelyek találhatók. A főzőhelyek előkeveréses körégőkkel, 
a sütők hosszégőkkel vannak felszerelve. A nyílt lángú főzőégőket gyújtólánggal látják el. 
A zárt főzőlapok tűzterét összeszerelés után samott-téglával falazzák ki. Az alját 
üveggyapot szigeteléssel látják el. Tűzhelyenként egy-egy 7–12 kW teljesítményű 
főzőégővel szerelik. Magyarországi gyártók: Fűtőber, Keripar. 
 
4.5.11.3. Kettősfalú főzőüst 

A készülék nyomás alatt történő főzésre alkalma. Űrtartalma 100–400 liter. A dupla fal 
miatt odaégés-mentesen üzemeltethető. A két fal közötti zárt térben víz illetve vízgőz 
található. 
 

 

 

 

 

 

1 biztonsági állványcső, 
2 vízállásmutató, 
3 ételkiürítő, 
4 vízleeresztő csap, 
5 légbeszívó, 
6 légtelenítő, 
7 étel‐vízutántöltő, 
8 feltöltő, 
9 gázcsatlakozás 

  

4.54 ábra: Ételfőző üst felépítése [4.13] 
 

A főzőüstök rozsdamentes acélból készülnek. A gázégő teljesítménye az üst méretének 
függvényében változik. Például a 100 literes üst 16,7 kW, míg a 300 literes üst 50,2 kW 
teljesítményű égővel van felszerelve. 
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4.5.12. Sötéten sugárzó fűtési rendszerek 

Működési elvük azon alapszik, hogy bizonyos anyagok (fekete testek) a sugárzást 
elnyelik, míg más anyagok visszaverik. Minden felmelegített anyag a hőmérsékletétől 
függően sugárzást bocsát ki magából. Az acélok feketeségi foka 0,96, ami azt jelenti, 
hogy a benne áramló füstgáz hőmennyiségének 96%-át elnyeli, majd az elnyelt 
hőmennyiséget a palástján keresztül a környezetnek sugárzás formájában átadja. 
 

  
4.55 ábra: Sötéten sugározó fűtés [4.15] 

 
A csövek hosszúsága a teljesítménytől függ. A 20 kW-os rendszer 5–10 m, míg a 40 kW-
os 10–20 m hosszúságú. A cső hőmérséklete üzemi állapotban 200–500 °C 
hőmérsékletű. A minimális szerelési magasság a teljesítménytől függően 3,5–5 m. A 
maximális szerelési magasság 12 m. A távozó égéstermék hőmérséklete 100–160 °C. A 
készülékek általában „B típusúak”, de találkozhatunk „C típusú” készülékekkel is.  
A gázégő egység tartalmazza a szűrőt, a vezérlő elektronikát, a kombinált szelepet, a 
differenciál nyomáskapcsolót, a gyújtóelektródát és a cserélhető fúvókás égőt. 
Alkalmazási területe műhelyek, raktárak, sportcsarnokok, tornatermek fűtése.  
Az előzőekben bemutattam a legáltalánosabb gázkészülékeket. E jegyzet keretein belül 
részletesebb bemutatásra nem áll módom. 
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4.6. Biztonsági szerelvények 

A biztonsági szerelvényekre a következő fontosabb előírások vonatkoznak [4.13]. 
 Az automatikus biztonsági záró- és szabályozószerelvények működése egymástól 

független legyen, 
 A külső és belső tömörség vizsgálatára a gyártómű előírásait kell figyelembe 

venni, 
 az együttműködő égőcsoport közös záró szerelvényeit az együttes hőterhelés 

alapján kell kiválasztani, 
 az automatikus záró szerelvény kikapcsoláskor zárjon, a zárás reteszelt 

kikapcsolás legyen (indokolt esetben a reteszelt kikapcsolás kézi oldása speciális 
eszköz használatával történhet) 

 Az automatikus záró szerelvény a készülék rendszerétől függően az egyes égőket 
vagy égőcsoportokat, vagy az egész gázbetáplálást zárja le. 

 
4.6.1. Mágnesszelepek 

A mágnesszelepek a gáz áramlását szakítják meg üzemviteli vagy biztonsági okokból. A 
gáz mágnesszelepek háza alumínium ötvözetből készül. Tömítései és kisebb szelepeknél 
a szeleptányér pentán álló gumiból, a belső szerkezeti egységek pedig rozsdamentes 
acélból készülnek. Záró szerelvényük szerint kisebb méretben membrános, nagyobbnál 
dugattyús mágnesszelepek léteznek. Működési forma szerint egyenes és fordított 
működésű mágnesszelepeket különböztetünk meg. Az egyenes működésű szelepek 
feszültségmentes állapotunkban zárva, míg a fordítottak nyitva vannak. 
 
4.6.2. Kombinált szelepek 

A kombinált szelepek a háztartásokban található gázkazánok és vízmelegítők 
legfontosabb szerelvényei.  

 
4.56 ábra: Segédenergia nélkül működő kombinált szelep [4.13] 

 
A 11 forgatógombbal lehet beállítani a kívánt hőmérsékletet, ami az úgynevezett alapjel. 
A 2 jelű membrán elmozdul a 12 jelű hőmérsékletérzékelő hatására a hőmérsékletnek 
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megfelelően és nyitja a szabályozó szelepet. A „kisláng” állást a 3 jelű állító csavarral 
tudjuk beállítani. A 6-os jelű biztonsági szelep az 5 forgócsap benyomásával kinyit, így a 
8 gyújtóégő csonkon megjelenik a gáz. A 10 jelű mágnesszelepet a 9 jelű hőelem tartja 
nyitva. 
 
4.6.3. Lángőr és égésbiztosító 

Az égésbiztosító feladata, hogy az esetleges üzem közbeni tüzelőanyag kimaradáskor egy 
úgynevezett biztonsági időn belül a gáz kiáramlását megakadályozza. Megkülönböztetünk 
kis valamint nagy tűztér-hőmérsékletű berendezéseket. Nagy tűztér-hőmérsékletű 
berendezéseknél a normál üzemi hőmérséklet 750 °C fölött van, melynek hőmérséklete 1 
óra elteltével sem csökkenhet 750 °C alá. Ilyen berendezések például a kemencék. 
A lángőrök általános követelményeit a GMBSZ tartalmazza.  
Általában két nagy csoportját különböztetjük meg. Bimetálos és termoelektromos 
égésbiztosítót. A két égésbiztosító szerkezeti vázlata a 4.57 ábrán látható. 

a)
        b) 

4.57 ábra: a) bimetálos és b) termoelektromos égésbiztosító [4.13] 
 

A bimetálos égésbiztosító működési elve két különböző anyagú fém, különböző 
hőtágulási együtthatóján alapszik. A két fémszalagot általában szegecselni vagy 
hegeszteni szokták. Amennyiben a szegecselt lemezeiket hő hatása éri, az egyik irányban 
el fog hajlani. Az elhajlás egy szelepet működtet. Amennyiben a bimetál kihűl, a szelep 
zárja az áramló gáz útját, megszüntetve ezzel a gáz áramlását. Az ilyen égésbiztosítók 
nyitási és zárási ideje 60 másodperc. A nagy időintervallum miatt napjainkban már nem 
alkalmazzák, meglévő háztartási készülékeknél lehet még találkozni vele. 
A termoelektromos égésbiztosítóknál a melegítés hatására a fém hőelektromos 
potenciálja megváltozik. Ez egy tekercsen keresztül mágneses teret hoz létre, amely 
nyitva tartja a biztonsági szelepet. Gázhiány esetén a hőelem kb. 60 másodpercen belül 
lehűl a mágnes, elengedi a szelepszárat, amely egy rugó segítségével bezár. 
 
4.6.4. Fény hatására működő égésbiztosító 

Napjainkban nagyon ritkán találkozhatunk velük. Olajtüzelésnél alkalmazták őket. Az 
ellenállásuk a fény hatására megváltozott. 650 nm-es fénynél volt a legkisebb az 
ellenállásuk. Felerősített jelükkel képesek voltak jelfogókat működtetni. 
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4.6.5. UV lángőrök 

Nagy teljesítményű gáztüzelő berendezéseknél terjedt el. Segédenergiával működik. 
Gyors 1 másodperces biztonsági idő jellemzi. 

 

 

Típus Gyártó 
155 UG VALVO 
P 574, P 578 SILVÁNIA 
UG 1 TUNGSRAM 

 4.58 ábra: UV érzékelő fotocella [4.13] 
 

A lángőr egy mágnesszelepet működtet, üzemideje 10 000 óra. 
 
4.6.6. Ionizációs lángőrök 

Az „A” a fémtest érintkezési felülete a lángburokkal, „B” lángmag ide nem helyezzük az 
elektródát. „C” lángburok, ide helyezzük az anódot, mert a töltéshordozók itt 
keletkeznek. „D” külső lángburok. „E” forró füstgáz tartomány. 

 
4.59 ábra: Ionizációs érzékelő [4.13] 

 
Az „a” helyre helyezhetjük el az anódot, a „b” helyre a katódot. A lángőr itt is egy 
mágnesszelepet működtet. Általában nagy teljesítményű készülékeknél szokták 
alkalmazni. 
 
4.7. Gyújtószerkezetek 

4.7.1. Piezoelektromos szikragyújtó 

Működési elve az öngyújtó működéséhez hasonlít. Hirtelen nyomás, vagy ütés hatására 
bizonyos kristályokban villamos feszültség keletkezik. Az itt keletkezett szikra 
segítségével gyújtják be az égőt. Kis teljesítményeknél tudjuk csak alkalmazni őket. 
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4.7.2. Mágneses szikragyújtó 

A gyújtószerkezet egy állandó mágnesből és két egymással szemben elhelyezkedő 
tekercsből épül fel. A tekercsekben a forgórész elfordításával elektromos áram 
indukálódik. Megfelelő nagy feszültség esetén a gyújtógyertyán szikra jelenik meg. 
 
4.7.3. Transzformátoros szikragyújtó 

A 4.60 ábrán egy transzformátoros szikragyújtó szerkezeti kialakítása látható. A 
gyújtótranszformátorok nagy teljesítményű szikra előállítására képesek. 1. jelű zárt 
vasmagra tekert 2 jelű primer és 3 jelű szekunder tekercsből állnak. Megtáplálása 230 
vagy 400 V-ról történhet.  A szekunder tekercsen 10 000–14 000 V és 20 mA keletkezik. 
Ez a gyújtószerkezet képes begyújtani a nagyobb teljesítményű 120 kW-os kazánokat is.   

 
4.60 ábra: Transzformátoros szikragyújtó [4.13] 

 
A gyújtóvezetékek nagyfeszültségű gyújtókábelből áll, az elektródákat pedig kerámia 
csőszigeteléssel készítik. 
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