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A TANANYAG CÉLJA

Az Épülettechnikai rendszerek üzemeltetése és diagnosztikája c. tantárgy
keretében a Létesítménymérnök szakos hallgatók számára röviden bemutatásra kerülnek
az egyes épületgépészeti rendszerek üzemeltetési kérdései. Tekintettel arra, hogy az
épületszektorban napjainkban az egyik legfontosabb célkitűzés az energiamegtakarítás,
hangsúlyt fektettünk azokra a műszaki megoldásokra, melyek az energiafogyasztás
csökkentését eredményezhetik.
Ennek megfelelően a jegyzet első fejezete a központi fűtési rendszerek üzemeltetésével
foglalkozik (szerző: Dr. Kalmár Ferenc). Feleletet és megoldásokat tartalmaz a
méretezésekhez, az egyes elemek kiválasztásához és összefüggéseket tár fel a legjobb,
leggazdaságosabb műszaki kialakításokhoz. A fejezet tárgyalja az épületek fokozott
hőszigetelésével kapcsolatos eseteket, mind a fűtéstechnikai üzemeltetés, mind a
használati melegvíz-termelés (HMV) tárgyában.
A jegyzet második fejezete bemutatja azoknak a légtechnikai – klímatechnikai
rendszereknek az üzembe helyezési, üzemeltetési és karbantartási utasításait, amelyek
egy adott létesítményben képesek a levegő cseréjére, úgy, hogy biztosítani tudják az
előírt hőmérsékletet, nedvességtartalmat, a belső tér nyomását és nem utolsó sorban a
keletkezett szennyezőanyagokat képesek a megengedet érték alatt tartani (szerző:
Csáky Imre).
A harmadik fejezetben bemutatásra kerülnek a fürdőmedencék üzemeltetése, ezen belül
a fejezet kitér a különböző típusú vízmérőkre, ezek üzemeltetésére és karbantartására, a
fürdőmedencék fertőtlenítésére mely az egyik legfontosabb üzemeltetői/tulajdonosi
feladat, a berendezések lehetséges hibáinak feltárására és megszüntetésére valamint a
hulladékvizek kezelésére, elhelyezésére (szerző: Kalmár Tünde).
A negyedik fejezetben a diagnosztikai módszerek és az alkalmazott műszerek kerülnek
bemutatásra (szerző: Csáky Imre).
A kurzus anyagának elsajátításával a hallgatók tehát ismereteket szereznek a bemutatott
rendszerek működéséről, üzemeltetési lehetőségeiről és problémáiról. Ezeket az
ismereteket a későbbi tanulmányaik során, az Épületgépészeti rendszerek komplex
tervezése, Fűtéstechnika III., Légtechnika III. és Vízellátás-gáztechnika IV. tantárgyaknál
hasznosíthatják.
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1.

FŰTÉSI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE ÉS
DIAGNOSZTIKÁJA

1.1 Bevezetés
Ahhoz, hogy egy létesítmény fűtési energiafogyasztása a lehető legkevesebb legyen egy
fűtési idényben, elengedhetetlen, hogy a fűtési rendszer megfelelő módon legyen
üzemeltetve, a rendszer egyes elemei megfelelően működjenek és a rendszer elemeinek
üzemviszonyai egymással optimális összhangban legyenek. Egy fűtési rendszer
üzemeltetés szempontjából különböző elemekből áll:
– statikus elemek, melyek az üzemeltetés során önmagukban nem fogyasztanak energiát
(pl. csővezetékek, radiátorok, hagyományos elzáró szerelvények, hőcserélők stb.)
– dinamikus elemek, melyek jellemzői (pl. nyomásesés) változnak az üzemeltetés során.
Ez utóbbiak ismét lehetnek: villamos energiaigénnyel rendelkező elemek (pl.
keringtetőszivattyú, kazán, motoros szabályozószelep) villamos energiaigénnyel nem
rendelkező elemek (pl. termosztatikus szelep), melyeknek ellenállása változó az
üzemeltetés során, de ez a változás nem igényel külön energiaforrást.
Karbantartás szempontjából elengedhetetlen az éves ellenőrzés, tisztítás, beállítás, a
rendszer bármely eleméről is beszéljünk. Kiemelten fontos tényező a vízminőség
ellenőrzése a feltöltés során, de akkor is, amikor bármilyen okból kifolyólag pótolni kell a
rendszerben a keringtetett vizet. A nem megfelelő vízminőség lerakódásokhoz,
vízkőkiváláshoz vezet, melyek a rendszer egyes elemeinek meghibásodását, illetve nem
megfelelő működését okozhatják. A fűtési rendszerek szakaszos üzemeltetése
energiamegtakarítást eredményez, ehhez viszont megfelelő szabályozóelemekre és
vezérlőegységre van szükség, mely biztosíthatja a programozott üzemet. A belső
hőmérséklet megfelelő értéken tartása, figyelembe véve az időben változó
hőnyereségeket, szintén a szabályozóberendezések feladata. Gyakorlatilag a fűtési idény
során egy megfelelően tervezett és üzemeltetett fűtési rendszerben folyamatosan
változik a hőszállító közeg hőmérséklete és térfogatárama, illesztve ezzel a termelt és
szállított hőmennyiséget a folyamatosan változó hőigényhez. Ezt az illesztést a lehető
legpontosabban kell megoldja a rendszer, úgy, hogy a közvetlenül (pl. égés során) és a
közvetetten (pl. keringtetőszivattyú) felhasznált energiamennyiség minimális legyen.
Elsőrendű cél természetesen az, hogy az épületben tartózkodó emberek hőkomfortja
megfelelő legyen, azonban ez már a fűtési rendszer tervezésekor eldől. Egy rosszul
megtervezett rendszer esetében nagyon nehéz úgy biztosítani a megfelelő hőérzetet,
hogy közben az energiafogyasztás minimális legyen.
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Napjainkban a tervezés során egyre alacsonyabb előremenő hőmérséklettel tervezik a
rendszereket. Ennek egyik oka az, hogy az épületek hőigénye a hőtechnikai szempontból
jobb minőségű határolószerkezetek miatt az előző évtizedekhez viszonyítva jóval
alacsonyabb, így alacsonyabb hőmérsékletű és kisebb hőfoklépcsővel üzemelő fűtési
rendszerek tervezhetőek. Ugyanakkor a kisebb hőfoklépcső és üzemi hőmérséklet a
90/70 oC hőfoklépcsővel üzemelő rendszerekhez viszonyítva nagyobb beépített hőleadó
felületet eredményez, így jobb hőérzetet biztosít a fűtött térben.
A hőleadók hőátbocsátási tényezője kR, függ a fűtőközeg hőmérsékletétől:
1

 t  m
k R  k R0 
 ,
 60 

(1.1)

ahol: kR0 a hőátbocsátási tényező értéke névleges feltételek mellett; 1/m hőleadó
szerkezetétől függő hőátbocsátási tényező kitevője: 2,77–4,16. Megfigyelhető, hogy

m

1
(n a radiátor kitevő).
n 1
1

kR/kR0

0,9

0,8
n=1.24
n=1.28

0,7

n=1.32
n=1.36

0,6
20

30
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t

1.1 ábra: A kR értékének változása [1.1]
Különböző típusú hőleadók hőátbocsátási tényezőjének a változását a logaritmikus
hőmérsékletkülönbség függvényében az 1.1 ábra mutatja be.
Ha a fűtési rendszer működése szabályozva van, az egyik legfontosabb tényező, amelyet
figyelembe kell venni a program beállításakor, az az idő, amely a radiátorok névleges
teljesítményének az eléréséhez szükséges a fűtési rendszer beindítása után. Az 1.2 ábra
a teljesítmény változását mutatja be az idő függvényében, tagos és lapradiátorok
esetében [1.2].
teljesítmény/névleges
teljesítmény

1
0,8
0,6
0,4

lapradiátor

0,2

tagos radiátor

0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45
idő, [perc]

1.2 ábra: Radiátorok teljesítményének időbeli változása [1.2]
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Megfigyelhető, hogy a panel radiátorok (lapradiátorok) esetében a felfűtési idő 1/3-a a
tagos radiátorok felfűtési idejének.
Változatlan hőfoklépcső mellett, kisebb előremenő hőmérsékletnél, ugyanannál a
teljesítménynél a szükséges radiátorfelület nagyobb lesz. Az 1.3 ábra alapján
meghatározható a szükséges radiátorfelület a közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség értékek függvényében.
Megfigyelhető, hogy azonos közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség értékek mellett
a szükséges radiátorfelület nagyobb lesz nagyobb n értékek esetében.

1.3 ábra: A radiátorfelület változása [1.1]

1.2 Központi fűtési rendszerek szabályozása
A központi fűtési rendszerek teljesítményének szabályozását különböző módon biztosítják
[1.3]:
– értéktartó szabályozás: a helyiséghőmérséklet érzékelője a felső határérték elérésekor
kikapcsolja a fűtőberendezést, majd az alsó határértéknél bekapcsolja, tehát szakaszos
üzemelést eredményez,
– követő szabályozás: a hőszállítás mértéke (hőhordozó hőmérséklete vagy mennyisége)
az uralkodó zavaró jellemző (időjárás vagy külső hőmérséklet) alakulást követi. Ez elvileg
azt jelenti, hogy az alapjel üzemszerűen változik.
Ezt a megoldást sokszor alkalmazzák ott, ahol egy épület két homlokzata erőteljesen két
égtáj szerinti bontásnál két külső hőmérséklet érzékelőt és két szabályozót tartalmaz.
Lehet az épületeket „mag”-ra, és „héj”-ra bontani. Ilyenkor lehet a magot a belső
hőmérséklet szerint a peremet pedig az időjárás változása szerint szabályozni.
– fűtés és használati melegvíztermelés együttes szabályozása (a meleg víz készítése
előnyt élvez),
– a kaszkád szabályozás azt jelenti, hogy a szabályozási körön belül újabb kört alakítunk
ki, a hatásláncot hurkolttá tesszük,
– bármely fűtési feladat kiegészíthető menetrendi követelményekkel is, így az előírt érték
napi és heti időtartamon belüli változásának rendje szerint megszabható.
Az 1.4 ábra szerinti szabályozókör szabályozott szakaszának (pl. egy helyiségnek) xs
szabályozott jellemzőjét (pl. hőmérsékletét) kell az xa alapjelnek megfelelő értéken
tartani az xz zavaró jellemző ellenében [1.4]. A mérőátalakító az xs szabályozott
jellemzőt xe villamos ellenőrző jellé alakítja. A különbségképző összehasonlítja az xa
alapjelet és az xe ellenőrző jelet. A különbség nagyságának, irányának és sebességének
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megfelelően a szabályozó egy xr rendelkezésre álló jelet kap, mely alapján xb beavatkozó
jelet küld a beavatkozó szervnek (pl. egy motoros szabályozó szelepnek), mely a fűtő–
vagy hűtővíz térfogatáramának változtatásával módosítja (xm) a hőcserélő/hőleadó
teljesítményét. Az xs szabályozott jellemző értéke ennek eredményeként megváltozik,
mely a visszacsatoláson keresztül újabb xb beavatkozó jelet generál az egyensúly
beálltáig.

1.4 ábra: A szabályozó kör felépítése [1.4]
A szabályozás tehát egy olyan zárt ciklus, mely egy szabályozott szakasz egy vagy több
szabályozott jellemzőjét az xa alapjelnek megfelelő értéken tartja [1.4].

1.2.1 Szabályozási módok
Amikor szabályozásról döntünk, először a szabályozás összetettségét kell figyelembe
vennünk a két alapvető szabályozási móddal kapcsolatban:
– nem folyamatos szabályozás (kétpont, hárompont),
– folyamatos szabályozás.
A kétpont (nyit/zár; On/Off) szabályozás azt jelenti, hogy a szabályozó jel két diszkrét
érték közül egyet vehet fel – nyitva vagy zárva (1.5 ábra). Az 1.4 ábra szerinti k2
szabályozó az xa alapjel és az xe ellenőrző jel függvényében a k3 működtetőt teljesen
nyitja vagy zárja. A korlátok ellenére, ha a komfort és az energiafelhasználással szemben
támasztott követelmények nem túl nagyok – alkalmazható. Pl. a helyiséghőmérséklet
padlófűtéssel történő szabályozása (± 2oC). A folyamat lassú a hőtehetetlenség miatt. A
kétpont szabályozás előnyei: alacsony költségek, egyszerűség, megbízhatóság.

1.5 ábra: Kétpont szabályozás [1.4]
A hárompont szabályozás a kétpont szabályozástól abban tér el, hogy a k2 szabályozó a
k3 hajtóművet az alapjel és az ellenőrző jel függvényében a teljesen nyitott, illetve zárt
helyzet között meg tudja állítani, ezzel a szabályozás minőségi paraméterei javulnak.
A folyamatos szabályzás sok lépést használ, ami a szabályozást folyamatossá,
pontosabbá teszi. Idetartozik [1.4]:
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– (P) Arányos szabályozás
A beavatkozó (xb) jel nagysága az (xr) rendelkezésre álló jellel arányos. Minden xr
eltéréshez egy diszkrét xb jel tartozik. Az xb értéke a xa alapjeltől és az xp arányossági
sávtól függ. A túl kicsi arányossági sáv lengéshez, a túl nagy pontatlan szabályozáshoz
vezet.
– (I) Integráló szabályozás
A beavatkozó jel (xb) az (xr) hibajeltől függően állandó sebességgel változik. A hibajelet
időben integrálja és a beavatkozó jel ezzel arányosan változik.
– (D) Differenciáló szabályozás
A beavatkozó jel (xb) az (xr) rendelkezésre álló jel változásának sebességével arányos.
Annak a meghatározása, hogy a kétpont szabályozás elegendő-e, az egyik módszer az,
ha a hidraulikai rendszer statikus és dinamikus karakterisztikáját vizsgáljuk. Ha a
fogyasztóból kilépő levegőhőmérséklet változása (t), amikor a szabályozószelep
szabályozó jele változik (x), akkor közvetlenül a szabályozó jel megváltozása után a
levegő hőmérséklete nem változik a szabályozási folyamat holtideje alatt (a). Miután a
hőmérséklet elkezd változni, szükség van némi reakcióidőre (r) amíg az egyensúly újra
beáll.
A holtidő és a reakcióidő jelentős hatással van a szabályozás nehézségi fokára:

minél hosszabb a holtidő, annál nehezebb a szabályozás,

minél hosszabb a reakció idő, annál könnyebb a szabályozás.
A szabályzás nehézsége a következő összefüggéssel számítható, [1.5]:
t  d

x  r
D
 100
t s

(1.2)

D – szabályozás nehézségi foka [–]
t – hőmérsékletváltozás [oC]
x – szabályozójel változása [%]
d – holtidő [s]
r – reakcióidő [s]
ts – a kívánt pontosság [±oC]
A D értékének függvényében választható a szabályozás módja (1.1 táblázat). Ha D≤ 0,5
akkor kétpont szabályozás elegendő.
Az 1.2 összefüggésből látható, hogy a szabályozott paraméter esetében az elvárt
pontosság nagymértékben befolyásolja a választható szabályozási módot. Például, ha a
belső hőmérséklet értékénél az elvárt pontosság ±1 oC helyett ±0,5 oC, akkor
gyakorlatilag a szabályozás nehézségének értéke megduplázódik.
1.1 táblázat: Szabályozási mód kiválasztása

Nehézségi fok

Osztályozás

D≤1,0
D≤2,5
D>2,5

Könnyű
Közepes
Nehéz

A megfelelő
szabályozás
P (folyamatos)
PI (folyamatos)
PID (folyamatos)

Forrás: [1.5]
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Mivel folyamatos szabályozásnál nemcsak 0 és 100% lehet a felvett szabályozójel, 10%ként kell megvizsgálni a D értéket annak érdekében, hogy megtaláljuk a legmagasabb
nehézségi fokot.
Egyszerűsített vizsgálat esetén, ha a szabályozókörnek csak a dinamikus tulajdonságát
vizsgáljuk: ha

d
 0,1
r

akkor kétpont szabályozás elegendő.

1.2.2 A szabályozás függvényei
Ahhoz, hogy a fűtési rendszer kielégítse a folyamatosan változó hőigényt komplex
szabályozóberendezéseket alkalmazunk. A szabályozott paraméter függvényében a
szabályozás lehet minőségi, mennyiségi vagy egyszerre mindkettő.
A számítások egyszerűsítése végett a következőkben az alábbi jelöléseket használjuk
[1.6]:
Te  t i  t e

(1.3)

Tf  t f  t i

(1.4)

Tr  t r  t i

(1.5)

TR 

Tf  Tr
T
ln f
Tr

(1.6)

ahol: ti a belső levegő hőmérséklete, tf a fűtési rendszer előremenő hőmérséklete, tr a
fűtési rendszer visszatérő hőmérséklete, te a külső levegő hőmérséklete. A fenti
jelölésekkel az energiamérleg egyenlete a következőképpen alakul:
QN  QR  QTA

(1.7)

QN  Te  Ai Ui

(1.8)

QR  k R ARTR

(1.9)

 c p (Tf  Tr )
QTA  m

(1.10)

ahol:

i

ahol: QN a helyiség hőigénye; QR a radiátor teljesítménye; QTA a fűtőközeg által leadott
hőáram; Ai az i külső épületszerkezet felülete; Ui az i külső épületszerkezet hőátbocsátási
 a fűtőközeg tömegárama; cp a fűtőközeg fajhője; AR a fűtőtest felülete.
tényezője; m

1.2.2.1 Minőségi szabályozás
Ebben az esetben a szabályozott paraméter a fűtőközeg hőmérséklete, a fűtőközeg
 =konst.). Ha az (1.7) és (1.8) egyenleteket felírjuk a változó
tömegárama konstans ( m
paraméterek névleges (tervezési) értékére (Te0; TR0), és egy más, kisebb értékre (Te;
TR), az (1.10) képletet is használva:
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Te0  Ai k i  k R ARTR0

(1.11)

Te  Ai k i  k R ARTR

(1.12)

i

i

Az (1.11) és (1.12) egyenletek alapján:
m

 T  m 1
TR  TR0  e 
 Te0 

(1.13)

1

0,8

TR/TRo

0,6

0,4

n=1.24
n=1.28
n=1.32

0,2

n=1.36
0
-15

-10

-5

0
te [oC]

5

10

15

1.6 ábra: Közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség [1.1]
Az 1.6 ábra a közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség változását mutatja be
különböző típusú radiátorok esetében.
Ugyanakkor a (1.7), (1.9) és (1.10) egyenletek alapján a külső hőmérséklet tervezési
értékére (Te0) és egy másik kisebb értékre Te felírhatjuk:
T
Tf  Tr
 e
Tf 0  Tr 0
Te0

(1.14)

Vagyis:
Tf  Tr 

Te
(Tf 0  Tr 0 )
Te0

(1.15)

Az (1.14) és (1.15) képletek alapján az előremenő hőmérséklet:
1


 Te  m 1 Tf 0 

Tf  Tr exp 
ln

Tr 0 
 Te0 



(1.16)
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Ezzel a visszatérő hőmérséklet:

Tr 

Te
Tf 0  Tr 0 
Te0

(1.17)

1


 Te  m 1 Tf 0 

ex p
ln
 1

T
Tr 0 
e
0






1


 Te  m 1 Tf 0 
Te
Tf 0  Tr 0  e x p 
ln

Te0
Tr 0 
 Te0 


Tf 
1


 T  m 1 Tf 0 
e x p e 
ln
 1
Tr 0 
 Te0 



(1.18)

A minőségi szabályozásnál a változó előre és visszatérő vízhőmérséklet különbsége csökken a külső hőmérséklet
növekedésével, de értéke független a radiátor típusától és adott hőfoklépcső mellett az előremenő víz hőfokától
(1.7 ábra).

1.7 ábra: A hőfoklépcső elméleti értéke a kazánnál [1.1]

1.2.2.2 Mennyiségi szabályozás
Ebben az esetben a szabályozott paraméter a fűtőközeg tömegárama, a fűtőközeg
előremenő hőmérséklete konstans marad (tf = konst.) a fűtési rendszer működési ideje
alatt. Azonban a tervezésinél magasabb külső hőmérsékletek esetében, amikor kisebb
tömegáramot keringtetünk a rendszerben, azonos előremenő mellett a visszatérő
hőmérséklet értéke kisebb lesz.
Az (1.1) és (1.13) egyenletek alapján a külső hőmérséklet tervezési értékének és egy
másik, nagyobb értéknek megfelelően:
m 1

T

 m
ln f 

Te
Tr 0 
T  Tr
 f
Tf Tf  Tr 0 
Te0 
 ln

Tr



(1.19)
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Az 1.8 ábra a visszatérő hőmérséklet változását mutatja be a külső hőmérséklet
függvényében, különböző előremenő hőmérsékletértékek és különböző radiátortípusok
esetében.
Ugyanakkor, ha felírjuk az (1.7) egyenletet a külső hőmérséklet tervezési értékének
megfelelően (Te0), és egy másik, nagyobb értékre (Te), az (1.9) és (1.10) képletek a
következőképpen alakulnak:
T
m Tf  Tr
 e
m0 Tf  Tr 0 Te0

(1.20)

n=1.24

n=1.36

80

80

tf=90 oC

60

tf=70 oC

50

tf=60 oC

tf=90 oC

70

tf=80 oC

tf=80 oC

60
tr [oC]

tr [oC]

70

40

tf=70 oC
tf=60 oC

50
40

30

30

20
-15

-10

-5

0

5

10

20
-15

15

-10

-5

te [oC]

0

5

10

15

te [oC]

1.8 ábra: A visszatérő hőmérséklet változása [1.1]
Ezzel:
T
1
 ln f

m
T
Tf  Tr
r0
 


m
 
m0  Tf  Tr 0 

 Tf
 ln
 Tr








m 1
m

(1.21)

Az 1.9 ábra a tömegáram változását illusztrálja a külső hőmérséklet függvényében,
különböző előremenő hőmérsékletek és különböző típusú radiátorok esetében.
n=1.24
1,2

n=1.36

1,2
tf=60 oC

0,8

tf=80 oC

0,6

tf=90 oC

tf=60 oC

1

tf=70 oC

tf=70 oC

m/mo

m/mo

1

0,8

tf=80 oC

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

tf=90 oC

0

0
-15

-10

-5

0

5

10

-15

15

-10

-5

0

5

te [oC]

te [oC]

1.9 ábra: A fűtőközeg tömegáramának változása [1.1]
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1.3 Csővezetékek hőszigetelése
Egy hőszigeteletlen csővezeték esetében a hőátbocsátási tényező k [W/(mK)] a
következő ismert egyenlettel számítható:
k 

1
d
1
1
1

ln e 
 i  di 2 di  e de

(1.22)

ahol: i, e – a belső illetve külső oldali hőátadási tényezők [W/(m2K)]; di, de – a cső
belső illetve külső átmérője [m];  – a cső anyagának hővezetési tényezője [W/(mK)].
Fémből készült csövek esetében a nevezőben két tag értéke jóval kisebb, mint a
harmadik, ezért ezek elhanyagolhatóak. Ezzel a (4.23) egyenlet a következő lesz:
k   e de

(1.23)

Egy egységnyi hosszúságú csővezetéken a fajlagos hőveszteség q [W/m] a következő
lesz:
q  kt   e de t

(1.24)

ahol:
t  twm  t ea 

t iw  t ew
 t ea
2

(1.25)

ahol: twm a fűtőközeg átlagos hőmérséklete; tiw, tew a fűtőközeg belépő és kilépő
hőmérséklete; tea a csővezetéket körülvevő levegő hőmérséklete.
Ha csővezeték szigetelve van, a hőszigetelés hatékonyságát i, a következő egyenlettel
fejezzük ki:

i 

q  qi
q
1 i
q
q

(1.26)

ahol: qi a hőszigetelt csővezeték fajlagos hővesztesége [W/m].
Az (1.24) és (1.26) képletek alapján:
qi   e de t(1   i )

(1.27)

Ugyanakkor:
 c p tw  m
 c p t iw  t ew 
qi  m

(1.28)

Az (1.25) egyenletben szereplő hőmérsékletkülönbséget felírhatjuk:
t 

t iw  t ew
t
 t ea  t iw  w  t ea
2
2

(1.29)
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Felhasználva

m c p 

a

(1.27)

 e d e 1   i 

tw 

2

és

(1.29)

képleteket

és

figyelembe

véve,

hogy

:

 e de t iw  tea 1   i 

(1.30)

 cp
m

A külső hőátadási tényező e függ a felület (tps) és a levegő hőmérsékletének
különbségétől [1.7]:

e  8.1  0.045(t ps  tea)

(1.31)

Figyelembe véve a hőszigetelés hatékonyságát, fém csővezetékek esetében a (1.30)
egyenlet a következőképpen alakul:

tw 

8.1  0.045tiw

 tea 1  i t iw  tea 1  i de
 cp
m

(1.32)

A hőfokesés tw értékeinek hányada különböző vízhőmérsékletek mellett:

8.1  0.045t iw  tea 1  i tiw  tea 0
tw

8.1  0.045tiw0  tea 1  i t iw0  tea 
tw0

(1.33)

ahol:  és 0 a meleg víz sűrűsége; tiw és tiw0 a fűtőközeg hőmérséklete.
A tw/tw0 hányad értékeit, ahol tw0 a hőfokesés, ha tiw=90 oC, levegő hőmérsékletek és
hőszigetelési hatékonyság mellett az 1.10 ábra mutatja be.

1.10 ábra: A hőfokesés változása [1.1]
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Az ábrák alapján megállapítható, hogy azonos térfogatáram mellett, 1 m csővezetéken a
víz belépő és kilépő hőmérséklete közötti különbség értékének aránya a 90 oC
hőmérsékletű
belépő
fűtőközeghez
viszonyítva
jelentősen
csökken
kisebb
vízhőmérsékletek mellett (pl. 25%-kal 75 oC vízhőmérséklet mellett). Az arány nagyobb
lesz alacsonyabb hőmérsékletek mellett, illetve hőszigetelt csővezetékek esetében, mivel
a különbségek már nem lesznek olyan nagyok. Az elosztóhálózat hőveszteségeit a fűtési
rendszer illetve az épület energiamérlegében veszteségként is figyelembe vehetjük.
A következő gyakorlati példa a megtakarítható energiamennyiség változását mutatja be
a fűtőközeg hőmérsékletének függvényében, különböző szabályozási módszerek és
különböző hőszigetelési hatékonyságok mellett.
A fűtési rendszer teljesítménye Q=40 kW, amely egy családi ház hőigényét fedezi. A
40/32 mm átmérővel rendelkező elosztóvezeték hossza 10 m, a vezetéket körülvevő
levegő hőmérséklete 10 oC. A fűtőközeg áramlási sebessége tervezési feltételek mellett
0,48 m/s.
Ezen feltételek mellett a fűtőközeg hőfokesése 1 m elosztó csővezetéken, 10 oC
környezeti hőmérsékletet feltételezve, geometriai interpoláció segítségével felírható
egyszerűsített formában:





tw   5  0.32t 1.17  10 3

ha i=0, és



(1.34)



tw   1  0.051t 1.28  10 3

(1.35)

ha i=0.7.
Az (1.34) és (1.35) egyenletek alapján láthatjuk, hogy a fűtőközeg hőfoklépcsőjének
reális értékei a kazánnál nagyobbak lesznek az elméleti értékeknél. Az elméleti és a
reális értékek közötti különbség kisebb, ha a fűtőközeg hőmérséklete kisebb, és a
különbség nagyobb, ha a radiátorkitevője nagyobb.
Az 1.2 táblázat a hőfokesés reális értékeit tartalmazza a külső hőmérséklet
függvényében, különböző előremenő hőmérsékletértékek és különböző csővezeték
hőszigetelések mellett. Az energiafelhasználás számításának könnyítésére, a
Magyarországra jellemző hőfokgyakorisági görbe alapján számított fűtési idényt hat
időintervallumra osztjuk. A figyelembe vett külső hőmérsékletek az intervallumra
vonatkozó külső hőmérsékletek átlagos értékei.
1.2 táblázat: A hőfokesés valós értékei
tf

te

[oC]

[oC]
–12,8
–8,3
–5
0
5
10,2
–12,8
–8,3
–5
0
5
10,2

90

80

=0
n=1,24
19,676
17,003
15,043
12,071
9,097
5,999
19,527
16,874
14,928
11,977
9,024
5,949

n=1,36
19,678
17,014
15,059
12,094
9,124
6,028
19,531
16,884
14,941
11,996
9,046
5,972

=0.7
n=1,24
18,988
16,388
14,482
11,594
8,705
5,699
18,947
16,353
14,450
11,568
8,685
5,686

n=1,36
18,989
16,392
14,487
11,600
8,712
5,707
18,948
16,355
14,454
11,573
8,691
5,692

19

tf

te

[oC]

[oC]
–12,8
–8,3
–5
0
5
10,2
–12,8
–8,3
–5
0
5
10,2

70

60

=0
n=1,24
19,384
16,748
14,815
11,884
8,952
5,899
19,244
16,626
14,705
11,794
8,881
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5,863

=0.7
n=1,24
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14,420
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18,870
16,286
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5,661

n=1,36
18,908
16,321
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18,870
16,287
14,393
11,522
8,651
5,664

Mennyiségi szabályozás esetén a hőfokesés reális értékeit a külső hőmérséklet
függvényében, különböző előremenő hőmérsékletértékek és különböző csővezeték
hőszigetelések mellett a 1.11 ábra mutatja be. Alacsonyabb előremenő hőmérsékletek
mellett a hőfokesés értéke kisebb. Az ábrák alapján megállapítható, hogy azonos
hőszigetelés mellett a hőfokesés értéke alacsonyabb lesz, ha a radiátorkitevő értéke
nagyobb.
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1.11 ábra: A hőfokesés reális értékei mennyiségi szabályozás esetében [1.1]
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1.12 ábra: Energiamegtakarítások minőségi szabályozás esetében [1.1]
Az 1.12 ábra az energiamegtakarítás százalékos értékeit mutatja be minőségi
szabályozás esetében, ha a fűtési rendszer tervezési hőmérséklete alacsonyabb 90 oCnál, különböző előremenő hőmérsékletértékeket és radiátor kitevőket véve figyelembe. A
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viszonyítási alap a 90 oC előremenő hőmérsékletre tervezett fűtési rendszer éves fűtési
energiafelhasználása. A számításokat elvégeztük úgy az előremenő, mint a visszatérő
vezetékre.
Megfigyelhető, hogy a megtakarított energia nagyobb a magasabb radiátorkitevő értékek
esetében és az alacsonyabb előremenő hőmérsékletek esetében, azonban a
radiátorkitevő értékének hatása elhanyagolható. Az energiamegtakarítás értéke
alacsonyabb előremenő hőmérséklet mellett csökken (elhanyagolható), ha az
elosztóvezeték megfelelő módon van hőszigetelve.
Az 1.13 ábra a százalékos energiamegtakarítási értékeket illusztrálja abban az esetben,
ha az elosztóvezetéket hőszigeteljük. Ebben az esetben a viszonyítási alap a
hőszigeteletlen csővezetékkel üzemelő fűtési rendszer éves energiafelhasználása. Az
energiamegtakarítások kisebbek, ha a rendszerben a fűtőközeg hőmérséklete kisebb,
nagyobbak a magasabb radiátorkitevő értékek mellett minőségi szabályozás esetében és
kisebbek a magasabb radiátorkitevő értékek mellett mennyiségi szabályozás esetében.
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1.13 ábra: Energiamegtakarítás az elosztóvezeték hőszigetelésével [1.1]
Az energiamegtakarítás mértéke mennyiségi szabályozás esetében alig változik (állandó
fordulatszámmal rendelkező keringtetőszivattyú esetében). A radiátorkitevő hatása
ebben az esetben is elhanyagolható.

1.4 Az előremenő
energiafelhasználása

hőmérséklet

és

a

keringtetőszivattyú

A keringtető szivattyú energiafelhasználása az összes energiafelhasználásnak csak
néhány százalékát teszi ki, de mivel a szivattyúnál a megtakarított energia vagy a többlet
energiafelhasználás primer energiahordozóra vonatkoztatva csaknem háromszor nagyobb
mennyiséget jelent, figyelembe véve a villamos energia előállításának erőművi hatásfokát, a megtakarítások, ellentétben a jelenlegi véleményekkel nem elhanyagolhatók.
Egy csővezetéken a nyomásveszteséget a következőképpen írhatjuk fel:
p  0.8114

2  l
m

    i 
4
d


d

(1.36)

ahol: m – a fűtőközeg tömegárama [kg/s];  a meleg víz sűrűsége [kg/m3]; d a cső belső
átmérője [m];  a cső anyagának súrlódási tényezője; l a csőszakasz hossza; i a
csőszakasz helyi nyomásveszteség tényezőinek összege.

21

Ha -vel jelöljük a következő arányt:

 

l

(1.37)

d 

az (1.36) egyenlet a következőképpen alakul:
p  0.8114

 2 l
 1 m



l
d5

(1.38)

Ha felírjuk az (1.38) egyenletet a névleges értékekre (m0; 0; 0) és bármelyik másra,
akkor az arány:
 2  0
p
  1 0 m





p0  0  1  m
 2 0 
0

(1.39)

Ha figyelembe vesszük, hogy a súrlódási tényezők aránya a Reynolds számok
függvényében felírható [1.8]:
 Re 

  0 
0  Re 

0.2

(1.40)

és a  értéket konstansnak tekintjük, az (1.37) egyenletet felhasználva, az (1.39)
egyenletet a következőképpen írhatjuk fel:

p

p0

 m 

 m0 

0.2

 0 

0.2

 0 


  
0  1

 0 


 

0.2

1


 2 0
m

2 
m

(1.41)

0

Minőségi szabályozás esetében, amikor a tömegáramok nem változnak, a (1.41) egyenlet
a következő módon alakul:
0.2

    
 0  0   0 
p
    

p0
0  1

0.2

1


0


(1.42)

A mennyiségi szabályozás esetében viszont az előremenő hőmérséklet konstans, az
(1.41) egyenlet alapján felírható:
0.2

 m 

 0 
1
m0 
p



p0
0  1

2
m
2
m

(1.43)

0

Központi fűtési rendszerekben a súrlódási és a helyi nyomásveszteségek arányának
átlagos értéke, az irodalom szerint, közelítőleg 0=2 [1.14]. Az 1.14 ábra a
nyomásveszteségek arányát mutatja be a külső hőmérséklet függvényében, minőségi
szabályozás esetében különböző előremenő hőmérsékletekre és radiátorkitevőkre, a
90 oC előremenő hőmérsékletre vonatkoztatva.
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1.14 ábra: A nyomásveszteség aránya minőségi szabályozás esetében [1.1]
Látható, hogy a nyomásveszteségek kisebbek az alacsonyabb előremenő hőmérsékletek
esetében. A nagyobb radiátorkitevő értékek mellett a nyomásveszteségek nagyobbak
lesznek, de ez az eltérés csekély.
Az 1.15 ábra a nyomásveszteségek arányának változását mutatja be a külső
hőmérsékletértékek függvényében, mennyiségi szabályozás esetében, különböző
hőmérsékletekre és radiátorkitevőkre.
n=1.24

1

n=1.36
tf=90 oC

tf=60 oC

0,4

po

0,6

tf=90 oC
tf=80 oC

0,8

tf=80 oC
tf=70 oC

0,6

p

0,8
p/ po

1

0,4

0,2

tf=70 oC
tf=60 oC

0,2

0
-15

-10

-5

0

5

10

0
-15

15

-10

-5

te [oC]

0

5

10

15

te [oC]

1.15 ábra: A nyomásveszteségek aránya az előremenő vezetékben mennyiségi
szabályozás esetében [1.1]
A fent leírt módszer alapján meghatározhatóak a nyomásveszteségek arányai a
visszatérő csővezetékben úgy a minőségi, mint a mennyiségi szabályozás esetében.
Az éves szivattyúzási energiafelhasználás százalékos csökkenését, minőségi szabályozás
esetében az 1.16 ábra mutatja be. Megfigyelhető, hogy az energiamegtakarítás nő
alacsonyabb előremenő hőmérsékletek, illetve nagyobb radiátorkitevő értékek mellett,
bár ez utóbbi hatása csekély.
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1.16 ábra: Energiamegtakarítás minőségi szabályozás esetében [1.1]
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A mennyiségi szabályozás esetében, alacsonyabb előremenő hőmérsékletek esetében
nagyobb
tömegáram
keringtetése
szükséges,
ami
nagyobb
szivattyúzási
energiafelhasználást eredményez (1.17 ábra). Ebben az esetben a radiátorkitevők hatása
sem elhanyagolható.
A szivattyú energiafelhasználása akár 90%-kal is kisebb lehet a minőségi szabályozáshoz
viszonyítva, ha mennyiségi szabályozást alkalmazunk. Azonban az 1.17 ábra alapján
megállapítható, hogy változó tömegáramú szabályozás esetében a fűtési rendszer
szivattyúzási energiafelhasználás jelentősen nő az alacsonyabb előremenő hőmérsékletek
esetében. Mivel a keringtetőszivattyúnál a megtakarított energia vagy a többlet
energiafelhasználás villamos energiára vonatkozik, ez primer energiahordozóra
vonatkoztatva háromszor nagyobb mennyiséget jelent (ha 33%-os hatásfokot veszünk
figyelembe az erőműveknél), figyelembe véve a villamos energia előállításának
hatásfokát.
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1.17 ábra: A többletszivattyúzási energiafelhasználás mennyiségi szabályozás esetén
[1.1]

1.5 Központi fűtési rendszerek beszabályozása
A fűtési rendszerek tervezésénél és kialakításánál az a cél, hogy a lehető legkisebb
befektetési és üzemeltetési költségek mellett, megfelelő hőérzetet biztosítsunk az
épületben. Ezt a célkitűzést a rendelkezésre álló modern szabályozási technikák
elméletileg lehetővé teszik. Azonban a gyakorlatban az a tapasztalat, hogy a
legmodernebb szabályozórendszerek sem tudják biztosítani a fűtési rendszer megfelelő
működését, ha nem teljesülnek az előfeltételek.
Központi fűtési rendszerek esetében a fűtőközeg meleg víz, amelynek előremenő
hőmérséklete különböző lehet. A közelmúltban a legelterjedtebb a 90/70 oC-os
hőfoklépcső volt, de napjainkban ennél alacsonyabb előremenő hőmérsékletre tervezik a
fűtési rendszert. A beépített szabályozóelemek nem tudják ellátni feladatukat, ha az
elosztási viszonyok nem megfelelőek, vagyis a fűtőközeg tömegárama egyes
szakaszokon nagyobb, másokon kisebb a tervezettnél. Ez gyakran előfordul, mert az
épületgépészeti tervek és rendszerek sokszor nem tartalmaznak olyan elemeket,
amelyek a pontos és stabil szabályozáshoz szükségesek, a kivitelezés során gyakran
eltérések lépnek fel a terv és a megépített rendszer között, így a számított beállítási
értékek a realitásnak már nem felelnek meg. Ezért a legtöbb esetben a felhasználónál
vagy nem biztosított a megfelelő hőérzet, vagy ha mégis, akkor a tervezettnél nagyobb
energiafelhasználással. Termosztatikus szelepekkel felszerelt fűtési rendszerek esetében
is léphetnek fel hasonló problémák. Ha a megfelelő mennyiségű tömegáram nem jut el a
hőleadóhoz a szelep maximálisan nyit, de ezzel nem tudja növelni a fűtőközeg
tömegáramát. A szelep nem megfelelő kiválasztása és beállítása a tömegáram
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szabályozás rovására és ezzel a rendszer nem megfelelő működéséhez vezet. A
következőkben vizsgáljuk meg, hogyan viselkedik egy beszabályozatlan központi fűtési
rendszer, milyen lesz a hőkomfort és az energiafelhasználás ebben az esetben és mennyi
a megtakarítható energiamennyiség a fűtési rendszer beszabályozása által. A számítások
során stacioner és kvázi-stacioner folyamatokat feltételezünk.

1.5.1 A belső hőmérséklet
Egy helyiségben a hőérzet akkor megfelelő, ha a komfortparamétereket a helyiség
rendeltetésének megfelelő értéken tartjuk. A komfortparaméterek közül az egyik
legfontosabb az operatív hőmérséklet, amelyik a belső levegő és az épületszerkezetek
közepes sugárzási hőmérsékletének súlyozott átlaga. A fűtési rendszereket a helyiség
rendeltetésétől függő belső levegő hőmérséklet függvényében méretezik. Ezt a
hőmérsékletet kell a helyiségben biztosítani bármennyi is a külső hőmérséklet pillanatnyi
értéke.
Mivel a külső méretezési hőmérséklet a hőfokgyakorisági görbe alapján csak néhány
(2…5) nap fordul elő a fűtési idényben, a fűtési rendszer teljesítményét szabályozni kell.
Minőségi szabályozás esetében a fűtőközeg hőmérséklete, elvileg, a szabályozási görbét
követi. Adott tervezési előremenő hőmérséklet és hőfoklépcső mellett minden egyes
külső hőmérsékletnek megfelelően leolvashatjuk az előremenő és a visszatérő
hőmérséklet értékét. A gyakorlatban azonban, a szabályozó szelepek átfolyási
jelleggörbéjét
leíró
függvény
lineáris.
Ezért
az
előremenő
és
visszatérő
hőmérsékletértékeket két egymással párhuzamos egyenes adja meg.
Az elméleti szabályozási görbe az (1.3)–(1.10) egyenletek alapján szerkeszthető. Ha a
„o” index jelöli a tervezési állapotot, akkor egy bármilyen más, ettől eltérő állapotra
felírható a következő arány:
t  te
m tf  tr
 i
mo t fo  t ro t io  teo

(1.44)

Ugyanakkor (tln=TR):
1

 t  te  n

TR  TRo  i
 t io  t eo 

(1.45)

Mivel a tömegáram aránya minőségi szabályozás mellett 1, az (1.44) és (1.45) egyenlet
alapján felírható:
1

 t  te  n
t  te
tf  ti
 ln
t fo  t ro   0
F (t f )  TRo  i
 i

t
t
e t  t  t io  t eo
 t io  t eo 
tf  ti  i
fo
ro
t io  t eo

Az

(1.46)

egyenlet

alapján,

ha

(1.46)

t i  t io , különböző külső hőmérsékletértékeknek

megfelelően számítható az előremenő hőmérséklet értéke.
Ha egyes hőleadók nem a tervezési tömegáramot kapják, akkor az előremenő
hőmérséklet követni fogja a szabályozási görbét, míg a visszatérő hőmérséklet értékei
eltérnek ettől (5.1 ábra).
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Ebben az esetben a belső hőmérséklet értéke eltér a tervezett értéktől. Stacioner
folyamatokat feltételezve, a belső hőmérséklet értéke a külső hőmérséklet és a
tömegáram arány függvényében a következő egyenletből adódik:
 t  te
F (t i )  TRo  i
 t io  t eo

1

n
t  te
tf  ti
 ln
t fo  t ro  mo  0 (1.47)
 i
t
t
m

t
t
m

e 
io
eo

tf  ti  i
t fo  t ro  o
t io  t eo
m

Néhány tömegáram-arány mellett a kialakuló belső hőmérséklet változását a külső
hőmérséklet függvényében az 1.19 ábra mutatja be. Az ábra alapján látható, hogy
stacioner folyamatok mellett a belső hőmérséklet változása, adott tömegáram-arány
mellett, lineáris.
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1.18 ábra: A visszatérő hőmérséklet értékei eltérő tömegáram esetében
(90/70 oC) [1.1]
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1.19 ábra: A kialakuló belső hőmérséklet értékei [1.1]
Vagyis adott előremenő hőmérséklet és hőfoklépcső mellett, adott belső tervezési
hőmérséklet mellett a belső hőmérséklet felírható:
t i  t io  t io  t e gradt i

(1.48)

ahol a belső hőmérséklet gradiense a külső hőmérséklet függvényében:
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gradt i 

t i(15)  t io
t io   15

(1.49)

ahol: teo a külső hőmérséklet tervezési értéke.
Tehát elég kiszámítani a belső hőmérséklet értékét egy külső hőmérséklet érték mellett
(pl. a külső tervezési hőmérséklet) és bármilyen más értéknek megfelelően az 1.48
egyenlet alapján számíthatóak az új értékek. Az 1.20 ábra a belső hőmérséklet
változását mutatja be a tömegáram-arány függvényében, a tervezési külső hőmérséklet
mellett, különböző tervezési belső hőmérséklet értéket véve figyelembe. Az 1.21 ábra a
kialakuló belső hőmérséklet értékeket mutatja be a tömegáram-arány függvényében,
különböző előremenő hőmérsékletet és más-más hőfoklépcső mellett.
90/70 oC; te=-15 oC
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1.20 ábra: A kialakuló belső hőmérséklet 90/70 oC hőfoklépcső mellett [1.1]
tio=20 oC; te=-15 oC
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1.21 ábra: A belső hőmérséklet különböző előremenő hőmérséklet és
hőfoklépcső mellett [1.1]
Különböző belső tervezési hőmérséklet mellett, a tervezettnél nagyobb tömegáramoknál,
a kialakuló belső hőmérsékletek közötti különbség alig változik. Azonban a tervezettnél
kisebb tömegáramok mellett a kialakuló belső hőmérsékletek közötti különbség csökken.
Vagyis, magasabb belső tervezési hőmérsékletek mellett a tervezettnél kisebb
tömegáramok miatt a kialakuló hőkomfort rosszabb lesz, mint alacsonyabb belső
tervezési hőmérsékletek mellett. Ugyanakkor a fűtőközeg tervezési előremenő
hőmérséklete és a hőfoklépcső is befolyásolja a kialakuló belső hőmérséklet értékét.
Azonos hőfoklépcső mellett, az alacsonyabb előremenő hőmérséklet alacsonyabb belső
hőmérsékletet eredményez, mint a magasabb előremenő hőmérséklet, ha a tömegáram
kisebb a tervezettnél. Ha viszont a tömegáram nagyobb a tervezettnél, az alacsonyabb
előremenő hőmérséklet magasabb belső hőmérsékletet eredményez, mint a magasabb
előremenő hőmérséklettel működő fűtési rendszer.
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Az 1.22 ábra a belső hőfokváltozás gradiensét ábrázolja, a tömegáram-arány
függvényében, különböző hőmérséklettel rendelkező fűtőközeg esetében.

1.5.2 Hőveszteség és energiafelhasználás
A következő elemzésekben elhanyagoljuk a nem szigetelt belső falakon a szomszédos
helyiségek felé történő hőveszteséget. Ha a fűtőközeg tömegárama a tervezettnél
nagyobb, a magasabb belső hőmérsékletértékek következtében nagyobb lesz a
helyiségek hővesztesége. Az 1.23 ábra a többlet hőveszteség százalékos értékének
változását mutatja be különböző külső hőmérséklet mellett.
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1.22 ábra: A belső hőmérsékletváltozás gradiense [1.1]
tio=20 oC; m/mo=1,5
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1.23 ábra: A hőveszteség változása adott tömegáram-arány mellett [1.1]
Az éves fűtési energiafelhasználást az alábbi egyenlettel számítjuk:
N

E  K  t i  t e  dx

(1.50)

0

Ebben az egyenletben napi átlagos külső és belső hőmérsékletértékeket veszünk
figyelembe. Vagyis az éves energiafelhasználás aránya, ha a tömegáram eltér a
tervezettől:
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N

 t i

E
 0
N
Eo

 te 

(1.51)

 t io  te 

0

Ebben az egyenletben a tervezési belső hőmérséklet adott, a külső hőmérsékletet a
t e  15  3,55x 0,3835 egyenlet alapján számítjuk, míg a kialakuló belső hőmérsékletet

az 1.48 képlet adja meg.
Ha behelyettesítünk, akkor az egyenlet a következő módon alakul:
N

 t

io

 t e   tio  t eo N  2,562 N 1,3855

(1.52)

0

illetve
N

 t

i





 t e   t io  t eo N  2,562 N 1,3855 gradt i  1

(1.53)

0

ahol: N a fűtési napok száma.
Ezzel az éves energiafelhasználás aránya:
E
 gradt i  1
Eo

(1.54)

Az (1.54) egyenlet alapján a többlet energiafelhasználás:
e

E
 1  gradt i
Eo

(1.55)

Vagyis egy helyiség éves energiafelhasználásának százalékos eltérése a tervezettől, ha a
fűtőközeg tömegárama nem egyezik meg a tervezési értékkel, egyenlő az (1.49)
képlettel számított belső hőmérséklet gradiensével.
Az 1.24 ábra az éves fűtési energiafelhasználás százalékos eltérését mutatja be a
tömegáram-arány függvényében, különböző belső méretezési hőmérsékletértékek
mellett.
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1.24 ábra: Energiafelhasználás százalékos eltérése a tervezettől [1.1]
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Az ábra alapján látható, hogy az éves fűtési energiafelhasználás eltérése ugyanaz
különböző tervezési belső hőmérséklet mellett.
Az 1.25 ábra a többlet energiafelhasználás értékét mutatja be különböző előremenő
hőmérséklet, illetve hőfoklépcső mellett.
Az alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő fűtési rendszer nagyobb energetikai
hatékonysággal üzemel azonos hőfoklépcső mellett, mint a magasabb előremenő
hőmérsékletre tervezett és működtetett rendszer. Az 1.25 ábra alapján azonban
megállapítható, hogy ez csak a pontosan beszabályozott rendszerre érvényes. Abban az
esetben, amikor a fűtőtesteknél a fűtőközeg tömegárama eltér a tervezettől a magasabb
hőmérsékleten üzemelő fűtési rendszer stabilabb, vagyis a belső hőmérséklet eltérése a
tervezettől kisebb, ami, egyrészt, kisebb éves energiaveszteséget eredményez, másrészt,
pedig jobb hőérzetet biztosít. Ugyanakkor, az alacsonyabb hőmérsékleten üzemeltetett
fűtési rendszer stabilitását úgy tudjuk növelni, hogy a tervezési hőfoklépcsőt
csökkentjük. Ezzel a rendszernek a stabilitása jobb lesz, mint a magasabb hőmérsékleten
és nagyobb hőfoklépcsővel üzemeltetett rendszeré.
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1.25 ábra: A fűtési energiafelhasználás eltérése különböző hőfokú fűtőközeg
esetében [1.1]

1.5.3 Beszabályozatlan fűtési rendszer működése
Az előzőekben láthattuk, hogy a fűtési rendszer nem tökéletes beszabályozása a fűtési
energiaveszteségek növekedéséhez vagy a rosszabb hőkomforthoz vezetnek. A
következő kérdés az lehet, hogy milyen tömegáram eltérések alakulhatnak ki egy
központi fűtési rendszer esetében és ez milyen hatással lehet a rendszer fűtési
energiafelhasználására. Hiszen a legtöbb esetben, ha a kialakuló belső hőmérséklet
értéke a rendszer legkedvezőtlenebb helyiségében alacsonyabb a tervezettnél, akkor
olyan beavatkozásokkal próbálják elérni a nagyobb hőmérséklet értéket (pl. nagyobb
tömegáramok), amelyek a rendszer összes energiafelhasználását növelik. A
következőkben elemezzük a kialakuló tömegáramokat a központi fűtési rendszer felszálló
szakaszain.
Tételezzünk fel egy kétcsöves központi fűtési rendszert. Egy felszállóra n hőleadó van
csatlakoztatva (1.26 ábra). A radiátorokon a tömegáram m, a nyomásesés, pedig p, a
hőleadókat összekötő csőszakaszokon pedig az m’ és p’ jelöléseket alkalmazzuk.
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Ha a rendszer nincs beszabályozva, akkor az egyes csatlakozási pontoknál kialakuló
nyomásegyensúly a tömegáramok eloszlása alapján alakul ki. Tehát, a 2 pontban
felírható:
p2  p1  p1'

(1.56)

Az i radiátorbekötésen a nyomásveszteség:
pi  

16mi2

(1.57)

 2 d 4

ahol:


l

d



(1.58)

Az összekötő csőszakaszokon feltételezzük, hogy az
alaki veszteségek a súrlódási veszteségek 20%-át
teszik ki [1.6]:

1



1,2pl'

(1.59)

m2’, p2’

Ha a következő jelöléseket alkalmazzuk:

i 

 i 1

 i21

 1,2

 li
 di

3

m3’, p3’

2

m2, p2

3

m3, p3

4

m4, p4

(1.60)
4

és

 i  1  i

m1, p1

m1’, p1’
2

pi'

1

.
.
.

(1.61)

akkor a felszálló vezeték szakaszain felírható:

n

mn’, pn’

n

mn, pn

n+

mi' 

mi' 1

i

(1.62)
1.26 ábra: Kétcsöves központi
fűtési rendszer felszállója [1.1]

ahol: i  1, n és  o  1;  o  1.
A kidolgozott rekurzív egyenlet alapján megállapítható a tömegáramok aránya az
egymást követő csőszakaszokon és a felszálló tömegáramának ismeretében
meghatározhatók a tömegáramok a radiátoroknál. Ha a rendszer beszabályozatlan, a
legtöbb esetben a legkedvezőtlenebb pont a legfelső fűtőtest. Ez a radiátor általában
kevesebb tömegáramot kap a szükségesnél. Ugyanebben a helyzetben lehet a földszinti
helyiségben elhelyezett radiátor is, azonban a többi köztes emeleten elhelyezett
fűtőtestnél, minden valószínűség szerint több lesz a tömegáram a tervezettnél. Minél
alacsonyabb szinten helyezkedik el a radiátor, annál nagyobb lesz a többlet-tömegáram.
Ha a rendszer hidraulikailag nem beszabályozható, a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő
fűtőtestnél a szükséges tömegáramot úgy biztosíthatjuk, hogy növeljük a felszálló
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össztömegáramát. Ezzel a megoldással azonban, a többi fűtőtestnél még nagyobb lesz a
többlet-tömegáram és nagyobb lesz a rendszer energiafelhasználása.
A következőkben elemezzük egy épület egyik felszállóján a tömegáramok alakulását,
amely sarokhelyiségekben egymás felett elhelyezett radiátorokhoz szállítja a fűtőközeget.
Az elemzések kiterjednek az utólagosan hőszigetelt épületben üzemelő fűtési rendszerre
is. Azt is vizsgáljuk, mi történik a fűtési rendszerben a tömegáramok eloszlásával, ha a
felújítás előtt a rendszer hidraulikailag be volt szabályozva, azonban a felújítás után a
beszabályozás elmaradt.
Ha egy radiátor bekötésen l=1 m; d=15 mm; =0,002 és =10,5 akkor az (1.58)
alapján =11. Az egymás feletti, sarokhelyiségek esetében, az utólagos hőszigetelés
előtt a szükséges radiátorteljesítmények a következők: R1=2265 W; R2=R3=R4=1759 W;
R5=2295 W. Ha a felszállók be vannak szabályozva, de a radiátorok a felszállón nem,
akkor a felszálló (20 oC hőfoklépcső mellett) megkapja a megfelelő tömegáramot (0,1175
kg/s) de a radiátoroknál a tömegáram eltér a tervezettől. Az arányokat az 1.3 táblázat
mutatja be.
1.3 táblázat: Tömegáram-arányok a radiátoroknál
Radiátor
1
2
3
4
5
m/mo
0,75 0,98 1,06 1,18 1,07
Ha azt szeretnénk, hogy az 1 radiátornál legyen meg a megfelelő tömegáram, akkor meg kell növelni a felszálló
össztömegáramát. Az 1.4 táblázat a tömegáram-arányokat mutatja be abban a helyzetben, amikor a legfelső
radiátor megkapja a megfelelő tömegáramot.

1.4 táblázat: Tömegáram-arányok a radiátoroknál
Radiátor
1
2
3
4
5
m/mo
1,00 1,31 1,41 1,58 1,42
A felszálló vezeték tömegárama ebben az esetben 33,3%-kal haladja meg a tervezési
értéket. Az 1.27 ábra a tömegáram arányokat mutatja be a radiátoroknál a felszálló
össztömegáram (mt) arányának függvényében.
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1.27 ábra: A tömegáramok arányai a radiátoroknál [1.1]
Az épület külső falainak utólagos hőszigetelése után a radiátorok szükséges
teljesítményei a következők lesznek: R1=1528 W; R2=R3=R4=1022 W; R5=1558 W. Ha a
fűtési rendszert nem újítjuk fel, illetve nem illesztjük a teljesítményét a felújított épület
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szükségletéhez, nem beszabályozott rendszer esetében a tömegáram-arányok értékeit az
1.5 táblázat tartalmazza.
1.5 táblázat: Tömegáram-arányok a radiátoroknál
Radiátor
1
2
3
4
5
m/mo
1,11 1,69 1,82 2,04 1,57
Ha a radiátorok teljesítménye megegyezik a helyiségek új hőszükségletével és a felszálló
a szükséges tömegáramot kapja (0,0735 kg/s), de a radiátorok nincsenek egymáshoz
viszonyítva beszabályozva, akkor a radiátoroknál a tömegáramok eltérnek a tervezettől.
A Tömegáram-arányok értékeit az 1.6 táblázat tartalmazza.
1.6 táblázat: Tömegáram-arányok a radiátoroknál
Radiátor
1
2
3
4
5
m/mo
0,69 1,06 1,14 1,27 0,98
Összevetve az értékeket az 1.3 táblázat értékeivel, látható, hogy a rendszerben a
tömegáram eloszlása a felújítás után még egyenetlenebb lett. Ahhoz, hogy az 1 radiátor
megkapja a szükséges tömegáramot növeljük a felszálló tömegáramát. Ebben az esetben
a többi radiátornál a Tömegáram-arányok az 1.7 táblázatban találhatóak.
1.7 táblázat: Tömegáram-arányok a radiátoroknál
Radiátor
1
2
3
4
5
m/mo
1,00 1,52 1,64 1,83 1,41
A felszálló szükséges tömegárama 43,8%-kal lesz nagyobb a tervezettnél. A felújított
beszabályozatlan rendszer esetében a radiátorok Tömegáram-arány ainak értékeit a
felszálló összTömegáram-arány ának függvényében az 1.28 ábra mutatja be.
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1.28 ábra: A tömegáramok arányai a radiátoroknál a felújítás után [1.1]
Abban az esetben, ha az utólagos hőszigetelés előtt a fűtési rendszer be volt
szabályozva, azonban a felújítás után a teljesítmények nem lettek illesztve az új
igényekhez a radiátorok tömegáram-arányainak értékét a 1.8 táblázat tartalmazza.
1.8 táblázat: Tömegáram-arányok a radiátoroknál
Radiátor
1
2
3
4
5
m/mo
1,48 1,72 1,72 1,72 1,47

33

Ha megvizsgáljuk a tömegáramok eloszlását abban az esetben, amikor a fűtési rendszer
15 oC hőfoklépcsővel üzemel a tömegáramok arányai úgy a felszállón, mint a
radiátoroknál megegyeznek a 20 oC hőfoklépcsővel üzemelő fűtési rendszer esetében
számított arányokkal.
Az 1.5.2 pontban számított diagramok és a Tömegáram-arány ai alapján számítható az
alsóbb szinteken kialakuló belső hőmérséklet értéke és az ezzel járó éves
energiafelhasználás százalékos eltérése a tervezettől. Ezeket az értékeket, különböző
előremenő hőmérséklettel és hőfoklépcsővel üzemelő fűtési rendszer esetében, az 1.9
táblázat tartalmazza.
1.9 táblázat: Hőmérsékletek és többlet energiafelhasználás beszabályozatlan
rendszer esetében
90/70 oC
75/55 oC
75/60 oC
Helyiség
Hőszig. Hőszig. Hőszig. Hőszig. Hőszig. Hőszig.
előtt
után
előtt
után
előtt
után
IV. emelet
20
20
20
20
20
20
HőmérIII. emelet
20,85
21,12
21,02
21,36
20,74
20,98
séklet
II. emelet
21,05
21,26
21,26
21,57
20,92
21,12
I. emelet
21,33
21,5
21,61
21,95
21,03
21,31
Földszint
21,07
20,95
21,29
21,15
20,94
20,83
IV. emelet
0
0
0
0
0
0
Többlet
III. emelet
2,43
3,20
2,93
3,89
2,11
2,80
energiafel- II. emelet
3,00
3,66
3,62
4,45
2,61
3,20
használás I. emelet
3,81
4,27
4,60
4,83
3,31
3,75
Földszint
3,05
2,70
3,68
3,28
2,65
2,37
Tehát az egyes helyiségekben a fűtési energiafelhasználás, a beszabályozatlanság miatt,
2–5%-kal lesz nagyobb a szükségesnél.
Ha a fűtési rendszer beszabályozott volt, de az épület felújítása a fűtési rendszer nem lett
illesztve az új igényekhez, a helyiségek belső hőmérsékletének értékeit a tervezési külső
hőmérséklet mellett és az éves többlet energiafogyasztás százalékos értékét az 1.10
táblázat tartalmazza.
1.10 táblázat: Hőmérsékletek és többlet energiafelhasználás felújítás után
Helyiség
90/70 oC 75/55 oC 75/60 oC
IV emelet
21,06
21,28
20,93
III emelet
21,38
21,68
21,21
Hőmérséklet II emelet
21,38
21,68
21,21
I emelet
21,38
21,68
21,21
Földszint
21,05
21,26
20,90
IV emelet
3,02
3,88
2,65
EnergiafelIII emelet
3,93
4,81
3,45
használás
II emelet
3,93
4,81
3,45
I emelet
3,93
4,81
3,45
Földszint
2,98
3,82
2,61
Tehát ebben az esetben, ha a fűtési rendszer teljesítményét nem illesztjük a helyiségek
új hőigényeihez az éves fűtési energiafelhasználás a helyiségekben 3–5%-kal lesz
nagyobb a szükségesnél.
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1.6 Központi fűtési rendszerek szakaszos üzemeltetése
A szakaszos üzem olyan üzemeltetési módja a központi fűtési rendszereknek, amikor
valamilyen időszakban (pl. éjszaka, hétvégén stb.) a belső hőmérséklet a tervezett érték
alá süllyedhet (6.1 ábra). Szakaszos fűtési üzem a következő üzemmódokkal valósítható
meg:
 normál üzem: a fűtési rendszer olyan belső hőmérsékletet tart fenn, mint folyamatos
fűtés esetén;
 kikapcsolt állapot: a fűtési rendszer nem ad le hőt;
 csökkentett üzemmód: a hőleadás a külső hőmérséklet függvénye, de kevesebb, mint
normál üzem esetén;
 leszabályozott üzemmód: a fűtési rendszer kevesebb hőt ad le, de a belső hőmérséklet
konstans és egyenlő a tervezett értékkel;
 csúcsüzem: a fűtési rendszer maximális teljesítménnyel üzemel.
Az egyik meghatározó tényező, egy fűtési rendszer a szakaszos üzemmódjának
elemzésénél, a fűtött tér hőtárolóképessége. A fűtött tér effektív hőtárolóképessége, C,
az épületszerkezetekben feltárolt hő változása egy megadott idő alatt, a belső
hőmérséklet 1 K amplitúdójú, szinuszos változása esetén.

ti

tio

idő

Q

1.29 ábra: Szakaszos üzemmód

idő

Értéke az adott zóna belső levegőjével közvetlen kapcsolatban lévő belső
határolószerkezetek hatásos (effektív) hőtárolóképességének összege. A megfelelő
maximális vastagság az alkalmazás függvénye (1.11 táblázat) [1.1]:
1.11 táblázat: Az aktív zóna maximális vastagsága
Cél
Időtartam [h]
Maximális vastagság [cm]
10
24
A hasznosítási tényező
meghatározása
3
2
A
szakaszos
üzem
hatása
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1.6.1 Az energiamegtakarítás számítása
A szakaszos fűtés a fűtőteljesítmény ugrásfüggvények adott periódusú sorozataként
jellemezhető. A fűtőberendezés kikapcsolását követően a helyiség hőmérsékletének
változását a következő egyenlet írja le [1.9]:


i    i 0 exp 

 

(1.63)


 T

ahol:

i0

i  ti  t e

a belső és külső hőmérséklet különbsége (a helyiség túlhőmérséklete);

a helyiség túlhőmérséklete a fűtőberendezés kikapcsolásának pillanatában;  idő; T a

helyiség időállandója. Az időállandót a következőképpen számítjuk:
T 

C
A
U

 i i  li li   acaL
i

(1.64)

i

ahol: Ai az i külső határolószerkezet felülete; Ui az i határolószerkezet hőátbocsátási
tényezője, li a hőhíd hossza; li a hőhíd vonalmenti hőátbocsátási tényezője; L a helyiség
szellőző levegő mennyisége, a a szellőző levegő sűrűsége és ca a szellőző levegő
fajhője.
A fűtési üzemszünet végén a helyiség hőmérséklete
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(1.65)

értékkel lesz kisebb az üzemidő végén uralkodó helyiséghőmérsékletnél, ahol üsz az
üzemszüneti idő. Ugyanabban az időszakban a helyiség lehűlése következtében,
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T







(1.66)

energia szabadul fel.
A következő fűtési ciklusban a helyiséggel közölni kell azt az energiát is, amely az
üzemszünet alatt a lehűlés következtében szabadult fel és fedezte az üzemszünet alatti
hőveszteséget. A felfűtéshez szükséges időtartam hossza annak függvénye, hogy a
helyiséget burkoló épületszerkezetek visszamelegítéséhez mekkora teljesítménytöbblet
áll rendelkezésre.
A tervezési adatokból számított teljesítmény:
Q0 

 AiUii 0   li lii 0   acaLi 0
i

i

A felfűtési időszakban, a belső
differenciális egyenlettel írható fel:

 Ki 0

hőmérsékletváltozás

KTi d  CdTi  QRd

(1.67)

a

következő

egyszerűsített

(1.68)

ahol: QR a radiátor teljesítménye.
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Ha a felfűtéshez rendelkezésre álló teljesítménytöbblet a hőveszteség fedezéséhez
szükséges teljesítmény n-szerese akkor a felfűtéshez szükséges idő:

f

nQ0
 i
 T ln K
nQ0
 i 0
K

(1.69)

Felhasználva a (1.69)-es egyenletet, a felfűtési időt a következő egyenlet adja meg:

f

 

n  exp  üsz 
T


 T ln
n 1

(1.70)

A helyiség rendeltetésszerű használatának napi időtartama:

 h  24   üsz   f 

(1.71)

Szakaszos üzem esetén a helyiség fűtésére felhasznált napi energia:


E sz    Ai Uii   li lii  acaLi  h  n f 


i
 i


(1.72)

Folyamatos fűtés esetén:


E f    Ai Uii   l i lii  ac aLi 24


i

 i

(1.73)

A szakaszos és a folyamatos fűtés napi energiafogyasztásának az aránya:
E sz
  n f
 h
Ef
24

(1.74)

A szakaszos fűtés éves energiafogyasztásának megállapítása során figyelembe kell venni
azt a tényt is, hogy a felfűtéshez rendelkezésre álló teljesítménytöbblet a külső
hőmérséklet függvényében változik. Ezért a külső hőmérséklet eloszlásfüggvénye alapján
6 külső hőmérséklet intervallumot jelölünk ki, amelyekhez tartozó fűtési napok száma
hozzárendelhető. Az intervallumok átlagértékeit figyelembe véve, a szakaszos és a
folyamatos fűtés szezonális aránya:

 
n j  exp  üsz
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(1.75)

j

A központi fűtési rendszer szakaszos üzemeltetésével elérhető napi energiamegtakarítás
értéke függ a használati időtől, a helyiség/épület hőkapacitásától, veszteségtényezőjétől
és a külső hőmérséklettől. Minél nagyobb a hőkapacitás/veszteségtényező aránya, vagyis
37

a helyiség időállandója annál kisebb mértékű a megtakarítható fűtési energiamennyiség.
Ez azt jelenti, hogy azonos külső hőmérséklet és hőkapacitás mellett a megtakarítható
energiamennyiség annál nagyobb minél nagyobb a veszteségtényező, vagyis
hőtechnikailag minél „rosszabbak” az épület külső szerkezetei. Tehát az épületek
utólagos hőszigetelésével csökken a szakaszos fűtés hatékonysága. A felújított épületben
a fűtési rendszer szakaszos üzemeltetése által megtakarítható energiamennyiség
csökkenése a felújítás előtti állapothoz viszonyítva függ az utólagos hőszigetelés
mértékétől és az épület eredeti hőtechnikai jellemzőitől. A megtakarítható
energiamennyiség akár felére is csökkenhet. Azonos külső hőmérséklet és
veszteségtényező mellett, a megtakarítható energiamennyiség annál nagyobb minél
kisebb a helyiség/épület hőkapacitása. Vagyis a könnyűszerkezetes épületekben a
szakaszos fűtés alkalmazása hatékonyabb, mint a nehéz szerkezetes épületekben.
A felújítás után azonos használati idő mellett az üzemszüneti idő nagyobb lesz, a felfűtési
idő pedig kisebb, mint a felújítás előtt. Ugyanakkor az üzemszüneti idő végén a helyiség
minimális hőmérséklete nagyobb lesz, mint a felújítás előtt, ami állagvédelmi
szempontból fontos lehet.

1.6.2 Számítási példa
A következőkben egy épület egyik helyiségében határozzuk meg a szakaszos fűtéssel
elérhető energiamegtakarítást. Az MSZ 04 140/3-1991 Magyar Szabvány alapján a
helyiség (1.30 ábra) hőszükséglete az épület felújítása előtt 2074 W, majd az épület
felújítása után (12 cm Dryvit rendszerű utólagos hőszigetelés) 1205 W.

2.5x1.5
ti=20 oC

4.8

hi = 2.72 m

36m
1.30 ábra: A vizsgált helyiség
Ezeknek az értékeknek megfelelően a kiválasztott radiátor (Dunaferr Lux-n) 2100 W
illetve 1300 W. A helyiség hőkapacitása: C = 2,73 MJ/K.
A helyiség időállandója T=13,9 h a felújítás előtt és T=22,08 h a felújítás után. A
helyiség időállandójának a változását a hőszigetelés vastagságának a függvényében,
elhanyagolva a hőhidak hatását, az 1.31 ábra szemlélteti. Az időállandó értékei nagyobb
értékű légcsereszám mellett változnak. Az 1,5-szeres légcsere (70,5 m3/h) az időállandó
13,3–24,4%-kal való csökkenését eredményezi.
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30
28
26

T, [h]

24
22
20
Ua=2.5 W/m2K

18

Ua=2 W/m2K

16

Ua=1.5 W/m2K

14
0

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22
delta, [m]

1.31 ábra: A helyiség időállandója, a szigetelés vastagság és az ablak
hőátbocsátási tényezőjének függvényében [1.1]
A légcsere hatása annál nagyobb minél jobb hőtechnikai paraméterekkel rendelkeznek a
helyiség külső szerkezetei. A fűtési idényt 6 hőmérséklet-intervallumra osztjuk. Az
intervallumoknak megfelelő közepes hőmérsékletértékeket, valamint a napok számát,
teljesítmény értékét az 1.12 táblázat mutatja be, úgy a jelenlegi, mint a felújított
állapotra.
1.12 táblázat: A hőmérséklet-intervallumoknak megfelelő számítási értékek
Hőszigetelés előtt
15
10
6
2
8
11
17
33
11
5,4
2,4
1,1
1689
1384
1220
1030
1,24
1,52
1,72
2,04
Hőszigetelés után
15
10
6
2
8
11
17
33
11
5,4
2,4
1,1
1067
874
771
651
1,22
1,48
1,68
1,99

te [oC]
Cj
tem [oC]
Qj [W]
nj (QR/Qj)
te [oC]
Cj
tem [oC]
Qszj [W]
nj’ (QR/Qszj)

2

7

12,25
83
9,12
593
3,54

7

9,5
33
7,9
417
2,95

48
5
817
2,57
2
48
5
516
2,52

A helyiséghőmérséklet változását a fűtési rendszer kikapcsolása után az 1.32 ábra
szemlélteti.
Felújítás után
20

18

18

16

16

14

14

12

12

ti, [oC]

ti, [oC]

Felújítás előtt
20

10
8
6

te=-15 oC
te=-5 oC
te=+5 oC

4
2
1

2

3

4

5

8
6

te=-10 oC
te=0 oC
te=+10 oC

te=-15 oC
te=-5 oC
te=+5oC

4
2

0
0

10

6

7

8

9

10

idő, [h]

te=-10 oC
te=0 oC
te=+10 oC

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

idő, [oC]

1.33 ábra: Helyiséghőmérséklet változása a fűtési rendszer kikapcsolása után [1.1]
39

10

A belső levegőhőmérséklet a felújítás után magasabb ugyanazon időintervallumnak
megfelelő hűlés után a felújított épület esetében. Az értékek annál „jobbak” minél
alacsonyabb a számításba vett külső hőmérséklet.
Ha a helyiség rendeltetésszerű használata 12 h, 14 h vagy 16 h akkor, felhasználva az
(1.69)–(1.75) egyenleteket a napi energiamegtakarítást a külső hőmérséklet
függvényében az 1.34 ábra mutatja be.
Felújítás előtt

14
12

12 h

10

14 h

8
es, [%]

16 h

8

es, [%]

Felújítás után

10

6
4

6

12 h
14 h
16 h

4
2

2
0
-15

-10

-5

0

5

0
-15

10

-10

-5

0

5

10

te, [oC]

te, [oC]

1.34 ábra: Napi energiamegtakarítás [1.1]
Az ábra alapján megállapítható hogy a napi megtakarítható energiamennyiség nő a
használati idő csökkenésével és a külső hőmérséklet növekedésével. Ugyanakkor az
energiamegtakarítás %-os aránya csökken a felújított, tehát a jobb hőtechnikai
paraméterekkel
rendelkező
épületnél.
Az
üzemszüneti
illetve
a
felfűtési
időintervallumokat a külső hőmérséklet függvényében a 1.35 ábra illusztrálja.
Felújítás előtt
12 h
16 h
14 h

12
10

12 h
16 h
14 h

10

8

14 h
12 h
16 h

8
idő, [h]

idő, [h]

Felújítás után

12

14 h
12 h
16 h

6
4

6
4

2

2

0
-15

-10

-5

0

5

10

0
-15

-10

-5

te, [oC]

1.35 ábra: Az üzemszüneti (

0

5

10

te, [oC]

) illetve a felfűtési (

) idő [1.1]

Megállapítható az üzemszüneti illetve a felfűtési időintervallumok változása (növekedés
illetve csökkenés) a felújítás után.
A 1.36 ábra a minimális helyiséghőmérsékletek értékeit, az üzemszüneti intervallum
végén, mutatja be.
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Felújítás előtt

timin, [oC]

18
16

12 h

20

14 h

18

16 h

16

timin, [oC]

20

14
12
10
8
-15

-10

-5

0

5

10

Felújítás után

14

12 h

12

14 h

10

16 h

8
-15

-10

-5

te, [oC]

0

5

10

te, [oC]

1.36 ábra: Minimális helyiséghőmérsékletek [1.1]
Megállapítható hogy a minimális helyiséghőmérsékletek értékei között, a jelenlegi
állapotú illetve a felújított épület esetében jelentős eltérés mutatkozik. A magasabb
értékek a felújított épület esetében tapasztalhatók.
Az (1.75) egyenlet alapján a külső hőmérséklet-intervallumokat felhasználva számítható
a szezonális energiamegtakarítás. Az ennek megfelelő értékeket az 1.13 táblázat mutatja
be.
1.13 táblázat: Éves energiamegtakarítás, Em, kWh-ban illetve e,%-ban
Felújítás előtt
16 h
14 h
12 h
Em
e
Em
e
Em
e
205,3 4,9 316,5 7,6 450 10,9

16 h
Em
64,8

e
2,9

Felújítás után
14 h
Em
e
100,8
4,5

12 h
Em
144,4

e
6,5

A helyiség éves energiafelhasználása, 4124,4 kWh a felújítás előtt, 46,4%-kal csökken,
2209,2 kWh-ra, a felújítás után (1.37 ábra). Vagyis a helyiség éves fajlagos fűtési
energiafelhasználása 235,7 kWh/(m2év)-ről 127,8 kWh/(m2év)-re csökken.
100
es, [%]

Hőenergia

80

q, [%]

60
40
20
0
12 h

14h

16 h

12 h, (f) 14 h, (f) 16 h, (f)

Használati idő

1.37 ábra: Fűtési hőenergiaigény és a szakaszos üzemmóddal ebből
megtakarítható energiamennyiség, felújítás előtt és után [1.1]
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1.7 Központi fűtés és használati melegvíz-termelés
Sok lakó– és középületben a szükséges használati meleg víz előállítását és a fűtést
kapcsolt berendezéssel biztosítják. Ezeknél a rendszereknél az üzemeltetés
összehangolása pontos szabályozást igényel a mindenkori komfortigények kielégítése
érdekében. A két szolgáltatás megfelelő szabályozása igen összetett feladat, hiszen az
üzemeltetési jellemzők és feltételek eltérőek. A használati meleg víz (HMV) termelő
berendezések feladata a fogyasztó által igényelt mennyiségű, viszonylag szűk
tartományban elfogadható hőmérsékletű, az ivóvízzel azonos minőségi követelményeket
kielégítő meleg víz szolgáltatása. Ezt a feladatot a HMV termelő berendezéseknek az év
teljes egészében teljesíteniük kell. Egy nap folyamán a melegvíz-használat ingadozó,
azonban minden esetben tapasztalható két fogyasztási csúcs: a reggeli és az esti
órákban. A kettő közül a legtöbb esetben az esti csúcs a nagyobb. Ebből adódóan a HMV
előállításához szükséges berendezések fűtési teljesítménye a maximális igényhez
igazodik, de az év folyamán konstans. Ettől eltérően a fűtési hőenergiát előállító
berendezéseket a külső tervezési hőmérséklet függvényében méretezzük, azonban a
hőszolgáltatás hőmérsékletfüggő és az év 180…200 napjára korlátozódik, vagy jó
hőszigetelés esetén még rövidebb időszakra.
Ha a két rendszer egymástól függetlenül működne, mindkettőt a maximális teljesítmény
szerint kellene kiválasztani. Ez viszont a kihasználtság szempontjából nem előnyös, ha
figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a maximális fűtési teljesítmény az évnek csak 3…5
napján szükséges (a hőfokgyakorisági görbe alapján). A fűtési idény többi napján a
rendszer részteljesítményen üzemel. Ugyanakkor a maximális HMV szükséglet időtartama
napi 2…3 órára korlátozódik (1.38 ábra). Ezért sokszor a két rendszernek egy hőforrás
állítja elő a szükséges hőmennyiséget. A hőforrás egy adott épület esetében lehet egy
kazán, vagy esetleg a távfűtési rendszer. A HMV-előállítására szükséges teljesítmény
függ az ellátott lakások számától, ami meghatározza az egyidejűségi tényező értékét.
Ugyanakkor a HMV hőmérséklete bizonyos alsó határt szab a kazán előremenő
hőmérsékletének. A meleg víz hőfoka a gyakorlatban 45 oC, de a vízzel szemben
támasztott higiéniai követelmények (elsősorban a legionella baktériumok elleni
védekezés szempontjai és a zsíroldás) ennél magasabb (60 oC) hőmérsékletet
indokolnak. A melegvíz-termelés történhet átfolyós vagy tárolós rendszerben. Mindkét
esetben a kazán által előállított fűtőközeg a hideg vizet egy hőcserélő segítségével fűti
fel. Tehát a kazán előremenő hőmérséklete 60 oC-nál ebben az esetben alacsonyabb nem
lehet, ezért a fűtési rendszer előremenő hőmérsékletének szabályozását eszerint kell
megoldani.
Abban az esetben, ha a hőforrás azonos és az összteljesítménye kisebb mind a fűtés és a
HMV szükséges maximális teljesítményeinek összege, a melegvíz-előállítás előnyt élvez.
Vagyis ezekben az időszakokban a fűtési rendszer az előnykapcsolás miatt kevesebb hőt
szolgáltat a szükségesnél. Ez viszont a tervezettnél kisebb belső hőmérsékleti értékeket
eredményez.
A hőmérsékletingadozás amplitúdója annál nagyobb minél hosszabb az időszak, amely
alatt a fűtési rendszer részteljesítményen működik. Azonban az értéke függ az épület
hőfizikai tulajdonságaitól is.
Ebben a fejezetben az előnykapcsolás hatását mutatjuk be a belső hőmérsékletre, illetve
az épület utólagos hőszigetelésének hatását elemezzük az előnykapcsolással
megvalósított HMV termelő rendszer esetében.
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HMV fogyasztási adatok 2002. 06. 25. és 07. 01. között, tíz perces átlagok alapján
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1.38 ábra: Használati melegvíz-fogyasztás egy lakóépületben
HMV-fogyasztás mérés 2002.06.25–2002.07.01-ig
A mérés helye: Hajdúszoboszló, Szurmai u.7. hőközpont
A mérést végezte: Actaris Ganz Mérőgyár, 2101 Gödöllő Táncsics M. u. 11.
Vízmérő: Actaris Flostar-M DN100
Impulzusadó: Actaris Cyble TRCIB5K0010
Adatgyűjtő: Gero DL-05

1.7.1 Melegvíz-termelő berendezések
Az átfolyós rendszerben a hőcserélőnek mindig a pillanatnyi fogyasztásnak megfelelő
vízmennyiséget kell az előírt hőmérsékletre felmelegítenie. Kis fogyasztószám esetén a
pillanatnyi fogyasztás igen gyorsan változhat és ezt a hőtermelés szabályozása csak úgy
tudja követni, hogy a szolgáltatott meleg víz hőmérséklete ingadozik. Az átfolyós
üzemhez a hőtermelőt és annak energiaellátását is a csúcsfogyasztásra kell méretezni
(pl. csúcsigényre méretezett gáz- vagy távhővezeték, kazán, a csúcsigénynek megfelelő
teljesítmény lekötés). Mindezek éppen azokban a nagyszámú fogyasztót ellátó
hálózatokban teszik gazdaságtalanná az átfolyós melegvíz-termelést, ahol a fogyasztás
lassúbb változásának követése a szabályozás számára már nem jelentene problémát.
Az energetikai szempontok általában a tárolós melegvíz-termelés alkalmazását
indokolják. Ezen berendezések fő jellemzője az, hogy a fűtővíz egy nagy vízmennyiséget
felmelegít és azt egy tárolóban, felhasználásra kész állapotban tartja. A tárolós rendszerű
melegvíz-előállítás előnyei:
– a tároló a csúcsokat jól kiegyenlíti;
– rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet szolgáltat;
– szabályozható a meleg víz hőmérséklete;
– nagy mennyiségű meleg vizet szolgáltat, még kis kazánok esetében is.
A rendszer két legnagyobb hátránya:
– a tárolóban fennáll a korrózió és a vízkőlerakódás veszélye;
– helyigény, a tároló hővesztesége;
– a beruházási költségek növekednek a beépített tároló kapacitásának függvényében.
Lehetőség szerint álló melegvíztárolót kell beépíteni.
Az egyik legfontosabb paraméter a rendszer üzemeltetését illetően az előfűtési idő. Ez az
idő a tárolóban levő vízmennyiség megfelelő hőmérsékletre való felfűtéséhez szükséges.
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Tartós üzemre méretezett melegvíztároló esetében a tetszés szerinti időben használhat
meleg vizet. Az egyórás hőszükséglet csúcsidőben:
Qwh 


Q
 w

(1.76)

és a tároló szükséges térfogata [1.10]:
V   fw

Qwh

(1.77)

c t mw  t hw 

ahol a meleg víz előállításához szükséges órai energiafelhasználás:
Qw 

 

nFm c t mw  t hw 
i

(1.78)

 fw

(1.79)

b

ahol: n a fogyasztók száma; Fm a napi meleg víz fejadag;  a víz sűrűsége; tmw a meleg
víz hőmérséklete; thw a hidegvíz hőmérséklete; fw az előfűtési idő;  a fogyasztást
jellemző egyenetlenségi együttható; i üzemidő (24 h); b a fogyasztás egyenetlenségétől
függő faktor, amelynek értéke 1…2 között vehető fel (az üzemeltetés pontos ismeretének
hiányában b=2).
Az (1.76)–(1.78) egyenletek alapján, ha

 f  b,

akkor a tároló térfogata:


V   fw nFm
i

(1.80)

Az egyenetlenségi együttható értékeit a lakások számának függvényében határozzuk
meg. Az összefüggések alapján megállapítható, hogy az egyenletesebb fogyasztás kisebb
tároló térfogathoz vezet. Ugyanakkor a kisebb előfűtési idő kisebb tároló térfogatot, de
nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt feltételez.

1.7.2 Előnykapcsolás és belső hőmérséklet
A felfűtés ideje alatt, a meleg víz előállítására nem az átlagos teljesítmény, hanem az
óránkénti hőszükségletnek megfelelő teljesítmény kell rendelkezésre álljon. Ez viszont
azt jelenti, hogy a fűtési rendszer teljesítménye kisebb lesz. Ha a kazán
összteljesítménye a fűtési hőszükséglet m-szerese, akkor a HMV-tároló előfűtési ideje
alatt a fűtési rendszer maximális teljesítménye:
Q'  mQ  Qwh  mQ  Qw




(1.81)

ahol: Q a fűtési rendszer szükséges teljesítménye; Q’ a fűtési rendszer
részteljesítménye;
Qwh,
Qw
az
1.76
és
1.78
összefüggésekből
számított
energiafelhasználás megfelelője teljesítményben. A teljesítménycsökkenés százalékos
értéke:
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  1   m 


Qw  

Q  

(1.82)

A kisebb fűtési teljesítmény a belső hőmérséklet csökkenését eredményezi. A belső
hőmérséklet lengésének amplitúdója, különböző veszteségtényezővel és hőkapacitással
rendelkező helyiségek esetében különböző lesz. Azonban, azonos hőkapacitás mellett a
belső hőmérséklet minimuma kisebb lesz a nagyobb veszteségtényezővel rendelkező
helyiségek esetében. Ha felírjuk egy helyiségben az energiamérleget:
'
KTi d  CdTi  QR
d

(1.83)

akkor ez alapján meghatározható a belső hőmérséklet változása a helyiségben, a
használati melegvíz-tároló előfűtési ideje alatt:
   Q'
Ti  Tio exp    R
 T K


 
1  exp 
 T



 


(1.84)

ahol: Tio a belső méretezési és a külső hőmérsékletek különbsége a tároló előfűtésének
kezdeti pillanatában; QR’ a radiátor részteljesítménye;  az idő.
A belső hőmérséklet minimális értékét a (1.84) egyenlet alapján számíthatjuk, ha =fw.
Ha a rendszer megfelelően van beszabályozva, akkor:
'
QR
 1   QR

(1.85)

A tárolóban levő vízmennyiség felfűtése után kezdődhet a helyiség felfűtése. A felfűtés a
radiátor maximális teljesítménye mellett történik, ami a pillanatnyi hőigény n-szerese.
Ezzel a helyiség felfűtési ideje:


  
 
n  exp  fw   1   n1  exp  fw
T


 T


 f  T ln
n 1

 
 
 

(1.86)

A felfűtés alatt a belső hőmérséklet a következő összefüggés alapján változik:
  
  
Ti  nTio  Tio n  1 exp  fw  exp  
T
 T
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(1.87)

Az
épület
utólagos
hőszigetelésével
csökken
az
m=1,4
m=1,6
1,2
épület
hőigénye.
Ha
a
beépített
m=1,8
m=2,0
1
kazán
teljesítményét
nem
csökkentjük
(nem
cserélünk
0,8
kazánt) akkor a rendelkezésre álló
0,6
többlet-teljesítményt,
vagy
a
0,4
fűtésre vagy a HMV-előállításra
fordíthatjuk.
Ha
a
nagyobb
0,2
teljesítményt a HMV csúcs alatt
0
fűtésre fordítjuk, akkor a belső
1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5
hőfokingadozás
amplitúdója
K'/K
kisebb lesz. A fűtési rendszer
1.39 ábra: A fűtési rendszer rendelkezésre álló
rendelkezésre
álló
teljesítménye [1.1]
teljesítményének változását az
épület felújításával, különböző beépített kazánteljesítmény mellett az 1.39 ábra mutatja
be.
Qw /Q=0,3

Q'/Q

1,4

(Q"-Q')/Q', [%]

A rendelkezésre álló teljesítmény az
épület
veszteségtényezőjének
csökkenésével exponenciálisan nő.
Százalékos értékeit az 1.40 ábra
szemlélteti.
A
teljesítménynövekedés értéke független az m
tényezőtől.
Az ábra alapján megállapítható, hogy
a
veszteségtényező
50%-os
csökkenése a fűtési teljesítmény
1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 100%-os
növekedését
okozza,
K'/K
függetlenül a beépített kazán többletteljesítménytől.
1.40 ábra: A fűtési rendszer rendelkezésre álló
Ha
a
radiátor
hőátbocsátási
teljesítményének
tényezőjének
változását
hanyagoljuk,
százalékos növekedése [1.1]
akkor a kialakuló belső hőmérséklet
minimális értékei méretezési külső hőmérséklet mellett, egy felújított középnehéz
szerkezetű épületben a tároló felfűtési időszak végén a felújítás mértékétől függően akár
15%-kal is nagyobb lehet, mint felújítás előtt (1.41 ábra). Ez a gyakorlatban maximum
2…2,5 oC különbséget jelent. Ennek változása a teljesítménytényezővel, néhány tized
százalék, elhanyagolható.
Ha az épület utólagos hőszigetelése miatt felszabaduló teljesítményt nem fűtésre, hanem
a HMV előállítására fordítjuk, akkor a tároló felfűtési ideje csökken és ezzel a
helyiségekben a részteljesítményen üzemelő fűtési rendszer miatt kialakuló belső
hőmérséklet nagyobb lesz. A tároló felfűtési idejének százalékos csökkenését a
veszteségtényező függvényében, különböző beépített teljesítmény mellett az 1.42 ábra
mutatja be.
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1.41 ábra: A belső hőmérséklet minimális értékeinek növekedése [1.1]
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1.42 ábra: A felfűtési idő százalékos csökkenése [1.1]
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eleve nagyobb lesz a belső hőmérséklet minimális értéke.
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kazán teljesítményének kiválasztása4
kor figyelembe kell venni azt tényt,
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0
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Ha a tartály felfűtési időszakában a
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1.44 ábra: A kazánteljesítmény százalékos
részteljesítménye a felújítás után,
csökkentése [1.1]
mint a felújítás előtti időszakban,
akkor az új kazán teljesítménye jóval
kisebb mértékben csökkenhet, mint az épület hőszükséglete. Egy tömbház (Qw/Q=0,3)
és társasház (Qw/Q=0,6) esetében a kazánteljesítmény maximális csökkentésének
százalékos értékeit az 1.44 ábra illusztrálja. Ezek szerint megállapítható, hogy a kazán
teljesítményét annál nagyobb mértékben csökkenthetjük minél kisebb felület/térfogat
tényezővel rendelkezik az épület és minél nagyobb a fűtési részteljesítmény. Ha az épület
veszteségtényezője felére csökken a felújítás után és a tároló felfűtési időszakában a
fűtési rendszer a szükséges teljesítmény felével rendelkezik, akkor az új kazán
teljesítménye 14%-kal lehet kisebb egy tömbház esetében és 8%-kal egy társasház
esetében, mint a felújítás előtti kazánteljesítmény.

1.7.3 A folyamat elemzése egy épület esetében
A következőkben vizsgáljuk meg, hogyan változik a minimális belső hőmérséklet és a
felfűtési idő a melegvíz-tároló előfűtési idejének függvényében. Az elemzést egy 42
lakásos társasház esetében végeztem el. Felújítás előtt az épület hőigénye 195,3 kW. A
legnagyobb veszteségtényezővel rendelkező helyiség az utolsó emeleti sarokhelyiség.
Ennek időállandója T=11,6 h. A 8.1 ábra alapján megállapítható, hogy a HMV-fogyasztás
két csúccsal jellemezhető. Egy a reggeli órákban 6 és 8 óra között és egy az esti órákban
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20 és 22 óra között. Az egyenetlenségi együttható az első esetben 2,5, a második
esetben 4,5. A melegvíztárolót az esti csúcsra kell méretezni, azonban a belső
hőmérsékletváltozásra kihat az első csúcs is. Az előfűtési idő függvényében a szükséges
teljesítményt az 1.45 ábra mutatja be. Ugyanazokhoz a felfűtési idő értékekre
vonatkoztatva (tehát a megfelelő teljesítmény mellett) a tároló térfogatának változását
az 1.46 ábra illusztrálja.
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1.45 ábra: A teljesítmény igény az előfűtési idő függvényében [1.1]
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1.46 ábra: A tároló szükséges térfogata az előfűtési idő függvényében [1.1]
Ha a használati meleg víz előfűtésére az időszak 1 óra akkor a szükséges teljesítmény
192,84 kW, a tároló térfogata, pedig 3,34 m3. Ha a kazán/kazántelep összteljesítményét
úgy méretezzük, hogy az a fűtési hőszükségletnél 50%-kal legyen nagyobb (m=1,5)
akkor az előfűtési időszakban a fűtési rendszer rendelkezésre álló teljesítménye,
csaknem a felére csökken. Adott tároló térfogat és kazán teljesítmény mellett az előfűtési
idő csökkenhet, ha nagyobb teljesítmény rész jut a HMV előállításra és nőhet, ha
kevesebb az erre fordított teljesítmény. A kérdés az, hogy a hőérzet és az
energiafelhasználás szempontjából melyik megoldás a megfelelőbb. Az 1.38 ábra alapján
megállapítható, hogy az esetleges belső hőmérséklet csökkenés és az utána következő
felfűtési időszak az esti csúcs után az éjszaka óráiba nyúlik, tehát hőérzeti szempontból
kevésbé igényes időszakra.
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1.7.3.1 A belső hőfokingadozás
Ha a fűtési rendszer és a melegvíz-előállítás az előbbi pontban összefoglalt paraméterek
szerint működik, a belső hőmérséklet lengésének amplitúdója a reggeli melegvízfogyasztási csúcs ideje alatt 0,15 oC, ha a külső hőmérséklet –15 oC. Ezért csak az esti
melegvíz-fogyasztási csúcs ideje alatt vizsgáljuk meg a belső hőfokingadozást (1.47
ábra).
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1.47 ábra: A belső hőfokingadozás a melegvíz-előállítás miatt [1.1]
Az ábrából kitűnik, hogy csak a –10 oC alatti külső hőmérsékletek mellett adódnak 19 oCnál kisebb belső hőmérsékletértékek. Ezeknek száma pedig, a hőfokgyakorisági görbe
alapján 3…5 nap. Ugyanakkor a nap folyamán is ingadozik a hőmérséklet és az
alacsonyabb hőfokok inkább az éjszakai és kora reggeli órákban tapasztalhatók.
A kazán összteljesítményének függvényében változik a belső hőmérséklet minimális
értéke. Az adott feltételek mellett a 1.48 ábra mutatja be a minimális belső hőmérséklet
értékeinek változását a külső hőmérséklet függvényében, különböző m értékek mellett.
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1.48 ábra: A belső hőmérséklet minimális értékei
a teljesítménytényező függvényében [1.1]
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Az ábra alapján megállapítható, hogy a belső minimális hőmérsékletek értékeinek
változása a külső hőmérséklet függvényében lineáris. Ugyanakkor kisebb m értékek
mellett nő az az időszak, amikor a HMV-előállítás belső hőfokingadozást okoz. Ha az m
értéke 1,5-ről 1,4-re majd 1,3-ra csökken, a HMV-előállítás hatása a belső hőfokra 65
napról 105-re, majd 160-ra nő. Az 1.49 ábra a felfűtési idő változását szemlélteti a külső
hőmérséklet függvényében.
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1.49 ábra: A felfűtési idő a teljesítménytényező függvényében [1.1]
Az 1.47 és 1.49 ábrák alapján megállapítható, hogy az elemzett esetekben a felfűtési idő
kisebb 1 óránál, ha a külső hőmérséklet nagyobb –5…–8 oC-nál. Ugyanakkor a belső
hőmérséklet minimuma nagyobb 19 oC-nál. Vagyis ez az idő is használati időnek
tekinthető. Adott túlteljesítmény tényező mellett a belső hőmérséklet minimális értékeit,
különböző előfűtési időt véve figyelembe, az 1.50 ábra mutatja be.
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1.50 ábra: A belső hőmérséklet minimális értékei az előfűtési idő függvényében [1.1]
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1.51 ábra: A felfűtési idő az előfűtési idő függvényében [1.1] (tehát
alacsonyabb
teljesítmény
mellett)
nagyobb belső minimális hőmérsékleteket eredményez, illetve csökkenti a HMV és a fűtés
interferencia-időszakát. Ha az előfűtési időt 1 óráról 1,5 órára, majd 2 órára növeljük az
interferencia-időszak 60 napról 15 napra, illetve 6 napra csökken (a hőfokgyakorisági
görbe alapján). Vagyis adott m érték mellett, ha az előfűtési időt nagyobb értékre
választjuk, a fűtési rendszer nagyobb biztonsággal fogja ellátni feladatát, ami nem más,
mint a belső hőfoknak a tervezési értéken való tartása. A belső hőmérséklet magasabb
minimális értékei miatt a helyiségek felfűtési ideje csökken. A felfűtési idő változását a
külső hőmérséklet függvényében az 1.51 ábra szemlélteti.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a fogyasztók hőérzetének szempontjából, jobb
eredményeket kapunk, abban az esetben, ha adott tárolótérfogat mellett az előfűtési időt
növeljük, kisebb kazánteljesítményt fordítva hosszabb idő alatt a tárolóban levő víz
megfelelő hőmérsékletre való felfűtésére. Ugyanis hosszabb idő alatt, de nagyobb
radiátorteljesítmény mellett a helyiségekben hosszabb ideig tudjuk biztosítani a
megfelelő hőérzetet (1.52 ábra).
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1.52 ábra: A belső hőmérséklet ingadozása különböző előfűtési idő mellett [1.1]
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Az ábra alapján megállapítható, hogy az összes energiafelhasználás értéke nem változik,
hiszen a HMV-előállításra fordított energia konstans és a fűtési energiafelhasználás sem
változik azonos interferencia-időszak mellett. Vagyis azonos energiafelhasználás mellett
nagyobb hőkomfortot érhetünk el, nagyobb előfűtési idő mellett.

1.7.3.2 Az utólagos hőszigetelés hatása
Ha az elemzett épületet utólagosan hőszigetelik, az 1. fejezet szerint számított optimális
hőszigetelés vastagsággal, a szükséges használati melegvíz-mennyiség nem változik,
azonban a fűtési hőszükséglet csökken. Ugyanakkor azonos előfűtési idő mellett nagyobb
lesz a belső hőmérséklet minimális értéke, a kisebb hőveszteségi tényező miatt. A
felfűtés során pedig, nagyobb lehet a felfűtésre fordított többlet teljesítmény, mivel a
teljesítménytényező nagyobb lesz. A következőkben azt feltételezzük, hogy a
helyiségekben a fűtőtestek teljesítménye az új, kisebb hőigényhez van illesztve.
Ha az utólagos hőszigetelés vastagsága 12 cm, akkor a kazán teljesítmény-tényezőjének
értéke 1,5-ről 2,11-re, 1,4 ről 1,97-re, és 1,3 ról 1,83-ra nő. Az 1.53 ábra a belső
hőmérséklet minimális értékeit mutatja be a szigetelés előtti állapottal együtt. Az ábra
alapján megállapítható, hogy a belső hőmérséklet minimális értékei –15 oC külső
hőmérséklet mellett 0,9 oC-al nagyobbak az utólagos hőszigetelés után.
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1.53 ábra: A belső hőmérséklet minimális értékei utólagos hőszigetelés után [1.1]
Ez a különbség a külső hőmérséklet növekedésével csökken. Azonban az eltolódás miatt
a fűtés és a melegvíz-előállítás interferencia-időszaka csökken: 45, 65 illetve 68 nappal
az m függvényében.
A tároló előfűtési idejének függvényében a belső minimális hőmérsékletértékek
változását az 1.54 ábra mutatja be. Az ábrán látható, hogy a felújítás előtti állapothoz
viszonyítva, ahol a kétórás előfűtési idő adta a legjobb eredményt, felújítás után, már az
egy óráselőfűtési idő is jobb eredményt nyújt a hőérzet szempontjából. Az 1,5 illetve 2
órás előfűtés mellett a fűtési rendszer és a HMV-előállítás üzeme között nem lép fel
interferencia.
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1.54 ábra: A belső minimális hőmérséklet utólagos hőszigetelés után [1.1]
A felfűtési idő a nagyobb időállandó miatt nő (1.55 ábra) és ez kisebb
hőmérsékletváltozás gradiens értéket eredményez a felújítás után.
Az ábra alapján megfigyelhető, hogy azoknak a napoknak az átlagos hőmérséklete,
amelyeken a felfűtési idő meghaladja az 1…1,5 órát –6 és –11 oC között van a vizsgált
esetekben. A hőfokgyakorisági görbe alapján megállapítható, hogy ezen napok száma
nem éri el a 10-et.
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1.55 ábra: A felfűtési idő értéke felújítás után [1.1]
A belső hőmérséklet lengését, ha a teljesítménytényező m=2,11, az 1.56 ábra mutatja
be.
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1.56 ábra: A belső hőmérséklet ingadozása utólagos hőszigetelés után [1.1]
Az ábra alapján megállapítható, hogy a belső hőmérsékletcsökkenés maximum 0,55 oC,
de ebben az esetben a nagy időállandó miatt nagy lesz a felfűtési idő. A –10 oC-nál
nagyobb külső átlagos hőmérsékleteknél a hőmérséklet lengésének amplitúdója 0,25 oCnál kisebb, a felfűtési idő, pedig kisebb 48 percnél. Az ábrából kitűnik, hogy, ha az
éjszaka folyamán szakaszos fűtést alkalmazunk, figyelembe kell venni a melegvíz
előállítása miatti hőmérsékletlengést, mivel lehetséges, hogy a belső hőmérséklet nem
éri el a tervezési értéket a szakaszos fűtés kezdetére. Ha az épület felújítás, a fűtési
rendszer felújításával egy időben történik, nagyon fontos az új kazán teljesítményének a
meghatározása, mert az épület hőszükséglete ugyan csökken, de a HMV előállítására
szükséges hőteljesítmény nem. Az 1.57 ábra a fűtési rendszer teljesítményét mutatja be
a kazán teljesítmény-tényezőjének a függvényében felújítás előtt és után. Az ábra
alapján megállapítható, hogy a felújítás után, ha a HMV-tároló előfűtési ideje alatt a
fűtési rendszer a maximális hőszükségletnek legalább 50%-át kapja, a beépített
teljesítmény a maximális hőszükségletnél 1,9-szer kell nagyobb legyen. Ugyanez az érték
a felújítás előtt 1,5 volt. Vagyis, bár az épület hőszükséglete 56,5 kW-al csökken
(28,9%), a kazán beépített teljesítménye, előnykapcsolásos melegvíz-előállítás esetében,
csak 29,23 kW-tal (10%) csökkenhet.
100
felújítás előtt

 , [%]

80

felújítás után

60
40
20
0
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

2,1 2,2 2,3 2,4

m

1.57 ábra: A fűtési rendszer által kapott teljesítmény százalékos aránya
a teljesítménytényező függvényében [1.1]
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1.8 Vízminőségi követelmények
Valamennyi fűtőberendezés üzemeltetőjének számolnia kell azzal a ténnyel, hogy
hőhordozó anyagként nem vegytiszta vizet használ. Ezért minden szokásos ellenőrzés
közben különös gondot kell fordítani a víz minőségére, előkészítésére, hogy a
fűtőberendezés gazdaságos és zavarmentes üzeme fenntartható legyen. A kazánok
számára szükséges víz előkészítése nem csak a zavarmentes üzem súlyponti kérdése,
hanem kihatással van az egész rendszer energiatakarékos voltára, és tervezési jellemzők
folyamatos biztosításra is. A berendezés számára megfelelő minőségű tápvíz biztosítása
jelentős befolyásoló tényezője a gazdaságosságnak, az üzembiztonságnak, az
élettartamnak, és nem utolsósorban a fűtőberendezés folyamatos üzemképessége
fenntartásának [1.11].
Korróziónak nevezzük valamely szerkezeti anyag (fém, műanyag, beton) felületéről a
környezettel való érintkezés hatására kiinduló kedvezőtlen elváltozást [1.12]. A folyamat
önmagától megy végbe, teljesen megszüntetni nem lehet, csak a sebességét lehet
csökkenteni. A természetben a legtöbb fém nem található meg elemi alakjában, hanem
különböző vegyületekben, amelyekből az elemi fémet nagy energiafelhasználással lehet
kinyerni. Így pl. a rezet kalkopiritből, a cinket szfaleritből, a vasat a különféle
vasércekből, a magnéziumot a magnézium-kloridból lehet kitermelni. Ezek a fémek
vízzel, oxigénnel, kén-dioxiddal vagy más kémiai anyaggal érintkezve arra törekednek,
hogy ismét kellően stabil vegyületté alakuljanak vissza [1.12].
Különböző fémek korróziója víz jelenlétében különböző sebességű lehet. Így pl. a nátrium
és kálium a vízzel már szobahőmérsékleten is heves reakcióba lép, a vas és a cink még
érzékelhetően reagál, de már sokkal kisebb mértékben, a réz gyakorlatilag korrózióálló.
A vizet szállító berendezéseket és rendszereket támadó agresszív közegek:
 a berendezésekben található víz,
 a berendezést/csővezetéket körülvevő talaj,
 a berendezést/csővezetéket körülvevő levegő,
A korróziós folyamatok három fő csoportra bonthatók:
 elektrokémiai, biológiai és kémiai korrózió.
A fűtés- és klímatechnikában jelentkező korrózió mindig elektrokémiai természetű.
Vizekben az elektromos áramot elektromos töltésű részecskék, ún. ionok vezetik. Az
ionok a vízben oldott kémiai vegyületek disszociációja által keletkeznek.
Ilyenkor pozitív töltésű részecske (anion) képződik. Az olyan közegeket, amelyben az
áramot ionok vezetik, elektrolitnak nevezzük. Az említett folyamattal szemben a
fémekben az elektromos áramot elektronok továbbítják. Ha egy fém vizes közegbe
merül, akkor elektromosan vezető rendszer keletkezik és megindulhat a fém oldódása,
azaz az elektrokémiai korrózió mechanizmusa. Az elektrokémiai korrózió szükséges és
együttesen elégséges feltételei a következők:
1. Létezzen két különböző potenciállal rendelkező hely egymással fémes
összeköttetésben. A két különböző potenciálú hely létrejöhet két egymástól eltérő
anyagú minőségű fém érintkezésekor, de létrejöhet ugyanazon fém eltérő rácsszerkezete
esetén is (pl. hajlítás, hegesztés), eltérő hőmérséklete, vagy eltérő ötvözete esetén is.
2. Az egymással fémes összeköttetésben lévő eltérő potenciálú helyek elektroliton
keresztül is kapcsolódjanak egymással.
3. Az elektrolitban kell lenni olyan anyagnak, amely a fém ionos formában történő
oldásakor a visszamaradt elektronokat fel tudja venni. Ezeket depolarizátoroknak
nevezzük. Az épületgépészeti rendszerekben három anyag viselkedhet depolarizátorként:
a vízben oldott oxigén, a klór és a hidrogénionok.

56

A fűtővíz oldott oxigéntartalmát tekintve a kazán- és radiátorgyártók egyes esetekben
előírják a legnagyobb megengedhető értéket (pl. kazánok esetén 1–5 mg/l, tagos
radiátoroknál 0,1 mg (l).
A víz oldott oxigéntartalmát a hőmérséklet függvényében az alábbi ábra mutatja.

1.58 ábra: A víz oxigéntartalma [mg/l] a hőmérséklet függvényében [1.13]
Minden elektrokémiai reakció, tehát a vas korróziójánál fellépő reakció is:
(Fe+H2O+ ½O2→Fe(OH)2)
vas víz oxigén = vas-hidroxid
két részre bontható fel:
1. oxidációra (elektronleadás): Fe →Fe2++2e– és
2. redukcióra (elektronfelvétel): ½O2+H2O+2e-→2OHEz utóbbinál az oxigén és a víz elektronfelvétellel hiroxidiont alkot.
Ha mindkét részreakció ugyanazon a helyen megy végbe, akkor egyenletes felületi
korrózióról beszélünk. Ha mindkét reakció végbemegy ugyan, de nem ugyanazon a
helyen, akkor egyenetlen korrózióról van szó. Míg a korrózió fellépésének lehetőségét
alapvetően az oxigén bejutása határozza meg, addig a korróziós jelenségek jellegét
főként a víz tulajdonságai és az üzemeltetés feltételei befolyásolják.

1.8.1 Anyagok átlyukadása
A meleg vizes rendszerekben az ötvözetlen acél a vízzel való érintkezés során előbb
hidroxiddá alakul:
Fe+½O2+H2O→Fe(OH)2
ez pedig a
3Fe(OH)2 +½O2→Fe3O4+3H2O
reakció szerint magnetit néven ismert vasoxiddá alakul.
Ha abból indulunk ki, hogy a levegővel telített víz oxigéntartalma mintegy 10 mg/liter,
akkor a reakciók alapján levezethető, hogy 1 m3 víz 26 g vasat köt le. A csővezetékek
vagy fűtőtestek fala csak akkor lyukadhat ki, ha a rendszerbe folyamatosan érkezik
oxigén. Ez történhet pl. a nyitott tágulási tartályos, két biztonsági vezetékkel szerelt
berendezéseknél, ha a biztonsági előremenő és visszatérő vezeték összekötése a tágulási
tartályon keresztül valósul meg.
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1.59 ábra: Lerakódás a golyós csapban
(Forrás: http://solarmodules.hu/cms/eldugult_szerelvenyek.html)
A korrózió szempontjából zárt rendszerről akkor beszélünk, ha a rendszerbe említésre
méltó oxigénmennyiség bejutására nincs lehetőség.
Az alumínium alapanyagú kazánok számára előírt pH-érték követelménye 7–8,5. Még
oxigéntartalmú közegben is csak klorid-ionok jelenlétében áll fenn a lyukadásos korrózió
veszélye [1.11].

1.8.2. Gázképződés
A magasabban lévő fűtőtesteknél zavaró áramlási zajok és csökkenő fűtőteljesítmény
formájában fellépő működési zavarok, amelyek légtelenítéssel megszüntethetők, ám
mindig újra jelentkeznek. A hidrogénképződésére vezethető vissza, amely az ún.
Schikorr-reakció folyamán megy végbe:
3Fe (OH)2→Fe3O4+2H2O+H2
A reakció sebessége nő a hőmérséklet növekedésével.

1.8.3. Iszapképződés
Az iszapképződés által okozott károk közé tartozik a hőmennyiségmérőknél fellépő
zavarokon kívül, a teljes fűtőkör blokkolása és a keringtetőszivattyúk blokkolása. Ilyen
jellegű korrózió az oxigénáteresztő műanyagcsöves padlófűtéseknél, illetve a fűtőtestek
csatlakozó vezetékeinél figyelhető meg. Ezeket az üzemzavarokat a rendszer időszakos
átöblítésével lehet elkerülni. Azt a jelenséget, melynek során a vasfelületeken kialakuló
korrózió miatt csökken az oxigén-telítettségi érték, és a külső levegő és a fűtővíz
oxigéntartalma között koncentráció-különbség hatására az oxigénmolekulák a kisebb
koncentráció irányába, a csőfalon keresztül a fűtővízbe áramlanak, oxigén-diffúziónak
nevezzük. Az időegység alatt a műanyagcső palástján át a fűtővízbe bejutó oxigén
mennyisége függ:
– a koncentráció-különbség mértékétől,
– a műanyagfalazat áthatolási (permeációs) együtthatójától,
– a csőfal vastagságától,
– a csőfelület nagyságától.
A rendszerben a szennyeződések a kazánban rakódhatnak le, ami helyi túlhevülésekhez,
korrózióhoz és a berendezés tönkremeneteléhez vezet. Ennek elkerülésére szennyfogó és
iszapleválasztó beépítése szükséges, amit a készülék közvetlen közelében, a kazán és a
rendszer legalacsonyabban fekvő pontjai között, jól hozzáférhető módon kell elhelyezni
[1.11].
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1.8.4. Vízkőképződés
Vízkőlerakódás a melegvízkazánok vízzel körüláramlott felületein képződő, szilárdan
megtapadó bevonat, ami a vízben lévő anyagokból, főképpen kalcium-karbonátból áll. A
vízkőképződés helyi túlhevülésekhez, és ez által repedésekhez vezethet. Emellett gátolja
a hőátadást is, csökkenti a hőteljesítményt, amivel a füstgáz-veszteségek emelkedését
okozza. Ilyen körülmények között akár forrási zajok is felléphetnek.
Minden fűtési rendszer esetében meghatározható az a kalcium-hidrogén-karbonát
mennyiség, amit a berendezés még károsodás nélkül elvisel. Amennyiben ezt a
mennyiséget már elértük, a továbbiakban a bejutást meg kell gátolni. Erre bizonyos
megoldást jelenthet a víz kezelése, lágyítása vagy sótalanítása.
A 100 kW feletti összteljesítményű fűtőberendezéseknél a bevezetett feltöltési- és pótvíz
mennyiségét, valamint annak kalcium-hidrogénkarbonát koncentrációját üzemnaplóban
kell rögzíteni. Ahhoz, hogy a ténylegesen betöltött víz Ca(HCO3)2 koncentrációját a
számított Vmax Ca(HCO3)2 koncentrációjával össze lehessen vetni, az üzemnaplóba
korrekciós tényező alkalmazásával kell bejegyezni [1.11].
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2. LÉG-KLÍMATECHNIKAI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE ÉS
DIAGNOSZTIKÁJA

2.1 Klímatechnikai rendszerek csoportosítása
A klímaberendezések olyan légtechnikai rendszerek, melyek előre meghatározott
program szerint egyidejűleg biztosítják a klimatizált helyiségekben a levegő előírt
hőmérsékletét és nedvességtartalmát, a belső tér nyomását és a kívánt friss levegő
mennyiségét. Megfelelnek továbbá a helyiség rendeltetéshez előírt zajszint
követelménynek.
A klímaberendezések létesülhetnek komfort- és technológiai igények kiszolgálására.
Komfort klímánál a zárt térben tartózkodók igényeinek megfelelően működik a
klímarendszer. Technológiai igények kiszolgálására épített klímarendszerek elsődlegesen
a gyártási folyamathoz előírt légállapotot hozzák létre [2.1].
A különböző klímatechnikai rendszerek többféle módon csoportosíthatók.
A klímaberendezés elhelyezése alapján megkülönböztetünk:
– helyi klimatizálást,
– központi klimatizálást.
A kiszolgált tér jellege alapján beszélhetünk:
– komfort klímaberendezésről,
– technológiai klímaberendezésről.
A távozó levegő visszakeverése alapján vannak:
– frisslevegős rendszerek,
– elő– vagy utókeveréses rendszerek.
A klimatizált helyiségbe bejuttatott hőhordozó fajtája alapján megkülönböztethetünk:
– levegő hőhordozóval üzemelő rendszereket,
– levegő + víz hőhordozóval üzemelő rendszereket,
– levegő + freon hőhordozóval üzemelő rendszereket.
A szellőző levegő térfogatáram állandósága alapján vannak:
– állandó térfogatáramú rendszerek,
– változó térfogatáramú rendszerek.
A klímatechnikai rendszerben alkalmazott légsebesség (nyomás) alapján vannak:
– hagyományos rendszerek,
– nagynyomású rendszerek.
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Az épületben kialakított zónák (pl. északi és déli zónák) alapján létezik:
– zónás klímatechnikai rendszer,
– nem zónázott klímatechnikai rendszer [2.2]

2.2 Légtechnikai berendezés
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 [2.3].

2.1 ábra: Levegőmegnevezések

2.3 Különleges rendszerek követelményei és irányértékek
Higiénikus légkezelés során alkalmazott előírások.
A légcsatorna-hálózat kivitelezésének higiénikus követelményei:
A csatorna belső felületének felületkezelt (legalább horganyzott acél minőségű) anyagból
kell készülnie.
Kerülendő a flexibilis légvezetékek használata.
Már az építési fázisban védeni kell a csatornahálózatot a szennyeződés ellen.
Tisztíthatóság céljából megfelelő darabszámú tisztítónyílást kell beépíteni.
Megfelelő minőségű és vastagságú külső szigetelőanyagot kell beépíteni a kondenzáció
ellen.
A belső szigetelőanyagokat kerülni kell. Ha mégis szükséges a felhasználásuk, akkor
kizárólag káros anyagoktól mentes típus építhető be.
A légkezelőgép-készülékházak higiénikus követelményei.
A belső falak sima felszínűek, benyúló szerkezeti elemektől és hézagoktól mentesek
legyenek.
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A felhasznált anyagok feleljenek meg a DIN 1946 4. rész korrózió-, zaj-, és tűzvédelmi
előírásainak,
A duplafalú oldalfal belső felületének legalább horganyzott acéllemezből kell készülnie.
Az 1,6 m-nél alacsonyabb készülékházaknál megfelelő számú kezelőnyílásnak, 1,6 m
magasságtól pedig kezelőajtónak kell rendelkezésre állnia.
A tömítőprofilok és tömítőanyagok zárt pórusúak legyenek, és nem vehetnek fel
nedvességet.
A készülékházak légtömörségi és hőtechnikai paramétereinek az előírásoknak
megfelelően kell teljesíteniük.
Szűrőfokozatokra vonatkozó higiénikus követelmények:
fokozat esetén legalább F5-ös szűrőosztályú berendezés beépítése szükséges, de
lehetőség szerint F7-es szűrőosztály ajánlott.
fokozat esetén legalább F7-es szűrőosztályú berendezés beépítése szükséges, de
lehetőség szerint F9-es szűrőosztály ajánlott.
Egyfokozatú szűrésnél is legalább F7-es szűrőosztályú berendezés alkalmazandó.
Ékszíjhajtású ventilátorok után legalább F7-es szűrőosztályú berendezés alkalmazandó.
Csak zártpórusú tömítőprofilok használhatók.
Légszűrők cseréjét a poros oldalon kell biztosítani.
Szűrők higiénikus követelményei:
A levegőszűrő anyagainak a mechanikus igénybevételeknek is ellen kell állnia.
A szűrő anyagának sérülésmentesnek kell lennie.
A szűrők rögzítéshez használt elemek nem nyúlhatnak a légáramba.
A szűrőházat úgy kell kialakítani, hogy tisztítható legyen, minden szűrőcella látható és a
cseréhez elérhető legyen.
Csak a mindenkori érvényes szabványnak megfelelő szűrőcella és betét használható mind
az új gépeknél, mind a későbbi szűrőcserék során.
Légnedvesítők kivitelezésének higiénikus követelményei:
Vízbeporlasztóknál
és
gőznedvesítőknél
a
kondenzvíz-gyűjtő
iszaptalanításáról
gondoskodni kell.
Vízgyűjtéshez használt tárolókat (kondenztálcák, tartályok) úgy kell kiképezni, hogy
azokat egyszerűen, bármikor teljesen ki lehessen üríteni és szárítani.
A vízelvezető csonkoknak legalább DN 40 névleges átmérővel kell rendelkezniük, és azt a
tárolók legalacsonyabb pontjára kell felszerelni.
A felhasznált víznek legalább az érvényes ivóvízrendelet mikrobiológiai követelményeinek kell megfelelnie.
A gőztermelők mindig csak friss vízzel üzemeltethetők.
Az üzemeltetés során csak akkor szabad kémiai fertőtlenítőszereket betervezni, használni, ha annak a felhasznált koncentrációra vonatkozólag egészségügyi ártalmatlansága
hivatalosan bizonyított.
UV-elven működő fertőtlenítőberendezéseket olyan szenzorokkal kell felszerelni, amelyek
önfelügyeletet biztosítanak.
Hőcserélők és hővisszanyerők higiénikus követelményei:
Egyszerű tisztíthatóság, fertőtleníthetőség biztosítása a lamellatávolság helyes
megválasztásával.
1,6 m belső készülékmagasság alatt a kihúzhatóságot kell biztosítani, felette pedig a
hőcserélő, hővisszanyerő teljes felületének megközelíthetőségét.
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A kondenztálcát összefolyóval kell kivitelezni.
Felületi hűtőt nem szabad közvetlenül szűrő vagy hangcsillapító kulissza elé szerelni.
Nagy kondenzvíz-képződésnél, vagy magas belső légsebességnél cseppleválasztókat kell
beépíteni.
Higiénikus légkezelés esetén mindig kerülni kell a rotációs hővisszanyerők alkalmazását.
Fürdők és fedett uszodák légtechnikája a légkezelőgépek kialakítása:
A légkezelő kialakításánál a gép belsejét festett, vagy saválló anyagból célszerű
elkészíteni a vízből kipárolgó különböző agresszív anyagok miatt. A hővisszanyerő
szerkezet anyaga lehet műanyag, vagy epoxigyanta bevonatú alumínium [2.3].
Légmennyiség szabályzók:
Ha a levegő különösen sok port és bolyhot, vagy ragacsos részecskéket tartalmaz,
membrános nyomás távadóval kell rendelkeznie.
Agresszív levegő szállításához csak műanyagból készült légmennyiség-szabályozó
alkalmazható.
Olyan helyiségekben, melyekben esetleg robbanás következhet be, csak robbanásbiztos
szabályozó alkatrészekkel ellátott, készülékek alkalmazhatók.
Olyan külső felületeknél, melyeket esőtől védeni kell, csak membrános nyomástávadóval
ellátott berendezések alkalmazhatók [2.4].
2.1 táblázat: Hőmérséklet és relatív nedvességtartományok
különböző létesítményekben [2.5]
Helyiség megnevezése
Nyár
Tél
tb
φb
tb
φb
Lakások
24……26
50……60
20
50
Irodák
24……26
50……60
18……20
50
Kórház kórterem
24……26
40……60
20……22
50
előterek
–
–
20
–
műtők
24……27
40……65
24……26
40……50
Gyógyszertár
20……24
40
16……18
30……40
Színház, mozi
25……27
50……60
18……20
50
Iskolák, tanintézmények
–
–
20
50
tantermek
24……26
40……60
20
50
nagy előadók
24……26
40……60
18
50
tornatermek
24……26
40……50
18
40
Ipari üzemek
–
–
18
40
szerszámgépgyártás
20……24
40……60
20……22
40……50
Dohányipar
22……24
60……70
20……22
60
Papíripar
20……24
60……70
20……22
60
Textilipar gyapotfeldolgozás
24……27
60……80
20……24
60……80
gyapjúfeldolgozás
24……27
60……80
20……24
60……80
Ablak nélküli föld alatti
22……26
40……50
20……24
35……80
helyiség
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2.2 táblázat: Helyiségek irányértékei [2.3]
Ajánlott óránkénti légcsere
Szellőztetett helyiség
Minimális friss levegő
3
[h–1]
személyenként [m /h]
WC (magán-/nyilvános)
(30/–)
4/10
Maratóműhelyek
–
10
Zuhanyzók
(magán60/–
6/10
/közforgalmú)
Irodák
40–60
6
Festőüzemek (EX)
–
13
Szállodai szobák
–
4
Vendéglők, büfék
50/30
12
Nyilvános garázsok
–
5
Osztálytermek
30
5
Konferenciatermek
30
8
Konyhák (magán-/üzemi)
–
20/25
Fénymásoló-helyiségek
–
15
Többcélú termek
(30)
5
Vasaló-műhelyek
–
25
Magán-úszómedencék
–
6–7*
Tornatermek
30
5
3
Eladóterek
30
6m /h m2-ként
Gyűléstermek
(30)
8
Várótermek
(30)
6
Mosodák
–
18
Különösebb légszennyezés
–
10
nélküli
helyiségek
(pl.
szerelőcsarnokok)
Légszennyezéssel
terhelt
–
10
üzemcsarnokok
(pl.
hegesztőműhelyek)
*víz vagy vízfelület minden m2-ére számított 35 m3/h

2.4 Üzembe helyezés
Az alábbi információk és előkészületek szükségesek a légkezelőgépek telepítése és
üzembe helyezése előtt:
Tervrajzokra az érintett épületekről és rendszerekről, valamint az elektromos hálózat
terve.
Információk a különleges körülményekről, amelyek fontosak lehetnek a telepítés során,
Információk a szállítási útvonalakról (a teljesítési határidőt figyelem bevéve).Ahol
ideiglenes korlátozások érvényesek, ott a beépítés során együttműködésre van szükség
az érintett területeken dolgozó helyi alkalmazottakkal.
Szakemberek részére belépési engedélyekre van szükségünk, illetve a megfelelő
helyiségekhez kulcsok biztosítására.
Parkolási engedély szükséges a megfelelő épületnél a szerelési munkálatok idejére [2.3].
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Helyszíni beüzemelés
A kivitelezőnek az alábbi feltételeket kell teljesíteni a beüzemelés elvégzéséhez:
A légkezelőgép vízszintbe történő telepítése,
A légkezelőgép teljes, szakszerű összeszerelése a megfelelő tömítőanyagok
alkalmazásával.
Légtechnikai rendszerre történő rácsatlakozás.
Vízoldali csatlakozások megléte.
Szifonok összeszerelése, géphez történő csatlakoztatása.
Szállítási biztosító elemek kivétele.
Villanymotor vagy szervizkapcsoló elektromos bekötése, energia kiadása.
Automatika elemek (zsalumozgató motor, fagyvédelmi termosztát, ∆p kapcsoló)
felszerelése és a hálózati energiacsatlakozáshoz történő szakszerű bekötése, majd a
berendezések előzetes funkciópróbája.
Szerelési segéd– és egyéb idegen anyagok eltávolítása.
Ékszíjhajtás szükség szerinti beállítása.
Villanymotor forgásirányának ellenőrzése, áramfelvétel előzetes fázisonkénti mérése
[2.3].
A beüzemelés során elvégzendő feladatok:
Szállítási biztosító elemek kivételének ellenőrzése.
Helyes szerelés, telepítés ellenőrzése szemrevételezéssel.
Külső-belső tisztaság meglétének ellenőrzése, idegen anyagok, tárgyak eltávolítása.
Megfelelő szűrőosztály, szűrőkeret rögzítésének ellenőrzése, tömörségének vizsgálata.
Szabályzózsalu rögzítésének ellenőrzése, funkciópróbája.
Ventilátor akadálymentes körbeforgásának ellenőrzése.
Ékszíjhajtás ellenőrzése (feszesség, egysíkúság).
Hőcserélő épségének, tömítettségének ellenőrzése.
Szifonok helyes felszerelésének ellenőrzése, feltöltése.
Elektromos bekötések meglétének, helyességének ellenőrzése.
Automatika elemek meglétének ellenőrzése, funkciópróbája (fagyvédő termosztát, dp
kapcsoló, zsalumozgató motor).
Ventilátor forgásirányának ellenőrzése.
Csendes, nyugodt üzemállapot figyelése.
Üzem közbeni remegés, éles hang, kifúvás stb. figyelése.
Villamos motor áramfelvételének ellenőrzése [2.3].
Higiénikus légtechnikai rendszerek üzembe helyezése és karbantartása:
Üzembe helyezésekor sterilizálni kell a higiénikus rendszereket.
Légnedvesítőkön a sterilizálást 2 évente, a rendszer egyéb elemein 3 évente ismét el kell
végezni.
Az időszakos sterilizálást az üzemeltető köteles végrehajtani.
Sterilizálást, illetve a rendszeren karbantartást csak olyan személyek végezhetnek, akik a
feladatra vonatkozó igazolással rendelkeznek.
A sterilizálást és annak eredményeit megfelelő módon dokumentálni kell [2.3].
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2.5 Levegő–levegő-, levegő–vízrendszerek ismertetése
A klímaközpontban lejátszódó levegő főbb állapotváltozási folyamatainak (nedvesítés,
hűtés) megfelelően 4 db zónára osztja a Mollier-féle h–x diagramot.

2.2 ábra: Az egyes zónák a Mollier-féle h–x diagramban[2.6]
Ismertek a légkezelőben végbemenő folyamatok, amelyeket h–x diagramban jól ábrázolhatók.

2.3 ábra: Központi légkezelő hővisszanyerővel
A képen egy hővisszanyerővel szerelt központi légkezelőt láthatunk,
ahol: HV hővisszanyerő
EF előfűtő
FH felülethűtő
NK nedvesítő kamra
UF utófűtő
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A légkezelő kapcsolási vázlata: levegő–levegő-, illetve víz–levegőrendszer

2.4 ábra: A légkezelő kapcsolási vázlata: levegő–levegő-, illetve víz-levegőrendszer
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2.6 A klímaközpontok energiafelhasználásának meghatározása
A klímaközpontok igen jelentős energiamennyiséget használnak fel a levegő
melegítésére, ill. hűtésére. Az elhasznált levegővel ennek az energiaigénynek nagy
hányada a külső térbe távozik. Az energiafelhasználás jelentősen csökkenthető a távozó
levegőáram energiatartalmának hasznosításával.
Az energia-visszanyerés egyik leggyakrabban igénybe vett formája a keverés. A
rendszerek zöménél a távozó levegő energiatartalmának jelentős részét a keverés során
hasznosítani lehet. A keverésnek azonban vannak korlátai, ennek következtében még
tekintélyes energiahányad kerül ki a külső térbe.
A másik módszer, amivel lehet csökkenteni a energiafelhasználást, a hővisszanyerő
berendezések alkalmazása [2.5].
A továbbiakban a rekuperatív hővisszanyerővel és nedvesítőkamrával üzemelő
frisslevegős klímaközpont energiafelhasználását vizsgáljuk.
A fűtési és hűtési energiafelhasználás meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a
külső levegő állapota (hőmérséklet, nedvességtartalom és entalpia) a napi
periódusidőnek megfelelően, évszakonként módosulva változik.
A klímaközpontok energiafelhasználása a fűtés, a hűtés, a ventilátor és a szivattyú
energiafelhasználásából tevődik össze, számításukat nagyon megnehezíti, hogy a
levegőkezelő központok az év során elsősorban a változó külső időjárás, légállapot
jellemzők miatt folyamatosan változó teljesítménnyel üzemelnek [2.7].
A klímaközpontok üzemeltetése során lejátszódó folyamatokat Mollier-féle h–x
diagramban lehet szemléltetni a legjobban [2.8].
A szellőztető és klimatizáló rendszerek üzemeltetésekor az egyik veszteség a távozó
levegővel elvitt hőáram. A távozó levegővel előálló energiaveszteség a téli és nyári
méretezési állapotban, a legnagyobb energiaigényű időszakokban a legjelentősebb.
Az éves fűtési és hűtési energiafelhasználással és a hővisszanyeréssel arányos területek
meghatározását a 2.5 ábra mutatja [2.2].

2.5 ábra: Éves fűtési és hűtési energiafelhasználással és a hővisszanyeréssel arányos
területek meghatározása, Kanadában végzett kutatások alapján [2.9]
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A 2.5. ábra alapján az éves fűtési energiafelhasználás hő– és nedvességátvitelére
alkalmas hővisszanyerő nélküli üzemet tekintve [2.9]:
(2.1)
ahol:
[kg/óra] a szellőző levegő tömegárama,
[óra] a fűtési órák száma, amely idő alatt a fűtőkalorifer üzemel,
[kJ/kg] a szellőző levegő entalpiája,
a külső levegő entalpiájának tartamdiagramja.
A hővisszanyerővel megtakarított energiamennyiség:
(2.2)
ahol:
[óra] a fűtési órák száma, amely alatt a hővisszanyerő üzemel [h]
[kJ/kg] a levegő entalpiája a hővisszanyerő után
Hővisszanyerővel üzemelő frisslevegős klímaközpont felépítésére vonatkozó kapcsolási
rajz a 2.3. ábrán látható.
A fűtési üzemet vizsgálva a levegőkezelő központban lejátszódó légállapot változásokat
Mollier-féle h–x diagramban a 2.6. ábra mutatja. A diagramban látható zöld színnel
bejelölve a havi átlagos külső légállapotok burkoló görbe is, mely a külső légállapot
változását mutatja az év során, energetikai vizsgálatra nem alkalmas [2.2].

2.6 ábra: Hővisszanyerővel üzemelő frisslevegős klímaközpont folyamatábrája fűtési
időszakban [2.2]
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A külső légállapot tartamdiagramok alapján végzett energetikai vizsgálatok kedvezőek a
klímaközpontok
energiafelhasználásának
meghatározására.
A
tartamdiagramok
segítségé-vel megállapítható az olyan rendszerek energiafogyasztása is, amelyek az
üzemeltetésük módjából adódóan az évnek csak bizonyos szakaszában üzemelnek. A
tartamdiagramokat, hőmérséklet esetén hőfok-gyakorisági görbének, entalpia esetében
pedig hőtartalom-gyakorisági görbének nevezik.
A görbék egyes pontjaihoz rendelt számok az alapul vett időszak azon időtartalmát
jelölik, amelyben a külső levegő állapotát jellemző érték az adottnál kisebb, tehát a
tartamdiagramok tetszőlegesen kiválasztott pontja megmutatja, hogy hány órán át,
valamint a szóban forgó időtartam hány százalékában volt a kiválasztott értéknél
alacsonyabb a külső levegő hőmérséklete, illetve entalpiája [2.10].

2.7 ábra: A külső levegő hőmérsékletének tartamdiagramja októbertől márciusig terjedő
időszakban [2.10]
Hővisszanyerővel üzemelő frisslevegős klímaközpont esetén a fűtési energiafelhasználás
meghatározását a hővisszanyerő működéséből, és a benne lejátszódó levegő
állapotváltozásából adódóan két lépésben lehet megoldani. Első lépésben az elő– és
utófűtő energiafelhasználása számítandó hővisszanyerő nélküli esetet feltételezve, majd
a hővisszanyerő fűtési energiamegtakarítását, tekintettel annak hőátviteli tulajdonságára,
a hőmérséklet tartamdiagram segítségével megkapva, a kettő különbsége adja a vizsgált
időszakra vonatkozó fűtési energiafelhasználást [2.2].
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2.8 ábra: Hővisszanyerő fűtési energiamegtakarításával arányos területek
tartamdiagramja [2.2]
A külső légállapot változása során, amint a külső légállapot eléri a nedvesítőkamra utáni
légállapotot (téli időszak utáni melegedés során), a klímaközpont üzemeltetésénél
előfűtőre és nedvesítésre már nincs szükség, a szellőző légállapot előállításához az
utófűtő és a hővisszanyerő üzemel, így a hővisszanyerő energiamegtakarításának az
utófűtőre jutó hányadát ettől a légállapottól (nedvesítés utáni légállapottól; tN=14,5 °C)
kezdve kell figyelembe venni.
Ennek megfelelően vannak meghatározva a hővisszanyerővel üzemelő frisslevegős
klímaközpont esetén a fűtési energiafelhasználásra a következő összefüggések [2.2].
Az előfűtő energiafelhasználása:
(2.3)
ahol:
cpl [kJ/kg°C]
FK(t)
tN [°C]
tKM [°C]
tHVM [°C]

FHV(t)

a levegő állandó nyomáson mért fajhője,
a külső levegő hőfokgyakorisági görbéje,
az adiabatikus nedvesítés utáni levegőhőmérséklet,
a külső levegő hőmérséklete méretezési állapotban,
a levegő hőmérséklete a hővisszanyerő után, méretezési állapotban, értéke
a megvalósulási foktól, a helyiséget elhagyó távozó levegő állapotától,
valamint a külső légállapottól függ, (tHVM = tK’),
a hővisszanyerő utáni levegő hőmérsékletének a vonala, amely a
megvalósulási fok, a helyiséget elhagyó távozó levegő állapota és a külső
légállapot tartamdiagramja alapján szerkeszthető meg [2.2].
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Az utófűtő energiafelhasználása:
(2.4)
ahol:
tT [°C] a helyiséget elhagyó távozó levegő hőmérséklete [2.2].
A hűtési energiafelhasználást vizsgálva az eljárás menete hasonló. A külső levegő a
klímaközpontba beérkezve először áthalad a hővisszanyerőn, amely a távozó levegő
alacsonyabb hőmérséklete miatt hűl, majd a hűtőkaloriferen áthaladva, tovább hűlve áll
elő hűtőkalorifer utáni légállapot. A levegő állapotváltozásának a folyamatát szemlélteti a
2.9. ábra [2.2].

2.9 ábra: A hűtés folyamata Mollier-féle h–x diagramban, rekuperatív hővisszanyerővel
üzemelő frisslevegős klímaközpont esetén [2.2]
A hűtési energiafelhasználást vizsgálva az eljárás
ismeretében a hővisszanyerő által megtakarított
szerkeszthető, 2.10 ábra [2.2].
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menete hasonló. Az adatok
hűtési energia mennyisége

2.10 ábra: A csak hőátvitelre alkalmas hővisszanyerő hűtési energia megtakarításával
arányos terület a tartamdiagramon [2.2]
Ennek megfelelően van meghatározva a csak hőátvitelre alkalmas hővisszanyerővel
üzemelő frisslevegős klímaközpont esetén a hűtési energiafelhasználásra a következő
összegfügés [2].
A hűtőkalorifer energiafelhasználása:

(2.5)
A (2.1)–(2.5) egyenletek jobb oldalán a negatív előjelű tag a hővisszanyerő által
megtakarított fűtési illetve hűtési energia mennyiséget jelenti [2.2].
A ventilátorok és szivattyúk energiafelhasználása
A ventilátorok a levegő továbbítását végzik, a szivattyúk pedig közvetítik a hideg és
meleg energiát szállító közeget a klímaközpont hőcserélői felé, valamint adiabatikus
nedvesítés esetén a víz porlasztásához szükséges víz mennyiségét [2.11]. A ventilátorok
és
a
szivattyúk
energiafelhasználása
viszonylag
egyszerű
összefüggésekkel
meghatározhatók.
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A ventilátor energiafelhasználása [2.12]:
(2.6)

ahol:
[m3/s]
∆pö [Pa]
ηvent;ηmot
τ [h]

a ventilátor légszállítása,
a ventilátor össznyomásemelése,
ventilátor és a motor hatásfoka,
a ventilátor üzemideje

A szivattyú energiafelhasználása:
(2.7)
ahol:
[m3/s]
H [Pa]
ηsziv;ηmot
τ [h]

a
a
a
a

szivattyú
szivattyú
szivattyú
szivattyú

víz szállítása,
emelőmagassága,
és a motor hatásfoka,
üzemideje.

Az integrálást, az éves üzemidőre vonatkozóan kell elvégezni. Jellemző üzemidő a csak
nappali, illetve a folyamatos 24 órás üzem. A szivattyú és a ventilátor esetében még
lehet azzal a közelítéssel élni, hogy az üzemidő alatt a munkaponti adatokat állandónak
vesszük, ebben az esetben az integrál könnyen meghatározható. Az éves
energiafelhasználás ismeretében az áramdíj és hődíj alapján az üzemeltetés költsége is
meghatározható [2.2].
Az energiafelhasználás elemzése során, az eddig bemutatott vizsgálatok alapján, az
alábbi következtetéseket lehet levonni:
 a hűtési és a fűtési energiafelhasználás meghatározásakor összetett felépítésű
klímaközpont (előfűtő, utófűtő, nedvesítőegység, hővisszanyerő, keverőelem stb.)
esetén egy-egy elem energiafelhasználása önállóan nem vizsgálható,
 a levegőkezelő központ kialakításától függően az egyes elemek be– és kimenő
paraméterei egymással kényszerkapcsolatban vannak,
 emiatt az energetikai elemzések során külön kezelendők a frisslevegős, a
visszakeveréssel, valamint a hővisszanyerővel üzemelő klímaközpontok [2.2].

2.7 Szabályozás és épületirányítási rendszerek
A légkezelés célja a megfelelő hőmérsékletű, nedvességtartalmú friss és tiszta levegő
biztosítása a zárt helyiségekben. A folyamat során a levegő szennyeződéseit el kell
távolítani.
A megfelelő alkalmazás érdekében a különböző szabályozási és ellenőrzési feladatokhoz
légtechnikai berendezésekben kizárólag mikroprocesszoros vezérlőket alkalmaznak,
amelyek magas megbízhatósággal, és nagy pontossággal bírnak [2.3].
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Egyszerű szabályozás
A szabályozó egy hőmérsékletértéket igyekszik tartani (pl. befúvott levegő
hőmérsékletét). Ezt használjuk pl. lakásszellőztetőknél, légbefúvóknál, ahol a
helyiségnek van kiegészítő fűtése is [2.3].

2.11 ábra: Egyszerű szabályozás [2.3]
Kaszkádszabályozás
Ha a befúvott levegőre történő szabályozás alapjelét az elszívott teremhőmérséklet
értékétől akarjuk függővé tenni. A befúvás kaszkád alapjelét a kaszkádszabályozó
kimenete (Xpk) adja. Ezt alkalmazzák a legtöbb befúvó-elszívó rendszernél [2.3].

2.12 ábra: Kaszkádszabályozás [2.3]

2.7.1 Részegységek szabályozása
2.7.1.1. Ventilátorok
AirTronic–200 alkalmazható: fűtés, hűtés, légnedvesítés, szárítás, forgódobos
hővisszanyerés, kaszkád, légminőség szabályozásra. A feladathoz illeszthetően a
készülék paraméterezhető.
TR szabályozó: nyolc előre programozott
vezérléséhez és szabályozásához.

beállítás

egyszerűbb

légkezelőgépek

Airtronic Basic: szabadon programozható szabályozás a normál motorokhoz és a 3
fokozatú külsőrészes motorokhoz. A szabályzási funkciók kialakítása egyedi, amelyek a
légkezelőgéphez illeszkednek.
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Airtronic D: szabadon programozható szabályozás a normál motorokhoz és a 5 fokozatú
külsőrészes motorokhoz, EC ventilátorokhoz és a frekvenciaváltókhoz.
IR32 UNIV: a CAREL IR32 család univerzális felhasználású ága (hőmérséklet, nyomás,
relatívnedvesség szabályozás, hűtési, fűtési, légkondicionálási feladatokhoz) [2.3].
A fent említett szabályozási típusoknak a főbb paramétereit a 2.3 táblázat tartalmazza.
2.3 táblázat: Szabályozótípusok [2.3]
Rosenberg szabályozótípusok
Típus
AirTronic
200
Analóg
bementetek
Digitális
bemenetek
Analóg
kimenetek
Digitális
kimenetek
Előre
betöltött
légkezelő
variánsok
Távvezérlés

Carel
szabályozótípusok
Carel
Carel
IR32Z
IR32D

TR
szabályozó
4

Airtonic
Basic

Airtonic D

5

10

1

1

4

8

18

1

1

4

4

6

nincs

1

8

3

8

18

4

nincs

szabadon
programoz
ható

10

nincs

nincs

1

1

teljes
távvezérlés
lehetséges

ki/be
és
hőmérs
éklet
alapjel
nincs

Kijelző a
szekrényen
vagy a
helyiségben
elhelyezve

ki/be

ki/be

nincs

nincs

nincs

nincs

van

van

16
bementet,
ebből max.
8 lehet
analóg
2

Bővítési
lehetőségek

AirTronic
Display

Busz
csatlakozás
PC
csatlakozás

van

nincs

nincs

Kijelző a
szekrényen
vagy a
helyiségben
elhelyezve
Bővítő kiés
bemenetek
nincs

van

nincs

egyedi
kérésre

egyedi
kérésre

2.7.1.2. Légnedvesítők
Ha a külső hőmérséklet az épületen belüli hőmérséklet alá esik, a fűtött épületbe belépő
hideg és nyirkos levegő meleg és száraz lesz. Az ilyen esetben légnedvesítésre van
szükség a nedvességtartalom-csökkenés megakadályozására, ami a komfortérzet
romlását, a felső légutak száradását okozhatja [2.3].
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2.13 ábra: Gőz-légnedvesítés
A légnedvesség-szabályozás feladata, hogy az ipari folyamatok zavarmentesen,
problémák nélkül és veszélymentesen menjenek végbe. A légnedvesítés jellemző
felhasználási területe a nyomdaipar, fafeldolgozó-ipar, textilipar, élelmiszeripar, precíziós
optika, mikroelektronika, múzeumok és irodák szellőztetése.
Napjainkban két légnedvesítési eljárás terjedt el: az adiabatikus és az izotermikus
légnedvesítés.
Az adiabatikus eljárásnál nincsen szükség külső forrásból történő hőenergia-bevitelre,
vízporlasztással kerül a nedvesítőkamrába. A folyékony víz vízpermetté alakításához
szükséges hőmennyiség a levegőből kerül elvonásra, így a levegő hőmérséklete csökken.
Elpárologtatásról akkor beszélhetünk, ha a 100 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű víz,
vagy nedves anyagok felszínéről a molekulák a környező levegőbe diffundálnak.
Az átalakuláshoz szükséges energiát a környezetéből vonják el, tehát a levegő
adiabatikusan lehül a h–x diagram entalpia vonala mentén a telítettségi görbe felé [2.3].
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2.14 ábra: Adiabatikus állapotváltozás nedvesítőkamrában
A víz és a levegő hőmérséklete is változik a nedves hőcserélőben, ahogy az a valóságos
hőcserélők esetében történik. A levegőbe végtelen sok vizet porlasztva a víz
hőmérséklete nem változik a felvett (vagy leadott) hő hatására. Ebben az esetben ideális
hőcserélőről beszélünk. A víz állapotát a h–x diagramban a φ=1 görbén, vízhőmérsékletű
telített levegőnek megfelelő pontban adhatjuk meg [2.13].

2.15 ábra: A nedves hőcsere jellegzetes esetei [2.13]

A vízcseppek felületén egy határréteg alakul ki, melyet ideális esetben vízhőmérsékletű
telített gőzként jellemezhetünk. A nedves hőcserélőben a levegő állapotváltozásának
irányát a víz hőmérsékletének és a levegő kezdeti állapotának viszonya szabja meg. Attól
függően, hogy a víz hőmérséklete kisebb, egyenlő vagy nagyobb a levegő harmatponti,
nedves,
illetve
száraz
hőmérsékleténél,
hétféle
jellegzetes
állapotváltozását
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különböztetjük meg a levegőnek (2.15 ábra). Ideálisnak feltételezett hőcserélőben a
levegő az állapotváltozás végén a víz határrétegének állapotjelzőivel rendelkezik, telített
lesz [2.13].
hőcsere jellegzetes esetei [2.13]
Állapotjelzők
Megjegyzés,
folyamat
állandó
növekszik
megnevezése
–
φ
hűtés és szárítás

2.

2.4 táblázat: A nedves
Vízhőmérséklet
csökken
(tv)
tv<tb
t,tn,h, th,
x
tv=tb
t,tn, h

th, x

φ

3.

th<tv<tn

t,tn, h

–

th, x, φ

4.

tv=tn

t

tn, h

th, x, φ

5.

tn<tv<t

t

–

6.

tv=t

–

t

7.

tv>t

–

–

tn, th, h, x,
φ
tn, th, h, x,
φ
t, tn, th, h,
x, φ

Sorszám
1.

hűtés x=állandó
mellett
hűtés
és
nedvesítés
nedvesség h =
állandó mellett
nedvesítés
és
melegítés
nedvesítés
és
melegítés
nedvesítés
és
melegítés

A levegő hűtésére, szárítására és nedvesítésére szolgáló elemek a klímaberendezésekben
válnak szükségessé. A felsorolt három állapotváltozás létrehozására különböző
klímaelemek alkalmazhatóak. Az 2.16 ábra három, klímatechnikai értelemben
egyenértékű megoldást mutat.
 felületi hűtő (hűtés és szárítás) + gőz-légnedvesítő,
 felületi hűtő (hűtés és szárítás) + adiabatikus légnedvesítő,
 nedves hőcserélő (hűtés, szárítás és nedvesítés) [2.1].

2.16 ábra: Felületi hűtő [2.1]
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Szabályozási módok

2.17 ábra: Az egyfokozatú, kétpontszabályozás, fokozatszabályozás [2.3]

2.18 ábra: Harmatpontszabályozás, „Face-Bypass” szabályozás [2.3]

2.7.2 Épületirányítási rendszerek
Az épületirányítási rendszerek csoportosításai:
területei:
Ipar
Nagy épületek
Közepes épületek
Kis, kereskedelmi épületek
funkciói:
Vizes rendszerek
Változtatható levegőrendszerek
Vízterminál rendszerek
Kompakt berendezésrendszerek
alkalmazásai: Vízterminál egység szabályozás
VAV egységek
AHU
Műszaki létesítmények
Épületirányítási rendszerek
Kommunikációs átjáró
termékek:
ZN sorozat
AHU vezérlő
Szabadon programozható vezérlő
I/O vezérlők
Hálózati vezérlő
Webszerver
VAV vezérlő
BMS szoftver
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Szoftver segítségével (szimulációs, megoldáskereső) egyszerűen kiértékelhető a
probléma megoldásának legjobb módja, több nézőpontból is megvizsgálva a
lehetőségeket, mint például gazdasági szempontok, műszaki megoldások, biztonság és
megbízhatóság.
Fentiekből, energiatakarékossági szempontból az épületirányítási rendszerek nagy előnye
hogy a komfort érzet változása nélkül tudják üzemeltetni a rendszereket.
Ezért számos funkcióval vannak ellátva:
 alapérték átállítás,
 napi ütemezés,
 igénybevételi ciklus [2.14].

2.19 ábra: Épületirányítási rendszerek [2.14]
A rendszer frissítését, napi feladatait és karbantartási munkáit a kezelőszemélyzet végzi.
Ezeket a rendszereket jól lehet használni a kiegészítő berendezések, mint például a
világítás, a parkolóhelyek, a fogyasztásmérők vagy bármilyen más, napok adott
időszakára ütemezett üzemű berendezések vezérlésére is. [2.14].

2.7.2.1 Vizes rendszerek
Miután megtörtént a rendszer hidraulikai és hűtőberendezés elemzése ez után
pontosítani lehet, hogy a telepítendő rendszer legjobban megfeleljen az épület
igényeinek.
HVAC rendszer épületfelügyeleti vezérlése részegységei [2.14].
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2.20 ábra: HVAC-rendszer épületfelügyeleti vezérlése [2.14]
ahol: 1 – Adat és rendszerfunkciók irányítása
2 – Kiegészítő berendezések vezérlése (szivattyúk, hűtőtornyok,…) helyszínen
programozható vezérlőkkel
3 – Üzemvezérlő panel felügyelete: helyszínen programozható vezérlők
4 – Vízáram vezérlés
5 – Kezelőfelület: helyi érintőképernyős számítógép
6 – 3 RTHD csavarkompresszoros hűtőberendezés, gyárilag szerelt vezérlővel
[2.14].

2.21 ábra: Vizes rendszer felügyeleti rendszere [2.14]
A vizes rendszerek irányítása a következő előnyöket biztosítja:
Rugalmasság: A vizes rendszerek irányítása rugalmas kezelőfelületet biztosít a
hűtőberendezés működtetéséhez. A hűtőberendezések karbantartási üzemmódjára
néhány kattintással át lehet váltani, a sorszámokat be lehet állítani és a forgatást el lehet
indítani. Ugyanezen interfész segíti a kezelőt abban, hogy pontosan tudja mi történt a
telepítés során, az adott pillanatban mi történik és mi fog következni ezután. Így a kezelő
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mindig tudni fogja, hogy melyek a rendszer reakciói. A rendszer grafikus megjelenítését
az intraneten keresztül egy web böngészővel lehet követni.
Energiamegtakarítás: A vizes rendszerek irányítása mindig biztosítja, hogy a
hűtőberendezések a leghatékonyabb üzemi környezetben működjenek. A berendezés
technológiáját és a környezeti feltételeket figyeli a vizes rendszerek irányítása, amely így
a rendszer működési feltételeiben bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítja a
paramétereket. Az olyan paraméterek, mint a berendezés mérete, a kompresszor
technológiája, a kondenzátor hőmérsékletei, mind vezéreltek. A hűtőberendezések száma
a rendszer terhelésének megfelelően automatikusan változik. Amennyiben változás
következik be, a rendszer ennek megfelelően növeli/csökkenti a hűtőberendezések
számát. A rendszer az összes segédberendezést, pl. szivattyúkat, hűtőtornyokat, száraz
hűtőket stb. is vezérli.
Megbízhatóság: Egyértelmű, hogy a hűtöttvíz előállítás fontos, ezért a épületfelügyeleti
rendszer magas fokú megbízhatóságot garantál, így a hűtöttvíz szintje folyamatosan
fenntartható. Minden hűtőberendezés fel van szerelve saját elektromos vezérlővel és
minden vezérlőben van egy adaptív vezérlő algoritmus. Minden vezérlő teljesen
kompatibilis az épületirányítási rendszerrel, ugyanazzal a standard protokollal
kommunikál, és megosztja az összes üzemeltetési körülményt. Így az irányító rendszer
nemcsak ki/bekapcsolni tudja a hűtőberendezéseket a hőmérsékletnek vagy
hőmérsékletváltozásnak megfelelően, hanem a hűtőberendezés aktuális működését is
figyelembe veszi, pl. a maximális kapacitás elérése érdekében, határérték feltételek stb.
azért, hogy mindig pontosan ismert legyen a rendszer teljesítménye [2.14].

2.22 ábra: Vízterminálegység rendszerek [2.14]
Védelem: A épületfelügyeleti rendszerek nagy biztonságot nyújtanak a váratlan
rendszerműveletek ellen. A kezelők különböző jogosultságokat kaphatnak: csak
adatfigyelés, alapértékek és más paraméterek megadása, grafika létrehozása vagy csak
figyelése, rendszerelrendezés megváltoztatása stb. A rendszeren végrehajtott minden
művelet
naplóban
rögzítődik.
Az
eseményeket
ellenőrizni,
szűrni
lehet
dátum/kezelő/eszköz stb. szerint. Az eseményeket vagy a PC szintjén, vagy a helyi
műszaki helyiség érintőképernyőjén lehet követni [2.14].
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Vízrendszer-alkalmazások
Komfort: minden terminálegység szintjén egyedi módon lehet szabályozni. Ezt több
módon lehet elérni:
A hőmérsékletek figyelés és szabályozás révén a határértékeken belül maradnak, ezt
minden felhasználó beállíthatja vagy egyedileg a fali szenzoroknál, vagy a honlap
segítségével.
A zajszint minimális értéken tartott és a légmozgás is a lehető legjobban csökkentett a
ventilátorok fordulatszámának szabályozásával, amelyek szintén a lehető legkisebbek.
A komfort egész évben biztosított, a hűtés/fűtés üzemmód automatikusan és
intelligensen vezérelt, a váltás teljesen átlátható a tulajdonos számára.
A kezelő számára is biztosított a komfortérzet. A master/slave beállítása és konfigurálása
nagyon könnyű. A nyílt térre vonatkozó újratervezés rövid idő alatt elkészíthető.
A beltéri levegőminőség (IAQ) is a Trane rendszer egyik előnye, mert képes az IAQ
figyelésére és az optimális határértékek között tartására úgy, hogy összegyűjti az IAQ
adatokat a terminálegységekről és javaslatot tesz az AHU-nak a kommunikációs buszok
segítségével [2.14].

2.23 ábra: HVAC-rendszer [2.14]
ahol: 1
2
3
4

nyílt tér komfort: UniTrane fan coil berendezés,
segédberendezések szabályozása: világítás, árnyékolók
nyílt tér komfort: UniTrane fan coil berendezés, gyárilag szerelt vezérlővel
bérlői kezelőfelület: alapérték és helyiséginformációk: zónaérzékelő

Megtakarítások: Az épületen belüli összes berendezés vezérlésén keresztül nagyon
egyszerűen tudja optimalizálni az irányító rendszer az energiafogyasztást.
Megtakarítások érhetőek el továbbá a rendszer tervezési és üzembehelyezési fázisaiban.
A vizes rendszerek irányítását meg lehet úgy szervezni, hogy mind a hűtöttvíz és
melegvíz-előállítás a leghatékonyabban folyjon. Ez melegvizes kazánok, hőszivattyúk,
illetve e kettő kombinációjával érhető el.
A berendezésben van egy optimalizálási funkció, amely meghatározza az épület
tehetetlenségét, és a be/kikapcsolási időt a hőmérsékletnek/relatív páratartalomnak és
az épület foglaltságának megfelelően állítja be.
Minden Trane berendezéshez jár gyárilag szerelt vezérlő, amely azonnal működőképes,
amint a termék elhagyta a gyárat. Így nem igényel plusz munkát az, hogy a helyszínen a
hozzákapcsolt berendezést vezérelni tudja.
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A gyártás (hűtés/fűtés) és a használat (FCU, AHU…) koordinálása az egyik legjobb módja
a rendszer optimalizálásának [2.14].

2.7.2.2 Fan coil vízterminálok
Alkalmasak a helyiség fűtésére, hűtésére és el vannak látva friss levegő beszívó
csatlakozóval. A 4 utas levegődiffúzió lehetővé teszi a csendes működést.
A terminál fő jellemzői:
 alacsony profil,
 standard AC vagy EC ventilátor technológia,
 centrifugál leeresztő ventilátor,
 állítható kilépő zsalu,
 friss levegő beszívó csatlakozás.
Fali termosztát segítségével jól szabályozható [2.14].

2.24 ábra: 4 utas kazettás vizes terminál [2.14]
A visszatérő és befúvó plénum közé elhelyezhető vizes terminál. Előnye a széles
teljesítménytartomány, nagy statikus nyomáslehetőségek. Visszatérő légszűrő egység és
a különálló csepptálca, amely helyet biztosít a centrifugál leeresztő szivattyúnak. Könnyű
helyszíni telepítés. Fali termosztát segítségével jól szabályozható [2.14].

2.25 ábra: Légcsatornázható vizes terminál [2.15]

2.7.2.3 Változtatható légáramú levegőrendszer alkalmazások
Trane légtechnikai rendszer minden berendezése fel van szerelve egy optimalizált
szabályzóval, amely helyileg biztosítja, hogy a berendezés a legmegfelelőbb módon
legyen kihasználva. A Trane légtechnikai rendszer vezérlői közti kommunikáció lehetővé
teszi, hogy az összes berendezést egy globális pontból lehessen irányítani. Minden
üzemeltetési feltétel globális funkcióként van modellezve. A segédberendezések, mint pl.
világítás, áramellátás, árnyékolás mind hozzá vannak kapcsolva a légtechnikai
rendszerekhez, és az összes ilyen elem együtt koordinálható [2.14].
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2.26 ábra: Változtatható légáramú levegőrendszer alkalmazásának
kezelőfelülete [2.14]
Megtakarítások:
A
légcsatornarendszerbeli
légáram
dinamikus
beállításával
energiamegta-karítás érhető el, mert csökken a ventilátorok fogyasztása. A foglaltsági
térkép szintén szerepet játszik az energiamegtakarítás elérésében. A start/stop
optimalizálás a kültéri levegő paraméterek, az épület tehetetlensége és a foglaltsági
térkép figyelésével hatékony eszköz. Az IAQ vezérlése is fontos faktor az
energiamegtakarításban. Csak a szükséges mennyiségű friss levegőt kezeli a rendszer,
csökkentve így a felesleges ventilációt [2.14].

2.27 ábra: Légtechnikai rendszer [2.14]
ahol:
1
nyílt tér komfort: légkezelő berendezés, gyárilag szerelt vezérléssel
2
Trane változtatható légáramú szelep [2.14].
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2.7.2.4 HVAC-rendszerek megoldásai
A HVAC-alkalmazások alkalmasok nagyméretű épület projektekhez. Ahhoz, hogy ezeket
a rendszereket energiahatékonyan lehessen üzemeltetni, szükség van egy
épületirányítási rendszerre. A nagy létesítményekben gyakran lehet szükség a tér
átrendezésére. A Trane épületirányítási rendszerek alkalmasak a térbeli elrendezés
újjáalakítására.
Az épületirányítási rendszerek lehetővé teszik, hogy a műveletek irányítói egyedileg
testreszabott jelentéseket kapjanak a rendszereik állapotáról [2.14].
Irodahelyiségek
A HVAC-berendezések biztonságán felül, az üzemeltetés hatékonyságát figyelembe véve,
biztosítva van az akusztikával, energiamegtakarítással kapcsolatos teljesítmény is [2.14].

2.28 ábra: Nagy iroda életfelügyeleti rendszere [2.14]
ahol:
1
időjárás információ
2
hűtöttvíz-üzem: 2RTAC csavarkompresszoros hűtőberendezés, gyárilag szerelt
vezérlővel
3
primer levegő szabályozása: légkezelő berendezés, Trane vezérléssel
4
nyílt tér komfort: hűtőgerendák, gyárilag szerelt vezérléssel
5
környezeti komfort: világításvezérlés, EXL, árnyékolók vezérlése EXB
6
bérlői kezelőfelület: alapérték és helyiség feltételek információ
7
munkaállomás: épületirányítási rendszer, kezelés és diagnosztika
8
változtatható légáramú légkezelő berendezések
9
melegvíz-üzem: kazánszabályozással
10
elektromos tápellátás felügyelete
11
együttműködtethetőség: belépésvezérlő rendszer felügyelete [2.14].
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Szállodaipar
A szállodaépületen belül a különböző helyiségek más és más követelményeket
támasztanak. A vendégszobáknak, a társalgórészeknek, az étkezésre használt
helyiségeknek és a szabadidős részlegnek különböző környezeti igényei vannak. A
szabályozórendszerek javítják a komfortot, egyszerűsítik a karbantartást és
optimalizálják a műkődést [2.14].

2.29 ábra: Szállodaipar felügyeleti rendszere [2.14]
ahol:
1
hűtöttvíz üzem: spirálkompresszoros hűtőberendezés, gyárilag szerelt vezérlőegységgel
2
frisslevegő szabályozás: légkezelő rendszer, gyárilag szerelt Trane vezérléssel
3
szoba komfort: FCU EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel
4
páratartalom szabályozása edzőtermek és uszodák részére
5
épületrendszerek üzemeltetése és kezelése különböző Trane vezérléssel
6
beléptető és szobafoglalási rendszerek integrálása a Trane vezérlés segítségével
A Trane web-alapú épületkezelési megoldásaival az épület teljes működése bárhonnan
nyomon követhető és vezérelhető. A riasztások és az események továbbításra kerülnek a
kezelők okos telefonjára vagy számítógépére [2.14].
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Kereskedelmi egységek
Energiatakarékossági szempontból számos előre megtervezett funkciót építettek be a
rendszerbe, mint például alapérték állítás, napi ütemezés, igénybevételi ciklus, és ezeket
egyesítve a rendszer energiahatékonysága fokozható [2.14].

2.30 ábra: Kereskedelmi egységek felügyeleti rendszere [2.14]
ahol:
1
hőmérséklet és páratartalom szabályozás: rooftop berendezések, gyárilag szerelt
vezérléssel
2
világításszabályozás
3
épület rendszereinek üzemeltetése és kezelése
4
hidegfolyosó helyreállítása
5
légfüggőnyők: FCU EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel
6
irodaterületi komfort: FCU EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane
vezérléssel
7
eladótér komfort: VAV, gyárilag szerelt Trane vezérléssel
8
az energiafogyasztás mérése és nyomon követése: kommunikációs protokoll
segít- ségével integrált mérőberendezésekkel, valamint grafikus formában
A rendszer frissítését, napi feladatait és karbantartási munkáit a kezelő személyzet végzi.
A Trane rendszerek a kiegészítő berendezések, mint például a világítás, a parkolóhelyek,
a fogyasztásmérők a napok adott időszakára ütemezett üzemű berendezések vezérlésére
is alkalmasak [2.14].
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2.8 Részegységek üzemeltetése és karbantartása
2.8.1 Légszűrők
A szűrőket a poráttörés megindulása előtt cserélni kell. A csere szükségességére a
szűrőkön mért nyomásveszteségből lehet következtetni. A nyomásveszteség
megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az függ az átáramlás sebességétől is. A
gyártók az adott szűrőkonstrukcióhoz tartozó térfogatáram–szűrőellenállás diagramot és
a névleges térfogatáramhoz tartozó nyomásesést adják meg. Tájékoztató értékeket az
alábbi táblázatban találunk [2.16].
2.5 táblázat: Szűrők ellenállása és tartamideje [2.16]
Szűrőminőség
Nyomásveszteség [Pa]
Tartamidő**
Kezdeti*
Max.
Durvaszűrő
30–50
280–300
1–6 hónap
Finomszűrő
50–150
300–500
6–9 hónap
Lebegőanyag szűrő
100–250
600–1500
1–4 év
* 2–3 m/s homloksebesség mellett
** Normál levegő porterhelés, 8 óra/nap üzemidő, a szűrőre vezetett névleges térfogat
esetén
A légkezelőgépek tervezésekor és a szűrők beépítésénél figyelembe kell venni, hogy a
szűrőcsere lehetőleg az ún. koszos oldalon történjen. Abban az esetben, ha a geometriai
korlátok miatt a gép konstrukciója ezt nem teszi lehetővé, akkor a tiszta oldalon történik
az elszennyeződött szűrő cseréje. Az alábbi ábrák szemléltetik a különböző
szűrőbeépítéseknél a szükséges geometriai méretarányokat [2.3].

2.31 ábra: Szűrőcsere a tiszta vagy a koszos oldalon [2.3]

2.8.2 Hővisszanyerők deresedés elleni védelme
Fagypont alatti hőmérsékletű külső levegő hővisszanyerőbe történő bevezetése esetén
fennáll a deresedés veszélye. A távozó levegő a hővisszanyerő hideg felületével
érintkezve harmatpontja alá hűlhet, emiatt nedvességtartalmának egy része kicsapódik.
Amennyiben a hőcserélő felületek kidobott levegő felüli oldala 0 oC alatti hőmérsékletű, a
kondenzátum a lemezfelületekre fagy, dérréteg képződik, mely eltömíti a hővisszanyerő
légjáratait.
A deresedés elleni védekezés leggyakoribb módja a hideg levegő megkerülő járaton
történő átvezetése. Ezáltal csökken a hőelvonás a hővisszanyerőben, és a meleg levegő a
dérréteget le tudja olvasztani.
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A deresedés elleni védelemnek előzőekben ismertetett eljárása a 2.34 ábra kapcsolási
vázlatának megfelelően működik. A ZSM zsalumozgató ellentétes irányban mozgatja a
friss levegő ágba és a hővisszanyerő elé szerelt zsalupárt [2.16].
A 2.32 ábrán a megkerülő ág van teljesen nyitva vagy a hővisszanyerő ág van teljesen
nyitva a légkezelőben.

2.32 ábra: Megkerülő ág nyítva

Hővisszanyerő ág nyítva

A kidobott levegő oldalon a hővisszanyerőn – adott térfogatáram mellett – p1–p2 nyomáskülönbség képződik. A deresedés megindulását a nyomáskülönbség megnövekedése
jelzi. Alapértéknek (p1-p2)+∆p nyomáskülönbséget választva, a szabályozás ezt az
értéket tartja megfelelő tűrések között a megkerülő ág nyitásával és a hővisszanyerő
előtti zsalu egyidejű zárásával. Jelen esetben tehát értéktartó szabályozásról
beszélhetünk [2.16].

2.33 ábra: Lemezes hővisszanyerő deresedés elleni védelme [2.16]

2.8.3 Fűtő-hűtő kalorifer fagyvédelmi vezérlés
A fagyvédelmi keret a melegvizes hőcserélők lefagyás elleni védelmére szolgál levegő és
nem agresszív gáz közeg esetén. Az érzékelő egy keretre szerelt rézből készült és gázzal
töltött kapilláris cső, amely a teljes hosszában aktív.
Működési elve, hogy a fagyvédelmi termosztát jelez, ha 30 cm hosszan a beállított
skaláris értéket érzékeli. A kapilláris csőnek a fűtőre történő kifeszítése fém, illetve
műanyag rögzítőelemekkel történik. A szabályozható tartomány –10 és +12 °C közötti.
A készülék alkalmazhatósága –10 és +55 °C közötti tartományban lehetséges, felszerelésénél ügyelni kell, hogy a környezet hőmérséklete ne legyen alacsonyabb, mint a
beállított skaláris érték. A szükséges határérték-beállítás rögzíthető [2.3].
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A fagyvédelmi termosztát jelére:
 ventilátorok leállnak,
 fagyvédelmi zsaluk zárnak,
 fűtési szivattyú indul (ha állt),
 fűtési szabályozószelep nyit,
 felügyeleti központba jelzést küld.
A fagyvédelmi termosztát reteszelten működik, csak helyszíni beavatkozással
kapcsolható vissza, miután a jelzést kiváltó okot megkeresték és megszüntették [2.16].

2.8.4 Légnedvesítők
A vízkeringtetőrendszerek alapvetően hajlamosak a csíraszaporodásra, ezért rendszeres
vízvizsgálat szükséges és gyakori karbantartást igényel. A betáplált víz minősége
nagymértékben befolyásolja a higiéniát. A vízben lévő anyagok, amelyek nem párolognak
el, visszamaradnak és az ásványok lerakódást és üzemzavart okoznak, ezért fontos a víz
előkezelésének helyes megválasztása. Míg az egyszerű gyantás vízlágyítás csak a
keménységet befolyásolja, az oldott sók megmaradnak a vízben, a fordított ozmózisú
rendszer eltávolítja az ásványi anyagokon kívül a legtöbb mikroorganizmust is [2.3].

2.8.5 Ventilátorok
Ahhoz, hogy a ventilátor jó hatásfokkal tudja biztosítani az állandó térfogatáramot, figyelembe kell venni:
 a szállított közeg tulajdonságait: korrodáló hatás
koptató hatás
hőhatás
 környezeti hatásokat:
hőmérséklet
szennyezettség
tűz– és robbanásveszély
Mindezekre tekintettel kell lenni és az alábbi részegységek időszakos karbantartását kell
elvégezni:
 csapágyazás cseréje, kenése
 lapátozás javítása, tisztítása, egyensúlyozása
 tengelykapcsoló javítása, beállítása
 járókerék
illesztésének
javítása,
forgórész
egyensúlyozás,
nagytömegű
járókerekek cseréje
 gépalapok javítása [2.5].

2.8.6 Légcsatornák
Légcsatorna hálózat tisztán tartása érdekében a rendszerben tisztító ajtókat és vagy
tisztító sapkákat szerelnek.
Ezek lehetnek négyszög vagy kör keresztmetszetűek [2.17].
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2.34 ábra: Tisztító ajtók és sapkák [2.17]

2.8.7 Légmennyiség szabályzók
A légmennyiség szabályozó szellőző- és klímaberendezéseknél alkalmazható. Bizonyos
körülmények a működőképességet korlátozzák, ezért üzemeltetésnél figyelembe kell
venni.
Elektromágneses térben a megadott előírások betartása ellenére is felléphetnek hibák a
szabályozóban. Ezek elkerülése érdekében a szabályzókat le kell árnyékolni vagy át kell
helyezni.
Szabályzók általában állítómotorral, típuscímke légáramlási irányt jelző nyíllal vannak
ellátva [2.18].

94

2.35 ábra: Szabályozóelemek állítómotorral [2.18]
A legtöbb elektromos állítómotor kézzel beállítható. A hajtás egy gombbal oly módon
szétkapcsolható, hogy a csappantyútengely ezután kézzel állítható lesz. A
csappantyútengelyt fogóval kell mozgatni, csak a motor kikapcsolt állapotában. A
csappantyútengelyen lévő rés mutatja a lezárólap helyzetét [2.18].

2.8.7.1 Üzembe helyezés és karbantartás
Ellenőrizni kell, hogy a szabályozóelemek be vannak-e kötve, csövezve. Vizsgálni kell a
becsövezés és bekötés módját is.
Ellenőrizni kell, hogy a légcsatorna hálózat a szabályozóig elkészült-e.
Ellenőrizni kell, hogy a ventilátorok üzemelnek-e.
Ellenőrizni kell, hogy az üzemi feszültség, ill. sűrített levegő be van-e kapcsolva.
Ezek után a légmennyiség szabályzót a létesítményben a távadóval és a csappantyú
állítómotorral összhangban lehet vizsgálni.
Azt a szabályzót/távadót vizsgálják, melyben a lezárószelep kézzel vagy szabályozóval
lett beállítva. A távadójelnek a beállítás szerint kell változnia. A motor vizsgálatnál a
szabályozót úgy kell beállítani, hogy a csappantyú nyisson és zárjon is.
Ahhoz, hogy a komplett berendezés tökéletesen működhessen, rendszeres karbantartást
és működésvizsgálatot kell végezni.
Ennek során a következő követelményeknek kell megfelelni:
 működik-e a szobahőmérséklet szabályzó,
 működik-e a mennyiségszabályzó,
 mindkét irányban forognak-e az állítómotorok,
 a távadó kimenője a motor mozgásának megfelelően változik-e,
 működnek-e a kényszervezérlések,
 nem szivárognak-e a csatlakozások vagy a csövek.
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Ha a szabályzóegységek cserére szorulnak, a következő alapelveket kell követni:
 a felhasználásra kerülő alkatrészeknek meg kell felelni a készülékgyártó által
megadott műszaki követelményeknek,
 a 24V üzemi feszültséget, ill. az üzemi nyomást ki kell kapcsolni,
 a bekötést/becsövezést meg kell jelölni és ki kell kötni,
 a pneumatikus csövet óvatosan le kell tolni.
 a hibás egységet ki kell cserélni és minden kötést helyre kell állítani.
A szabályzók és távadók cseréjénél a jelleggörbét a készülék nagyságának megfelelően
kell beállítani ezért az elektronikus és pneumatikus alkatrészeket a gyárban
előjusztírozzák.
A digitális szabályzókat a helyszínen is be lehet állítani. A meghajtómotor beállításánál a
következőket kell figyelembe venni:
 a mechanikus elfordulásiszög korlátozót az új állítómotornál a fentiek szerint kell
beállítani. Az állítócsappantyú végállását az elfordulásiszög korlátozóval és a
motor belső végállásával kell összhangba hozni. A csappantyútengelyen lévő
résen látható a csappantyú helyzete.
 a fenti funkciók ellenőrzése után a készülék újra indítható [2.18].

2.8.8 Tűzvédelmi csappantyú
A tűzvédelmi csappantyúk a légtechnikai rendszerekben biztonsági feladatot látnak el. A
tűzvédelmi csappantyúk a légtechnikai rendszer tűzszakaszainak lezárására szolgálnak.
Megakadályozzák a tűz illetve füst terjedését a légcsatornában. A tűzvédelmi csappantyú
alkalmas befúvó vagy elszívó légcsatornába történő elhelyezésére [2.19].

2.36 ábra: Működési ábra [2.19]
ahol:
1 Lezáró lap NYITVA
2 Lezáró lap ZARVA tűz esetén
3 Tűzálló fal
Normál esetben a lezáró lap nyitott állapotban van ezzel lehetővé téve a levegő
áramlását a légcsatorna hálózatban.
Amennyiben a légcsatornában a levegő hőmérséklete emelkedik – pl. tűz esetén – a
tűzvédelmi csappantyú 72 °C hőmérsékleten kiold vagy termikus kioldó vagy a
rugóvisszatérítésű motor termoelektromos kioldója segítségével [2.19].
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2.37 ábra: Tűzvédelmi csappantyú termikus kioldással [2.19]
Ahol: 1 házhossz, 2 lezárólap, 3 kézikar peremmel, 4 reteszzár, 5 olvadóbetét, 6
körbefutó ütköző felület, 7 tömítés, 10 házhosszabbító elem

2.38 ábra: Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral [2.19]
Ahol:
8 rugóvisszatérítésű motor
9 termoelektromos kioldószerkezet
10 házhosszabbító elem
Tűzvédelmi csappantyúk alkalmazása csak a helyileg érvényes nemzeti tűzvédelmi előírásoknak megfelelően történhet.
Nem megfelelő használat
Az alábbi alkalmazások nem megengedettek:
 füstelszívó csappantyúként történő üzemeltetés,
 alkalmazás potenciálisan robbanásveszélyes közeg esetén,
 kültéri használat időjárás elleni védelem nélkül,
 közösségi konyhák elszívó hálózatában történő alkalmazás,
 a tűzvédelmi funkciót károsítja az olyan rendszerben történő alkalmazás, mely
magas szennyezőanyag tartalmú vagy extrém magas páratartalmú, vagy kémiai
anyagokkal szennyezett közeget tartalmaz,
 olyan módon történő beépítés, mely megakadályozza a tűzvédelmi csappantyúk
belső alkatrészeinek ellenőrzését.
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Minden esetben az üzembe helyezés során ellenőrizni kell, hogy a tűzvédelmi csappantyú
maradéktalanul ellátja-e a feladatát, a rendszeres karbantartással pedig ezt a teljes
üzemben biztosítani kell [2.19].

2.8.8.1 Tűzvédelmi csappantyúk működése, üzembe helyezése és karbantartása
Normál üzemi hőmérsékleten a csappantyúlezáró-lap nyitott állapotban van. A működési
ellenőrzés során a csappantyúlap bezár majd újra kinyit. A pontos folyamat függ a kioldó
mechanizmustól [2.19].

2.39 ábra: Tűzvédelmi csappantyú nyitva és zárva [2.19]
Termikus kioldással
Lezárólap zárása
A lezárólap zárásához (kézi kioldás) az alábbiakat kell végrehajtani:
1. Fogja meg a hüvelyk- és mutatóujjával a kézi emelőkart, ahogy a képen látható!
2. Húzza kifelé a fogantyút és mozdítsa el a lapot!
A csappantyúlap lezár és ZÁRT állapotban reteszel.
Tűzvédelmi csappantyú nyitása
A lezárólap nyitásához az alábbiakat kell végrehajtani:
1. Húzza kifelé a fogantyút!
2. Mozgassa a kézikart 90°-ban lefelé, ahogy az ábrán látható!
3. Mindaddig fordítsa a kézikart, míg az NYITOTT állapotban nem rögzíthető!
A lezárólap ismét NYITOTT állapotban marad [2.19].

2.40 ábra: Lezárólap zárása kézzel [2.19]
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Rugóvisszatérítésű motorral
Csappantyú zárása/nyitása BFL/BF típusú rugóvisszatérítésű motorral
Ha a motor feszültség alatt áll, a működési ellenőrzés elvégezhető akár távirányítással az
épületfelügyeleti rendszer parancsára, akár kézzel a tűzvédelmi csappantyún található
tesztgomb segítségével.
Helyileg végzendő teszthez kövesse az alábbiakat:
1. A tesztgomb megnyomásával és nyomva tartásával szakítsa meg az áramkört (1)!
Ennek során a motorban található rugó bezárja a tűzvédelmi csappantyú lezárólapját.
2. Zárja az áramkört a tesztgomb felengedésével (1)! Az elektromos motor kinyitja a
lezárólapot [2.19].

2.41 ábra: Rugóvisszatérítésű motor BF típus [2.19]
Csappantyúlap nyitása kézzel a forgatókar (kurbli) segítségével.
A lezárólap nyitásához az alábbiakat kell végrehajtani:
1. Helyezze a forgatókart (3) a tűzvédelmi csappantyún található foglalatba!
2. Forgassa a forgatókart (3) a nyíl irányába (4) nem sokkal a végállapot elé!
3. Gyors mozdulattal forgassa a forgatókart (3) kb. 90°-kal az ellenkező irányba
„rögzítés” állásba (5)! A csappantyúlap nyitott állapotban marad.
4. Távolítsa el a forgatókart (3)!
Csappantyúlap zárása kézzel a forgatókar (kurbli) segítségével. A lezárólap zárásához
(kézi kioldás) az alábbiakat kell végrehajtani:
1. Helyezze a forgatókart (3) a tűzvédelmi csappantyún található foglalatba!
2. Forgassa a forgatókart (3) kb. 90°-kal ellenkező irányba „kiold” pozícióba (6), míg a
kattanást meg nem hallja! A csappantyúlap lezár.
3. Távolítsa el a forgatókart (3)!

99

2.42 ábra: Rugóvisszatérítésű motor BF típus [2.19]
A működésjelző led világít (2), ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
 a motor feszültség alatt áll,
 a termoelektromos kioldó sérülésmentes,
 a tesztgomb 1 nincs benyomva.
Üzembe helyezés előtt minden egyes tűzvédelmi csappantyút ellenőrizni kell, hogy alkalmas-e a tűzvédelmi feladatának ellátására [2.19].
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2.6 táblázat: Tűzvédelmi csappantyú ellenőrzése [2.19]
Ellenőrizendő alkatrész
Intervallum

Tűzvédelmi csappantyú hozzáférhetősége
Tűzvédelmi csappantyú beszerelése
Légcsatorna/védőrács/flexibilis csatlakozó
Tűzvédelmi csappantyú sérülése
A rugóvisszatérítésü motor áramellátása
Elpiszkolódás
Lezárólap és tömítés
Kioldószerkezet működése
Olvadóbetét
Termikus kioldású FKA-EU tűzvédelmi
csappantyúlap kézi zárása
Termikus kioldású FKA-EU tűzvédelmi
csappantyúlap kézi kioldása
Rugóvisszatérítésü motorral rendelkező
FKA-EU
tűzvédelmi
csappantyú
működtetése. lezárólap zárása
Rugóvisszatérítésü motorral rendelkező
FKA-EU
tűzvédelmi
csappantyú
működtetése. Lezárólap nyitása
Külső füstérzékelő működése
Végálláskapcsolók működése
Külső
kijelzők
működése
(lezárólap
pozíciójának kijelzése)

Üzembe helyezés
előtt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rendszeresen

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

Üzemeltetés
Üzembe helyezést követően a tűzvédelmi csappantyú automatikusan végzi a feladatát, az
épületüzemeltető részéről további ellenőrzést nem igényel.
Normális esetben üzemszerűen a tűzvédelmi csappantyú nyitott állapotban van.
Amennyiben tűz esetén a levegő hőmérséklete a légcsatornában vagy az érzékelő
közelében meghaladja a kioldási hőmérsékletet, termikus kioldás történik és a lezáró
mechanizmus a tűzvédelmi csappantyút lezárja [2.19].
Ellenőrzés
Üzembe helyezés előtt a tűzvédelmi csappantyút ellenőrizni kell. Ezt követően a
tűzvédelmi csappantyú működését minimum félévente ellenőrizni kell. Ha két egymást
követő félévenkénti ellenőrzésen problémamentes a készülék, akkor a következő
ellenőrzés egy év múlva esedékes. Az ellenőrzés gyakoriságának meg kell felelni a
helyileg illetékes hatóság előírásainak. Minden ellenőrzést, minden egyes tűzvédelmi
csappantyú esetében dokumentálni kell. Hiba esetén a megfelelő javítási intézkedéseket
meg kell tenni [2.19].
Javítás
Csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Javítást követően a működési ellenőrzést el
kell végezni [2.19].
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2.7 táblázat: Tűzvédelmi csappantyú ellenőrzése [2.19]
Ellenőrizendő
Szükséges feltétel
Javításra szolgáló művelet,
alkatrész
ha szükséges
Tűzvédelmi
csappantyú
hozzáférhetősége
Tűzvédelmi csappantyú
beszerelése
Légcsatorna/védőrács/
flexibilis csatlakozó
Tűzvédelmi
csappantyú sérülése
A
rugóvisszatérítésü
motor áramellátása

Külső
és
hozzáférhetőség
Beépítés
falakba/födémbe
leírás szerint
–

belső

jelen

Nincs sérülés

Elpiszkolódás

A
rugóvisszatérítésű
motor áramellátása az
adattáblán
szereplő
előírásoknak megfelelően
Nincs belső elpiszkolódás

Lezárólap és tömítés

Lezárólap/tömítés OK

Kioldószerkezet
működése
Olvadóbetét
Termikus
kioldású
FKA-EU
tűzvédelmi
csappantyúlap
kézi
zárása

Működés OK

Termikus
kioldású
FKA-EU
tűzvédelmi
csappantyúlap
kézi
kioldása

Rugóvisszatérítésü
motorral
rendelkező
FKA-EU
tűzvédelmi
csappantyú
működtetése.
Lezárólap zárása

Olvadóbetét sértetlen
Lezárólap önállóan lezár
A
kézikaron
található
rugóterhelésű
reteszelőtüske
a
reteszlap mögött van, a
tűzvédelmi csappantyú a
ZÁRT állapotban tartva
A
lezárólap
kézzel
nyitható.
A
termikus
kioldószerkezet
rögzítőjének segítségével
a
kézikar
NYITOTT
állapotban rögzíthető
Motor működése OK
A csappantyúlap lezár
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Tegye lehetővé
a hozzáférést
Az előírásoknak megfelelően
csatlakoztassa a tűzvédelmi
csappantyút.
Az előírásoknak megfelelően
csatlakoztassa a tűzvédelmi
csappantyút.
Javítsa meg vagy cserélje ki
a tűzvédelmi csappantyút
Az előírásoknak megfelelően
helyezze feszültség alá a
tűzvédelmi csappantyút
Tisztítsa meg a tűzvédelmi
csappantyút
Cserélje ki a tűzvédelmi
csappantyút
Cserélje
ki
a
kioldómechanizmust
Cserélje ki az olvadóbetétet
Derítse fel és hárítsa el a
hiba okát
Javítsa meg vagy cserélje ki
a tűzvédelmi csappantyút
Cserélje
ki
a
kioldómechanizmust
Derítse fel és hárítsa el a
hiba okát
Javítsa meg vagy cserélje ki
a tűzvédelmi csappantyút
Állítsa be a mechanizmust
Cserélje
ki
a
kioldómechanizmust
Cserélje
ki
a
rugóvisszatérítésű motort
Javítsa meg vagy cserélje ki
a tűzvédelmi mechanizmust

Ellenőrizendő
alkatrész

Szükséges feltétel

Javításra szolgáló művelet,
ha szükséges

Rugóvisszatérítésü
motorral
rendelkező
FKA-EU
tűzvédelmi
csappantyú
működtetése.
Lezárólap nyitása
Külső
füstérzékelő
működése
Végálláskapcsolók
működése
Külső
kijelzők
működése (lezárólap
pozíciójának kijelzése)

Motor működése OK
Lezárólap nyit

Cserélje
ki
a
rugóvisszatérítésű motort
Javítsa meg vagy cserélje ki
a tűzvédelmi mechanizmust

Működés OK

Derítse fel és hárítsa el a
hibákat
Cserélje
ki
a
végálláskapcsolókat
Derítse fel és hárítsa el a
hibákat

Működés OK
Működés OK

Karbantartás
Az FKA-EU tűzvédelmi csappantyú és a rugóvisszatérítésű motor a kopás szempontjából
karbantartásmentesek, de a tűzvédelmi csappantyú tisztítását a rendszer üzemszerű
tisztításával egyidőben el kell végezni.
Olvadóbetét cseréje
1. Zárja be a lezárólapot!
2. Távolítsa el a csavarokat (1) a termikus kioldó tartószerkezetéről (2)!
3. Távolítsa el a termikus kioldó tartóját (2) a tűzvédelmi csappantyúról [2.19]!

2.43 ábra: Karbantartás 1 lépés [2.19]
4. Helyezze a termikus kioldó tartójának tüskéit a cserére szolgáló szerszám megfelelő
furataiba!

2.44 ábra: Olvadóbetét szakszerű eltávolítása [2.19]
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5. A szerszám segítségével nyomja össze az olvadóbetét tartójának rugóját!
6. Helyezze a helyére az olvadóbetétet (miután eltávolította az elhasznált olvadóbetétet,
csere esetén)!
7. Helyezze a helyére a termikus kioldó tartóját 2 a tűzvédelmi oldalán található nyílásba,
majd a csavarokkal rögzítse 1.
8. Hajtsa végre a működési ellenőrzést [2.19]!

2.45 ábra: Olvadóbetét cseréje [2.19]

2.8.9 Biztonságtechnikai elemek
Ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk üzemeltetni és karbantartani a légkezelőgépeket, az
alábbi biztonsági elemekkel vannak ellátva.
Motorvédelem:
Beépített motortúlmelegedés-védelem nélkül, termokontakttal szerelt változatban, illetve
a piacon az utóbbi időben elterjedt félvezetővel (hőelem) szerelt kivitelben. A
motorvédelmi berendezések működési elve, hogy egy bizonyos hőmérséklet (110 °C)
elérése után a motorvédelem ellenállás értéke megváltozik, így a vezérlés leold, ezáltal a
motor nem terhelhető tovább és leáll.
Fagyvédelmi termosztát:
Légkezelőgépekben történő alkalmazása kizárólag a fűtő hőcserélők beépítése után, a
légáram alapján történik. Ha a fűtőkalorifernél a folyadékáram valamilyen okból (például
elektromos áram hiánya miatt) leáll, a beszívott hideg levegő légárama a fűtőben
található víz közeget megfagyaszthatja, így a hőcserelélő megrepedhet. A fagyvédelmi
termosztát egy kapilláris huzalból és egy érzékelő jeladóból áll.
Taposórács:
Ha a légkezelőgép alsó kialakítású beszívónyíláshoz egy függőleges légcsatornával
csatlakozunk, biztonsági okokból taposórács elhelyezése szükséges. A taposórács
tűzihorganyzott lemezből készül, és úgy van kialakítva, hogy a megfelelő merevség és
terhelhetőség biztosítása mellett a legkisebb áramlási veszteséget jelentse.
Védőrácsok az ékszíjas hajtásnál:
Ajtóra szerelt és ékszíjas hajtásra szerelt védőrácsos megoldást alkalmazunk, amely
biztosítja a forgó tárcsák és a nagy sebességgel mozgó ékszíj okozta balesetek
elkerülését. Az ajtóra szerelt rács perforált kialakítású horganyzott lemezből készül és
csavarokkal van a kerethez rögzítve. Az ékszíjas hajtásra szerelt védőrácsos megoldást
nagy keresztmetszetű gépek esetén alkalmazzuk. Ezáltal lehetőség van a gép belsejében
történő biztonságos munkavégézésre.
Védőrács a ventilátoron:
A gép belsejében a ventilátor beszívókúpja előtt védőrácsot helyezünk el a balesetek
elkerülése érdekében.
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Ajtórögzítő:
Az ajtó nyitását az ajtórögzítő alkalmazásával tudjuk szabályozni, majd nyitott
helyzetben azt csavarral rögzíteni. Az ajtórögzítő elemet a beszívóoldali modulnál
alkalmazzuk.
Kicsapódásgátló:
A kicsapódásgátló egy olyan műanyagból készült biztonsági alkatrész, amely a
légkezelőgépben található túlnyomás esetén az ajtó kicsapódását akadályozza meg.
Zárható ajtó:
A légkezelőgép biztonsága érdekében az ajtókon mérettől függően kettő, vagy három
kilincset helyezünk el, amely közül egy kulcsos zárral van ellátva.
Szervízkapcsoló:
A légkezelőgépeink ventilátor moduljainál a külső oldalfalra minden esetben vészleállító
szervízkapcsolót szerelünk. Ezzel lehetővé válik a motor karbantartási idő alatt történő
feszültségmentesítése.
Potenciálkiegyenlítés:
A légkezelőgép moduljainak illesztésekor a megbízható fémes kapcsolat a tömítőelemek
alkalmazása miatt nem garantálható, ezért a modulokat potenciálkiegyenlítő kábellel
látjuk el. A potenciálkiegyenlítő kábel alkalmazásakor a csatlakozó saru alá fogazott
alátétet helyezünk. Ugyancsak potenciálkiegyenlítő kábelt alkalmazunk a légkezelőgép
moduljai és a rezgéscsillapító elemek között a fémes kapcsolat biztosítása érdekében. A
robbanásbiztos kivitelű légkezelőgépeknél a potenciálkiegyenlítő kábel alkalmazása
fokozottabb követelmény, levehető ajtó alkalmazásánál a különböző beépített elemek
között létrejövő megbízható fémes kapcsolat biztosítása érdekében az elhelyezése
kötelező.
Külső szellőztetésű motorvédő ház:
Egy speciális biztonsági konstrukció segítségével normál hőmérsékleti osztályba sorolt
elektromos motort is tudunk alkalmazni magasabb hőmérsékletű levegőt szállító
légkezelőgépben. A motort motorvédő házzal látjuk el, amelyet a külső levegővel
szellőztetünk.
Online ventilátorállapot–figyelés:
Légkezelőgépeinkbe
épített
ventilátoraink
állapotát
(csapágyélettartam-jelzés,
rezgésmérés, hőmérséklet-felügyelet) állandó kapcsolatú, többcsatornás gépfelügyeleti
rendszeren kereszül tudjuk követni. Így a szükséges karbantartás tervezhető, az
esetleges meghibásodás okozta károk pedig még korai stádiumban elkerülhetők.
Online gépállapot-figyelés:
A légkezelő gépekhez saját szabályozóautomatikát kínálnak, amit vevői kérésre webes
felügyelettel vagy gyűjtött hibajelzéssel látnak el, amellyel az épületfelügyelethez
csatlakoztatva, a rendszerek, ezáltal távolról is láthatóak [2.3].
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3. FÜRDŐMEDENCÉK ÜZEMELTETÉSE ÉS DIAGNOSZTIKÁJA

3.1 A vízszállítás mérőberendezései
3.1.1 Áramló folyadékok mennyiségének mérése
Korunkban egyre fontosabb természeti kincseink takarékos, környezetkímélő
felhasználása, így gazdálkodni kell a korlátozottan rendelkezésre álló ivóvíz– és
termálvíz-készlettel is. Vizeink kitermelését, elosztását a lehető leggazdaságosabb
módon kell elvégezni, ezt segíti elő a korszerű és pontos vízmérés-technika. A korszerű
fogyasztásmérés csúcsminőségű vízmérők alkalmazásával növeli ugyan a vízszolgáltatás
költségeit, de a helyesen megtervezett és megszervezett fogyasztásmérés költségei
hosszabb távon biztosan megtérülnek A mai fogyasztásmérők pontosságuknak,
megbízhatóságuknak és érzékeny-ségüknek köszönhetően túlnőttek a szigorúan vett
fogyasztásmérés keretein és helyet követelnek maguknak a hálózatellenőrzés, a
szabályozás és a vezérlés területén is [3.1].
A vízszállítás mérésének módjai
Az áramló folyadékok mennyiségének mérésére két alapvető mód ismeretes: az
áramlásmérésen alapuló mérés, illetve a térfogatmérés. Az áramlásmérők csak a
pillanatnyi térfogatáramot jelzik, a mérőn felhasznált mennyiség regisztrálására
önmagukban nem képesek. Működési elvük szerint lehetnek:
a) Nyomáskülönbségen alapuló áramlásmérők:
 Venturi-cső vagy mérőperem,
 céltáblás mérő,
 rotaméter.
b) Impulzus üzemű áramlásmérők:
 ultrahangos mérők,
 hőszálas vagy termisztoros mérők.
c) Elektrodinamikus vagy indukciós áramlásmérők
Mérési elve: egy mágneses térben áramló folyadékban, a Faraday-féle indukciós
törvénynek megfelelően, villamos feszültség indukálódik, ami a csőfalban elhelyezett
elektródákon mérhető. A legújabb konstrukciókban a mágneses tér alacsony (10–15 Hz)
frekvenciával pulzál, és az indukált feszültséget a mágneses teret gerjesztő
áramimpulzus állandó értékénél, illetve gerjedésmentes állapotban mintavételezéssel
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mérik, majd képezik a mért értékek különbségét. Nyomásveszteségük rendkívül
alacsony, az áramlási sebesség függvényében 10 és 100 mbar között változik.
A mért víz minőségére nem érzékenyek, ezért elsősorban agresszív folyadékok (savak,
lúgok), szennyvizek és termálvizek mérésére alkalmazzák.
d) Rezgőlemezes, vagy örvénykeltő áramlásmérők
e) Oszcilláló sugarú áramlásmérők
A térfogatmérők
A folyadék áramlása valamilyen szerkezeti elemet folyamatos vagy szakaszos mozgásra
kényszerít, ezt mechanikusan érzékelve a felhasznált mennyiség a mérőn közvetlenül
leolvasható. Megkülönböztethetők tisztán volumetrikus vagy köbözö, illetve forgólapátos
térfogatmérők.
a) Tisztán volumetrikus vagy köböző mérők: egy körülfordulás, vagy teljes ütem alatt a
mérendő közeg meghatározott térfogatát „engedik át”. Ennek ismeretében a körülfordulások, vagy ütemek megszámolásával az áramló össztérfogat meghatározható.
Elméleti hibagörbéjük egyenes, felbontóképességük egy kamra térfogatának megfelelő.
Szerkezeti kialakításuk szerint megkülönböztethető mozgófalú (pl. ovál- kerekes,
keringőgyűrűs, támolygótárcsás stb.), illetve merevfalú mérőberendezés. Nagy
pontosságú, kis térfogatáramok mérésére alkalmas mérők, ezért elsősorban
laboratóriumi mérésékre használatosak.
b) Forgólapátos mérők:
Egy csapágyazott tengelyre szerelt szárnykerék, vagy turbina az áramló mennyiséggel
arányos fordulatszámmal forog. Hibagörbéjük az egyenestől lényegesen eltér, de gondos
tervezés és kivitelezés esetén szűk határokon belül tartható. Ivóvíz mérésére túlnyomó
többségben ilyen konstrukciójú mérőket alkalmaznak.
Szárnykerekes mérők: a vízáramlás egy radiális átömlésű turbinát hajt meg. Az áramlás
a szárnykerék tengelyére merőleges irányú, a lapátok általában sík felületűek, nyomásveszteségük a max. terhelésnél 1 bar. Alkalmazásuk Q<30 m3/h terhelésig terjedt el.
Vannak egy- és többsugaras szárnykerekes vízmérők.
Egysugaras mérők: a víz a szárnykerék lapátjait egy sugárban éri, így a forgótengely
terhelése aszimmetrikus, ami az élettartamot negatívan befolyásolja. Szerkezeti
kialakításuk egyszerű, helyszükségletük kicsi.
Többsugaras mérők: az áramló víz szimmetrikusan éri a szárnykerék lapátjait. A
terheléstől függően a szárnykerék tengelyirányú helyzete változik, ezáltal érzékenységét
hosszú ideig megtartja. Összetettebb szerkezetű és nagyobb helyigényű az egysugaras
változatnál. Mind az egysugaras, mind a többsugaras mérő lehet szárazonfutó, illetve
nedvesenfutó szerkezetű [3.1].
Szárazonfutó vízmérő: a mérőt és a számlálószerkezetet egy nyomászáró elem választja
el, amin keresztül a hajtást tömbszelencével vagy mágneses tengelykapcsolóval oldják
meg. Kevésbé igényes a vízminőségre, mivel a lassan mozgó számlálószerkezet nem
érintkezik a vízzel.

3.1 ábra: Szárazonfutó vízmérők [3.2]
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Nedvesenfutó vízmérő: a számlálószerkezet is a nyomás alatti térben helyezkedik el,
amelyet üveg, vagy átlátszó műanyaglap zár le. Egyszerűbb kivitelű és olcsóbb, a
vízminőségre azonban érzékeny.

3.2 ábra: Nedvesenfutó vízmérők [3.2]
Woltmann-mérők: a vízáram axiális átömlésű turbinát hajt meg, tehát a víz áramlásának
iránya a turbina tengelyével párhuzamos. A turbina fordulatszáma az áramló víz
sebességével arányos, és függ a lapátok emelkedési szögétől. A turbina tengelyének
helyzetétől függően megkülönböztethető vízszintes és függőleges helyzetű mérő.
Nyomásvesztesége kb. tizedrésze a szárnykerekes mérőnek. Q=30 m3/h terhelés fölött
általános a használatuk [3.1].

3.3 ábra: Woltmann-mérők [3.2]
A vízmérő olyan összegző mérőeszköz, amely folyamatosan méri és kijelzi a rajta
átáramlott víz térfogatát. A víz méréstechnikai szempontból akkor tekinthető hideg
víznek, ha hő-mérséklete legföljebb 30 oC, meleg víznek minősül akkor, ha hőmérséklete
30 oC és 90 oC között változik, e fölött (max. 130 oC-ig) forró vízről van szó. Termálvizek
esetében a nagy hőmérséklet (forró víz) mellett különös jelentősége van a víz fizikai és
kémiai tulajdonságainak is. A gyakorlati vízmérési feladatok ellátására a gyártók
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különböző vízmérő-típusokat fejlesztettek ki. Ezek működési elve azonos, az alkalmazott
műszaki megoldások hasonlóak, tipizáltak [3.1].
Kisebb vízmennyiségek mérésére 10 bar üzemi nyomás alatt általában nedvesenfutó, 10
bar üzemi nyomás felett pedig szárazonfutó, többsugaras szárnykerekes vízmérőket
alkalmaznak, míg nagyobb vízmennyiség, illetve nagyobb nyomás esetén a Woltmann
rendszerű vízmérők alkalmazása a gyakoribb. A vízmérő fő részei: a mérőház, amely
biztosítja a csővezeték folytonosságát, magában foglalja a mérőelemet valamint típustól
függően a számláló szerkezetet, a távadót, a szűrőt és a szabályozószerveket is. A
vízmérőház kisebb mérőknél sárgaréz, nagyobb mérők esetében szürke, vagy
gömbgrafitos öntvény. Csatlakoztatás szerint meg lehet különböztetni menetes, vagy
karimás csatlakozású házakat. A mérőszerkezet, amely szárnykerék, vagy turbina lehet,
általában műanyagból készül, a számláló szerkezet lehet mechanikus (szárazonfutó vagy
nedvesenfutó), elektromechanikus, vagy elektronikus. A kijelzett érték megjelenítése
szerint a számláló lehet: digitális, vagy kombinált kijelzős, a távadó lehet közvetlen
távadó, amely a jeleket áttételezés nélkül továbbítja, illetve áttételezett távadó, amelynél
egy jel folyadék-egyenértéke 1, 2 vagy 5 x 10n m3 alakban fejezhető ki, ahol n egész
szám [3.1].
A lakásvízmérők egészen kis, egyéni vízfogyasztás mérésére alkalmasak, mind hideg-,
mind melegvizes kivitelben készülnek. Névleges méretük: 15 és 20 mm, a névleges
térfogatáram ennek megfelelően 1,5 és 2,5 m3/h. Szerkezetük egysugaras, szárazonfutó
konstrukció, csatlakozásuk menetes. Metrológiai osztályba sorolásuk: B, függőleges
beépítés esetén A.
A házi vízmérők kisebb közösségek fogyasztásának mérésére alkalmasak, 10–16 bar
üzemi nyomásig. Névleges átmérőjük 15 és 40 mm között, a névleges térfogatáram
pedig az átmérőtől függően 1,5 és 10 m3/h között van. Általában nedvesenfutó,
többsugaras szárnykerekes konstrukcióval készülnek, de gyártanak szárazonfutó és
félszáraz szerkezetű vízmérőket is. Metrológiai osztályba sorolásuk: B és C lehet. A nagy
vízmérők DN 50 mm-től DN 300 mm-es méretig készülnek, az általuk mérhető névleges
térfogatáram az átmérő függvényében 15 m3/h-tól 600 m3/h-ig terjed. Metrológiai
osztályba sorolásuk általában B. Szerkezetük lehet szárnykerekes és Woltmann
rendszerű, de a legnagyobb méretekben már szinte kizárólag Woltmann-mérőket
gyártanak [3.1].
Kombinált vízmérők: olyan nagy átfolyási méréstartomány átfogására szolgálnak, ahol az
egyszerű nagyvízmérő méréstartománya már nem elegendő ahhoz, hogy a legkisebb
átfolyásokat is mérje. A kombinált vízmérő két, egybeépített vízmérőből és egy
szeleprendszerből áll. A nagyobb átmérőjű vízmérőt főmérőnek, a kisebbiket
mellékmérőnek nevezik. A főmérővel sorbakapcsolt szelep nagy térfogatáramoknál nyit,
kis térfogatáramoknál zár. A mérőház oldalára vannak szerelve a be– és kiömlő csonkok,
amelyek közé a mellékmérő és a visszacsapó szelep van beépítve. A szokásos vízmérő
kombinációk: DN 50/20, DN 80/20, DNI00/25, és DN 150/40 mm [3.1].
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3.4 ábra: Kombinált vízmérő [3.2]
Mágnesindukciós vízmérők [3.1]
Méréstechnikai szempontból külön kategóriát képeznek a termálvizek, mert esetükben a
magas hőmérsékleten túl a magas oldott ásványianyag-tartalom is problémát okoz. A
termálvizek mérésére ideálisak a mágnesindukciós vízmérők. A mérők egy csővezetékbe
beépíthető mérőből (érzékelőből) és egy jelfeldolgozó egységből állnak.

3.5 ábra:Indukciós vízmérő [3.3]
Kiviteli formájuk szerint a mérők lehetnek [3.1]
Kompakt kivitelűek: az érzékelő egység egybe van építve a jelfeldolgozóval.
Szeparált kivitelűek: a jelfeldolgozó egység külön műszerszekrénybe van építve (a
maximális távolság: 20 m, előerősítővel: 500 m lehet).
A mérő (érzékelő) egy belső bevonatos mérőszakaszból (bélés) és az abba beépített 2 db
mérőelektródából áll. A bélés anyaga lehet: polypropilén (PP), gumi (ebonit), teflon
(PTFE). A mérőelektródák anyaga lehet: rozsdamenetes acél (l,4571),Hastelloy B,
C,Titán, Tantál, vagy Platina.
A jelfeldolgozó egység (számlálószerkezet) mikroprocesszoros berendezés, amely soros
vagy grafikus LCD kijelzőn mutatja a mérés eredményét. A jelfeldolgozó egységhez – a
standard vízmérőkhöz hasonlóan – távadó is csatlakoztatható [3.1].
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A mágnesindukciós vízmérők járatos méretei NA 15 mm-től NA 400 mm-ig terjednek, de
egyedi megrendelésre készülnek ennél lényegesen nagyobb (akár 3000 mm-ig), illetve
kisebb (3,0 mm-es Microflow) méretben is. Az általuk mérhető névleges térfogatáram az
átmérő és az átlagos áramlási sebesség függvényében 3 m3/h-tól 900 m3/h-ig terjed. Az
elérhető mérési pontosság az áramlási sebességtől (2–10 m/s között) és az alkalmazott
jelfeldolgozó egységtől függően ±0,2% és ±0,4% között lehet [3.1].

3.1.2 Az optimális vízmérő kiválasztása
3.1.2.1 Főbb szempontok az optimális vízmérő kiválasztásához
A fogyasztásmérőtől elvárják, hogy a rajta keresztülfolyt tényleges vízmennyiséget a
lehető legkisebb mérési hibával regisztrálja és kijelezze. E cél elérése érdekében a
megfelelő mérőeszköz kiválasztása során figyelembe kell venni:
 a mennyiségmérés célját (fogyasztói, technológiai, termelési célú mérés),
 a mérendő víz minőségét,
 a megkívánt mérési pontosságot, érzékenységet,
 a mérendő átlagos , maximális és minimális vízhozamot,
 a beépítés helyét, körülményeit.

3.1.2.2 A pontosság és a mérési hiba
A fogyasztásmérőtől elvárják, hogy a rajta keresztülfolyt vízmennyiség „tényleges”
értékét regisztrálja és kijelezze. A mérési adatok értékeléséhez ismerni kell a mérési
bizonytalanság mértékét, azaz a mérési hibát. A mérési hiba, a mért érték és a tényleges
érték különbsége. Két részből áll. Állandó hiba, amely mindig konkrétan meghatározható.
Ilyenek pl. a beépítésből és a műszer sajátosságaiból adódó hibák. Esetleges hiba, amely
elegendő számú mérés esetén korrigálható. Ilyenek a pontatlan leolvasás, a figyelmen
kívül hagyott hőmérsékletváltozás stb. A fogyasztásmérő pontosságát egy adott mérési
tartományban a mérő hibagörbéje határozza meg [3.1].
A hibagörbe a tényleges értéktől való százalékos eltérést mutatja be a vízhozam
függvényében. A hibagörbék alakja minden fogyasztásmérő esetén hasonlóságot mutat,
mivel a fogyasztásmérők mérési elvei azonosak. A fogyasztásmérők mérési tartománya a
minimális (Qmin) és a maximális (Qmax) terhelés közé esik. A minimális terhelésnél kisebb
értékeknél a hibagörbe meredeken zuhan. Ebben a tartományban a középponti sebesség
kétszerese az átlagsebességnek, ami a mérő pontosságának elvesztését okozza. Minél
kisebb a mérő belső súrlódása, annál meredekebb az esés, és annál kisebb értéknél van
az alsó mérési határ. A minimális terheléstől elindulva a növekvő vízhozamok irányában
a hibagörbe a tényleges értéket jelölő vízszintes fölött húzódik, majd hullámvonalat
húzva, a hibátlan mérés vízszintesével közel párhuzamosan haladva, tehát közel állandó
„+” hibával mérve éri el a mérési tartomány felső határát [3.1].
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3.5 ábra: Indukciós vízmérő [3.1]
A hibagörbe jellegzetes alakja megengedett hibahatárok kijelölését tette lehetővé:
 alsó szakasz (Qmin – Qt)' ahol a megkövetelt pontosság ± 5%,
 felső szakasz (Qt – Qmax), ahol a hitelesítésnél megkövetelt pontosság ± 2%.
A két szakasz elválasztó határa a tényleges terhelés (Qt) értékénél található. A
fogyasztás-mérőket a rájuk jellemző mérési hiba alapján három metrológiai osztályba (A,
B, C) sorolják. Legpontosabbak a C osztályú mérők. A vízmérők metrológiai osztályba
sorolását az alábbi táblázat mutatja:
3.1 táblázat: A vízmérő metrológiai osztályba sorolása [3.1]

A pontossági grafikon
A mágnesindukciós mérök esetében a mérési pontosság jellemzésére a pontossági
grafikont használják. A pontossági grafikon a mérési hiba százalékos értékét ábrázolja az
áramlási sebesség függvényében, mert az elvárt pontosságú mérés egyik legfontosabb
feltétele az optimális áramlási sebesség.
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3.6 ábra: Pontossági grafikon [3.1]
Látható, hogy 1 m/s-nál kisebb áramlási sebesség esetén a mérés hibája rohamosan nő,
pl. 0,2 m/s-nál már a névleges érték 1,5-szöröse. Hidrodinamikai megfontolásokból
általában 4 m/s-nál nagyobb áramlási sebesség nem engedhető meg, ezért célszerű a
névleges átfolyó mennyiséghez a 2 m/s sebességet választani, és ebből meghatározni a
mérőszakasz átmérőjét. A megfelelő kaliberű vízmérő kiválasztásához az alkalmazás
helyét jellemző átfolyási jelleggörbe ismerete szükséges. Ez a maximális, a minimális és
az átlagos terhelés, illetve a rövid idejű terhelési csúcsok ismeretét jelenti. A mérő
kiválasztásakor a várható mértékadó terhelést veszik alapul. Ingadozó fogyasztáskor a
napi, nagyon változó fogyasztáskor pedig a havi mértékadó terhelést veszik figyelembe.
Fontos, hogy a mérő ellenállása a maximális víztérfogatárammal se legyen 10
vízoszlopméternél nagyobb. Általában célszerű, ha a mérő ellenállása 4–8 Ω között van,
mert ez biztosítja a megfelelő érzékenységet a mérőnek. Rendkívül fontos a vízmérő ún.
indulási érzékenysége is. A nagy vízmérők esetében általában problémát jelent, ha a
névleges terhelésnél jóval alacsonyabb fogyasztást is kell mérni, a kis vízhozam pontos
megmérése ilyenkor a magasabb osztályú mérő beépítésével sem biztosítható. A nagy
mérők ezen problémáját küszöböli ki az ún. kombinált mérő, melynek mérési tartománya
elég széles és érzékenysége is igen jó. Tekintettel arra, hogy a kombinált vízmérők ára
lényegesen magasabb, esetenként érdemes megvizsgálni a kombinált vízmérő és a C
osztályú mérő alkalmazása közti különbségeket. Fentiek figyelembevételével
elmondható, hogy igen alapos, sokrétű és körültekintő gazdasági vizsgálatot kell
végeznie az üzemeltetőnek, amikor kiválasztja a megfelelő mérőtípust [3.1].

3.1.3 A vízmérők hitelesítése és karbantartása
3.1.3.2 A vízmérők hitelesítése
A vízmérőket, tekintettel arra, hogy joghatással járó mérést végeznek (mérőműszerként
funkcionálnak), a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, és a végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet előírásai szerint hitelesíteni kell. A hitelesítést 4
évenként, akkreditált mérőlaboratóriumban kell elvégeztetni. A hitelesítés során
megtörténik a vízmérők mechanikai és hidraulikai felülvizsgálata, az elkopott alkatrészek
cseréje, a mérőszerkezetet beszabályozása. A hitelesítési bélyeggel ellátott,
újrahitelesített vízmérő a beépítési feltételek betartása mellett újra beépíthető és
metrológiai osztályának megfelelő mérőeszközként alkalmazható [3.1].
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3.1.3.2 A vízmérők karbantartása
A vízmérők üzemeltető általi karbantartása a külső felületek tisztítására és a beépített
szűrők cseréjére korlátozódik, mert a mérőszerkezet megbontása, a fémzár eltávolítása a
mérő hitelességének elvesztését vonja maga után. A korszerű vízmérők mérőbetéte
kiszerelhető, a mérőhely megbontása nélkül cserélhető. Az ilyen vízmérők alkalmazásával
a vízmérő ki– és beszerelése, szállítása elmarad, így jelentős üzemeltetési költségmegtakarítás érhető el [3.1].

3.1.3.3 A pontosságot befolyásoló tényezők
A legmodernebb vízmérő is pontatlanul mér, ha a szállítás, beépítés, vagy az üzemeltetés
során helytelenül járnak el. A mérő pontosságának megőrzése céljából be kell tartani az
alábbi szabályokat és szempontokat. Szállítás esetén a vízmérőt kíméletesen kezeljék, ne
érje fagy, hősugárzás, és ne legyen hosszú ideig szárazon. A beépítés során a
vízmérőhely megfelelő kialakításával (szerelvények, ívek stb.) gondoskodni kell a víz
zavartalan áramlásáról. Az üzemeltetés során fontos a nyomáslengések elkerülése, a
lerakódások, szennyeződések rendszeres eltávolítása, a hőmérsékletingadozások
kiküszöbölése, vagy csökkentése és a légbuborékok képződésének (kavitáció)
megelőzése [3.1].

3.1.3.4 Vízmérőhely és a vízmérés kiegészítő berendezései
A vízmérők beépítésének helyét vízmérőhelynek nevezik. A mérés körülményei jelentős
hatással vannak a mérés pontosságára, ezért a vízmérőhely kialakítására különös gondot
kell fordítani. A legfontosabb szempontok és követelmények a következők: a vízmérőhely
feladata a mérő mechanikai és fagy elleni védelme, fagyveszély esetén a beépített leürítő
szelep segítségével a mérő víztelenítéséről gondoskodni kell. A mért vízben lévő
esetleges szennyeződések ellen szűrővel lehet védekezni. Az alkalmazott szűrő típusa
kihat a mérés pontosságára, ezért célszerű az adott vízmérőkhöz gyárilag kifejlesztett
szűrők alkalmazása. A pontos mérés biztosítása érdekében a szárnykerekes mérő előtt
legalább 3xDN, a mérő után pedig 2xDN hosszúságú egyenes csőszakaszt kell biztosítani.
Woltmann-mérők esetén a mérő előtt 3xDN hosszú egyenes csőszakasz biztosítandó,
közvetlenül a mérő után pedig nem lehet a vezetéken ugrásszerű keresztmetszet
csökkenés. Mágnesindukciós mérők esetében a vízmérő előtt 3D, a vízmérő után 2D
hosszúságú egyenes csőszakaszt és a mérőszakaszon lamináris áramlást kell biztosítani.
A vízmérőket általában vízszintesen kell beépíteni. Néhány speciális vízmérőt be lehet
építeni függőlegesen is (pl. felszállóágas vízmérők), de a standard vízmérők függőleges
beépítés esetén alacsonyabb mérési pontossággal bírnak. Az indukciós mérők mind
függőlegesen, mind vízszintesen beépíthetők. A vízmérők DN 15–40 mm-ig menetes, e
fölött karimás csatlakozással készülnek. A vízmérők cserélhetőségét is biztosítani kell,
ezért a mérők előtt és után elzáró szerelvényt (golyóscsap, tolózár stb.) célszerű
beépíteni, az ellentétes irányú vízmozgást pedig visszacsapó szelep alkalmazásával lehet
megakadályozni [3.1].
A vízmérőhelyen szükség lehet két, vagy több vízmérő közös alkalmazására,
összekapcso-lására is. Párhuzamos mérőkapcsolás: Két vagy több vízmérő olyan
kapcsolata, ahol mind a belépő, mind a kilépő vezeték közös. A vízmérőket akkor kell
párhuzamosan kapcsolni, ha a maximális térfogatáramhoz nem célszerű egyetlen nagy
vízmérőt beépíteni, vagy a mérendő térfogatáram szélső értékei meghaladják az adott
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vízmérő térfogatáram tartományát. Összetett mérőkapcsolás: több vízmérő olyan
kapcsolása, ahol vagy a belépő, vagy a kilépő vezeték közös. Általában technológiai
okokból kerül alkalmazásra [3.1].

3.2 Fürdőmedencék fertőtlenítése
Az előírásoknak megfelelően megtervezett és üzemeltetett technológiai berendezések és
a jól kialakított medence-hidraulika által biztosított áramlási viszonyok lehetővé teszik,
hogy a fürdőmedence vize fizikailag kellően tiszta legyen. Ahhoz azonban, hogy a
medencevíz a higiéniás előírásoknak is megfeleljen, további fertőtlenítési eljárásnak kell
alávetni. Ennek szükségességét jól illusztrálja az általánosan elfogadott tapasztalat, hogy
minden fürdőző átlagosan 0,5 g szerves anyaggal terheli a fürdővizet, amihez még
nagyszámú baktérium bevitele is csatlakozik. Ahhoz, hogy a fürdővíz minőségét
folyamatosan fenn lehessen tartani, a fertőtlenítési eljárásnak több követelménynek kell
párhuzamosan megfelelnie:
 a vízben található szerves anyagokat oxidálni, lebontani és kiszűrhetővé tenni;
 a vízbe került patogén mikroorganizmusokat pl. baktériumokat, vírusokat,
parazitákat;
 minél gyorsabban elpusztítani vagy legalább inaktiválni;
 a medencevízben folyamatosan, megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszernek kell
lennie
 a tartós fertőtlenítő hatás biztosítására;
 az eljárásnak alkalmazkodnia kell az egyéb technológiák műszaki színvonalához,
 az eljárás része legyen a megfelelő minőségellenőrzési folyamat;
 az eljárás költségei legyenek arányosak az egyéb alkalmazott technológiák
költségeivel;
A fertőtlenítési eljárások elsődleges célja tehát, hogy a fürdővízbe kerülő kórokozókat
elpusztítsa vagy hatástalanítsa és ilyen módon a fürdőzőket a fertőzésveszélytől
megóvja. A fertőtlenítési eljárásokkal szemben támasztott követelmények mai
ismereteink szerint mindig tartalmaznak valamilyen vegyszeres kezelést még akkor is, ha
az eljárás lényegét valamilyen más behatáson alapuló megoldás képezi. A különböző
eljárások eredményessége bakteriológiai és kémiai vizsgálatokkal ellenőrizhető. A
jelenleg szokásos vizsgálatok az alábbi összetevőkre szoktak kiterjedni (a teljesség
igénye nélkül):
Bakteriológiai vizsgálatok:
Eshericia coli baktérium szám
Fekál coliform szám
Mikroba szám
Fekális enterococcus szám
Pseudomonas aeruginosa szám
Staphylococcus aureus szám
Legionella pneumophila szám
Coliform szám
Enterális kórokozó szám
Kémiai vizsgálatok:
pH-érték
Fertőtlenítőszer-koncentráció
Ammónium, nitrit, nitrát konc.
KOI szám (Kémiai Oxigén Igény)
Klorid koncentráció
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Vas koncentráció
Alumínium koncentráció
Lúgosság érték
Keménység érték
Oldott oxigén koncentráció
Olajok, fenolok jelenléte
A jelenleg érvényes előírások szerint „A medencevíznek olyan fertőtlenítőszer-szintet kell
tartalmaznia, amely biztosítja, hogy hatására – a medence bármely pontján – a coliform
szám 1 perc alatt legalább két nagyságrenddel (99%) csökken”. Ezt a hatást olyan
vegyszerekkel és eljárásokkal kell biztosítani, amelyeket az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal engedélyezett (37/1966. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről) [3.13].

3.2.1 A fertőtlenítés feltételeinek biztosítása
Egy fürdőmedence üzemeltetésénél nagyon fontos szempont, hogy a forgatott
(keringetett) medencevíz állapota stabil legyen, azaz a víz az ún. „kémiai egyensúly”
állapotában vagy annak meghatározott környezetében legyen. A medencevíz egyensúlyi
állapotát a víz hőmérséklete, az összes oldott sótartalma, a pH-értéke és a víz ún. mészszénsav egyensúlya határozza meg. Már a felsorolásból is érzékelhető, hogy ez egy olyan
komplex rendszert feltételez, amelynek kézben tartása a medencevíz kezelőjének
valóban kihívást jelentő szakmai feladata. A medencevíz egyensúlyban tartása nemcsak
a fertőtlenítőszer alkalmazása szempontjából fontos, hanem a pelyhesítő szer
használatánál, a szűrésnél, a korrózió elleni védelemnél és a fürdőzők komfortérzetének
fenntartásánál is döntő jelentőségű. Dr. Wilfred Langelier fejlesztett ki egy mérőszámot,
az ún. telítési indexet, amelyet széles körben alkalmaznak a medencevizek
egyensúlyának megállapítására [3.13].
A Langelier-képlet a következő:
SI = pH + TF + HF + AF – 12,1

(3.1)

ahol:
SI a telítési index (saturation index)
pH a mért pH-érték
TF hőmérséklet-tényező
HF keménység-tényező
AF lúgosság-tényező
A telítési index nulla értéke azt jelenti, hogy a medence vize egyensúlyban van. Ha SI >
0, akkor a kiegyensúlyozatlan medencevíz vízkő kiválásra, opálosodásra hajlamos, ha 0
> SI, akkor a víz agresszív és korrodeálja a fém alkatrészeket, beoldja a betont, foltot ejt
a falakon. A telítési index ±0,3 értékig elfogadható, nagyobb eltéréseknél már célszerű
beavatkozni és a felsorolt tényezők változtatásával újra megközelíteni az egyensúlyi
állapotot.
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3.2 táblázat: A telítési index számításához szolgáló tényezők táblázata [3.1]

A szokásos fertőtlenítőszerek csírátlanító hatása, illetve a mikroorganizmusok elpusztításához szükséges idő nagyban függ a víz pH-értékétől. A pH a latin „potens Hidrogén”
szavak rövidítése és a hidrogénion által okozott savasságot jelenti. A pH-t egy 0–14
közötti skálán mérik, ahol a 7-es érték jelenti a semleges értéket. A hetes érték alatt a
víz savas, felette bázikus vagy lúgos. A pH-skála logaritmikus, ez azt jelenti, hogy
minden értéke tízszerese a mellette levőnek. Például a pH 6 érték tízszer savasabb mint
a pH 7 és a pH 3, 10 000-szer savasabb mint a pH 7. A fürdőmedence vízének pH-értéke
egészen enyhén lúgos (pH = 7,2–7,6) ez biztosítja a vízben a komfortérzetet, a szem
pH-ja is 7,5.
A megfelelő pH-érték betartása mellett a fertőtlenítő hatás gyorsasága és a fürdőzök
komfortérzete miatt figyelembe kell venni a víz karbonát keménységét és a vízben levő
mész–szénsav egyensúlyt. Ha ugyanis a víz mért pH-értéke meghaladja a karbonát
keménységéhez tartozó egyensúlyi pH-értéket és az ehhez tartozó szén-dioxid-értéket,
annak vízkőkiválás lesz az eredménye. Ha a pH-érték túlságosan az egyensúlyi érték alá
csökken, a nagymennyiségű szénsav miatt a víz agresszivitása növekszik. Ha a
medencevíz pH-értéke a szokásos 7,2–7,6 fölé emelkedik, a víz karbonát keménységét
célszerű csökkenteni. Ez általában folyékony savak (30%-os sósav vagy 37%-os kénsav)
hozzáadásával vagy ún. szilárd pH-mínusz, nátrium biszulfát adagolásával történik
[3.13].

3.2.2 Pelyhesítőszer adagolásának méretezése
Az adagolandó pelyhesítőszer ideális mennyiségének meghatározását alapvetően
befolyásolja a fürdővíz pH-értéke, a karbonát keménysége, valamint a fürdővendégek
által okozott terhelés. Az ideális pH-tartomány:
aluminiumszulfát adagolásánál: 6,5–7,2
polyaluminát adagolásánál: 6,5–7,4
vasklorid adagolásánál: 6,5–7,6
A pH-érték helyes beállítása nagyon fontos a pelyhesedési folyamat szempontjából. Nem
megfelelő pelyhek kialakulása esetén a szűrés hatásfoka romlik, a forgatott víz pedig
zavaros lesz. A pelyhesítőszer mennyiségét pontosan a próbaüzem alatt kell beállítani.
Méretezési alapadatként azonban a következő értéket lehet figyelembe venni [3.13].
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A terhelés függvényében:
aluminiumszulfát 10 g/fő
polyaluminium-klorid 4 g/fő
vas–III–klorid 8 g/fő
A forgatott vízmennyiség tömegáramának függvényében:
aluminiumszulfát 0,5–5,0 g/m3
polyaluminium-klorid 0,4–1,5 g/m3
vas–III–klorid 1,0–3,0 g/m3
A pelyhesítőszert 50–100 g/l-es vizes oldatként kell adagolni (5–10 súlyszázalékos
oldat). A pelyhesítőszert úgy kell a forgatott rendszerbe beadagolni, hogy az elkeveredés
homogén legyen és még a szűrő előtt létrejöjjön a pelyhesedés. A vegyszert a
forgatószivattyú elé kell adagolni. A szivattyú utáni adagolásnál gondoskodni kell az
intenzívelkeveredésről, bekeverő idommal. A magyar előírás a szivattyú előtti bekeverést
írja elő. A vegyszeroldatot keverővel ellátott műanyag tartályban kell elkészíteni legalább
egy napra elegendő mennyiségben, de célszerű 2–3 napos tartalékkal rendelkezni. Az
adagolt mennyiség beállítása történhet kézzel, vagy automatikusan. A mennyiség
szabályozás membrános szivattyúk esetében a löketszám, dugattyús szivattyúk esetében
a löketszám és a lökethossz, perisztaltikus szivattyúknál a fordulatszám változtatásával
érhető el. Vannak automatikus pelyhesítőszer adagoló rendszerek is. Ezeknél az adagoló
a vegyszeroldat mennyiségét a forgatott víz szennyezettségének függvényében, valamint
a zavarosság figyelembevételével automatikusan adagolja. Kis terhelés esetén az
adagolás lehet szakaszos, min. vegyszermennyiség meghatározásával [3.13].

3.2.3 A pH-beállítás
A visszaforgatott víz pH-értékének szabályozása a vízforgatás nagyon fontos technológiai
eleme. Ugyanis a technológiánál alkalmazott vegyszerek hatására lezajló vegyi
folyamatok hatékonysága nagymértékben függ a forgatott víz pH-értékétől. Ezért a
forgatott víz pH-értékét mindig az előírásnak megfelelő határértékek között kell tartani.
Ennek elmulasztása alapvetően kihat a medencevíz minőségére és a vízforgatás nem éri
el a célját. A pH-szabályozás elsősorban a következők miatt szükséges: a derítőszerként
adagolt koaguláló vegyszerek csak bizonyos pH-értékek között fejtik ki megfelelően
hatásukat. A fertőtlenítőszerként adagolt klór szintén csak megfelelő pH-érték mellett
hatásos. A forgatott víz korrozív hatása ugyancsak nagymértékben függ a pH-értéktől. Az
adagolt vegyszerek, ill. fertőtlenítőszerek hatására a víz pH-értéke változik. A forgatott
víz pH-értékének beállításánál nagyon gondosan kell eljárni és célszerű a pH mérésére
elektronikus pH-mérő műszert alkalmazni. 100 m3/h forgatási intenzitás felett indokolt a
folyamatos mérés és az automatikus pH-szabályozás. Házi úszómedencék esetében
elegendő a kézi pH-tesztelő műszer alkalmazása. A pH csökkenése 6,5 pH-ig kedvezően
elősegíti a klór fertőtlenítő (baktericid) hatását és a derítőszer (alumíniumszulfát)
pelyhesedési képességét, viszont a víz korrozív hatását erősen növeli. A pH növekedése,
főleg 8 pH felett csökkenti a klór fertőtlenítő hatását és kellemetlen „klórszagot”
eredményez, amely nem más, mint különböző klórvegyületek szaga. A magas pH-érték
az emberi bőrre egészségügyileg ártalmas, mivel a bőr elveszti savas kémhatású
védőrétegét. Meg kell még említeni a víz karbonát keménységét, amely alapvetően
befolyásolja a pH-szabályozás technológiáját. Minél kisebb a karbonát keménység, a víz
annál korrozívabb 7 pH alatti érték esetében. Ezért a pH szabályozásával és megfelelő
mennyiségű pótvíz ada-golásával gondoskodni kell arról, hogy a forgatott víz karbonát
keménysége legalább 4–6 nKo legyen. A hazai mélységi vizek kemények, 7,6 pH
felettiek.
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A pH-csökkenés kiküszöbölésére szokás alkalmazni lúgos kémhatású szűrőanyag töltetet
is. Ebben az esetben azonban gondoskodni kell a szűrőanyag oldódásából adódó térfogatveszteség pótlásáról. A pH nem kívánatos változását lúg vagy sav adagolásával lehet
megelőzni. Nagy hidrogénkarbonát tartalmú, kis klórigényű töltővíz esetében a derítőszer
(aluminiumszulfát) hidrolíziséből adódó pH-csökkenést a nátrium-hipoklorit adagolása
kiegyenlíti, így általában korrekcióra nincs szükség. Nátrium-hipokloritos fertőtlenítés
esetében általában savas, klórgázos fertőtlenítés esetében általában lúgos kémhatású
vegyszer adagolására van szükség [3.13].
A legáltalánosabb pH-beállításra használt vegyszerek a következők:
Sósav HCl
Kénsav H2SO4
Szén-dioxid CO2
Nátrium-hidrogén-szulfát NaHSO4
Nátrium-hidrogén-karbonát NaHC03
Nárium-hidroxid NaOH
Nátrium-karbonát Na2C03
Dolomit (vagy szűrőréteg kiegészítésként, vagy külön szűrőtartályban)
Ezenkívül gyakorlatilag a fenti alapanyagok felhasználásával folyadékokat, tablettákat,
granulátumokat is forgalmaznak.
A fürdővizek fertőtlenítésére alkalmas és használatos anyagokat a következő táblázat
mutatja be [3.1]:
3.3 táblázat: A fertőtlenítés hatóanyagainak táblázata [3.13]

3.2.4 A halogén alapú vegyszerek és fertőtlenítő eljárások
Klórgáz (Cl2)
A klór sárgászöld színű, szúrós szagú, a levegőnél 2,5-ször nehezebb, kétatomos
molekulákból álló mérgező gáz. Nyomástartó 50–65 kg-os acélpalackokban, folyadék
formájában tárolják és szállítják. A folyékony klór 1 literéből 450 liter klórgáz keletkezik.
A nagynyomású acélpalackból expandáló gáz erősen lehűl, ezért előírás, hogy óránként a
palack tartalmának csak 1%-a engedhető ki folyamatosan. Ez 65 kg-os palackot
feltételezve 650 g/óra klórgáz felhasználást tesz lehetővé palackonként. Ennek az adott
fertőtlenítő berendezés méretezésénél van jelentősége, hiszen a visszaforgatott víz
minden köbméterére 2 g Cl2 felhasználást számítva, 400 m3/h keringetett teljesítményt
igénylő medencéhez már legalább két palack párhuzamos üzemeltetésére van szükség. A
klórgáz medencevízbe történő adagolását általában vákuumos berendezéssel oldják meg.
A palackhoz egy vákuum szabályozó csatlakozik, amelyből az injektor szívja a klórgázt és
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belekeveri az átáramló medencevízbe. A vákuum megszűnésével a biztonsági szelep zár
és a klórgáz áramlása leáll a biztonsági előírásoknak megfelelően. A medencevíz
klórszintjének szabályozását automata elektromos mérő-szabályozóberendezésekkel
végzik. A levegőbe kerülő klórgáz belélegezve tüdőkárosodást okoz és egyidejűleg a
nyálkahártyát is megtámadja. A levegő nedvességével sósavat képez, ami korróziós
károkat okoz. A vízbe került klórgáz 3 ppm-nél érezhetővé válik, 15 ppm-nél ingerli a
torkot, 30 ppm-nél köhögésre ingerel és 1000 ppm-nél azonnali halált okoz. A klórgáz
vízben való oldása során sósavvá és hipoklórossavvá alakul [3.13].
Cl2 + H20 = HOCl + H + Cl

(3.2)

A hipoklórossav nagyon hatékonyan pusztítja a mikroorganizmusokat, mert kis tömege
és elektromos semlegessége következtében könnyen áthatol a sejtfalon. A HOCI a víz
pH-értékétől függően a vízben hidrogén és OCl– ionra disszociál. Az OCl– ion baktericid
hatékonysága a HOCl-hez viszonyítva nagyon csekély (kb. 60-ad része). Negatív töltése
miatt ugyanis nem tud áthaladni a sejtfalon. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy a
köztudatban „szabad aktív klór” néven nevezett HOCI és OCI– aránya milyen a vízben. A
szabad aktív klór fertőtlenítő hatása a pH növekedésével rohamosan csökken, a pH = 6,5
értéknél mérhető kb. 90%-os hatás pH = 8 értéknél már csak 25%!

3.7 ábra: A szabad aktív klór koncentráció pH függése [3.13]
A fertőtlenítésre kerülő medencevíz – mint látható – nem desztillált víz, sokféle
szervetlen és szerves vegyület, élő anyag található benne. Amikor az ilyen vízbe klórt
tesznek, a most bemutatott HOCl és OCl– a szerves és szervetlen anyagokkal
klórvegyületeket képez. A klór további adagolásával (a koncentráció növelésével) el lehet
jutni egy olyan ponthoz, a törésponthoz, amikor a vízben elfogynak a reagáló anyagok, a
víz klórigényét kielégítették. Innen kezdve a további klóradagolással arányosan
növekszik a víz szabad aktív klórtartalma [3.13],
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3.8 ábra: A törésponti klórozás [3.13]
A törésponti klórozás
Ezt az eljárást nevezik törésponti klórozásnak. Jelentősége az ammónia-nitrogén
tartalmú vizek esetében kiemelkedő, az ilyen vizeket ugyanis a törésponti
koncentrációnál magasabb klórdózissal lehet sikeresen fertőtleníteni. Az ammónia
tartalmú vizek esetén a törésponti koncentráció elérése előtt monoklóramin és
diklóramin, a töréspont után triklóramin keletkezik. Ezek egyrészt károsak az emberi
szervezetre, másrészt klóros ízt és szagot idéznek elő. A vízben levő egyéb szerves
anyagokkal reakcióba lépő klór ún. trihalometánok (kloroform, diklórbrómmetán stb.),
haloacid származékok, klórfenolok és klórozott ketonok keletkezését eredményezheti,
amelyek közül több karcinogén (rákkeltő), mutagén (örökletes anyagot károsító) anyag.
Az ilyen anyagok komponensei általában a rosszul tisztított vizekben dúsulnak fel. A
fürdő tervezésénél a víz klór szempontjából kedvezőtlen kémiai összetételének
ismeretében kiválasztható más, alkalmas fertőtlenítőszer.
A klórgázt általában a szűrő előtt adagolják előklórozás automata, szabályozóberendezésekkel, amelyek megbízhatóan tartják a medence vízében az előírt 0,3–1,0 mg/l
szabad aktív klór koncentrációt. Az utóklórozást szűrő után adagolják a klórt kiegészítő, a
csúcsterhelés kezelésére szolgáló megoldásként célszerű alkalmazni. Kis teljesítményű
vízforgató berendezések esetén szintén szokásos megoldás [3.13]. A medencébe
bepárolgó klóros vízgőz korróziót okoz, aminek a korrózióálló acél sem tud ellenállni.

123

3.9 ábra: Klóradagoló
Nátrium hipoklorit [3.13]
A háztartási vegyszerek között egyszerűen „hipó” néven ismert. A medencevíz
fertőtleníté-séhez használt változata alkáli adalékkal stabilizált és 150 g/l aktív klórt
tartalmazó sárgás folyadék.
NaOCI + H2O = HOCI + NaOH

(3.3)

Az NaOCI hatásmechanizmusa gyakorlatilag megegyezik a klóréval. Mivel magas a
lúgtartalma, használata esetén a víz pH-értéke külön szabályozás híján eltolódik a lúgos
tartományba, ott pedig, mint ismeretes, a hipoklórossav disszociált változata, az OCl– ion
van túlsúlyban, amelynek fertőtlenítő képessége igen csekély. Az NaOCI alkalmazást a
vegyszer alacsony ára vonzóvá teszi. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy csak a friss
vegyszer aktív klórtartalma magas, abból naponta kb. 1 g/l értéket veszít. A
felhasználónak még azt is figyelembe kell vennie, hogy a klór használatának bemutatott
hátrányait még tetézi az a tény, hogy a pH-érték szabályozás fokozott
vegyszerszükséglete mellett a nátrium hipoklorit oldattal egy sor egyéb szennyező anyag
is a vízbe kerül pl. 140 g/l konyhasó, 12 g/l nátronlúg, kb. 5 g/l nátriumklorát. A
folyékony fertőtlenítőszert adagoló szivattyú segítségével a szűrtvíz-vezetékbe juttatják.
A szabad aktív klór érték szabályozása ugyanúgy megoldható, mint a klórgáz
használatánál [3.13].

3.10 ábra: Klórgáz-adagoló
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Fertőtlenítés brómmal, illetve jóddal
A bróm és a jód oxidáló hatása kisebb, mint a klóré, ennek ellenére csíraölő hatása
erősebb. Mindkét anyag fertőtlenítő hatása a klórhoz hasonló reakciókon alapul. Jelen
esetben ugyanis hipobrómsav, illetve hipojódsav keletkezik. A bróm még reakcióba lép az
ammóniumionnal (mono– és dibróm-aminok formájában), de tribróm-amin már nem
képződik, tehát nincs nyálkahártya-irritáló hatása.
A jód viszont már nem is reagál az ammóniumvegyületekkel. A szerves anyagokkal a
bróm lassan, a jód pedig egyáltalán nem reagál. Ezeket a fertőtlenítőszereket uszodavízfertőtlenítésre külföldön már alkalmazzák, hazánkban még nincsenek elterjedve [3.13].

3.2.5 Aktív oxigén alapú vegyszerek és fertőtlenítő eljárások
Ózon
Az ózon az oxigén háromatomos módosulata. Erősen bomlékony, szobahőmérsékleten
gázhalmazállapotú anyag. Szaga alapján már 0,01 ppm koncentrációja is észlelhető.
Előállí-tása levegő vagy tiszta oxigéngáz csendes elektromos kisülésnek (50–500 HZ, 10–
20 kV) kitett térben való átáramoltatásával történik. A kimenő gáz ózontartalma akár
10% is lehet, amelyet a medence vízében injektorral elnyeletve érhető el a fertőtlenítő
hatás. Az ózon ugyanis az egyik legerősebb bioeid és oxidálószer, savas közegben csak a
fluor és az atomos oxigén erősebb oxidálószer. Az ózon a medencevízbe kerülve az ózon
koncentráció, a víz pH-értéke, az eltávolítandó szennyező anyagok koncentrációi és a
jelen levő karbonát és foszfát gyökök koncentrációi függvényében egy bonyolult
láncreakció keretében bomlik le és fejti ki fertőtlenítő hatását. Egyszerűsítve a helyzetet,
az ózon bomlása a következő egyenlettel jellemezhető:
O3 =O2 +O

(3.4)

A fürdővízkezelésben bevált gyakorlat szerint 1 m3 visszaforgatott medencevízre 0,5–1,2
g ózon adagolása szükséges a víz hőmérsékletével arányosan növekvő mennyiségben
(25–35 °C között) a kellő fertőtlenítő hatás biztosítására. A tapasztalatok szerint 1 g
ózon előállításához kb. 25 Wh energia szükséges, ami az üzemeltetés költségeiben nem
kiemelkedő tétel. Tekintettel arra, hogy az előírások szerint a medencevízben
egészségügyi okokból nem maradhat kimutatható ózon koncentráció, a fertőtlenített
vizet a medencébe való bevezetés előtt aktív szenes szűrőn kell átbocsátani, hogy az
esetleges ózon maradékot abszorbeálja. Ez a megoldás azért is előnyös, mert az aktív
szén egy sor más kellemetlen reakcióterméket is eltávolít a vízből. A szűrő telítődését
méréssel kell ellenőrizni és hatástalanná válása után ki kell cserélni. Az aktív szenes
szűrőcsere költsége egy nagyobb medence üzemeltetésénél már komoly tétel lehet.
Ugyanakkor az ózonos fertőtlenítés után a medence vízében nem marad feleslegben
olyan anyag, amely képes lenne a vízbe kerülő patogén anyagokat a helyszínen
megsemmisíteni. Az ózonos eljárást tehát közfürdőkben mindig ki kell egészíteni egyéb
fertőtlenítőszer adagolással. Ez lehet klóros vagy aktív oxigén alapú megoldás. A klór
(halogén) alapú fertőtlenítőszer szokásosnál alacsonyabb koncentrációjú használatával
elkerülhető a klóramin képződés, de az eredeti cél, a klórmentes üzemmenet nem valósul
meg. Talán ezért terjed az ózonizálást kiegészítő peroxid-bázisú vegyszerek alkalmazása.
A peroxid-bázisú vegyszer/ózon keverék használata peroxon néven terjed, amelyben a
két anyag tömegaránya általában 1/5 [3.13].
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3.2.6 A nem vegyszeres fertőtlenítés módszerei
Fertőtlenítés ultraibolya sugárzással
Az ultraibolya sugárzással (UV) történő fertőtlenítés eddig az egyetlen valóban hatásos és
használatos nem vegyszeres eljárás a medencevizek fertőtlenítésére. A módszer azon a
megfigyelésen alapul, hogy a nagy energiájú 200–400 nm hullámhosszú fény csíraölő
hatású. A mérések szerint a fertőtlenítő hatás maximumát a 253,7 nm hullámhossznál éri
el. Az UV berendezésekben áramló vizet a beépített speciális kvarccsövekben keletkező
ultraibolya fény átvilágítja és a vízben levő mikroorganizmusokat elpusztítja. Az egyes
patogének eltérő fényenergia hatására pusztulnak el, ezért fontos, hogy az UV
berendezésbe kerülő víz átlátszó és mechanikus szennyezőktől mentes legyen. A
berendezésekben előállított szokásos UV intenzitás 400 J/m2. Az DV eljárás egyszeri
beruházás mellett (a kvarcüveg csövek élettartama kb. 6000–9000 óra) megbízható,
gyors, környezetkímélő megoldást nyújt a víz fertőtlenítésére. Túladagolni nem lehet, a
problémát inkább a víz tisztaságának biztosítása okozza. Mivel a medencén kívül kerül
beépítésre, mellette gondoskodni kell arról, hogy a víz továbbra is tartalmazzon
valamilyen fertőtlenítő-szert olyan feleslegben, hogy a medence vízben végbemehessen a
fertőtlenítés. Erre a célra növekvő arányban használatosak a peroxid-bázisú
fertőtlenítőszerek [3.13].

3.2.7 Fertőtlenítőberendezések
A fertőtlenítéshez alkalmazott gépészeti berendezések elsősorban az adott fertőtlenítési
technológiától függenek, ez szabja meg, hogy a fertőtlenítés milyen közeggel vagy
eszközzel történik. Ezek lehetnek: oldatadagoló berendezés (pl. nátrium-hipoklorit,
kálium-hipoklorit, sanosil stb. adagolásához), gázadagoló berendezés (pl. klórgáz),
fertőtlenítőszert a helyszínen előállító és bekeverő berendezés (pl. klór-dioxid, ózon
adagolásához), fertőtlenítés egyéb berendezésekkel (pl. ultraibolya-besugárzó,
ultrahang-generátor). Az oldatadagoló berendezés kivitelében és működésében is
megegyezik a vegyszeradagoló berendezéssel. A gázadagoló berendezés, amely az
uszodatechnikában klórgázadagolást jelent, a következő elemekből áll: klórgázt tároló,
nyomástartó edény (klórpalack vagy klórhordó), klórlefejtő szelep, klórmennyiségszabályozó szelep (rotaméter), klórgáz-vezeték, klórgázbekeverő injektor [3.1].
Klórgázadagoló berendezést több világcég gyárt és szállít teljeskörűen, az igényeknek
megfelelően kiegészítő egységekkel együtt. Ilyen kiegészítő egység az átváltószelep, –
amely két palack (hordó) használata esetén az egyik palack kiürítésekor automatikusan
átvált a tele palackra; több palack párhuzamos működése esetén pedig ilyen készülékek
a gyűjtő kollektorok, a fűtőegységek, a szabad klórt mérő és szabályozó műszerek. Nagy
teljesítményeknél a klórgázadagolás, kisebb teljesítményeknél nátrium-hipoklorit
adagolás alkalmazása célszerű. Hazánkban a következő ábrán látható ADVANCE típusú
klórgáz-adagoló rendszer terjedt el. [3.13]
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3. 11 ábra: ADVANCE típusú klórgáz adagoló rendszer [3.13]

3.12 ábra: Klórgáz lefejtés a klórpalack-tárolóban
A klór-dioxid-fejlesztő, az ózonfejlesztő és -bekeverő, az ultraibolya-sugárzó és az
ultrahangos berendezések gyártmányként megvásárolhatók.
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3.2.8 Algátlanítás
Az algák egysejtű élőlények, amelyek klorofillt tartalmaznak, a földön élő szervezetek
között a legelterjedtebbek és legellenállóbbak, több mint 30 000 fajtájuk létezik. A
medencevízbe a levegőben szálló porszemcsékhez tapadó algaspórák kerülnek, ahol az
életfeltételüket jelentő meleg víz, napfény és széndioxid rendelkezésre áll. Ezek a
növényi törzsfejlődés kezdeti szakaszán álló élőlények már képesek arra, hogy a széndioxidot fotoszintézis útján szénhidrátokká, vagyis szerves anyagokká alakítsák. Ha
növekedésükhöz megfelelőek a körülmények, szaporodásuk mértani haladvány szerint, a
külső szemlélő számára robbanásszerűen következik be. A ma még csak opálos
medencevíz holnap már zöldes színű, holnapután pedig átlátszatlan, zöld tömeg látható.

3.2.8.1 A medencevizekben előforduló algák főbb fajtái
Zöldalga: általában vízben úszik, néha a falra tapad, fonalas szerkezetű. Mielőtt a zöld
szín megjelenik, a medencefal síkossá válik, a víz zavaros lesz.
Mustársárga alga: általában sárga por alakjában vehető észre az árnyékos helyeken. A
klórtartalmú vegyszereknek ellenáll, nehezen távolítható el.
Fekete (kék-zöld) alga: egyforintostól húszforintosig terjedő nagyságú foltokban jelenik
meg és nagyon erősen tapad a medence falára. Réteges szerkezetű, a felső réteg
elpusztítása után az alsó réteg tovább él és virágzik. Megtelepedése után a klóralapú
szereknek ellenáll.
A medencevíz algásodása az esztétikailag elfogadhatatlan látvány, a kellemetlen
szaghatás és a nyálkás lerakódások mellett lehetetlenné teszi az oxidáló és fertőtlenítő
hatás érvényesítését. Ha már megjelent az alga a medencében, ún. „sokkoló adag”
klóralapú fertőtlenítőszer bevitelével még lehet segíteni az esetek nagy részében. Ez a
fertőtlenítőszer koncentráció 5–10-szeres adagját jelenti. Ilyenkor természetesen a víz
nem használható fürdésre addig, amíg a fertőtlenítőszer koncentráció vissza nem áll az
előírt szintre. Mivel a szabadtéri medencéknél nagy valószínűséggel bekövetkezik az
alga-fertőzés, a legtöbb medencénél a vízkezelés részét képezi az algamentesítő
vegyszerek használata. Az algamentesítő szerek között szerepelnek szerves
cinkvegyületek, kolloid ezüstvegyületek és a benzalkóniumklorid is. Az utóbbi
habosodásra hajlamos, ezért használata korlátozott. Ma a leginkább elterjedt
algamentesítő vegyszerek a kvatemer ammónium-kloridok közül kerülnek ki. Az algaölő
vegyszerek a gyártók által előírt mennyiségben használva nem irritálják a fürdőzők bőrét,
pH-semlegesek, nem befolyásolják a víz keménységét. Szokásos adagolásuk 5–10 mg/l a
medencevízben. Ez a koncentráció a legtöbb algaölő vegyszernél valóban csak az algákra
hatásos, tehát a fertőtlenítőszer használatát is folytatni kell. Erős algásodás esetén az
algaölőszer 3–5-szörös koncentrációjával akadályozható meg a teljes vízcsere. Ha mégis
szükségessé válik a vízcsere, célszerű a medence kitisztítása után az algaölő vegyszer 3–
5%-os oldatával bepermetezni a medencefalakat és pár órás állás után megkezdeni a
feltöltést. Így az algák és algaspórák a fugákban és a holtterekben is elpusztulnak és a
medence egy ideig algamentes lesz. Korábban elterjedten használták algamentesítésre a
rézszulfátot, azonban egészségügyi okokból alkalmazása ma már nem ajánlott [3.13].

3.2.9 A víz kémiai természetű problémái és azok kiküszöbölése
A lehetséges problémákat, azok okait és kiküszöbölését kisebb-nagyobb medencékben a
következő táblázat is ismerteti. Egy fontos alapelv. Ha a víz zavarossá válik, a szivattyút
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mindig üzemeltessük, amíg a zavarosság meg nem szűnik. A klórsokk értelmezése: 50
000 l medencetérfogatra számolva: 10–20 l folyékony klór hozzáadása.
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Abban az esetben, ha a vízellátó, illetve forgatórendszer nincs felszerelve a fenti fizikai és
kémiai paraméterek mérésére alkalmas műszerekkel, úgy azok mérését hordozható kézi
berendezésekkel kell elvégezni.
Az ismertetett méréseken kívül azonban a 3.5. táblázatban feltüntetett kémiai és
bakteriológiai
vizsgálatokat,
az
ott
feltüntetett,
időszakonként
akkreditált
laboratóriummal el kell végeztetni.
3.5 táblázat: kémiai és bakteriológiai vizsgálatok [3.13]

3.3 Ellenőrzés és szabályozás
A szükséges adatokat naponta jegyzőkönyvekben rögzítették. A következő lépés az
automatikus regisztráló berendezések voltak, melyeket egyre több mérési eredmény
rögzítésére tették alkalmassá. További fejlesztésekkel jutottak el a tervezők és a szállítók
a jelenlegi eredményhez, amikor is a megrendelő kérésére bármilyen szintű
műszerezettséget és regisztrációt tudnak szállítani és beüzemelni. Egy korszerűen szerelt
vízgépházban ma már a teljesen automatizált vízforgatást egy vezérlő számítógép
monitorján lehet ellenőrizni és szükség esetén a folyamatokba beavatkozni. A kijelző és
beavatkozó rendszert, illetve annak párhuzamos egységét az üzemtől távol is lehet
telepíteni és ezzel elérhető, hogy a gépészeknek nem kell állandóan a helyszínen
tartózkodniuk, hanem az egész üzemeltetés nagyrészt távirányítással is ellátható.
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3.13 ábra: automatizált távfelügyelet

3.4 Szűrőelemek öblítése
3.4.1 Öblítőgépek
Mint ismeretes, a szűrők öblítése vízzel vagy vízzel és levegővel történik. A vízzel való
öblítést, a nagy vízvisszaforgató berendezésektől eltekintve, ahol erre a funkcióra külön
szivattyút telepítenek, az alkalmazott forgatószivattyú vagy forgószivattyúk biztosítják. A
forgószivattyúkat úgy kell megválasztani, hogy akár egy, akár több szivattyú együtt
járása esetén, csak vízzel való öblítésnél biztosítható legyen a v = 50–60 m/h
szűrőöblítési sebesség kb. 12–4 m.v.o. emelőmagasság mellett. Levegővel való öblítésnél
minden esetben „olajmentes” levegőt szállító kompresszort kell a vízvisszaforgató
berendezéshez biztosítani. Az öblítő levegő sebessége v = 60 m/h, nyomása 0,4–0,6 bar.
A leggyakrabban használt, olajmentes levegőt szállító öblítőgépek: vízgyűrűs
kompresszorok, forgódugattyús kompresszorok (Roots-fúvók)– két piskóta alakú
dugattyú forog egymással szemben egy ovális házban. A légtömörséget a rendkívül kis
illesztési hézag következtében kialakult torlónyomás biztosítja [3.14].
Cellás kompresszor – egy kör alakú házban egy excentrikusan elhelyezett rotor forog,
melynek hornyaiból sugárirányban a centrifugális erő hatására lapátok csúsznak ki és
ezek által közbezárt cellák a forgás következtében változó térfogatokat képeznek, mely a
komprimáló hatást létrehozza.
Vízgyűrűs vacuumszivattyú kompresszor hazai gyakorlatban alkalmazása elterjedt.
Működési elve hasonló a cellás kompresszoréhoz, csak az excentrikus rotor lapátjai fixek.
A légtömörséget a centrifugális erő hatására a kompresszorház falára felcsapódó
bevezetett záró-víz biztosítja. Az öblítő hatás biztosítása érdekében a kompresszorokat
0,5 bar nyomásra kell választani. A légkompresszorokat nyomóoldali elzáró
szerelvénnyel, visszacsapó szeleppel manométerrel és vízvisszaáramlást gátló
légbeszívós állványcsővel kell ellátni. A nagy zajterhelés miatt gondoskodni kell a
hangszigetelésről is. Préslevegő kompresszor, a vízforgató berendezés félautomatikus,
vagy automatikus üzemmódja esetén elektromotoros, pneumatikus, vagy elektropenumatikus zárószerelvényeket szoktak alkalmazni. A pneumatikus és az elektropenumatikus szerelvények működtetésére préslevegő előállító agregátra van szükség. Ez
egy nyomáskapcsolóval vezérelt léghűtéses kompresszor, meghajtó elektromotorral,
sűrített levegő tartállyal, víz– és olajleválasztóval. A kompresszor teljesítményét és
nyomását a vezérelt szelepek mennyisége és vezérlés nyomásigénye határozza meg. A

131

vezérlőberendezések nyomásigénye általában 6–7 bar, ez 8 báros bekapcsolási és 10
baros kikapcsolási nyomást igényel. Egy szerelvény kapcsolásához a fenti nyomáson 3–
10 l levegőre van szükség [3.14].

3.4.2 Koagulációs szűrők öblítése
A forgatott vízből kiszűrt szennyeződésektől, a koagulált pelyhektől a szűrő
hézagtérfogata eltömődik, hidraulikai ellenállása megnő, ezért a további szűrés
hatékonysága érdekében a szűrőt ki kell tisztítani. A tisztítás tulajdonképpen nem más
mint a szűrési iránnyal ellentétes intenzív áramlással a szűrőanyag hézagtérfogatából a
szennyeződés kimosása. Ezt a technológiai folyamatot nevezik szűrő öblítésnek. A szűrőt
a teljes eltömődés előtt, de kvarc, illetve vegyes töltető szűrő esetében legalább 48
óránként vissza kell öblíteni akkor is, ha még nem tömődött el. Ugyanis fennáll a
veszélye a szűrőanyag összeállásának, ilyenkor a szűrés hatásfoka nagyon leromlik,
illetve hasadékok keletkezhetnek a szűrőanyagban, ami gyakorlatilag a szűrés
megszűnését jelenti. Az eltömődés mértékét manométer méri. A szűrő ellenállása max 5
m.v.o. lehet. A szűrők öblítése végezhető vízzel, vagy vízzel és levegővel. Az alkalmazott
öblítési technológiát befolyásolja a forgatott víz kémiai összetétele, a medence terhelése,
a medencék funkciója, a medencék telepítése stb. [3.14].

3.14 ábra: Homokszűrő és előszűrő kapcsolata
Egy nagyterhelésű, szabadtérre telepített melegvizes medencénél, ahol a forgatott víz
még vízkőkiválásra is hajlamos, indokolt a vízzel és levegővel való szűrőöblítés. Egy zárt
térben telepített korlátozott forgalmú szállodai medencénél pedig elegendő a szűrűt csak
vízzel öblíteni. A két üzemállapot közötti üzemeltetési viszonyokhoz mindig a tervezésnél
kell az öblítési technológiát megállapítani. A szűrő öblítésénél a szűrőanyag fellazult fluid
állapotba kerül. Különösen ilyen ez a levegős öblítés esetében. A szűrőszemcsék
egymáshoz dörzsölődnek és felületükről ledörzsölődik a rátapadt szennyeződés. Az
öblítést olyan vízsebességgel kell végezni, hogy a szűrőanyag duzzadása a szűrőtöltet
magasságának 30%-a legyen, de ügyelve arra, hogy az öblítővíz a szűrőanyagot ne
hordja ki a szűrőből. A szűrőt addig kell öblíteni, amíg a távozó öblítővíz teljesen ki nem
tisztul. Az öblítés befejezése után a szűrési fázis kezdetén a szűrt víz kissé zavaros lesz.
Ezért a forgatott vizet amíg ki nem tisztul, a csatornába kell vezetni. Ezt nevezik
előszűrletnek. A szűrő öblítővizet vagy a kiegyenlítő tárolóból, vagy a medencéből kell
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biztosítani. A szűrő öblítését célszerű fürdő zárása után elvégezni, medencéből való
öblítésnél pedig csak akkor szabad. Mivel a szűrő öblítésének időtartama függ az
elszennyeződés mértékétól az egyes öblítési fázisok idejét előre pontosan meghatározni
nem lehet, csak az öblítővíz, illetve levegő intenzitásának mértékét. 1 m2 szűrőfelület
öblítésére az irodalmi és gyakorlati adatok alapján átlagos elszennyeződés esetén kb. 6
m3 öblítővíz szükséges. Az öblítővíz mennyisége a következő összefüggéssel számítható
[3.14]:
Q=(A*v*t)/60

(3.5)

Q öblítővíz mennyisége (m3)
A szűrőfelület (m2)
v öblítési sebesség (m/h)
t öblítési idő (min.)

3.4.3 Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő öblítése egyrétegű kvarc töltetnél
Öblítési fázisok – öblítés vízzel:
1. fázis: Vízszint leengedés az elvezető bukószintig
2. fázis: Vízöblítés – öblítővíz sebessége 60 m/h; öblítési idő 6–8 perc
3. fázis: Szűrőlégtelenítés … 1–2 perc
4. fázis: Előszűrlet-elvezetés a csatornába 3 perc
Öblítés vízzel és levegővel
1. fázis: Vízszint leengedés az elvezető bukószintig
2. fázis: Vízöblítés – öblítővíz sebessége 30–60 mih; öblítési idő 3–4 perc
3. fázis: Levegőöblítés – öblítőlevegő sebessége 60 mih; öblítési idő 5 perc
4. fázis: Vízöblítés – öblítési sebesség 30–60 mih; öblítési idő 3–5 perc
5. fázis: Szűrőlégtelenítés .... 1–2 perc
6. fázis: Előszűrlet – elvezetés a csatornába 3 perc
Levegővel csak szűrőlapos, szűrőgyertyás szűrőt lehet öblíteni. Levegőöblítésnél a
szűrőgyertya szára úgy van kialakítva, hogy a szűrőlap alatt az egyenletes levegőelosztás
biztosítása érdekében légpárna alakuljon ki. Drénes szűrőt levegővel nem lehet öblíteni.

3.15 ábra: Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő, nagyberendezéshez [3.14]
1 medencevíz; 2 bevezetés; 3 kivezetés; 4 szűrt víz; 5 mosóvíz; 6. zagy; 7 öblítőlevegő;
8 első szüret; 9 légtelenítés; 10 ürítés
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3.16 ábra: Castiglione-szűrő [3.5]
1 nyersvíz; 2 szűrt víz; 3 homokszűrő

3.4.4 Többrétegű vegyes töltet öblítése
Alapvetően az egyrétegű szűrő öblítési értékei az irányadóak, kivéve az öblítővíz
sebességét, amely ebben az esetben maximum 50 m/h lehet, tekintettel arra, hogy az
öblítővíz a szűrőanyagot ne hordja ki. Az öblítési technológia beszabályozása ennél a
szűrőnél a próbaüzem alatt nagyobb gondosságot igényel. A többrétegű szűrő öblítését
mindig úgy kell befejezni, hogy az öblítés végére helyreálljon a szűrőanyagok eredeti
rétegrendje. Az öblítővíz sebességét fokozatosan kell csökkenteni [3.14].

3.4.5 Aktívszén-töltet öblítése
Mivel az aktívszén-szűrő nemcsak adszorbciós, hanem mechanikai szűrőként is működik,
annak ellenére, hogy a kvarcszűrő után helyezkedik el a hézagtérfogata lassan
eltömődik. Az aktívszén-töltet térfogatsúlya lényegesen kisebb, mint a kvarc
szűrőanyagé. Ezért az öblítést nagy körültekintéssel kell végezni, hogy az öblítővíz ne
vigye magával a szűrőanyagot. Az aktívszén duzzadása nagyobb, mint a kvarc tölteté,
kb. 50%. A szűrő megengedett eltömődése 3 m.v.o., de az eltömődéstől függetlenül a
szűrőt hetente legalább kétszer ki kell öblíteni, elsősorban biológiai okok miatt. Ezenkívül
a biológiai problémák megelőzésére a szűrő öblítővizébe klórt, vagy ha a technológiában
rendelkezésre áll, ózont kell adagolni. Szokták még az aktívszén-szűrőt gőzzel is
fertőtleníteni, de az uszodatechnikában ezt az eljárást ritkán alkalmazzák. Öblítés vízzel
és levegővel történik.
1. fázis: Vízszint leengedés az elvezető bukószintig
2. fázis: Vízöblítés – öblítővíz sebessége 30 m/h; öblítési idő 2–5 perc
3. fázis: Levegőöblítés – öblítőlevegő sebessége 40–50 m/h; öblítési idő 3–5 perc
4. fázis: Vízöblítés klór vagy ózon adagolással – öblítési sebesség 30 m/h; öblítési idő
5 perc
5. fázis: Szűrőlégtelenítés ... 1–2 perc
6. fázis: Előszűrlet – elvezetés a csatornába 3 perc [3.14]

3.4.6 Nyitott depressziós szűrő öblítése
A nyitott depressziós és a zárt nyomás alatti gyorsszűrőket gyakorlatilag azonos
technoló-giával kell öblíteni. A szűrő eltömődésének mértéke ebben az esetben sem
haladhatja meg a 5 m.v.o. értéket. A szűrőágyat szintén lehet vízzel és vízzel és
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levegővel öblíteni. Az öblítéskor a szűrőréteg duzzadási magassága a zárt nyomás alatti
szűrőkhöz hasonlóan 30%.
Az öblítési fázisok és azok időtartama megegyezik a zárt szűrőével [3.14].

3.4.7 Különleges töltetek öblítése
A különleges töltet öblítése hasonló az egyrétegű kvarc töltet öblítéséhez. Tervezéskor
azonban minden esetben ajánlatot kell kérni a gyártó cégtől és a felmerülő gépészeti
igényeket ki kell elégíteni [3.14].

3.4.8 Egyéb szűrőbetétek öblítése
A szűrőbetéteket általában szállodai, vagy házi medencék szűrőiben alkalmazzák.
Eltömődés esetén, amelyet szintén manométer jelez, nem visszaöblíteni, hanem a
töltetet, helyesebben a szűrőbetétet a szűrőből ki kell venni, le kell mosni és
visszahelyezni, vagy ha a kialakítása olyan, ki kell cserélni [3.14].

3.5 Homokszűrők és szivattyú, kompakt berendezéseknél
Az ONGA-típusú homokszűrő berendezések tartályai polietilénből készülnek. A vastag falú tartályok a fürdővíz
korróziós hatásának minden esetben ellenállnak. Egy alaplapon a tartály és a műanyag szivattyú van elhelyezve.
A berendezések rendeltetése, a víz szűrése a fürdőkben. A berendezést négyállású, 3 járatú váltószeleppel kell
működtetni [3.7].

3.17 ábra: Szűrőtartály pótalkatrészeinek jegyzéke [3.7]
1 tartály; 2 gyűjtőcső; 3 szűrőkarok; 4 négyállású váltószelep; 5 „O” gyűrű;
6 szorítógyűrű; 7 leürítőcső; 8 „O” gyűrű; 9 a leürítő végelzárója; 10 alaplap;
11 összekötőcső; 12 csőbilincs
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3.6 táblázat: homokszűrő berendezések típusai [3.7]
Az ONGA típusai

Átmérő
(mm)

Magasság
(mm)

Szűrt
vízmennyiség
(50 m³/h m ²)

Szűrési
felület
(m²)

Súly
üresen
(kg)

d (mm)

DN

PA – 15 – BR 462

380

710

5,0

0,12

25

50

40

PA – 17 – BR 463

430

775

7,4

0,15

26

50

40

PA – 20 – BR 464

500

830

10,0

0,20

30

50

40

PA – 20 – BR 465

500

830

10,0

0,20

30

50

40

Csatlakozás

3.5.1 A szűrőhomok
A szűrőben csak 0,71–1,25 mm szemcsenagyságú szűrőhomokot lehet használni,
amelynek minősége megfelel az MSZ – EN 12 904 – 1999. szabvány előírásainak.

3.7 táblázat: A szűrőhomok mennyisége [3.7]
MSZ – EN 12 904
szerinti 10
homok
A berendezés
típusai

szemcseátmérő
0,71–1,25 mm
mennyisége (kg)

PA – 15 – BR
462

48

PA – 17 – BR
463

70

PA – 20 – BR
464

90

PA – 20 – BR
465
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3.5.2 A szűrőhomok kezelése, tisztítása
A tartály tetején nyomásmérő (manométer) van elhelyezve. Ezt a vízforgató szűrő üzemeltetése közben figyelni
kell. A teljesen tiszta szűrőnél a nyomás értéke az üzemi nyomásnak felel meg (PN 2,7). Amint a nyomás 0,5
barral meghaladja ezt az értéket a vízforgató szűrőt vissza kell mosni. A vízforgató szűrőben lévő kvarchomok
töltetet rendszeresen tisztítani kell a VISSZAMOSÁS és ÖBLÍTÉS műveletével. A szűrőréteg tetején és
belsejében ülepedett szennyeződéseket a víz ellenkező irányú áramoltatásával kell kimosni. A kvarchomok töltet
állapotát és töltési magasságát évente legalább egyszer vagy kétszer ellenőrizni kell. A szűrőhomok töltetet
folyamatosan és időszakosan BAYROL DECALCIT – FILTER és BAYROL – FILTERSHOCK vegyszerekkel
kell kezelni (l. a mellékelt használati utasításokat). A kvarchomok töltet ellenőrzését ajánlatos képzett
szakemberre bízni. A tartályban levő kvarchomokot tisztítani lehet. A tartályból ki kell szedni és megszárítani. A
tisztított kvarchomok töltetnek teljesen lazának kell lennie. (A homok lazán folyjon át a kézen!) Ha a
kvarchomok erősen szennyezett vagy csomósodott (mészkövesedett), akkor az egész töltetet ki kell emelni.
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Vigyázni kell, hogy a szűrőcsövek ne sérüljenek meg! A szűrőhomokban a mészlerakodást (vízkövesedést) a
BAYROL–CALCINEX POOL-vegyszer folyamatos használatával lehet megelőzni (l. a mellékelt használati
utasítást) [3.7].

3.5.3 Szűrőhomok cseréje
A szűrőhomok cseréjénél a váltószelepet a tartály tetejéről le kell szerelni. A gyűjtőcsövet
a berendezéssel szállított fehér dugóval elzárni. A légtelenítő végelzáróját levenni, a
leürítő csövet kivenni. A homokot tömlővel erős sugárban vízzel felkeverni és a leürítő
nyíláson keresztül kimosni a tartályból. Ellenőrizni a szűrőkarok állapotát és a cső
kapcsolatát. A szűrőtartályt félig megtölteni vízzel, ezután a homokot tölteni és végül
visszaszerelni a váltószelepet [3.7].
3.8 táblázat: Az ONGA homokszűrő berendezések méretei [3.7]
Jel

PA – 15
BR – 462

PA – 17
BR – 463

PA – 20
BR – 464

PA – 20
BR – 465

Magasság a csatlakozásig

A

610

680

730

880

Teljes magasság

B

710

780

830

1003

A tartály átmérője

C

380

430

500

600

A tartály magassága – szelep
nélkül

D

550

615

670

840

A berendezés hossza

E

660

700

720

900

Az ONGA berendezés típusai

Méretek mm-ben

3.5.4 A négyállású kézi váltószelep működése, üzemelés
A szűrőtartályokat a tartály tetején elhelyezett PRAHER-típusú négyállású váltószeleppel
kell működtetni. A szelep állásai: 1 szűrés; 2 visszamosás; 3 öblítés; 0 leürítés (leállás).

3.18 ábra: Az ONGA berendezés méretei [3.7]
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3.5.5 A váltószelep üzemeltetése
A homokszűrők egyik fontos eleme a váltószelep, amely három-, négy- és hatállású
lehet.
1 állás: SZŰRÉS A medencevíz szűrésnél (a víz áramlásának iránya): a medencéből → a
szivattyún keresztül a szelepen keresztül → a homok-szűrőbe → vissza (szűrve) a
szelepen keresztül → a medencébe; ilyenkor a szivattyú be van kapcsolva.
2 állás: VISSZAMOSÁS: A szűrő homoktartalmának tisztítása a víz ellenkező irányba való
áramoltatásával (a víz áramlásának iránya): a medencéből → a szivattyún keresztül → a
szelepen keresztül → a homokszűrőbe (fordított irányban) → a szelepen keresztül → a
szennycsatornába; Legalább 3 percre be kell kapcsolni a szivattyút. A művelet előtt ki
kell kapcsolni a szivattyút.
3 állás: ÖBLÍTÉS: A maradék szennyeződés eltávolítása a szűrőből (víz áramlásának
iránya): a medencéből → a homokszűrőbe (szűrés irányában) → a szelepen keresztül →
a csatornába. 1–2 percre be kell kapcsolni a szivattyút. A művelet előtt feltétlenül ki kell
kapcsolni a szivattyút.
0 állás: ÁTTELELÉS: a szelep teljesen üzemen kívül van (a rugón nincs nyomás).
Amennyiben az üzemi nyomás PN 2,2 értékre süllyed, a szűrőtartályt vissza kell mosni,
valamint rendszeresen legalább hetenként egyszer a fent leírt módon a tartályt vissza
kell mosni és öblíteni. A medence újbóli feltöltése után naponta legalább egyszer kell
visszamosni mindaddig, amíg a medencevíz teljesen tiszta és átlátszó lesz [3.7].

3.19 ábra: a váltószelep alkatrészei [3.7]
1 fogantyú; 2 biztosító csapszeg; 3 „O” gyűrű 40,65 x 5,33; 4 alátét POM
d = 51 x 1,25 mm; 5 „O” gyűrű 21,82 x 3,53; 6 „O” gyűrű 40,65 x 5,33;
7–8 csapszeg 8 x 50; 9 csúszógyűrűs tömítés; 10 „O” gyűrű 123,42 x 3,53;
12 fedél; 13 nyomórugó; 14 szelepbetét; 15 „O” gyűrű 142 x 6; 16 légtelenítő
csavar; 17 „O” gyűrű 12 x 2; 18 szelepház; 19 szelep kosara
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3.9 táblázat: a váltószelep lehetséges meghibásodásai [3.4]
A meghibásodás vagy
A hiba vagy üzemzavar oka A meghibásodás
üzemzavar
megszüntetése
Néhány egymás után
A visszamosás hatása
A szűrőtartályban a
következő visszamosás és
gyenge
szennyeződés eltömte a
öblítés szükséges. Ha a
homokot, vagy
többszöri visszamosás
mészlerakódás keletkezett,
eredményes, ki kell nyitni a
lehetséges, hogy a
szűrőtartály fedelét és
szivattyú meghibásodott
megvizsgálni a homok
állapotát. Ha az
megkeményedett
mészlerakódást oldó
vegyszerrel lehet kezelni,
esetleg szűrőhomokot kell
cserélni. A szivattyút
szakemberrel meg kell
vizsgáltatni
A váltószelepet
A hatjáratú váltószelep
A medence vize a
szakemberrel meg kell
visszamosás után is zavaros alkatrészei(tömítése,
vizsgáltatni. A hibás
rugója) meghibásodott a
vagy szennyezett a
alkatrészeket ki kell
szennyezett víz visszafolyik
rendszeres vegyszeres
cserélni, ha a javítás nem
a medencébe
vízkezelés ellenére
eredményes, a vízforgató
rendszer többi részén kell
keresni a meghibásodást
A homokszűrő tartályt meg
Öblítés közben homok
A meghibásodás
kell vizsgálni, a homokot ki
jelenik meg
valószínűleg a
kell üríteni. A
szűrőtartályban van (pl. a
meghibásodást
szűrőkarok törése,
szakemberrel ki kell
repedése, lazulása)
javítani.
A váltószelepet szakeberrel
A váltószelep alkatrészei
Öblítéskor vagy
elkoptak; a csatornahálózat meg kell vizsgáltatni. A
visszamosáskor a
hibás alkatrészeket ki kell
medencében szennyeződés, helyett a szennyezett víz
cserélni
visszafolyik a medencébe
piszokfelhő jelenik meg
A váltószelepet szakeberrel
A medencéből több víz fogy Lehetséges, hogy a
meg kell vizsgáltatni. A
el mint amennyit a párolgás váltószelep meghibásodott
hibás alkatrészeket ki kell
és a szelepen keresztül a
indokolna
cserélni
víz elfolyik a csatornába

3.5.6 A szivattyú
Az ONGA berendezés tartozékai a BR – 400 típusú önfelszívó beépített előszűrővel
ellátott üvegszál-erősítésű szivattyúk. Ezeket egyszerűen dugaljba lehet csatlakoztatni.
Az uszoda-víz korróziós hatásának minden tekintetben ellenállóak. A szivattyúk
teljesítménygörbéit a 3.21 ábra mutatja be.
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3.20 ábra: üvegszálerősítésű szivattyúk [3.7]
3.10 táblázat: szivattyúk típusai [3.4]

A
szivattyú
típusai

A szivattyú
teljesítménye
H = 8,0 m –
nél
(m³/h)

Névleges
teljesítményfelvétel
(kW)

PA – 15 – BR
462

BR – 462 E

6,0

0,25

PA – 17 – BR
463

BR – 463 E

8,0

0,37

PA – 20 – BR
464

BR – 464 E

11,0

0,55

PA – 20 – BR
465

BR – 465 E

13,0

0,75

Az ONGA típusai

3.21 ábra: szivattyú jelleggörbék [3.4]
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3.22 ábra: A szivattyú alkatrészei [3.7]
1 tengely; 2 tengelyhüvely „O” gyűrűje; 3 szivattyú lapja; 4 fedő „O” gyűrűje; 5 eltérítő
vezetőkerék; 6 csúszógyűrűs tömítés; 7 járókerék; 8 szivattyúház; 9 csavarok; 10
csavaralátétek; 11 motor; 12 visszacsapó szelep; 13 csavar; 14 szűrőkosár; 15 „O”
gyűrű; 16 szűrőkosár fedele; 17 légtelenítő zárófedele; 18 „O” gyűrű; 19 ragasztható
karmantyú; 20 hollandi anya; 21 szívóoldali hollandi; 22 csatlakozódoboz fedele; 23
szellőzőbúra; 24 kondenzátor
A szivattyú üzemeltetési költségei
A szivattyú üzemeltetési költségeit az elektromos áram kWh-ban megadott fogyasztása
határozza meg. A szivattyú adattábláján rendszerint meg van adva a névleges felvett
teljesítmény. A szivattyú üzemeltetési költségét úgy határozzák meg, hogy a szivattyú
motorjának felvett teljesítményét (amely rendszerint kisebb, mint a szivattyú motorjának
adattábláján feltüntetett névleges felvett teljesítmény) megszorozzuk a szivattyú
üzemeltetési idejével, órákban. A kapott eredményt megszorozzuk 30-cal és az
elektromos áram árával, így kapjuk meg a szivattyú üzemeltetési költségét [3.4].

3.5.7 Üzembe helyezés
A homokszűrő berendezést szakmai jogosítványú cég szerelheti. Első lépésként
szűrőhomokkal feltölti a tartályt. Csatlakoztatja a szivattyút az áramellátáshoz. Beállítja
az üzemi nyomást, amelynek értékét közli az üzemeltetővel. Ajánlatos azt a
manométeren is megjelölni. Az előírások szerinti biztosításokat az áramellátó rendszerbe
fel kell szerelni. Az üzembe helyezés előtt a szivattyú szálfogójának szűrőkosarát a
szívónyílásig fel kell vízzel tölteni. A beindítás után a szivattyú működését a (forgás
irányát) ellenőrizni kell. A medencevízszint alatt elhelyezett berendezésnél a nyomó– és
szívó csővezetékbe elzáró csőszerelvényeket (pl. szelepeket) kell felszerelni. A töltésnél a
nyomóoldali szelepet kinyitni és lassan vízzel tölteni a szivattyút a szívóoldali szelep
folyamatos nyitásával. Az üzembe helyezésnél a szivattyú szűrőkosarának fedelét le kell
szerelni, ezt követően a szűrőkosarat vízzel fel kell tölteni. A fedelet vissza kell csavarni.
A váltószelepet VISSZAMOSÁS állásba helyezzük, legalább 1 percig működtetjük a
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szivattyút, ezután lekapcsoljuk. A váltószelepet a SZŰRÉS állásba kell helyezni a
szivattyút néhány percig működtetni. A manométeren a nyomást figyelni kell és beállítjuk
az üzemi nyomást. A szűrőhomok feltöltése után a váltószelepet vissza kell szerelni, a
tartály peremét megtisztítjuk a homoktól, a gyűjtőcső bedugaszolását ki kell venni, majd
a megfelelő tömítések elhelyezése után a váltószelepet fel kell tenni és meghúzni,
valamint csatlakoztatni a csővezetéket a váltószelephez. A szivattyú szűrőkosarát
ellenőrizni és folyamatosan tisztítani kell. A légtelenítésnél a leürítőcső végelzáróját
kézzel kell lecsavarni. Szerszámot (fogót stb.) nem szabad használni. A szűrőhomok
állapotát folyamatosan kell ellenőrizni, esetleg cserélni. Télen a váltószelepet az
ÁTTELELÉS állásba kell állítani A szívó– és nyomóvezetékben felszerelt szelepeket el kell
zárni. A berendezést – a szűrőtartályt és a szivattyút vízteleníteni (leüríteni) kell. Ha
lehetséges a szivattyút leszerelni és fagymentes helyen tárolni. Az áttelelés vagy
hosszabb leállás után a szivattyút kézzel (csavarkulccsal stb.) a szellőzőbúra leszerelése
után néhányszor forgatni kell [3.7].

3.5.8 Biztonsági követelmények
A szűrőt tilos a vízvezetékre közvetlenül csatlakoztatni!
A szűrőt az üzemeltetés közben légteleníteni kell!
Az üzemi nyomás nem haladhatja meg a PN 2,7 értéket!
A vízhőmérséklet nem haladhatja meg a +35 °C-ot!
A szűrőt nem szabad oldószerekkel kezelni vagy tisztítani. Károsítja a műanyagot!
A szivattyú minden bekapcsolása (üzemeltetése) után légteleníteni kell.!
A váltószelepet a szivattyú bekapcsolt állapotában tilos átváltani!
Amíg a szűrőtartály nyomás alatt van, tilos a váltószelepet leszerelni!
A váltószelepet csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a használati utasítás
teljes tartalmát!
A berendezés karbantartását és javítását csak szakmai jogosítvánnyal rendelkező
személy végezheti!
A berendezés esetleges meghibásodásánál ajánlott a szerviz igénybevétele!
A javítások előtt a berendezést áramtalanítani kell!
A szivattyút a szűrőkosár nélkül nem szabad üzemeltetni!
A homokszűrőben csak uszodavegyszereket lehet használni. Nem szabad használni:
rézgálicot, kénsavat, sósavat, klórlúgot (fehérítőlúgot) [3.7]!

3.5.9 Lehetséges meghibásodások
A homokszűrő tartályokat és a négyállású váltószelepeket nagyobb karbantartási és
javítás nélküli működésre alakították ki. A gyárban a szállítás előtt minden szivattyút és
szelepet működés közben gondosan ellenőriznek. Az esetleges meghibásodásokat
elsősorban a mozgó alkatrészeknél és csatlakozásoknál kell keresni. A leggyakoribb
meghibásodásokat a következő táblázat foglalja össze [3.7] .
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A meghibásodás
A manométeren mért
nyomás meghaladja a
PN 2,5 értéket

A szűrési teljesítmény
gyenge, a
manométeren mért
nyomás erősen a
PN 2,5 érték alá
süllyedt
A vízforgató rendszer
nem működik
rendeltetésszerűen
A medencevíz
elszíneződött,
zavarosodott
A szivattyú nem
működik

3.11 táblázat: Hibakeresési táblázat [3.8]
A hiba lehetséges oka
A meghibásodás megszüntetése
Többször visszamosni esetleg a
A csővezetékek
szűrőhomok töltetet tisztítani/kieltömődtek
A szűrőkarok a tartályban cserélni kell
eltömődtek (vízkövesedés) A csöveket tisztítani kell
A szűrőkarokat BAYROL DECALCIT–
FILTER-rel kell tisztítani
A szivattyú szűrőkosara
vagy a lefölözőedények,
esetleg a túlfolyóvályú
eltömődött

Tisztítani a vízforgató rendszert

A szűrő, a szivattyú
esetleg
a váltószelep eltömődött
vagy meghibásodott
Fémek, algák a vízben,
üzemeltetési hibák

Az egész rendszert ellenőrizni,
tisztítani kell. Ajánlott a szerviz
igénybevétele

A hálózati csatlakozó
nincs jól bedugva
A tengely beszorult
Nincs áramszolgáltatás

A szivattyú működik, Levegőt szív fel
de nem szív fel vizet

Túlmelegedés miatt
leáll a szivattyú, mert
a túlterhelésvédelem
működésbe lépett

Szilárd anyag leállította a
járókereket
A szivattyú kenés nélkül
maradt

A szivattyú nem indul
ehelyett búgást lehet
hallani.
A szivattyú állandóan
kikapcsol, megáll a
működés, működés
közben rendellenes
zaj hallatszik

A kondenzátor
meghibásodott, esetleg
beszorult a tengely
A biztosítás hibás, vagy
nem felel meg a
szivattyúnak

143

Szakembert kell hívni

Bedugni vagy ellenőrizni a
csatlakozót
Ellenőrizni az áramszolgáltatást
Levenni a motor szellőzőbúráját a
tengely végén lévő horonyban
csavarhúzóval a tengelyt forgatni
A szivattyút beindítani és ellenőrizni
a szívóvezeték csatlakozását
(tömítését)
Ellenőrizni a visszacsapószelep
működését
Áramtalanítani a szivattyút
Tisztítani a szivattyút a szervizben
A kenést ellenőrizni, pótolni
A túlmelegedés okát a szervizzel
eltávolítani
A kondenzátor cseréje

A biztosítás ellenőrzése, esetleg
cseréje

3.6 Medencék tisztítása
Porszívózás
A medence fenekén kiülepedett szennyeződéseket porszívózással távolíthatjuk el. A
porszívó gégecsövét csatlakoztatni kell a fölözőbe, vagy a medence falába épített
porszívócsatlakozó idomhoz. A rendszerbe épített csapokat úgy kell állítani, hogy a
porszívó kefe hatékonyan szívjon. Ha nagy mennyiségű üledéket kell eltávolítanunk,
célszerű a kezelőszelepet „ÜRÍTÉS” állásba tenni. Ilyenkor a felszívott, erősen
szennyezett víz szűrés nélkül kiürül a rendszerből. A hiányzó vízmennyiséget pedig friss
víz pótlásával kell biztosítani. A másik, vagyis tulajdonképpen normál esetben a
porszívózással felszívott kevéssé szennyezett vizet a szűrőbe vezetjük, szűrés után pedig
vissza a medencébe. Ebben az esetben fontos, hogy a porszívózás után azonnal végezzük
el a szűrőöblítést.

3.23 ábra: Medenceporszívó [3.7]
A víz alatti medencefenék-tisztító feladata a medence fenéklemezére és oldalfalára
lerakodott szennyeződések eltávolítása anélkül, hogy a vizet a medencéből le kellene
engedni. A fenéktisztító berendezés működését tekintve kétféle lehet: hidraulikus és
elektromos. A hidraulikus fenéktisztítót általában kisebb medencékhez használják. Ebben
az esetben a szívóhatást a forgatószivattyú biztosítja, oly módon, hogy a fenéktisztító
egy flexibilis csővel közvetlenül a forgatószivattyú szívó vezetékéhez van csatlakoztatva.
Skimmeres medencénél ez közvetlenül a skimmer szívócsonkjához való csatlakozást
jelenti, feszített víztükrű medencénél pedig egy külön, erre a célra kialakított vízszint
alatti csatlakozáshoz. A felszívott szennyezett víz a szivattyún keresztül vagy csatornába,
vagy szűrőre kerül. A fenéktisztító mozgatása a medence széléről kézzel történik,
teleszkópos rudazat vagy hidromotor segítségével. A berendezés előnye, hogy olcsó,
hátránya, hogy a flexibilis szívócső-csatlakozás, valamint a rudazatos mozgatás miatt,
csak kisebb medencéknél használható [3.5].
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3.24 ábra: Hidraulikus fenéktisztító [3.5]

Az elektromos fenéktisztító nagy, közösségi medencékhez alkalmas, önjáró berendezés.
Elektromos megtáplálása transzformátoron keresztül törpefeszültséggel történik
úszókábel segítségével. A fenéktisztítóba egy nagy teljesítményű szivattyú van beépítve,
mely egy cserélhető, illetve tisztítható szűrőbetéten keresztül szívja át, vízzel együtt, a
medencefenékre lerakódott szennyeződést, a megtisztított vizet pedig visszanyomja a
medence vízterébe. A fenéktisztítók, a nevükkel ellentétben, a medencefal tisztítására is
alkalmasak. A berendezések távirányíthatók, programozhatók. Vannak olyan típusok is,
melyek „megtanulják” a medence alakját és a leggazdaságosabb útvonalat választva
bejárják annak egész felületét. A feltétel csak annyi, hogy a következő tisztítási
alkalommal ugyanazon geometriai helyre és pozícióba kell a gépet a medencébe helyezni.
Az elektromos fenéktisztító ára az igényelt szolgáltatásoktól függően tág határok között
változik. Villamosenergia-igénye kb. 1,5–3,5 kW [3.5].

3.7 Rendelet a közfürdők létesítésének
közegészségügyi feltételeiről

és

üzemeltetésének

3.7.1 Közfürdő létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz
minőségére vonatkozó részletes szakmai előírások
3.7.1.1 A közfürdő létesítése
1. Medencés közfürdőben előfürdés céljára hideg-meleg vizes zuhanyozókat kell
létesíteni. A zuhanyozók legkisebb száma úgy határozandó meg, hogy a legnagyobb
egyidejű benntartózkodó létszámra számolva 50 fő/1 db zuhany legyen, de nemenként 5
zuhanyozónál kevesebb nem engedhető meg. A 200 főnél kisebb befogadóképességű,
egyidejűleg egyenletesen terhelt közfürdő esetén nemenként 5 zuhanyozónál kevesebb is
lehet, de nemenként legalább 2 zuhanyozó működtetése szükséges. E szabály azonban
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nem alkalmazható a kis befogadóképességű, egyenlőtlenül terhelt közfürdő (pl.
tanuszoda) esetén. 1000 főnél nagyobb befogadóképesség esetén 75 fő/1 zuhanyra, de
legalább 20 db-ra van szükség. Az így meghatározott zuhanyok számába a lábmosókhoz
vagy a napozóterületre telepített zuhanyok nem számolandók be.
2. Minden közfürdőnél a megengedett egyidejű legnagyobb fürdővendégszámnak
megfelelő, az Országos Építésügyi Szabályzat szerinti, nemenként elkülönített illemhelyet
kell létesíteni, amely a fürdőmedencétől, illetve a fürdésre használt víz partvonalától nem
lehet 200 m-nél távolabb.
3. Közfürdő kommunális szennyvizét – beleértve a kádfürdő és előfürdő (zuhanyozó)
szennyvizét is – szennyvízként kell elvezetni. A medence vize csapadékvízként vezethető
el. A visszaforgató öblítő vize szennyvízcsatornába vezetendő. Amennyiben ez nem
valósítható meg, úgy a befogadóra vonatkozó előírások betartásával – szükség esetén
előtisztítás után – csapadékvízként elvezethető [3.6].
4. Építészeti és kertészeti kialakítással biztosítani kell, hogy nyitott medence csak
előfürdőn vagy lábmosón keresztül legyen megközelíthető. Az ilyen medence körüljáró
felületét csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal kell ellátni. Erről a felületről a
csapadékvíz a medencébe vagy a medence túlfolyóvályújába nem juthat.
5. Lábmosót kell létesíteni és üzemeltetni, ha az előfürdő a medencétől 10 m-nél
nagyobb távolságra van, és a medence – fedett uszodáknál a medencecsarnok – az
előfürdő kikerülésével is megközelíthető (pl. strandon vagy nyitott úszómedencénél). A
lábmosó átfolyó rendszerű legyen (óránként legalább kétszeres vízcserével), és a víz
tartalmazzon fertőtlenítőszert, amely vízforgatással is biztosítható.
6. Gyógyászati szolgáltatást is nyújtó közfürdőhöz vagy közfürdőrészleghez tartozó
fürdőmedencéket, kezelőhelyiségeket és az ezekhez rendelt kiszolgáló helyiségeket az
építési előírások betartásával úgy kell kialakítani, hogy közöttük a közegészségügyi
előírások betartását szolgáló, a betegellátás rendjéhez igazodó optimális kapcsolat
legyen, és egy funkcionális egységet képezzenek.
7. A vízellátó vagy a vízforgató rendszer önműködő vagy gépi erővel működtetett
zárószerkezeteinél üzemzavar esetére gondoskodni kell a kézi elzárhatóságról.
A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a
megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terhelésekor sem lehet kisebb.
Vízforgató rendszer esetén a vízfelületből számított legnagyobb terheléshez tartozó érték
50%-ánál, töltő-ürítő rendszer esetén a vízfelületből számított maximális terheléshez
tartozó érték 30%-ánál.
Csak az üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medencét szabad
használni. Vízforgatásos rendszer esetén a medencén átáramló víznek olyan
fertőtlenítőszerszintet kell tartalmaznia, amely biztosítja, hogy hatására a medence
bármely pontján a coliformszám 1 perc alatt legalább két nagyságrenddel (99%-kal)
csökken.
A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha:
 a medence hidraulikai kialakítása megfelel az 1. pontban foglaltaknak, és
 gyógymedence esetén a medence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz
gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés
nem károsítja, továbbá
 a fertőtlenítéshez a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hozzájárult.
A víz összetételét meg nem változtató, fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás (pl. UVbesugárzás) megengedett.
8. A vízforgató berendezéssel üzemelő medencében évente legalább kétszer kell teljes
vízcserét végrehajtani.
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9. A vízforgató berendezéssel üzemelő medence soron kívüli leeresztése és tisztítása
szükséges, ha
 a medencében lévő víz összetétele a pótvízétől, illetve az ME–10–204 számú
műszaki előírástól eltér, kivéve, ha a próbaüzemi eredmények alapján a
szabványban előírttól eltérő határértékeket állapítottak meg, és ennek megfelelő
az összetétel,
 a medence fenekén és/vagy falán szennyezés (iszap, algabevonat) rakódik le, és
megfelelő tisztítóberendezés hiánya vagy hibája miatt a tisztítás üzem közben
nem oldható meg.
10. Töltő-ürítő medencénél teljes vízcsere szükséges:
 50 m3-nél kisebb gyógy– és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges
terhelés 30%-ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta,
 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta,
 300–800 m3-es medence esetén legalább 2 naponta,
 800–1600 m3-es medence esetén legalább 4 naponta,
 1600 m3-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta
 töltő-ürítő medence soron kívüli leeresztése, takarítása és fertőtlenítése
szükséges, ha rendkívüli szennyezés fordul elő.
11. Vízforgatásos rendszer esetén a rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának
megfelelő friss (pót-) víz vezetendő az ME–10–204 számú műszaki előírásban előírtak
szerint, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőnként 30 liter.
12. A közfürdőmedence vizébe csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett
vegyszer és fertőtlenítőszer adagolható.
13. A vízforgató nélküli gyermekmedence vizének hőmérséklete 30 °C-nál nem lehet magasabb [3.6].

3.7.1.2 A közfürdő terhelése
1. A közfürdő üzemeltetőjének ki kell számolnia, írásban rögzítenie, az illetékes vízügyi
hatósággal és a kistérségi népegészségügyi intézettel jóváhagyatni a megengedett
egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést.
2. A közfürdő egyidejű legnagyobb terhelése egyenlő a közfürdő területén fürdés céljából
egyidejűleg tartózkodó személyek legnagyobb számával. A közfürdő napi terhelése
egyenlő a közfürdő területére egy nap alatt – nyitástól zárásig – fürdés céljából belépő
személyek számával.
3. Csökkenteni kell a közfürdő megengedhető terhelését minden – ideiglenesen vagy
véglegesen – üzemen kívül lévő medence vízfelületéből számított létszámmal,
függetlenül a pihenőfelület nagyságától.
4. Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a közfürdő területén tartózkodó személyek
száma, valamint a közfürdő napi terhelése mindenkor megállapítható legyen.
5. A megengedett legnagyobb terhelést nem szabad túllépni.
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6. Mesterséges közfürdő megengedett egyidejű legnagyobb terhelése úgy határozandó
meg, hogy az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetőségét kell megállapítani,
összegezni, majd az összeget a fürdő jellegétől függő „k” (módosító állandó) számmal
szorozni
N = k (N1 + N2 + ...)

(3.6)

ahol N1, N2 ... az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetősége (a 7. pont szerint).
k = 1 a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőben, gőzfürdőben,
k = 1,25 fedett uszodában,
k = 1,6* olyan uszodában, ahol nyitott medence is van,
k = 2,5* strandon (a terápiás– és gőzmedence vízfelülete csak k = 1 szorzóval vehető
figyelembe).
A *-gal jelzett értékek csak akkor alkalmazhatók, ha a pihenést szolgáló területre előírtak
biztosítottak.
7. Az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetősége a vízforgató berendezések
teljesítményéből, illetve a medencék vízfelületéből és a vízcsere mértékéből határozható
meg:
a) a vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén 1 főre óránként legalább 2 m3
visszaforgatott víznek kell jutnia az ME–10–204 számú műszaki előírás szerint,
b) töltő-ürítő medence esetén 1 főre legalább 1 m3 víznek kell jutnia, vagyis a medence
napi terhelése legfeljebb annyi fő lehet, mint ahány m3 a bevezetett friss víz mennyisége.
8. A 7. pont szerinti számításnál a folyamatos vízcsere céljából bevezetett víz
mennyisége mellett a frissen feltöltött medence térfogatának 50%-a is figyelembe
vehető. Ha a medence vizét nem cserélik naponta, az üzemidőn kívül bevezetett friss víz
mennyisége is figyelembe vehető, de legfeljebb a medencetérfogat 50%-a. Az egyidejű
tényleges terhelés ebben az esetben is a medence vízfelülete alapján határozható meg a
következők szerint:
A medence fajlagos terhelése – a medence rendeltetésétől függően az alábbi értékeket
sem a vízforgatásos, sem a töltő-ürítő rendszer esetén nem haladhatja meg [3.6]:
Medence rendeltetése
Fajlagos terhelés: fő/m2
gyermek- és parancsolómedence
0,5
tanmedence
0,35
meleg vizű ülőmedence
0,4
strand– és úszómedence
0,2

3.8. Hulladékvizek kezelése, elhelyezése
A vízforgatásos rendszerű uszodatechnikában a medencevízből kiszűrt anyagok a
szűrőrétegben maradnak. A kiszűrt anyagok kivonása a homokrétegből a rendszeres
szűrő visszaöblítés által történik. Az ehhez szükséges vizet a kiegyenlítő tartályból veszik
el, az ennek megfelelő frissvizet pedig a medence vízkörébe töltik vissza. A töltővíz
minőségét jogszabályok határozzák meg. Az ivóvíz minőségének meg kell felelnie az
ivóvíz-rendelet követelményeinek. Ennek biztosítására – amennyiben szükséges – a vizet
előkezelni kell. A friss vizet ezenkívül a zuhanyozókban és más egyéb célra használják,
ahol minden esetben kommunális szennyvíz minőségű hulladékvíz keletkezik. Az eddigiek
során az uszodavíz kezelésnél csak a belső vízkör kezelése volt megszokott. Ma már a
konvencionális vízkezelésen túl adottak azok az eljárások, amelyek felhasználása egy
sokkal magasabb tisztítási fokot biztosít. Természetesen a műszaki megoldás beruházási
költségével mindig szembe kell állítani [3.15]:
148





a vízvisszanyeréssel megtakarított víz– és szennyvízdíjat,
a vízvisszanyeréssel elérhető energia-nyereséget,
az élővíz ill. csatorna határértékek túllépéséért fizetett, vagy fizetendő bírságot.

3.8.1 Hulladékvizek típusai
Előkezelő egységek visszamosó vizei
Amennyiben a frissvíz pótlásra használt víz nem felel meg az ivóvíz-rendelet
követelményeinek, az alábbi előkezelő egységek, berendezések használatából eredő
hulladékvíz fajták a leggyakoribbak:vastalanító berendezés visszamosó vize, ammóniamentesítés törésponti klórozással, szénszűrő visszamosó vize, lágyító vagy nitrátmentesítő regenerátuma és mosóvize, ammónia mentesítés ioncserével (ioncserélő
gyantán vagy zeoliton) [3.15].

3.8.2 Vízforgatásos medencék hulladékvizei
A homokszűrő visszamosatásából származó hulladékvízben optimális esetben csak a
lebegőanyag-tartalom magas. A rosszul méretezett, tervezett homokszűrök, valamint a
holt terekkel rendelkező rossz hidraulikájú medencék homokszűrőjében azonban magas
az alga és szervesanyag-tartalom, ami az átlagosnál több vegyszert igényel. Így a
visszamosó vizeknél a lebegőanyagon felül élővizeket károsító vegyszermaradványokkal
is számolni kell, ezért kezelésük szükséges. A vízforgatásos medencék üzemeltetése
során félévente egyszer teljes vízcserét kell végrehajtani. Az így keletkező hulladékvizet
közvetlenül élővízbe vagy csatornába engedik ki. Ilyen esetekben az üzemeltető
kötelessége biztosítani, hogy a hulladékvízben a felhasznált fertőtlenítő és algamentesítő
szerek valamint az egyéb összetevők koncentrációja ne haladja meg a kibocsátási
előírások szerinti határértékeket (jól alkalmazott vízkezelési technológia esetében ez
automatikusan teljesül), amelyeket a következő táblázat tartalmazza [3.15].
3.12 táblázat: hulladékvízben a vegyszerek megengedett határértéke [3.15]
pH-érték

6,5–9,0

6,5–10

Dikromátos oxigén fogy.

75–150 g/m3

1200g/m3

Összes lebegőanyag

100–200 g/m3

150g/m3

Aktív klór

2 g/m3

30 g/m3

Ammónia

5–10 g/m3

150 g/m3

Összes só

Szabályozás alatt

2500 g/m3

3.8.3 Töltő-ürítő medencék elfolyó vizei
Töltő-ürítő rendszerben ma már csak azokat a gyógyhatással bíró vizeket használhatják,
amelyeknek gyógyhatása a vízforgatás rendszerben megváltoznak. Az esetek
többségében az elfolyó gyógyvizek magas só– és szervesanyag-tartalommal, szervetlen
és humin eredetű ammóniatartalommal, esetlegesen algaölő szerek maradványaival
szennyezettek. Ebben az esetben van szükség a legnagyobb költséggel járó
megoldásokra. Ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek: az elhasznált
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gyógyvíz hőtartalmának hasznosítása, az elhasznált gyógyvíz tisztítás utáni
visszasajtolása tilos, a geológiai problémák elkerülésére, az elhasznált gyógyvíz értékes
anyagainak kinyerése, a tisztított víz hasznosítása [3.15].

3.8.4 Hulladékvizek kezelése, elhelyezése
A vastalanító berendezés töltetét ellenáramban naponta szükséges visszamosni. Ezek a
műveleti szennyvíz mennyiségek a berendezés konstrukciójától, a szűrőágy térfogatától
függnek. Az ún. mosási fázis 20–40 m/h sebességgel 10–30 percig tart. A visszamosás
hatásosságát levegővel lehet segíteni. Ebben az esetben a felhasznált vízmennyiség
csökkenthető. Az ún. utómosási fázis paraméterei a működési fázis paramétereihez
hasonlóak, kb. 10 m/h sebességű és üzemi áramlási irányú. A vastalanító berendezés
mosóvizeinek további kezelését az teszi indokolttá, hogy általában nagy a lebegőanyagtartalmuk. Ez származhat: a nyersvíz lebegőanyag tartalmából, feloxidálódott és kivált
vas-hidroxid pelyhekből, az elporladt töltetből.
A 912002. (III. 22.) Korm.rendelet, valamint a 20412001. (X. 26.) Korm.r. szerint
fontos, hogy az élővíz, ill. közcsatorna határértékek területi kategóriától függő
paramétereit betartsák.
Ilyenek ebben az esetben [3.15]:
Élővíz
Közcsatorna
KOl (mg/l)

75–150 g/m3

összes lebegőanyag 100–200 g/m3
összes vas
10–20 g/m3
összes mangán
2–5 g/m3

1000–1500 g/ m3
100–150 g/m3
10–20 g/m3

A határértékek betartása érdekében a visszamosó vizeket ún. dréncsövezett homokágyra
vezetik, ahol lassú szűréssel a víz átszűrődik, az iszapot pedig a homokágy tetejéről
eltávolítják. Homokágy helyett használatos a zsákszűrős megoldás is.
Szükséges a vasiszap minősítése:
 Amennyiben az iszap csak vastartalommal bíró, „közönséges” vasiszap, úgy az
esetek
többségében
kommunális
hulladéktárolón
lerakható,
esetenként
talajjavításra is használható.
 Amennyiben a vastartalom mellett mangántartalmú is, úgy csak veszélyes
hulladéktárolóra kerülhet.
 Egyéb nehézfém, fenol, arzéntartalom esetén csak veszélyes hulladéktároló jöhet
szóba.
A bejövő víz ammóniamentesítése esetén az egyik szóba jöhető eljárás a törésponti
klórozás. A törésponti klórozásnál alkalmazott aktívszén szűrő visszamosó vize csak
akkor okoz problémát a csatornába vagy élővízbe történő kibocsátásával, amennyiben az
előkezelési technológia rosszul tervezett (pl. a vastalanítást az aktívszén-szűrő végzi).
Esetlegesen számolni kell az elporladt szén szennyvízben történő megjelenésével.
Élővízbe történő kibocsátásnál be kell tartani a maximálisan megengedett 2 mg/l klór
szintet. Amennyiben a fenti hulladékvizet a kommunális vizekkel keverve bocsátják ki, a
szükséges végponti fertőtlenítést biztosítani lehet. Nagy keménységű, valamint
határérték feletti nitráttartalmú vizek esetében szükséges a víz lágyítása illetve
nitrátmentesítése ioncserélő eljárással. A berendezés kimerülésekor töltetét regenerálják.
A regenerálás analitikailag tiszta NaCl tablettákkal történik. A folyamat során a
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keménységet okozó ionok illetve a nitráttartalom az ún. regenerátum folyadékba kerül,
amelyet hulladékvízként szintén el kell helyezni. Ilyenkor az alábbi hulladékvizek
keletkezhetnek:
 Lágyító vagy nitrátmentesítő regenerátuma és mosóvize. A regeneráláskor
keletkező nagy sótartalmú regenerátum közvetlenül élővízbe (Na-egyenérték
probléma miatt) vagy csatornába nem bocsátható. Előrelépést jelent az ún.
„ellenáramú” berendezések használata, amelyeknél a regenerálásra használt só
mennyisége kb. a fele az egyenáramú berendezéshez használt sómennyiségnek. A
regenerátum és a mosóvíz térfogatáramainak beállítása szükséges (hígítási
szorzó).
 Ammóniamentesítés (természetes ioncserélőként használt zeolit tölteten)
regenerátuma és mosóvize. A zeolit regenerálásakor keletkező nagy sótartalmú
regenerátum problémája teljesen hasonló a lágyításkor vagy a nitrát
mentesítéskor keletkező regenerátuméval, kiegészítve az ammóniára betartandó
(élővíznél pl.: 2–10mg/l) határértékkel [3.15].

3.8.5 A hulladékvizek újrahasznosításának módjai


Hőhasznosítás
(pl.
hőszivattyúval).
Az
elfolyó
hulladékvizek
jelentős
hőtartalommal rendelkeznek. Az ismert hőszivattyús megoldásokkal az elfolyó
termálvizek hőtartalma felhasználható egyrészt a bejövő vizek fűtésére, másrészt
a fűtésrendszerekben történő rásegítésre. A hővisszanyerés során elért „másik
oldal” vagyis a hűtés folyamata jól hasznosítható a termálvíz értékes anyagainak
kinyerésekor, a felkoncentrált sótartalom utáni kristályosítási folyamatban. Ez a
hasznosítás a szennyvizek minden fajtájára alkalmazható.
 Ultraszűrővel történő baktériummentesítés, szűrés és újrafelhasználás. Az
ultraszűrés a O, l mikron alatti szűrési tartományban történő szűrési művelet,
amelyet a membrán-szeparációs technológiában használnak. Ezekkel a
membránszűrési folyamatokkal különböző célú és eredményű szűrés végezhető.
Az uszodai gyakorlatban a mikro– és az ultraszűrés hasznosítható. Attól függően
hogy milyen membrán típust választanak, mikroorganizmusokat, vagy különböző
molekulatömegű szerves alkotórészeket tudnak eltávolítani. Ezek a szűrési
eljárások egyidejűleg eltávolítják a lebegőanyagokat és a kolloid szennyezőket is.
Fenti előnyös tulajdonságaiknak köszönhetően kiválóan használhatóak uszodai
vizek vagy szűrőberendezések visszamosó vizeinek kezelésére.
Alkalmazásuk korlátai: viszonylag magas bekerülési költség, így betervezésük előtt
szükségszerüen gazdaságossági költségkalkulációt kell végezni.
Alkalmazásuk előnyei: az egyébként elvesző víztömegeket lehet újrahasznosítani (pl.
szűrőöblítésre, kommunális célra) [3.1].
A hulladékvizek értékes anyagainak kinyerése
Membránszeparációs technológiával a gyógyvizek két részre bonthatók. Az egyik rész a
gyógyvízben lévő sók koncentrátuma, a másik egy minimális sótartalommal bíró,
szennyezőanyag-mentes, újra felhasználható vízmennyiség. A két fázis aránya mindig a
bemenő sótartalom függvénye. A sókoncentrátum további kezelésével (pl. bepárlással,
vagy hűtéssel) a termálvizek értékes anyagai (pl. alkáli és alkáli földfém sók) kristályos
formában kinyerhetők (pl. sárvári termálkristály).
Az eljárás használatának célja lehet:
 gazdasági motiváció,
 szennyvízprobléma.
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Az első esetben pontosan tervezni kell, hogy a gyógyvíz mely alkotóit (pl. NaCl-, jód-,
bróm-tartalom) milyen technológiai lépésekkel, milyen gazdasági mutatókkal érdemes
kinyerni.
A második esetben az élővíz és a közcsatorna határértékek szabják meg, hogy az elfolyó
gyógyvíz mely alkotóit (szervesanyag-tartalom, szulfidok, ammónia, fluoridok, arzén,
bárium, cianidok, fémek, hőterhelés), milyen technológiai lépésekkel, milyen gazdasági
mutatókkal tudják eltávolítani [3.15].

3.8.6 A hulladékvizek elhelyezésének lehetőségei
Az eddigiek során a hulladékvizek lehetséges kezelési módozatai kerültek ismertetésre.
Elhelyezési lehetőségeiket kezelésük határozza meg. Kezelési technológiájuk
kialakításakor el kell dönteni, hogy szennyvízként kibocsátják vagy további felhasználásra
alkalmazni kívánják:
 használt vízként (szűrő-mosató vízként, kommunális öblítő vízként),
 öntőző vízként,
 fürdővízként.
Az oldott anyagok eltávolításánál két csoport különböztethető meg. Az egyik csoport az
extem (kívülről behozott) anyagok, amelyek a töltővízzel kerültek a rendszerbe (pl.
nitrát, foszfát). A másik csoport pedig az intem (az uszoda működtetése közben
keletkező) anyagok, amelyek az alkalmazott vegyszerekből és a fürdőzök által bejuttatott
anyagokból származnak. A hulladékvizek tisztításánál legfontosabb követelmény az
összes oldott anyag magas eltávolítási foka. Ez ma csak membrán szeparációs
technikával valósítható meg, amely alkalmassá teszi a vizet a további felhasználásra.
A szóbajöhető megoldások:
 tilos a visszasajtolás; geológiai probléma, a mélyrétegek visszapótlása, jelentős
költségvonzata van,
 újrahasznosítás sókinyerés nélkül; a termál, ill. gyógyvíz hőtartalmának
hasznosítása (fűtés),
 újrahasznosítás só kinyeréssel; fürdőkben szűrő visszamosatásra, növényzet
locsolására,
 más irányú felhasználás: alárendelt vízigények fedezésére (pl. WC-öblítés,
locsolás, takarítási célú vízfelhasználás, medencemosás).
Ha ez nem tehető meg, akkor pihentető tóba és vegetációs időszakon kívül kis vízhozamú
öntözőcsatornába megfelelő hígítással elengedhető. [3.15]

3.9 A nyári felkészítés és a téliesítés feladatai
3.9.1 Nyári felkészülés
A nyári szezon előtt tavasszal végig kell szemlézni a területet a fagykárok,
épületmozgások felmérésére, melyek a szokásos felkészítési feladatokon túlmenően
befolyásolják a szükséges beavatkozások nagyságrendjét. A medencék leürítése, az
ellátó vezetékek víz alá helyezése április elején megtörténhet, ettől fogva a fagyáskárok
nem jellemzőek, a műszaki munkákat meg lehet kezdeni. A burkolatjavítási munkálatok
előtti nagytakarítással távolítják el a medencékben felhalmozódott levél- és
algaszennyezést, letisztítják, zsírtalanítják a felületeket. A burkolatot vízkövetlenítik a
fém szerelvényekkel egyetemben, kellően kímélő technológiával. A burkolt felületek –
medencék, lábmosók, zuhanyzók stb. – töredezett, elrepedt, vágó felületeinek javítása
mellett a fugázás nagyobb léptékű, gyakorlatilag az előző szezon alatt „elkopott”
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felületeket teszi használhatóvá. Az épületek vakolatjavítási munkái mellett a tisztasági
blokkok, kölcsönzök, öltözők tisztasági festése ilyenkor szinte elengedhetetlen feltétel.
Megtörténik a kabin, szekrény zárak, beléptető rendszerek felülvizsgálata és a területen
elhelyezkedő bútorok – padok, asztalok, nyílászárók, székek stb. – asztalos, lakatos
javítása, mázolása is. Felülvizsgálandó, megújítandó ebben az időszakban a területen
lévő sportpályák, eszközök állapota is.
A téliesítéskor leszerelt szivattyúk, gépház újraélesztése mellett a szűrőtöltet
fellazításával el kell végezni próbaüzemként a medencék feltöltését, a vízminőség
beállítását kellő vegyszerezéssel. Kedvező vízminták esetén kezdeményezni lehet az
illetékes ÁNTSZ-nél strandnyitás engedélyezését [3.15].

3.9.2 Téliesitési munkálatok
A kültéri magánmedencéknél szokásos szakmai tanács: „csakis teli medencével
teleltetünk”. Viszont, egy medence feltöltött állapotban, bármilyen anyagból is készül,
belső oldali és alul terhelő nyomást hoz létre. Kültéren és terep fölött, vagy csak ott ahol
a medence mellett nincs talajtömeg, ott az előző tényt kell szem előtt tartani. Ez esetben
javasolt a medence télire való leürítése. Kültéren és terep alatt, ahol a feltöltött
medencében lévő víz fagyhatásának mint oldalirányú feszítőerővel szemben természetes
módon ellennyomás jön létre, ami az átteleltetés közben azért szükséges, hogy többek
között a talajvíz ellen dolgozzon [3.12].

3.25 ábra: Téliesített medence
A víztömeg egyszerre természetes hőszigetelőként is működik és megóvja a medence
falait az erős hőmérséklet-csökkenéssel szemben. Mivel fagy esetén a víz térfogata kb.
tizedrészével nő, a medencét és a beépített részeket óvni kell a felszínen jelentkező
vízszintes jégnyomással szemben [3.12].
Ez ellen csekély vízfelvételű összenyomható jégnyomás-párnákkal (fagytestekkel) vagy
átteleltető úszóval lehet védekezni, melyeket a medence geometriájának megfelelően a
szegélysávokon, kb. 80% bemerülésnél szükséges rögzíteni [3.11].
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3.26 ábra: Fagytestek [3.11]

A fagytesteket egymáshoz és a medence parthoz is rögzíteni kell. A medenceparthoz való
rögzítéshez megfelelő kötelet kell alkalmazni. A fagytestek elhelyezése az egyes
medencetípusok esetében:

kisméretű medencék

nagyméretű medencék
ovális medencék
3.27 ábra: fagytestek elhelyezése [3.11]

Emellett azonban a vízszintet 10 cm-rel a felülettisztító alá, vagy túlfolyócsatorna
rendszer esetén, kb. 30 cm-re kell süllyeszteni. A medence elektromosan fűtött fagyvédő
berendezésekkel is jégmentesen tartható. Ezenkívül arra is lehetőség van, hogy
szórványosan vagy folyamatosan, gyenge megterhelést jelentő minimális fűtéssel kb. 2–
4 oC vízhőmérséklettel üzemben tartsuk a medencekeringtetést. Ez a lépés különösen
akkor ajánlatos, ha a külső medence időjárásnak ellenálló tetőborítással rendelkezik,
mivel ekkor az energiaszükséglet viszonylag alacsony. A keringtető üzem nélküli kültéri
medencék átteleltetésében segítenek a különféle speciális vegyszerek, amelyek
megnehezítik az álló medencevízben a kicsapódást és emellett megakadályozzák a vízkő
és a szennyeződések szilárd lerakódását a medence falain és alján. Ez jelentősen
megkönnyíti a fürdőszezon előtt szükséges alaptisztítást. Egy 40 m3 térfogatú
medencéhez, kb. 0,5 kg mennyiségre van szükség ebből a könnyen oldódó porból, amit
10 l vízben feloldva, egyenletesen elkeveredve kell a medencevízhez adagolni, miközben
a víz keringtetését mintegy 12 órával később kell elvégezni [3.12].

3.28 ábra: Téli takaró befűzőfüles, vízzsákokkal [3.11]
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A meszelt, festett betonmedencék fagy elleni védelme megfelelő dilatáció esetén nem
különösen indokolt. A területen lévő vízhálózatot – az utánfolyást, hőntartást biztosító
vezeték kivételével le kell üríteni. A kisebb vízmélységű medencéket, pancsolókat, a
feszített víztükrű medencéknél a túlbukó vályúkat célszerű fóliás letakarással védeni a
fagyáskárok megelőzése érdekében.

3.29 ábra: Téli takaró [3.9]
A területen lévő nagyobb, gépházon kívüli szivattyúkat célszerű karbantartva, száraz
helyiségben tárolni, a zuhanyok, ivókutak leszerelhető szerelvényeivel együtt.
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4 DIAGNOSZTIKA

4.1 Meteorológiai állomás
A mérésre használt berendezés egy CONRAD WS550, amely egy belső állomásból, és egy
külső érzékelőből tevődik össze.
A beltéri egység egy érintőképernyős kijelző, amelyen az összes mért adat látható.
Beépített memóriával rendelkezik, ami 3000 mért érték tárolására alkalmas, így nincs
szükség a folyamatos számítógépes kapcsolatra. Ebben helyezkednek el továbbá a belső
levegő paramétereit mérő szenzorok, amiket a kivetítőn meg is jelenít. Ezek a
paraméterek a következők:
 belső páratartalom felbontás (1%-os felbontás),
 belső hőmérséklet (0,1 °C-os felbontással) [4.1].

4.1 ábra: A CONRAD WS550 beltéri egysége
A külső mérőállomás végzi a meteorológiai méréseket.
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Az állomás által mért paraméterek a következők:
 csapadék mennyiség (felbontás < 0,3 mm),
 légnyomás (felbontás 1 hPa),
 külső hőmérséklet (felbontás 0,1 °C),
 külső páratartalom felbontás: 1%,
 szélsebesség (felbontás: 0,1 (0...100), 1 (> 100) km/h),
 hőmérséklet mérési pontosság: ±0,8 °C,
 pontosság (páratartalom mérés): ±5%.
A két berendezés közötti kapcsolat rádiófrekvenciás. A becsült hatótávolság 300 m,
azonban ez a tereptárgyaktól függően csökkenhet. Az adatátvitel szakaszos, bizonyos
beállított időközönként az állomás elküldi a mért értékeket a berendezésnek. Azonban
lehetőség van arra is, hogy gyors időjárás-változások esetén, például viharok, az adatok
sűrűbben érkezzenek, mivel csak a küldés pillanatában mért értékeket küldi el. Van
továbbá lehetőség arra is, hogy a beltéri egység kijelzőén, a kívánt érték szimbólumának
megnyomásával azonnal lekérdezzük az állomásról annak értékét [4.1].

4.2 ábra: Külső állomás

4.1.2 A Weather Professional programról
Weather Professional nevű szoftverrel, amivel a mért adatok letölthetőek a számítógépre
egy USB csatlakozón keresztül. A program képes az értékek kiértékelésére.
Alapvetően a beltéri egység, ha a számítógéphez van csatlakoztatva, és elindítják, a
programot, automatikusan letölti az adatokat.
Két alapvető formája van az értékek megjelenítésének. Egyrészt táblázatos, másrészt
diagramos formában. Lehetőség van a táblázatos adatok exportálására egy adattábla
formájában.
Természetesen a táblázatos formában megjelenített értékek rendezhetőek, továbbá
utólagosan is van lehetőség az értékek mértékegységének változtatására.
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4.3 ábra: A Weather Professional program táblázatos megjelenítése
A program által nyújtott másik lehetőség, hogy diagram formájában jeleníti meg a mért
értékeket. Ez a trendvonal megfelelő arra, hogy az értékek változásának tendenciáját jól
szemléltesse. Megjeleníthetőek egy diagramon a külső és belső mért értékek is.
Természetesen beállítható időintervallumokban.

4.4 ábra: A Weather Professional program diagramos megjelenítése
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4.2 A Testo SAVERIS-rendszer
Monitoring rendszer: mérésre, adatrögzítésre, riasztásra alkalmas.
Felhasználási területek:
 élelmiszeripar,
 hűtőházak,
 hőkamrák,
 áru hőmérséklet-ellenőrzés.
A rendszer alapvetően két részből áll. Egyrészt az érzékelőkből, más részt pedig a
bázisból. Ezek között kétirányú kommunikáció folyik [4.2].

4.5 ábra: Saveris rendszer [4.2]
A Testo Saveris automatizálja a mért adatok dokumentálását, és biztonságosan felügyeli
a hűtő– vagy melyhűtő helyiségeket, keltető szekrényeket és klímakamrákat. Ezzel
egyidejűleg a rendszer lehetővé teszi a megszakításmentes mért adat feljegyzést a
hőmérsékletre– vagy páratartalomra érzékeny termékek, például gyógyszerkészítmények
vagy oltóanyagok szállítása során.
A Testo Saveris optimális felügyeletet biztosít, a gyártástól a szállítmányozáson át a
kiszállításig. A részletes riasztás menedzsment, lehetővé teszi a gyors riasztást,
amennyiben határértek átlépés történne.
A múzeumok es archívumok klímájának felügyeletekor, az állandó környezeti feltételek
megteremtése elengedhetetlen az érzékeny és értékes tárgyak megóvásának érdekében.
A kutatás-fejlesztés területen, illetve a laboratóriumokban és a kórházakban fontos a
környezet és a folyamatok adatainak feljegyzése a kényes termékek és berendezések
felügyeletéhez.
Az előre meghatározott hőmérséklet értékek folyamatos ellenőrzése minőségbiztosítási
szempontból döntő jelentőségű az élelmiszergyártásban, ezenkívül fontos a törvényekben
meghatározott higiéniai szabványok betartásához is. Rendkívül fontos a hűtőlánc
megszakításmentes felügyelete a gyártás, tárolás és mindenekelőtt a szállítás során.
Csak a megszakításmentes felügyelet garantálja megfelelően a termékek minőséget és
frissességet.
Az ipar területén a termékek gyártása, tárolása és szállítása során számos, a minőség
biztosításához elengedhetetlen az adatok feljegyzése és felügyelete [4.2].
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4.2.1 A SAVERIS érzékelői
Alapvetően a bázissal való kommunikálásnak több módja is van, ezek az érzékelő
fajtájától függnek. Az érzékelők egyik fajtája rádiófrekvenciával kommunikálnak a
bázissal, így vezetékes kapcsolatra nincs szükség. Létezik az érzékelőnek közvetlenül az
Ethernet hálózatra csatlakoztatható verziója is, egy már létező LAN hálózaton keresztül
[4.2].

4.6 ábra: A Testo SAVERIS érzékelő típusok
A rádiófrekvenciás érzékelő belső adattárolóval rendelkezik, így nincs szükség
behelyezett tárolóra, ennek köszönhetően nincs szükség állandó rádiós kapcsolatra a
bázissal, hiszen az adatokat rögzíti az érzékelő, és amikor a bázis hatótávolságán belülre
kerül, akkor áttölti azokat. Az optimalizált elemhasználat miatt nincs folyamatos
rádiókapcsolat, hanem adott időközönként nyit csatornát a bázis az adatátvitelhez.
Az érzékelők rádióhullámai szabad téren kb. 300 m-es hatósugárral rendelkeznek 868
MHz-es frekvencia esetén, míg a magasabb frekvencia (2,4 GHz) mellett ez az érték
körülbelül 100 m. Természetesen a falak, tereptárgyak leárnyékolhatják, sőt a hasonló
frekvenciájú hullámok is zavarhatják.
Ezt ki tudjuk küszöbölni a hálózat kibővítésével, egy router segítségével, ami egy
átjátszó állomásként működik. Továbbá a bázisra közvetlenül, csupán 15 érzékelőt lehet
bejelentkeztetni, amíg a routereken keresztül további 5, konverterenként pedig további
15 érzékelőt. A csatlakozó csatornák száma maximum 254 lehet.
Az érzékelőkön található egy LCD kijelző, ami a pillanatnyilag mért értékeket mutatja.
Mindegyik érzékelőn van egy LED is, ami a kapcsolat állapotát mutatja [4.2].

4.7 ábra: A Testo SAVERIS router
Ezek az érzékelők a rendszer alap tartozékai. Léteznek ezen túl, rendeltetéstől függően,
más csatlakoztatható szenzorok is. Ezekhez egy távadóra van szükség, amihez
csatlakoztatják magát a szenzort.
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Lehetnek külső és sugárzásos hőmérsékletérzékelők, áru hőmérsékletérzékelők és
különböző felületek hőmérsékletérzékelői.

4.8 ábra: Testo Saveris tartozékok: külsőhőmérséklet-érzékelők [4.2]
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4.9 ábra: Testo Saveris tartozékok: külső hőmérséklet–páratartalom érzékelők [4.2]
Továbbá beszélhetünk páratartalom érzékelőkről is, amelyek különböző hőmérséklettartományban képesek a mérésre.
A bázisba való bejelentkeztetés is igen egyszerű. A bázison megnyomjuk az érzékelők
bejelentkeztetésére, és ezután nyomva tartjuk az érzékelő hátulján található connect
gombot, ami az egyetlen gomb az érzékelőn. Ezután a bázis, ha látja az érzékelőt, már
be is jelentkeztette, és ezt kell megismételni minden egyes érzékelővel [4.2].

4.2.2 A SAVERIS Bázis
Mint a nevéből is kitűnik, ez maga a központi „agya” a SAVERIS-rendszernek. Az
érzékelők ezzel kommunikálnak, és nem is működnek addig, amíg a bázisba be nem
jelentkeztek, és a beprogramozott mérést el nem indítjuk a bázisból.
A műszaki paraméterei, mérőcsatornánként 40 000 érték tárolására alkalmasak, amely
az alapértelmezett negyeórás mérési gyakorisággal működik.
A hálózati tápfeszültség ideiglenes megszűnése esetén, ha beállításra került, a rendszer
hibajelet küld, és a belső akkumulátoráról tovább képes üzemelni, így adatvesztésre nem
kerül sor.
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A Bázison összesen 4 gomb található, az egyszerű és átlátható kezelés érdekében. Itt
láthatóak a mért adatok, a riasztások, a kapcsolódó érzékelők, routerek száma, a
hálózati maszkok és az IP cím.
A bázis a beállítottaknak megfelelően, képes riasztást küldeni. A riasztás kiváltó okok
alapvetően a következők lehetnek:
 érzékelő által mért határérték túllépés,
 hálózati feszültség megszűnése,
 adattároló megtelése [4.2].

4.10 ábra: A Testo SAVERIS Bázis

4.11 ábra: Bázisriasztás [4.2]
Többféle módon is képes a bázis riasztani. Ez történhet:
 LED-es riasztással, amely egy feltűnő fényjelzés a bázison,
 hanghatással,
 relés jelzéssel (ez csatlakozhat riasztóhoz, szirénához),
 SMS-ben a megadott telefonszámra (csak ha rendelkezik GSM modullal és
behelyezett érvényes SIM kártyával),
 e-ailben (ha csatlakoztatva van az internetre) [4.2].
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4.2.3 A műszer beüzemelése
Első lépésként csatlakoztatni kell a megfelelő vezetékeket, és az érzékelőkben el kell
helyezni az elemeket. A számítógéphez való csatlakozás két féle módon oldható meg,
egyrészt USB porton keresztül, másrészt pedig UTP kábellel.
Miután csatlakoztatták a bázishoz a számítógépet, valamint az érzékelőket a korábban
leírt módon, ezután a számítógépen el kell indítani a Testo Saveris üzembe helyező
asszisztens nevű programot. Ez a program segít a mérés paramétereinek beállításában,
és ezen keresztül indíthatjuk el magát a mérést [4.2].

4.12 ábra: Testo Saveris beüzemelés
[4.2]
Beállíthatóak a mért paraméterek határértékei, amiket átlépve, a rendszer a riasztást
küldi. Ez minden érzékelő minden csatornáján egyenként változtatható. Továbbá
lehetőség van zónákat beállítani az érzékelőkhöz, hogy azok jobban elkülöníthetőek, és
beazonosíthatóak legyenek. Megadható a mért értékek dimenziója, amely hőmérséklet
esetén ez °C és °F. A mért hőmérsékletből, és abszolút páratartalomból, az érzékelő
automatikusan generálja a relatív páratartalmat, valamint a kondenzációs hőmérsékletet.
Megadható a mérés idejének kezdete és vége, valamint hogy milyen időközönként
mérjenek az érzékelők.
A rendszer olyan opcióval rendelkezik, ami jelentéseket készít a mért értékekről, napi,
heti vagy havi rendszerességgel.
Miután minden beállítást elvégeztünk, elindíthatjuk a mérést, ami a megadott időpontban
el is kezdődik [4.2].
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4.2.4 Mért értékek, és azok kiértékelése
Ezeknek az értékeknek a kiértékelését a Testo saját programja a Testo Saveris Small
Business Edition szoftver végzi.
Az adatok továbbítása a bázisról, miután csatlakoztattuk a számítógéphez, a PC
bekapcsolása után az adatok automatikusan letöltődnek [4.2].

4.2.5 Testo Saveris Small Business Edition
Alapvetően ennek a programnak a feladata a mért értékek kiértékelése, szűrése. A mért
értékeket, először is szelektálhatják, így megelőzve azt, hogy az adatok átláthatatlan
tömegét egyszerre kelljen kezelni. Az átláthatóság és könnyű kezelhetőség végett a
program ablakának jobb oldalán találunk egy naptárat, amely más színnel kiemeli azokat
a napokat amelyeken végeztük a mérést. Ezenkívül itt kiválasztatjuk, hogy milyen
időintervallumban szeretnénk megtekinteni a mért értékeket.

4.13 ábra: Adatok táblázatos formában
Beállíthatjuk, hogy mely érzékelő, mely zóna, vagy akár mely paraméterekre vagyunk
kíváncsiak. Természetesen időintervallum szerint is szűrhetjük az adatokat. A mért
értékeket megtekinthetjük táblázatos formában, vagy akár készíthetünk belőle trend
vonalat is, amin jól láthatóak az értékek változásai. Akár több mért paramétert is meg
lehet jeleníteni egy diagramban. Jól láthatóak továbbá a diagramban a beállított
határérték vonalak, amelyen nagyon szemléletesen láthatóak az esetleges határérték
átlépések.
Feldolgozás menü alatt lehetőség van szűkíteni a paraméterek megjelenítését, vagyis
mind a megjelenített időintervallumot, mind pedig a megjelenített értékek határait lehet
állítani.
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4.14 ábra: Értékek diagram formájában

A táblázatos formában, lehetőség
minimumának megtekintésére is.

van

a

mért

értékek

4.15 ábra: Mért értékek maximuma
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maximumának

illetve

Jelentések készítése. Arra szolgál, hogy a beállítottnak megfelelően, napi, heti, vagy havi
szinten, készít egy rövid összegzést a mért adatokról. Ez tartalmazza a mért értékeket
diagram formájában.
Tartalmazza továbbá a mért adatokat átlagolva, és megjelenítve a jelentés intervallumára a mért értékeket, pirossal jelezve az esetleges határérték túllépéseket.

4.16 ábra: Napi jelentés
A napi jelentések utolsó része pedig a jelentés időtartama alatt történt értéktúllépések,
riasztások, valamint hogy az adott paraméter mikor lépett vissza a megengedett intervallumba.

4.17 ábra: Napi jelentés: Riasztások

168

4.3 Turbulenciafok és CO2 mérése
A Testo 435 és 480 lehetőséget nyújt a beltéri légállapot elemzéséhez. Ez befolyásolja az
emberek komfortérzetét, illetve jelentős tényező a különféle gyártási eljárások során is.
Másrészt a belső légállapot jelzi, hogy a légtechnikai berendezés megfelelő üzemmódban
működik-e, esetleg a Testo 435 vagy 480 segítségével szükséges a rendszert
beszabályozni.

4.18 ábra: Testo 435 és 480
A 4.1. táblázatban láthatók a Testo 435 és 480 PC szoftver összehasonlítása, paraméterei:
4.1. táblázat: Testo 435 és 480 összehasonlítás [4.2]
Testo 435
Testo 480
Műszerbeállítások
Hagyományos műszerbeállítások
Hagyományos műszerbeállítások
Érzékelők beállítása
Firmware-frissítés
Online mérés
Beépített
Beépített
Jegyzőkönyv
Grafikus
és
táblázatos Grafikus és táblázatos kiértékelés
Beépített
sablonok
előnézet
varázsló
megjelenítés
funkcióval
Beépített sablonok
Rugalmas elrendezési lehetőség
Korlátozott elrendezési lehetőség
Továbbiak
Automatikus frissítés ellenőrzés
Automatikus adatmentés
Automatikus
műszer
és
SD
kártya felismerés
Intuitív
felhasználói
profil
segédletekkel

A műszer önmagában nem képes mérést végezni, a megfelelő érzékelőt csatlakoztatnunk
kell annak függvényében mi az a paraméter, amit szeretnénk megállapítani.
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Többfunkciós érzékelők:
 IAQ-szonda a helyiségek levegőjének megítélése céljára, CO2-, páratartalom-,
hőmérséklet-, valamint abszolút nyomásmérés.

4.19 ábra: IAQ szonda
Az IAQ szonda paramétereit a 4.2. táblázat tartalmazza:

Mérési tartomány
Mérési tartomány
Mérési tartomány

4.2. táblázat: IAQ szonda adatai [4.2]
Méréstartomány
Pontosság
0…+50 °C
± 0,3 °C
0…+100%rF
±2%rF
0…+10 000 ppm CO2 ±50 ppm CO2 ±2% a m.é.0…+5000 ppm CO2
±100 ppm CO2 ±3% a m.é.+5001…+10000 ppm CO2

Légcsatornában történő mérésekhez:
 Termikus áramlásmérő szonda integrált hőmérséklet– és páratartalom méréssel,
12 mm-es átmérővel, teleszkóppal.

4.20 ábra: Mérés légcsatornában [4.2]
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Légsebesség-érzékelő:
 Szárnykerekes mérőszonda, 16 mm-es átmérővel, teleszkóppal (max. 890 mm),
pl. szélcsatornában való méréshez.
 Szárnykerekes mérőszonda, 60 mm-es átmérővel, teleszkóppal (max. 910 mm),
pl. csatornakimeneten történő méréshez.
 Hő drótos szonda m/s és °C, szondafej 7,5 mm-es átmérővel, teleszkóppal (max.
820 mm).
Abszolút nyomás érzékelő:
 Abszolút nyomásmérő szonda 2000 hPa.
Levegőérzékelő:
 Precíz és robusztus NTC levegőérzékelő.
Felületi érzékelők:
 Kis reakcióidejű felületi érzékelő rugalmas hő elem szalaggal, nem síkfelületekre is
alkalmas, mérési tartomány rövid ideig max +500 °C, K típusú hő elem.
 Fűtéscső hőmérsékletérzékelő 5...65 mm átmérőjű csövekhez, cserélhető
mérőfejjel, mérési tartománya rövid ideig max +280 °C, K típusú hő elem.
 Fűtéscső hőmérsékletérzékelő 15...25 mm (max. 1”) átmérőjű csöveken végzett
mérésekhez, rövid ideig max +130 °C.
Merülő-/beszúróérzékelő:
 Vízhatlan merülő-/beszúróérzékelő, K típusú hőelem.
IAQ-érzékelő:
 Komfortérzékelő szonda turbulenciafok-mérés céljára, teleszkóppal és állvánnyal
DIN 1946 szabvány 2. rész követelményei szerint [4.2].
 Lux-érzékelő a megvilágítás erősségének mérésére.

4.21 ábra: Komfortérzetmérés [4.2]
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Páraérzékelő:
 Pára-/hőmérsékletérzékelő.
Prandtl-csövek:
 350 mm hosszú Prandtl-cső nemesacélból, nyomásszondákkal végzett áramlási
sebesség mérésére.
 500 mm hosszú Prandtl-cső nemesacélból, nyomásszondákkal végzett áramlási
sebesség mérésére.
 1000 mm hosszú Prandtl-cső nemesacélból, nyomásszondákkal végzett áramlási
sebesség mérésére.
Differenciálnyomás-méréshez:
Egy szilikon tömlőt kell a megfelelő csonkra rácsatlakoztatni, és azonnal leolvashatjuk a 0
és 25 hPa közötti differenciálnyomás értéket [4.2].

4.22 ábra: Differenciálnyomás mérése [4.2]

Anemosztáton történő méréshez:
Ezeknél a méréseknél egyszerűen rá kell helyezni a szárnykereket a tölcsérre. Az
integrált tölcsérfaktornak köszönhetően a műszer automatikusan kijelzi az anemosztát
térfogatáramát [4.2].

4.23 ábra: Anemosztáton történő mérés [4.2]
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Az Testo 435 négyféle változatban található meg a piacon. Mérési feladatok és alkalmazások szerint választható integrált differenciál nyomásméréssel, vagy bővített funkciókkal (adattároló, PC-szoftver, bővített érzékelő választék) rendelkező változat [4.2].

Testo 435–1
Jegyzőkönyvnyomtató
dokumentálásra
Rádiófrekvenciás
hőmérséklet-érzékelő
Szárnykerekes mérés
vagy
hődrótos
érzékelők

IAQ-érzékelő
a
légállapot mérésére

IP54 védelmi osztály

4.3. táblázat: Testo 435 típusai [4.2]
Testo435–2
Testo435–3
Memória 10 000 Jegyzőkönyvnyomtató
mért
érték dokumentálásra
tárolására
Rádiófrekvenciás Rádiófrekvenciás
hőmérséklet– és hőmérséklet érzékelő
páraérzékelő
Hődrótos,
Szárnykerekes
szárnykerekes
légsebesség
mérés
és légsebességmérés és
integrált
hőmérséklet
nyomáskülönbségérzékelők
szonda
Pitot-csöves
méréshez
érzékelő
IAQ
érzékelő, IAQ
Lux-mérő
és levegőminőség
meghatározáshoz
turbulenciaérzékelő
IP54
védelmi IP54 védelmi osztály
osztály
PC szoftver a
mérési
adatok
elemzésére,
dokumentálására

Testo435–4
Memória 10 000
mért
érték
tárolására
Rádiófrekvenciás
hőmérséklet– és
páraérzékelő
Hődrótos,
szárnykerekes
légsebességmérés
és
integrált
nyomáskülönbség
szonda
Pitotcsöves méréshez
IAQ
érzékelő,
Lux-mérő
és
turbulenciaérzékelő
IP54
védelmi
osztály
PC
szoftver
a
mérési
adatok
elemzésére,
dokumentálására

4.3.1 A turbulenciafok meghatározása
A turbulenciafok:
(4.1)
ahol
uRMS változó sebesség tag,
u átlagsebesség tag [4.2].
Turbulenciafok-mérést a Debreceni Egyetem Műszaki Karának légtechnikai laboratóriumában el lehet végezni.
A mérés előtt megfüstöljük a befúvó ágat, hogy az áramlás jellege jól érzékelhető
legyen. Az adatok táblázatban illetve magasságonként diagramban vannak összefoglalva.
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4.24 ábra: A légtechnikai rendszer füsttel való vizsgálata
A mérés során kihasználjuk az érzékelők teleszkóppal szerelt vázát, így az állvány nem
befolyásolja a mérési helyen keletkező áramlási viszonyokat, így a kapott eredmények
sokkal jobban közelítenek a valósághoz.

4.25 ábra: Turbulenciafok-érzékelők állványra szerelve
A teremben 3 db mennyezeti befúvó anemosztát található, amin keresztül juttatjuk be a
szellőző levegőt.
Összesen 9 darab vízszintes és 4 db függőleges mérőhelyen mértünk. A mérőpontok
hosszirányú kiosztását a táblától az ajtóig a 4.26 ábra szemlélteti, ahol az értékek
méterben értendőek:
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4.26 ábra: Mérési pontok helye
A vízszintes mérőhelyek: 2 szemközti fal mellett 10–10 cm-rel, a 3 anemosztát alatt, az
anemosztátok között illetve a szélső anemosztátok és a fal között.
A függőleges elosztásnál pedig 0,1 m, 0,6 m, 1,1 m, 1,8 m.

4.27 ábra: Mérés a 2 pontban
A mérés kiértékelése:
A légkezelő rendszer összesen 1500 m3/h térfogatáramú levegőt tud bejuttatni a
terembe. Ezt a térfogatáramot a kezelőpanelen 5 különböző fokozatba tudjuk kapcsolni,
ha kézi vezérlést alkalmazunk. A mérés az 5-ös, azaz a legnagyobb fokozatban lett
elvégezve, így megkapjuk a legnagyobb légsebességet és ezáltal a legnagyobb és
legjobban eltérő turbulenciafokokat is.
2011-06–15-én: tkülső = 27 °C.
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4.4 táblázat: Mért értékek
Magasság Mérési pont:
(m)
Távolság (m)
1,8

0,6

4

5

6

2,9

4,5

6,1

8

9

7,7 8,35

7

8,9

27,3 16,4 21,2 47,3 33,1 40,4 35,9 34,3 24,7

Átlag v [m/s]

0,22 0,19 0,24 0,21 0,15 0,21

Átlag t [°C]

28,6

29

0,1 0,08 0,22

29 29,2 29,3 29,2 29,2 29,2 29,3

26,32 35,3 34,5 46,8

52 44,4 22,7 28,4 25,8

Átlag v [m/s]

0,13 0,14 0,08 0,07 0,17 0,14 0,16

Átlag t [°C]

29,1 28,8 28,9

29 28,8

Turbulencia [%]

33,3 41,5 54,2

38 61,7 78,1 53,1 38,8 54,8

Átlag v [m/s]

0,03 0,05 0,07 0,15 0,12 0,05 0,08 0,09 0,08

Átlag t [°C]
0,1

3
1,3

1

Turbulencia [%]

Turbulencia [%]
1,1

2

0,1 0,65

29

29

0,2 0,34
29 28,8

28 28,6 28,6 28,4 28,2 25,9 24,3 25,2 28,8

Turbulencia [%]

29,3 27,8 37,3 50,2 34,7 39,4 23,6 33,3 26,2

Átlag v [m/s]

0,05 0,06 0,07

Átlag t [°C]

27,6 27,6 27,6 27,7 27,7 27,3 27,3 27,9 28,5

0,1 0,14 0,38 0,53 0,34 0,13

A táblázatok alapján készített diagramok x tengelyén a bázisponttól (a bejárati ajtóval
szemben lévő táblától) mért távolság, az y tengelyén pedig az adott magasságban mért
turbulenciafok. Látható még 3 db kis nyíl is, ezek az anemosztátok helyét jelölik.

4.28 ábra: 1,8 m magasságban mért turbulenciafok

4.29 ábra: 1,1 m magasságban mért turbulenciafok
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4.30 ábra: 0,6 m magasságban mért turbulenciafok

4.31 ábra: 0,1 m magasságban mért turbulenciafok
A diagramokon jól látszik, hogy az anemosztátok között megnő a turbulenciafok.
Ezenfelül azt is tapasztaljuk, hogy a bázispontnál, azaz a fal mellett mért értékek közel
megegyeznek, viszont az ajtó közelében eltérő értékeket láthatunk.
Ennek legfőbb oka az ajtó alatt található rés, amin keresztül jelentős mennyiségű levegő
jut be, illetve jut ki a laborból. A réseken bejutó levegő pedig nagymértékben befolyásolja a mérést. Ezzel megállapíthatjuk, hogy egy ilyen mérés során, először fel kell
mérnünk a helyiség mérést befolyásoló tényezőit.

4.3.2 CO2-mérés
A mérés helye a 217-es tanterem, 3 db IAQ érzékelő segítségével, egy-egy az első illetve
a harmadik padsorra, egy az ablakpárkányra került elhelyezésre. A tanteremben 20 fő
tartózkodott. Ez idő alatt nem volt szellőztetve. Látható, hogy a szén-dioxid-koncentráció
800 ppm-ről 1 óra 10 perc alatt 2500 ppm-re nőtt, amelynél már érezhető jelei lehetnek
a koncentráció és a teljesítőképesség csökkenésének.
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b
4.32 ábra: 217-es tanterem
személy: műszer:
4.5 táblázat: Mért értékek
Idő
[min]
–
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72

CO2 [ppm]
1.
padsor
739,85
881,4
1109,28
1296,18
1400,13
1585,16
1680,27
1818,37
1898,23
1986,34
2103,11
2200,96
2226,21

2.
padsor
800,11
1280,31
1478,42
1472,6
1516,97
1855,06
1990,57
2073,17
2232,14
2233,17
2322,87
2478,28
2538,13

hőmérséklet [°C]
ablak
574,78
739,02
920,4
1088,24
1272,72
1449,41
1614,77
1747,24
1859,81
1992,86
2105,32
2183,53
2239,8

1.
padsor
27,98
28,32
28,64
28,84
28,99
29,08
29,16
29,21
29,31
29,45
29,53
29,54
29,53
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2.
padsor
27,95
28,38
28,75
29,01
29,24
29,36
29,38
29,41
29,54
29,66
29,56
29,59
29,55

ablak
27,6
27,82
27,96
28,1
28,19
28,26
28,32
28,35
28,43
28,47
28,52
28,54
28,56

páratartalom [%]
1.
padsor
36,01
40,77
44,44
47,51
47,26
49,44
50,31
51,2
51,27
51,58
52,24
53,08
51,65

2.
padsor
35,49
39,86
43,73
45,09
46,57
49,16
49,63
50,08
50,79
50,16
51,74
52,16
51,49

ablak
35,44
40,14
44,25
47,03
49,32
51,57
53,35
54,49
55
55,56
56,11
56,08
55,83

A táblázatok alapján készített diagramok:

4.33 ábra: A CO2-koncentráció változása
A CO2-koncentráció 700 ppm-ről 2300–2500 ppm-ig növekedett 50%-os teremkihasználtság mellett.

4.34 ábra: A hőmérséklet és páratartalom változása
A vizsgálat időtartama alatt mind a hőmérséklet, mind a páratartalom egyenes arányú
növekedése figyelhető meg mindhárom mérési ponton. A hőmérséklet 1,5 °C-os
változása mellett a páratartalom 20%-os emelkedést mutat.

4.35 ábra: A CO2 és hőmérséklet változása
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A 72 perces vizsgálati időtartam alatt, jól megfigyelhető a CO2-koncentráció- és a
hőmérsékletváltozás között fennálló egyenes arányosság.

4.4 Blower Door
Működésének lényege, hogy az épületben a környezeti egyensúlyi légnyomáshoz képest
adott 50 Pa túlnyomást majd depressziót hoz létre és ennek függvényében mérjük a
légcsereszámot, ki-belépő levegőt, illetve a légrés nagyságát [4.3].

4.4.1 A mérőműszer felépítése
A „Blower Door” ventilátorból és egy légnyomásmérőből áll. A ventilátorral enyhe légnyomás-növekedést vagy csökkenést tudunk létrehozni. Adott épület légzárósága annál
jobb, minél kevesebb levegőt kell megmozgatnia a ventilátornak a kívánt légnyomás
értékének fenntartásához. A ventilátorra csatlakoztatott műszer megjeleníti a kijelzőn a
kívánt adatokat.
Keret:
A keret több részből áll, melyet a méréshez össze kell szerelni. Összeszerelés után több
méretre tudjuk beállítani a keretet 900-as, illetve 1000-es ajtó méretig. A keret ablakra
is felszerelhető. Anyaga alumínium, ezért könnyű.

4.36 ábra: Keret összeszereletlen állapotban
Ponyva:
Erős anyagból készült, fejmagasságban található rajta egy átlátszó rész, mely
segítségével betekinthetünk a szobába a mérés során. Alul pedig a ventilátor
behelyezésére szolgáló kialakítás található.
Műszer:
A mérő rendszer „agya” egy kétcsatornás mérőegység, mely hálózatról illetve elemről is
működik.
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4.37 ábra: Hátlapi panel
Ethernet csatlakozás: a ventilátorhoz csatlakozik és így kommunikál.
USB port: PC-vel való kapcsolat szoftver esetén
Tápfeszültség csatlakozó
Imput B (+): „B” csatorna bemenet
Refenence B(-): „B” csatorna referencia érték
Reference A (-): „A” csatorna referencia érték
Imput A (+): „A” csatorna bemet
Ventilátor:
A ventilátor maximális átáramlása 8350 fordulatszámnál 14186 m3/h, minimális
átáramlás 5 fordulatszámnál 8,5 m3/h. A pontossága ±3% [4.4].

4.38 ábra: Ventilátor működés közben

Hálózati áramellátó:
A ventilátor illetve a mérőműszer tápellátásáról gondoskodik. 230 V-os hálózatról
üzemel.
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4.39 ábra: Hálózati áramellátó

4.4.2 Mérési előkészületek
Ellenőrizni kell, hogy a helyiségben, nincs-e nyitva ablak vagy valami nagyobb rés a
későbbi hibák kiküszöbölése miatt. Ügyeljünk, hogy a ventilátor előtt közvetlenül ne
legyen semmilyen tárgy [4.3].

4.4.2.1 Összeszerelés
Keret összeszerelése: A keret anyaga alumínium, ebből adódóan nagyon könnyű.
Összeszereléskor az elemek sarkain található egy réz csap, mely lenyomásával könnyen
összeilleszthetjük a részeket a kereten lévő számozás alapján. Kihúzzuk a keretet a
megfelelő ajtóméretre. Az állító karok mindig abba az irányba nézzenek, ahol később
tartózkodunk, a könnyű hozzáférés érdekében.

4.40 ábra: Keret összeszerelési vázlat
Forrás: www.retrotec.com [4.5]
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A keretre ráhelyezzük a huzatot. Ügyeljünk rá, hogy ne legyen túl feszes a szakadások
érdekében.
A biztosító karok elfordításával az ajtókerethez rögzítjük. Ellenőrizzük a kezünkkel, hogy
elég erősen tart a szerkezet (túlfeszítéskor a szerkezet deformálódhat).
A ventilátort felszereljük a szerkezetre, áramlási irányt figyelembe véve.
A ponyván lévő gyűrűt jól rögzítsük, ne legyen a ventilátor pereme körül rés.
Ellenőrizzük, hogy biztosan áll-e. Egy tépőzárral felfogatjuk a kereten lévő 5-ös elemre.
Gondoskodjunk a ventilátor tápellátásáról.
Kössük rá a műszert.
Ezeket a lépéseket elvégezve elkezdhetjük a mérést.

4.4.2.2 Műszerrel történő mérési beállítások:
A műszer kijelzője a következő ábrán látható.

4.41 ábra: Nyomásmérő kijelzője
A műszer kezelőfelülete a következő elemekből áll:
A piros nyilak [] [ ] [▼] [ ] segítségével tudunk a menüben lépni. A menü rendszer
könnyen kezelhető.

4.42 ábra: A műszer kezelőfelülete
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On/Off: Ki-be kapcsolás.
Enter: Belépés multifunkciós gomb.
1 Mode: Segítségével tudunk lépni a műszeren mért eredmények között. Például:
Nyomás (Pressure) [Pa], Térfogat áramlás (Flow) [m3/h], Légrés (Eqla) [cm2], Légcsere
(Air Change) [h–1] stb..
2 Range Config: A kiválasztott mérési módot tudjuk változtatni a gomb lenyomásával.
Addig nyomjuk, míg oda nem érünk az általunk kiválasztott értékre.
3 Setup: Konfigurálhatjuk a készüléket. Milyen adatokat szeretnénk kiíratni, milyen
mértékegységben. Részletes beállítási lehetőségek érhetőek el ez alatt a menüpont alatt.
4 Baseline: Alapérték állító. Megnyomásával engedélyezhetjük, hogy mérjük az
alapértéket a mérés előtt majd mérés elkezdésével mindig kivonja a mért értéket az
alapértékből. Megnyomását követően üssünk [Enter] és várjunk 60 másodpercig.
5 Time Avg: A kiíratási időt tudjuk állítani vele, milyen időközönként frissítse a képernyőt
és közbe átlagol az eltelt időközökben.
6 Auto Zero: On– állapotban a műszer minden 8. másodpercben nulláz. Ez alapból be
van állítva a műszeren, ha nem lenne bekapcsolva az idő elteltével pontatlanabbul
mérne.
7 Set Pressure: A kívánt nyomáskülönbség értékét tudjuk beállítani vele.
8 Set Speed: Manuálisan tudjuk szabályozni a ventilátor fordulatszámának sebességét.
9 Jog/Hold: Lenyomásával megtudjuk fagyasztani a képernyőt, a pontosabb leolvasás
érdekében.
0 Device: Ventilátor típusának kiválasztása.
@Perssure: Extrapolációs nyomás. Ha például csak 40 Pa-ig tudtunk mérni ennek a
gombnak a segítségével, mérés nélkül tudjuk meghatározni 50 Pa-nál az értékét [4.4].

4.4.2.3 A lehetséges mérési módok

4.43 ábra: A mérési módok: Open, A, B, C8, C6, C4, C2, C1
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C1: Kiváló légtömörségű házaknál (Passzívház), Jó légtömörségű házaknál.
C2: Jó légtömörségű házaknál (Új építésű házak)
C4: Közepesen jó légtömörségű, nagyobb helyiségeknél.
C6, C8, B, A, Open(22): Rossz légtömörségű házaknál illetve nagy helyiségekben, csarnokokban.

4.4.3 Légtömörségi vizsgálatok
Arany János Általános Iskola
Az intézményt 2006-ban teljesen felújították. A felújítás során az épület két szintről
három szintre gyarapodott. A harmadik szint könnyűszerkezetű elemekből tevődik össze,
míg az alsó szintek nehézszerkezetűek. Továbbá a bővítés során az iskola 24 tanteremre
és 5 csoportszobára bővült, kiegészült egy szabványos méretű tornateremmel és
uszodával [4.6].
A helyiségek felmérése 2011.09.10.-én lett elvégezve, napos, szélcsendes időben.

4.44 ábra: Arany János iskola [4.6]
4.6. táblázat: A tanterem alapadatai
Alaprajz
A helyiség felülete:
A helyiség térfogata:
Belmagasság:
Mérési pont:
Belső hőmérséklet:
Külső hőmérséklet:

Ablak vagy
Ajtó

Szélesség
(mm)

Magasság
(mm)

A1
A2
A3
AJ1

1650
1650
1650
900

2450
2450
2450
2100

211,57 m2
184,78 m3
3,33 m
AJ1
30,5○C
26,5○C
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4.45 ábra: A tanterem alaprajza
A 4.7 táblázat tartalmazza a Blower Door műszerrel végzett mérési eredményeket. Mivel
műanyag keretes nyílászárókkal vannak ellátva a tantermek, mint az a 4.47 ábra
mutatja, a légtömörségi méréskor 20 Pa nyomáskülönbség mellett kaptunk értékelhető
eredményt.
4.7 táblázat: Tanterem mért adatai
Nyomás
értéke:
20 Pa
40 Pa
50 Pa

Befúvás típusa:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:

Térfogatáram:
[m3/h]
109
156
155
270
173
328,5

Légrés nagysága:
[cm2]
86
122
85
153
88
164

A légtömörség a következő képpen alakul:

4.46 ábra: A tanterem légtömörsége
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Légcsere szám:
[h–1]
0,5
0,5
1
1,5
1
2

A tanterem légtömörségének minősége jó, ezt a hőképek is alátámasztják. Az intézmény
2006-ban teljes felújításon ment keresztül, ezért nincs szükség légtömörség javítására
szolgáló intézkedésre.

4.47 ábra: A tanterem ablakrészlete valós és hőkép szivárvány palettán

Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az épületegyüttes magában foglalja az oktatási épületrészt és a kollégiumot, mely 270
férőhelyes. Az oktatási épület 5 szintes (Földszint+4 emelet), a harmadik és negyedik
szint alapterülete a többi szinttől eltér.

4.48 ábra: DE Műszaki Kar III. emelet
A létesítmény homlokzati nyílászáró típusokat a 2.49 ábra mutatja be.
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4.49 ábra: DE Műszaki Kar Keleti és Nyugati homlokzata [4.7]
DE Műszaki Karán a méréseket 2010 és 2011-ben végeztük. Az épület elavult
nyílászárókkal rendelkezik. A külső nyílászárok állapota nem kielégítő. Az épület falazata
sok szerkezetből tevődik össze. A mért helyiségekben nagy felületű üvegfalak
találhatóak.
324/7 iroda:
Az első vizsgált helyiség, egy iroda volt az épület III. emeletén. Két mérést végeztünk
ebben a helyiségben. Szellőzőnyílás nélkül és szellőzőnyílással. A helyiségre vonatkozó
geometriai méreteket a 4.8 táblázat tartalmazza.
4.8. táblázat: Az iroda alapadatai
Alaprajz: 324/7
A helyiség felülete:
A helyiség térfogata:
Belmagasság:
Mérési pont:
Belső hőmérséklet:
Külső hőmérséklet:

Ablak vagy
Ajtó

Szélesség
(mm)

Magasság
(mm)

A1
AJ1

1000
900

2850
2100

69 m2
38,36 m3
3,15 m
AJ1
20,5○C
22○C

4.50 ábra: Az iroda alaprajza
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A mérési eredményeket a következő táblázat foglalja össze.
4.9. táblázat: Iroda mért adatai

Szellőző nélkül

Nyomás
értéke:
10 Pa
30 Pa
50 Pa

Szellőzőnyílással

10 Pa
30 Pa
50 Pa

Befúvás típusa:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:

Térfogatáram:
[m3/h]

Légrés nagysága:
[cm2]

148
74,5
251,5
249
335
392,5
259,5
252
419
479,5
573
655,5

163
80,5
161,5
160,5
167,5
197
281,5
272
272
306
259,5
326

Légcsere
szám:
[h–1]
4
2
6,5
6
8,5
10
6,5
6,5
10,5
12
12,5
16,5

A különbségekből jól látszik, hogy körülbelül 60%-os légcsereszám és légrés növekedés
tapasztalható a szellőzőnyílás nyitva hagyásával.

4.51 ábra: Iroda légtömörsége
A szellőzőnyílással való méréssel vizsgáltuk a nyári túlmelegedés kockázatára gyakorolt
hatását a légcsereszámnak, amit a 4.52 ábra mutatja.
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4.52 ábra: Légcsereszám befolyása ∆tbnyár-ra [4.7]
A 4.52 ábrát elemezve, látjuk, hogy a belső és külső hőmérséklet napi középértékeinek
különbségét, nyári feltételek között szellőztetetés intenzitásával lehet leginkább
csökkenteni.
Ha ezt természetes szellőzéssel végezzük, amikor a külső hőmérséklet kisebb, mint a
belső hőmérséklet, a természetes szellőzés elősegíti az épületszerkezet temperálását,
ami nagymértékben csökkenti a nyári időszakban a helyiségben előforduló túlmelegedés
kockázatát.
Azonban, ha a helyiségbe bejutó szellőző levegő mennyiségét nem tudjuk szabályozni a
szélnyomás és a hőmérséklet-viszonyok függvényében jelentősen nőhet, vagy éppen
elmaradhat a szükségestől a be- és kiáramló levegő térfogata.
Mint, ahogy a bemutatott eredmények mutatják, szabályozható természetes szellőzésre
van szükség annak érdekében, hogy a belső és külső hőmérséklet napi középértékeinek
különbsége minél kisebb legyen [4.7].
409-es tanterem
A második helyiség, amit bemutattunk egy tanterem a IV emeleten.
4.10. táblázat: A tanterem alapadatai
Alaprajzok:
A helyiség felülete:
A helyiség térfogata:
Belmagasság:
Mérési pontok:
Belső hőmérséklet:
Külső hőmérséklet:

409
294,12 m2
244,3 m3
3,15 m
AJ1
27○C
26○C
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Ablak vagy
ajtó

Szélesség
(mm)

Magasság
(mm)

A1

1000

2850

A2

1000

2850

AJ1

900

2100

4.53 ábra: A tanterem alaprajza
4.11. táblázat: A tanterem mért adatai
Nyomás
értéke:
10 Pa
30 Pa
50 Pa

Befúvás
típusa:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:
Túlnyomás:
Depresszió:

Térfogatáram:
[m3/h]
836
876
1493
172
1794,5
2321

Légrés
nagysága:
[cm2]
949
950
881
1096
893,5
1154,5

A tanterem légtömörsége:

4.54 ábra: A tanterem légtömörsége
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Légcsere
szám:
[h–1]
3,5
3,5
6
7
7
9,5

Szellőző nélkül is nagy értékek jöttek ki. Ez feltehetően a rosszul záró nyílászáróknak
köszönhető, illetve az üvegfalnak. Ezekről a szerkezetekről hőkamerás képek készültek.

4.55 ábra: Ablak és üvegfal hőkamerás képe
Az épülethatároló szerkezetei sehol sem kielégítőek.
Figyelembe véve a létesítmény homlokzati felületeit tájolásonként is:
É: 1945 m2 ebből nyílászáró 634,11 m2
K: 2546 m2 ebből nyílászáró 1419,66 m2
D: 2024 m2 ebből nyílászáró 1063,41 m2
Ny: 2598 m2 ebből nyílászáró 634,11 m2
Megállapíthatjuk, hogy teljes nyílászárócserére lenne szükség, hogy elfogadható
légtömörségi szintet érjünk el (2 légcsereszám, mint a Létavértesi Arany János Általános
iskolában).

4.5 Hőkamera
4.5.1 A termográfia elmélete
Minden tárgy az abszolút nulla fok (0 Kelvin = –273,15 °C) felett elektromágneses sugarakat bocsát ki magából infravörös tartományban. Ezt az infrasugárzást az emberi szem
nem képes észlelni.
A gyakorlatban használt hőkamerák a hosszúhullámú infrasugárzást mérik a 8...14 μm
hullámhossztartományban. Ez alapján számítják és jelenítik meg a mérendő felületek
hőmérséklet-eloszlását. A számítás a mért felület emissziós tényezőjének (ε) és a
reflektált hőmérsékletének figyelembevételével történik, mindkét érték manuálisan
állítható a hőkamerákban vagy utólagosan szoftverben.
A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás – amit a hőkamera a látómezejében
érzékel – a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye [4.8].
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4.56 ábra: Emisszió, reflexió és transzmisszió [4.8]
Emisszió
Az emissziót az adott anyag infrasugárzás emittálási (kibocsátási) képességét az
emissziós tényezővel (ε) jellemezzük. A ε függ a felület anyagától, kialakításától és a
mérés tárgyának hőmérsékletétől [4.8].
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4.12. táblázat: Emissziós tényező [4.8]
Anyagfajta
Az anyag
Emissziós tényező
hőmérséklete
°C
Alumínium, hengerelt sima
170
0.04
Alumínium, nem oxidált
25
0.02
Alumínium, nem oxidált
100
0.03
Alumínium, erősen oxidált
93
0.20
Alumínium, erősen polírozott
100
0.09
Pamut
20
0.77
Beton
25
0.93
Ólom, durva
40
0.43
Ólom, oxidált
40
0.43
Ólom, szürkén oxidált
40
0.28
Króm
40
0.08
Króm, polírozott
150
0.06
Jég, sima
0
0.97
Vas, lecsiszolt
20
0.24
Vas, öntött kéreggel
100
0.80
Vas, hengerelt réteggel
20
0.77
Gipsz
20
0.90
Üveg
90
0.94
Gránit
20
0.45
Gumi, kemény
23
0.94
Gumi, lágy, szürke
23
0.89
Öntöttvas, oxidált
200
0.64
Fa
70
0.94
Parafa
20
0.70
Hűtőtest, fekete, eloxált
50
0.98
Vörösréz, enyhén elszíneződött
20
0.04
Vörösréz, oxidált
130
0.76
Vörösréz, polírozott
40
0.03
Vörösréz, hengerelt
40
0.64
Műanyagok: PE, PP, PVC
20
0.94
Lakk, kék, alumínium fólián
40
0.78
Lakk, fekete, matt
80
0.97
Alumínium fólián
40
0.79
Lakk, fehér
90
0.95
Márvány, fehér
40
0.95
Falazat
40
0.93
Sárgaréz, oxidált
200
0.61
Olajfesték (minden színben)
90
0.92...0.96
Papír
20
0.97
Porcelán
20
0.92
Homokkő
40
0.67
Acél, hőkezelt felülettel
200
0.52
Acél, oxidált
200
0.79
Acél, hidegen hengerelt
93
0.75...0.85
Agyag, égetett
70
0.91
Transzformátor-lakk
70
0.94
Tégla, habarcs, vakolat
20
0.93
Cink, oxidált
0.1
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A reflexió (ρ) a test a visszaverési képességét jellemzi. Függ a felület kialakításától,
hőmérsékletétől és az anyagától.
A transzmisszió (τ) egy adott anyag infrasugárzás átengedési képességét jellemzi. Függ
az adott anyag fajtájától és vastagságától.
A hőkamera által látható infrasugárzás az alábbiakból áll:
 a mérés tárgyának emittált sugárzása;
 a környezeti sugárzás visszaverődése (reflektálás);
 a mérendő felület sugárzásának transzmissziója [4.8].
Ezen paraméterek összege mindig 1-et ad ki (100%):
(4.2)

4.57 ábra: A hibásan beállított emissziós tényező hatása
a hőmérséklet mérésére [4.8]
Minél nagyobb a különbség a mérés tárgyának hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet
között és minél kisebb az emissziós tényező, annál nagyobb lesz a mérési hiba. Ezek a
hibák felerősödnek a hibásan beállított emissziós tényező esetén.
A tiszta égből érkező infrasugárzást „hideg diffúz égi sugárzásnak” nevezzük. Tiszta égbolt esetén napközben a „hideg diffúz égi sugárzás” (~ –50 °C...–60 °C) és a meleg napkisugárzás (~ 5500 °C) verődik vissza. Az égbolt felületének nagysága meghaladja a
Napét, így a visszavert hőmérséklet külső termográfia esetén napos időben is általában
0 °C alatt van. A Nap sugárzásának abszorpciója révén a tárgyak felmelegszenek. Ez
jelentősen befolyásolja a felületi hőmérsékletét – részben még órákkal a napsugárzás
után is [4.8].
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4.58 ábra: Reflexió szabadban végzett mérések esetén [4.8]
A 4.58 ábrán jól látható, hogy az esőcsatornát hidegebbnek mutatja a hőkamera, mint a
ház falát. Pedig mindkettő hőmérséklete megközelítőleg azonos. A képet tehát elemezni,
értelmezni kell. Feltételezzük, hogy az esőcsatorna felszíne cinkezett és igen alacsony
emissziós tényezőjű (ε = 0.1), tehát az esőcsatornából kiinduló hosszúhullámú
infrasugárzásnak csak 10%-a az emittált saját sugárzás és 90%-a visszavert környezeti
sugárzás. Tiszta égbolt esetén a „hideg diffúz égi sugárzás” (~ –50 °C...–60 °C) visszatükröződik az esőcsatornán. A hőkamera a ház falának korrekt mérése céljából ε = 0.95
és RTC = –55 °C értékekre van beállítva. A nagyon alacsony emisszió és az igen magas
visszatükröződés révén az esőcsatorna a hőképen hidegen jelenik meg. Annak
érdekében, hogy egy hőképen, mindkét anyagfajta hőmérsékletét pontosan mutathassa
a hőkamera, az emissziót tartományonként utólag módosítani lehet egy elemző szoftver
segítségével (pl. Testo IRSoft) [4.8].
Tükörszerű reflexió
Gyakran a tisztán szemmel látható tükröződés az erősen reflektáló, vagy egy alacsony
emissziójú felület előjele. Mindenesetre az emberi szem számára erősen tükröződő jelenség a látható tartományban nem mindig jelenti azt, hogy az infra tartományban is erős a
visszaverődés.
Például egy lakkozott felület hőképén látható a környezeti sugárzás tükörszerű reflexió
(pl. a mérő személy sziluettje), pedig a lakk általában magas emisszióval rendelkezik
(ε ~ 0.95).
Ugyanígy például egy homokkő fal hőképén nem ismerhető fel a mérés környezetében
visszaverődő tárgyak körvonala, pedig a homokkő emissziós tényezője alacsony
(ε ~ 0.67) [4.8].
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4.59 ábra: Tükörszerű és diffúz reflexió [4.8]
Az, hogy a környezeti sugárzás jól látható körvonallal tükröződve verődik-e vissza, az
nem elsősorban az emissziótól, hanem a felület struktúrájától függ.
A sima felületeket mérje különböző szögekből és irányokból, hogy felismerhesse a
hőmérséklet-eloszlás rendszertelensége mikor vezethető vissza a visszaverődésre és
mikor a mérés tárgyának hőmérsékletére [4.8].

4.5.2 Optimális mérési körülmények
Az inframérés során a legjobbak a stabil környezeti feltételek. Azaz, a klíma, a mérés
környezetében lévő tárgyak, valamint minden más befolyásoló tényező változatlan
legyen a mérés során. Csak így becsülhetők meg a lehetséges zavarforrások és így
dokumentálhatók azok a későbbi elemzés céljából.
A szabadban végzett mérések esetében az időjárás stabil, az ég borús legyen, hogy a
mérés tárgya le legyen árnyékolva mind a nap sugárzásától mind pedig a „hideg diffúz
égi sugárzástól”. Azt is figyelembe kell vennie, hogy a mérés tárgya a korábbi
napsugárzás révén – hőtárolási kapacitása miatt – még fel lehet hevülve.
Az ideális mérési feltételek az alábbiak:
 stabil időjárás;
 borús égbolt a mérés előtt és alatt (szabadban végzett mérések esetén);
 ne legyen közvetlen napsugárzás a mérés előtt és alatt;
 ne legyen csapadék;
 a mérendő tárgy száraz és termikus szempontból szabadon hozzáférhető felület
(pl. lomb, forgács) ne legyen a felületen;
 ne legyen szél vagy huzat;
 ne legyenek zavarforrások a mérés környezetében és az átviteli szakaszon;
 magas, pontosan ismert emissziós tényezőjű mérési felület;
 épülettermográfia esetében legalább 15 °C különbség megléte ajánlott a beltér és
a kültér hőmérséklete között [4.8].
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4.5.3 A tökéletes hőkép
A hőkép felvétele során mindenekelőtt két dologra kell ügyelni:
A megfelelő mért felület kiválasztására – távolság, IFOV alapján – és a hőképek méréstechnikailag releváns területre történő helyes fokuszálására.
A felvett kép valamint a kép élessége – ugyanúgy, mint a digitális kép esetében – a
hőkép elmentését követően már nem módosítható.
A tökéletes hőkép érdekében a hőkamerán és az elemző szoftveren az alábbi
módosítások hajthatók végre [4.8]:

4.60 ábra: Elemző szoftver kezelőfelülete
Az emissziós tényező és a reflektált hőmérséklet módosítása.

4.61 ábra: Elemző szoftver menüsora (emissziós tényező, reflektált hőmérséklet)
A megfelelő színpaletta kiválasztása. A színpalettát a mért felület függvényében érdemes
megválasztani, hogy a kapott hőkép a lehető legkontrasztosabb és könnyen értelmezhető
legyen [4.8].
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4.62 ábra: Színpaletta (vas, szivárvány, szürkeskála, kékpiros, hideg-meleg, …)
A hőmérsékleti skála manuális beállítása.

4.63 ábra: Hőmérsékleti skála
A mérés tárgyának optikailag és termikusan egyaránt szabadon hozzáférhetőnek kell
lennie.
Lehetőség szerint távolítsa el a lefedéseket, borításokat és a környezetben lévő zavaró
tárgyakat.
Változtassa helyzetét a mérés során a visszaverődés elkerülése érdekében. A
visszaverődések vándorolnak, míg a mérés tárgyának termikus tulajdonságai ugyanazon
helyen maradnak – a rálátási szög változtatása esetén is.
Sose legyen a mérőfolt nagyobb a mérés tárgyánál.
Tartson olyan kis mérési távolságot, amilyet csak lehet.
Csak a mérési feladathoz megfelelő objektívet használjon [4.8].
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4.64 ábra: Nagylátószög a 32°-os objektívvel [4.8]
A részletek pontos méréséhez érdemes állványt használni.
Ismernie kell mérése tárgyának felépítését, hogy helyesen tudja értelmezni a termikus
tulajdonságait.
Beépített digitális kamerával rendelkező hőkamerát használjon, hogy a későbbi
kiértékeléskor a valós kép alapján is tudjon következtetéseket levonni [4.8].

4.65 ábra: Valós kép a kiértékelő szoftver kezelőfelületén
Minden környezeti körülményre figyeljen és mérje, valamint dokumentálja azokat a
hőkép későbbi pontos kiértékelése érdekében.

4.5.4 Testo 882 hőkamera

4.66 ábra: Testo 882 hőkamera
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4.13 táblázat: Kiemelt tulajdonságok [4.8]
Jellemzők
Testo 882
Detektor
320 x 240 pixel
Termikus érzékenység (NETD)
< 60 mK
Hőmérsékleti méréstartomány
–20 °C...350 °C
Képismétlési frekvencia
33 Hz*
Sztenderd objektív 32° x 23°
X
SuperResolution
(X)
Magas hőmérséklet-mérés 550 °C-ig
(X)
Beépített digitális fényképezőgép
X
Beépített Power LED-ek
X
Hangjegyzet funkció (headset)
X
Lézer
X
Motoros fókusz
X
Felületi nedvesség megjelenítése (manuális
X
bevitel alapján)
Felületi
nedvesség
megjelenítése
RF
(X)
érzékelővel
Izoterma funkció
X
Min./Max. terület
X
Auto-Hot-Cold-Spot felismerés
X
Szolár mód
X
Objektív védő
(X)
Pótakkumulátor
(X)
Gyorstöltő
(X)

4.5.5 IRSoft – a hőképek precíz elemzése
A hőképek az IRSoft segítségével PC-n kényelmesen szerkeszthetők és elemezhetők. A
professzionális képfeldolgozáshoz számos elemző funkció áll rendelkezésre. A különböző
anyagok emissziós tényezői például utólag akár felületrészenként, de akár pixelenként is
korrigálhatók [4.9].
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4.67 ábra: IRSoft kezelő felülete
A kezelő felület 4 fő ablakból áll. Az ablakok segítségével lehet kezelni külön a hőképet,
valós képet, hőmérsékleti skálát, az emissziós tényezőt és a reflektált hőmérsékletet.
Ezeken az ablakokon végzett beállításokat és elemzéseket külön kell menteni. Lehetőség
van az összes változtatás egyszeri elvetésére.

4.68 ábra: Hőkép
A hőképet tartalmazó ablakban kapott helyet az elemzésre alkalmas menü sor. Lehetőség van többek között a hőkép mentésére, hőmérséklet megjelenítésére, hőmérséklet
korrekcióra, hideg-meleg pont megjelenítésre, hőmérsékleti hisztogramjelenítésre, ami
egy alablakot nyit meg, itt van lehetőség a hőmérsékleti hisztogramszerkesztésre.

4.69 ábra: Elemzés menüsor
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Hőmérsékleti hisztogramon az abszolút és a relatív skálázás mellett az oszlopok
számának, a rácsvonal és a háttérszín beállításra van lehetőség.

4.70 ábra: Hőmérsékleti hisztogram
A hőképen lehetőség nyílik egy profil vonalszerkesztésre. A szerkesztés után egy al ablak
nyílik meg. Az al ablakban lehet szerkeszteni a megjelenített diagramot. A hőmérséklet
profil vonalának rajzolása kitöltéssel, vonal jelöléssel, háttérszín és a rácsvonal
megjelenítésére van lehetőség.

4.71 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén
A hőmérséklet megjelenítése az egérkurzor segítségével. Az egérkattintással jelölő pont
kerül megjelenítésre, ami segítségével manuálisan lehet beállítani az emissziós tényezőt
és a reflektált hőmérsékletet.
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4.72 ábra: Hőmérséklet-megjelenítés
Nagyobb felületen szeretnénk elvégezni a korrekciót akkor a hőmérséklet korrekció
piktogram megnyomásával, ki tudjuk jelölni azt a területet, amit manuálisan tudunk
módosítani.
Az adatok tömörítéses piktogramja segítségével a hőképről statisztikai információkat
kapunk.

4.73 ábra: Statisztikai információk a hőképről
Ha több képet elemzünk egyszerre, akkor a valós kép mentése segítséget nyújthat a
hőképek beazonítására.

4.74 ábra: Valós kép
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4.5.5.1 TwinPix, képátfedés
A beépített digitális fényképezőgéppel rendelkező Testo hőkamerák az infavörs képpel
együtt automatikusan eltárolják a valós lépet is. A professzionális IRSoft PC szoftver
TwinPix, azaz képátfedés funkciójával ezek a képek egymásra illeszthetőek. A hőkép és a
valós kép ezután egy képként jelenik meg [4.9].

4.75 ábra: TwinPix varázsló
Első lépésként jelölőpontokat helyezünk el a valós és a hőképen. Minél több pontot
helyezünk el annál pontosabb lesz a valós és az infrakép átfedése. Ügyeljünk a
sorrendre, és hogy a jelölő pontokat ugyanazon pozícióban helyezzük el az infra- és a
valós képen is.

4.76 ábra: TwinPix képbeállítások
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Az áttűnési szint beállításával szabályozható az infra- és valós kép átfedettségének
intenzitása.

4.77 ábra: Infra- és valós kép átfedettségének intenzitása (infrakép)

4.78 ábra: Infra- és valós kép átfedettségének intenzitása (valós kép)
Az IRSoft segítségével elkészíthetjük a jegyzőkönyvet. Segítséget nyújt a jelentés
varázsló piktogram.
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Első lépésként választhatunk több sablon közül, amik tartalmazzák a jelentés
elrendezésével kapcsolatos információkat.
Következőben kiválasztjuk azokat a képeket, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a
jegyzőkönyvben.
A továbbiakban meg kell adni a mérést végző cég, helyszíne, megbízás leírása és az
objektum adatait.
Ezek után a tovább ikon megnyomásával lehetőség van a hőképekhez egy összefoglaló
értékelést írni, ami meg jelenik majd a jegyzőkönyvben.
A varázsló elkészíti a jegyzőkönyvet és lehetőség van a mentésére pdf formátumban
vagy a nyomtatásra.

4.79 ábra: Jelentésvarázsló
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4.5.6 Épületgépészeti
elemzése

rendszerek

és

rendszerelemek

hőkamerás

A következőkben hőképek elemzései vannak bemutatva az IRSOFT nevű szoftverrel.

4.80 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.81 ábra: Hőmérséklet-hisztogram

4.82 ábra: Hőmérsékleteloszlás a profilvonal mentén
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4.83 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.84 ábra: Hőmérséklet-hisztogram

4.85 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén
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4.86 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.87 ábra: Hőmérséklet-hisztogram

4.88 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén
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4.89 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.90 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén

4.91 ábra: Valós és infrakép átfedettsége
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4.92 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén

4.93 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.94 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén
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4.95 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.96 ábra: Hőmérséklet-hisztogram

4.97 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén
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4.98 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.99 ábra: Hőmérséklet-hisztogram

4.100 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén
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4.101 ábra: Valós és infrakép

4.102 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a profilvonal mentén

4.103 ábra: Valós és infrakép átfedettsége
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4.104 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.105 ábra: Valós és infrakép átfedettsége

4.106 ábra: Valós és infra képátfedettsége
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