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1. A KÖRNYEZETI ENERGIÁK ÉS A 
LÉTESÍTMÉNYENERGETIKA 

1.1. Energetikai helyzetkép 

1.1.1. Globális körkép 

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint a világ energiaigénye 1980-ban 
7 229 millió tonna olajegyenérték (Mtoe) volt, ami 2008-ra közel 70%-kal, 12 271 Mtoe 
értékre növekedett (World Energy Outlook, 2010). A globális primerenergia-igény több 
mint 80%-át a fosszilis energiaforrások adják, melyek közül a kőolaj felhasználása a 
legnagyobb, azt követi a szén és a földgáz (1.1 ábra). A pesszimista becslések szerint 
2030-ra, az optimistább becslések szerint 2050-re merülnek ki a gazdaságosan 
kitermelhető kőolajkészletek. Földgázra sem sokkal jobb a helyzet, a kimerülés 2040-
2060 közé tehető. Ez lényegében azt is jelenti, hogy a felhasználható kőolajkészlet fele 
már elfogyott és a kitermelés egyre költségesebb lesz. A kőolaj- és földgázkészletek 
jelentős része ráadásul diktatorikus vagy politikailag instabil környezetben található (arab 
országok, Oroszország). 
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a fejlett országok (OECD tagállamok) használják 
el a világ primerenergia-forrásának 44%-át, miközben lakosságuk mindössze a teljes 
népesség 18%-át teszi ki. A 2035-ig szóló előrejelzés szerint a primerenergia-
felhasználás növekedésének 93%-a nem OECD tagállamokhoz köthető, hanem 
Brazíliában, Indiában, Kínában és Oroszországban várható jelentős mértékű növekedés. 
(World Energy Outlook, 2010). Ennek várható következménye, hogy ezek az országok az 
erőforrásokat elszívják, mely drasztikus áremelkedésekben jelentkezik. 
Ehhez járulnak még hozzá a fosszilis tüzelőanyagok klímaváltozásra gyakorolt hatásai. A 
globális felmelegedés már most érezteti hatását és elemzések szerint 2050-re 
visszafordíthatatlan folyamathoz vezethet, melynek természeti, gazdasági és társadalmi 
következményei katasztrofális következményekkel járhatnak. 
Mindezek alapján a nemzetközi politika is alternatív utakat keres, ezért fordul egyre 
nagyobb figyelem az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra. Elvileg az 
atomenergia is jelent alternatívát, de annak megítélése Csernobil és Fukushima óta 
kérdéses. 
Az 1.1 ábrát megnézve látható, hogy a világszinten felhasznált megújuló erőforrások 
részaránya 2008-ban 13%, míg az atomenergiáé 6% volt. 
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A globális klímaváltozást előidéző antropogén CO2-kibocsátás energetikai szektorra 
vonatkozó hányada 1980-ban 18,7 milliárd tonna volt, ami 2008-ra 57%-kal, 29,4 
milliárd tonnára emelkedett. A megnövekedett légköri CO2-koncentráció eredményeként 
a globális felmelegedés olyan, eddig nem látott időjárási katasztrófákhoz vezethet, 
aminek következtében milliók válhatnak földönfutóvá. A koppenhágai klímacsúcs 
következtetése, hogy a fenntartható gazdaságra való átálláshoz a globális 
átlaghőmérséklet növekedését 2°C határon belül kell tartani az iparosodás előtti szinthez 
képest. Ez csak a globális kibocsátások radikális – 2050-ig legalább 50%-os – 
csökkentésével érhető el [34]. 
 

 
1.1 ábra: Globális primerenergia-felhasználás összetételének változása 

Forrás: [1] 
 
1.1.2. Uniós helyzetkép 

Az Európai Unióban a hatékonysági intézkedéseknek és a válságnak köszönhetően 
primerenergia-felhasználás 2009-ben 1700 Mtoe (olajekvivalens) körüli értéken volt, ami 
a 2000-es szintnek felel meg [3]. 
Az EU-27 importfüggősége a primerenergia-ellátásban jelentős, 2008-ban 1 015 Mtoe-t 
tett ki, 55%-ot, ami a megelőző 10 év viszonylatában körülbelül 10%-os növekedést 
jelent. Ez szükségessé teszi a stabil gazdasági és politikai kapcsolat fenntartását a 
tranzit- és forrásországokkal. A legjelentősebb tétel az Európai Unió energiahordozó 
importjában a földgázbehozatal, ami az elmúlt 15 évben szignifikánsan növekedett. A 
belső kitermelés 1996-ban érte el a hozamcsúcsot, majd közel egy évtizedes stagnálás 
után 2004-től csökkenni kezdett. Ennek következményeként a tovább fokozódó 
igényeket csak egyre nagyobb arányú importtal lehet fedezni. Az Európai Unió 
földgázimportjának 42%-a Oroszországból, 24%-a Norvégiából és további 18%-a pedig 
Algériából származott 2009-ben[2]. 
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A megújuló energiaforrások részaránya főleg azokban a tagállamokban nőtt meredeken 
az elmúlt 10 évben, amelyek kiszámítható ösztönző politikát folytattak, megteremtették 
a rendszerirányítás ehhez szükséges feltételeit és egyúttal olyan technológiákat 
alkalmaztak, amelyek jól kihasználták az ország gazdasági, természeti és humán 
adottságait, így biztosítva megrendeléseket az ottani ipar számára. Az EU-ban 1997 és 
2007 között a megújuló és hulladék alapú energiatermelő kapacitások 80 GW-tal nőttek, 
míg 1990 és 1997 között ez a adat mindössze 15 GW volt[2]. Az EU a megújuló iparág 
élmezőnyében van és stratégiai célja, hogy pozícióit megőrizze. Mind a lokális 
decentralizált energiatermelés (napkollektoros rendszerek, hőszivattyús rendszerek, 
épületekben alkalmazott napelemek és biomasszarendszerek), mind a nagyléptékű 
megújuló energiatermelő rendszerek (északi-tengeri koncentrált szélerőműparkok, 
nagyteljesítményű naperőművek, biomassza alapú erőművek, geotermális fűtőművek) 
tekintetében számottevő eredményeket tud felmutatni és a fejlesztési tervek is 
figyelemre méltóak. 
A jelenleg hatályos irányelvek 2010-re az Európai Unióban 21%-os megújuló 
villamosenergia-termelést (2001/77 EK5) és a közlekedésben 5,75%-os megújuló 
energia részarányt (2003/30/EK6) vártak el. Az erőteljes növekedés ellenére (a 2008-as 
statisztikai adatok szerint 16,6% zöld villamos áram és 3,5% megújuló üzemanyag) ezek 
a célok nem teljesültek. Az Európai Unió 2009/28 EK7 irányelve a megújuló 
energiafelhasználás teljes vertikumára írt elő kötelező vállalásokat a tagországok 
számára. Az EU átlagára nézve cél a bruttó végső energiafelhasználáson belül 20%-os, 
és ezen belül a közlekedésben 10%-os megújuló energia részarány elérése 2020-ra. Míg 
a közlekedési célszám minden tagállamra nézve 10%, addig a 20% teljes megújuló 
energiaarány az EU átlaga, és az irányelv rögzíti az egyes tagállamok számára az 
elérendő minimális részarányt[2]. 
 
1.1.3. Hazai helyzetkép 

Magyarországon a primerenergia-felhasználás alakulása az elmúlt két évtizedben sajátos 
kelet-európai utat járt be. A rendszerváltozás után gyorsan leépültek az energiaintenzív 
iparágak, melynek eredményeként az országos energiafelhasználás 1990–1992 között 
17%-kal csökkent, majd 1992–2007 között átlagosan évi 0,5%-kal nőtt. 2009-ben a 
primerenergia-felhasználás, a gazdasági válság hatására az előző évhez képest 7,6%-kal 
csökkent, így elérte 1056 PJ értéket (a 2010. évi érték 1085 PJ)[2]. 
Az 1990-hez viszonyított csökkenés ellenére a földgázfelhasználás jelentős mértékben 
nőtt és gyorsan átvette a kőolajtól a vezető helyet. 
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1.2 ábra: Magyarország primerenergia-felhasználása 

Forrás: [2] 
 
Az egy főre jutó energiafogyasztás Magyarországon 1,69 toe, Németországban 2,56 toe, 
Ausztriában 3,19 toe volt 2008-ban[4]. Ugyanakkor fontos, hogy a kedvezőnek tűnő 
érték épületeinkre nem igaz. Egy azonos méretű lakóegység fűtési energiaigénye 
mintegy kétszerese nálunk, mint az említett országokban, mely nem klimatikus 
adottságokkal, hanem az épületállomány minőségével magyarázható. 
A megújuló energiaforrásokon belül Magyarország földrajzi adottságainak 
figyelembevételével a biogén forrású energiatermelés (erdészetből és mezőgazdaságból 
származó biomassza, biogáz, agroüzemanyagok), a geotermikus és termálenergia, illetve 
hosszú távon a napenergia a legfontosabbak. Magyarország megújuló energiaforrások 
tekintetében eddig nem használta ki a rendelkezésre álló hazai potenciált. A Magyar 
Tudományos Akadémia Megújuló Energia Albizottsága által 2005–2006 folyamán végzett 
felmérés eredményei szerint az elméleti megújuló energiapotenciál 2600–2700 PJ/év, 
ami sosem használható ki teljesen. A tényleges megvalósítható szintet a műszakilag 
lehetséges, illetve a gazdaságilag megvalósítható potenciálok jellemzik. Erre vonatkozóan 
azonban jelenleg nincs egyértelmű becslés, illetőleg ez a potenciál a technológiák 
fejlődésével és terjedésével egyre növekszik. 
Magyarországon a megújuló energiaforrások 2010-ben 7,3%-át fedezték az ország 
összes energiafelhasználásának. Ezzel az EU tagországok közt az alsó egyharmadban 
foglalunk helyet (2008-as EU-27 átlag: 10,3%), és a többi hasonló fejlettségű országtól 
is elmaradunk (Bulgária 9,4%, Csehország 7,2%, Lengyelország 7,9%, Románia 20,4% 
illetve Szlovákia 8,4%). A különbség részben a környező országok kedvezőbb és jobban 
kihasznált vízenergia-potenciáljával és erdősültségi mutatóival, részben a hazainál 
hatékonyabb szabályozó rendszerrel magyarázható. A megújulós részarány egyébként 
növekszik, 2008-ban 6,6% volt. A 2010 decemberében elfogadott Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve ambiciózus célokat tartalmaz az ország 
számára: 2012-re 7,4%-ot, 2020-ra pedig 14,65%-ot vállalt[4]. 
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1.3 ábra: Villamos energia és hűtés-fűtés szektorokban felhasznált megújuló 

energiahordozók megoszlása 2010-ben 
Forrás:[4] 

 
A megújuló energiaforrások szerkezetét mutatja az 1.3 ábra. Látható, hogy a biomassza 
elégetéséből származik a megújuló energiaforrásokból származó energiamennyiség 
túlnyomó része (nagyjából 80%-a), ezt követi a geotermi 9%-kal és a szél 5%-kal. A 
vízenergia és a napenergia jelenlegi szerepe viszonylag elenyésző. 
 

1.1 táblázat: Magyarország megújuló energiapotenciálja 

 
Forrás: MTA Megújuló Energiák Albizottság, 2008 

 
Ugyanakkor, ha az ország lehetőségeit vesszük górcső alá, látható, hogy a legnagyobb 
potenciál a napenergiában van (1.1 táblázat). A táblázatban közölt 1838 PJ érték nem a 
ténylegesen az épületek tetejére elhelyezhető napkollektor- és napelemértékből indul ki, 
hanem elméleti maximum, amelynek csak egy része használható ki reálisan. 
Jelentős továbbá a szél- és biomassza-potenciál az országban, illetve a geotermális 
adottságaink is kiemelkedőek. Nemzetközi összehasonlításban adottságaink nagyon 
jónak mondhatók. 
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Magyarországon a megújuló energiapotenciál a járulékos hasznok figyelembevételével 
legkedvezőbben a decentralizált kistérségi megújuló energia-előállítás filozófiájával 
használható ki [2]. A járulékos hatások közül a foglalkoztatásra, a vidékfejlesztésre és a 
hazai építőanyag- és építőiparra gyakorolt kedvező hatás emelendő ki. 
 
1.2. Érvek az energiahatékonyság és a környezetbarát energiák 
mellett 

1.2.1. Importfüggés és ellátásbiztonság 

Az energiaszektor célja és feladata a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges 
energiák megbízható, gazdaságos és környezetet kímélő szolgáltatása. Az energia olyan 
szervesen és sokszínűen épült be mind a termelőszférába, mind a lakosság 
fogyasztásába, életmódjába, hogy szerepe, jelentősége sok vonatkozásban meghatározó, 
stratégiai jelentőségű. A folyamat természetéből és jellegéből következően az 
energiaköltségeknek a teljes ráfordításon belüli csökkenő irányzatával szemben, minél 
fejlettebb egy gazdaság, minél magasabb a lakosság életszínvonala, annál nagyobb 
jelentőségű az energiaszolgáltatás stabil, kiegyensúlyozott volta, hiszen az esetleges 
ellátászavarokból fakadó közvetlen és főképpen a közvetett veszteségek az 
energiaköltségeknek nagyságrendileg nagyobbak lehetnek. Ebből adódik, hogy a modern 
gazdaságokban az energiaszektorral szemben támasztott legfőbb követelmény, amelyet 
az energiapolitikában hangsúlyosan fogalmaznak meg és az energiakoncepcióba 
rögzítenek, az ellátásbiztonság. 
Az utóbbi évtizedekben egyre világosabbá válik, hogy az eddigi gazdasági növekedés 
komoly környezeti változásokat indított el. Világméretekben erősödnek a 
környezetvédelemmel kapcsolatos követelmények és szempontok, a környezetre káros 
kibocsátásokat korlátozó, szabályozó nemzetközi megállapodások születnek. Miután az 
energiaszektor jellegéből és sajátosságából fakadóan a természettel igen szoros 
kapcsolatban működik, a környezeti ártalmak egyik fő okozója is. Ezért a jövőre irányuló 
energiapolitika és energiakoncepció megkerülhetetlen szerves része az egészséges és 
tiszta környezet érvényesítése, a környezeti szempontok prioritásaként való rögzítése. 
Mindezek alapján a magyar energiakoncepciónak a legfontosabb célkitűzése, hogy a 
hosszú távú szempontokat is mérlegelve harmonizálja az ellátásbiztonság, a 
gazdaságosság és a környezetvédelem sokszor egymásnak feszülő ellentmondásait. 
Olyan energiatermelő rendszerekre van szükség tehát, amely a kívánatos, a közösség 
által elvárt ellátásbiztonságot, valamint az EU direktívákból és a nemzetközi 
szerződésekben vállalt környezeti követelményeket a társadalom által még vállalható 
költségszint mellett még teljesíteni képesek. 
Az Európai Unió országaiban az energiafogyasztás folyamatosan növekszik. Ezekben az 
országokban a fosszilis energiahordozó készletei kifogyóban vannak, és már régóta nem 
fedezik a szükséges energiaigényt. Ennek megfelelően az Unió importra szorul. 
Magyarország például a két legfontosabb energiahordozó, az összes felhasznált kőolaj és 
földgáz több mint 80%-át importálja (lásd az 1.5 ábrát). Az Európai Unió 
importfüggőségének csökkentése érdekében az Európai Parlament és Tanács számos 
olyan direktívát fogadott el, amelyeknek elsődleges célja az energiaigények csökkentése. 
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1.4 ábra: Az EU-27 importfüggésének alakulása 

Forrás: [3] 
 

 
1.5 ábra: Magyarország energiaimport-függősége 

Forrás: [2] 
 

Az 1.6 ábra bemutatja az Európai Unió országainak Oroszországtól való 
importfüggőségét. Látható, hogy Magyarország a két legfontosabb energiahordozót 
csaknem kizárólag Oroszországból importálja. A közelmúlt politikai vitái (ukrán gázvita) 
és az ehhez kapcsolódó szüneteltetés a gázszolgáltatásban újra előtérbe helyezték az EU 
országainak függőségét Oroszországtól. 
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Az Európai Unió importfüggőségének csökkentése érdekében az Európai Parlament és 
Tanács akciótervet és direktívákat fogadott el (White Paper for a Community Strategy 
and Action Plan. Energy for the future: Renewable sources of energy COM(97)599; 
2002/91/EC: Directive on the Energy Performance of Buildings; 2006/32/EC Directive on 
energy end-use efficiency and energy services, 2001/77/EC Directive on the promotion of 
the electricity produced from renewable energy source on the internal electricity market), 
amelyeknek elsődleges célja az energiaigények és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. 
Ugyanakkor a megújuló energiaforrások minél nagyobb százalékban kell részt vegyenek 
az egyes országok energiamérlegében. Magyarországon a megújuló energiaforrások 
jelenleg 7,3%-át fedezik az ország összes energiafelhasználásának [4]. A Kormány 
vállalta a megújuló energiaforrások százalékos arányának a növelését az elkövetkező 
időszakra. A 2010-ben tett vállalás szerint 2020-ig az arány Magyarországon eléri a 
14,65%-ot [4]. 
 

 
1.6 ábra: Az EU országainak importfüggősége Oroszországtól 

Forrás: [5] 
 

1.2.2. Növekvő energiaárak és energiaszegénység 

Az energiahordozók, a hő- és a villamosenergia-árak folyamatosan növekednek (1.2 
táblázat). Megállapíthatjuk, hogy az energiahordozók ára csak azokban az országokban 
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alacsonyabb, mint hazánkban, amelyek az exportőr országokhoz földrajzilag közelebb 
helyezkednek el (pl. Szlovákia, Litvánia, Finnország, Bulgária). Ha figyelembe vesszük 
azt a tényt, hogy jelenleg az Európai Unió más országaiban az energiahordozók ára 
nagyobb, mint hazánkban, akkor láthatjuk, hogy a jövőben Magyarországon további 
árnövekedés várható. 
 
1.2 táblázat: A földgáz- és villamosáram-árak alakulása háztartási és ipari fogyasztókra 

az európai országokban 2009–2011 között 

 Villamosenergia-árak  Gázenergiaárak 
 Háztartások Ipar Háztartások Ipar 

 
Forrás: [3] 

 
1. Éves fogyasztás: 2500 – 5000 kWh 
2. Éves fogyasztás: 500 MWh – 2000 MWh 
3. Éves fogyasztás: 5600 kWh – 56000 kWh (20-200 GJ) 
4. Éves fogyasztás: 2778 MWh – 27778 MWh (10000-100000 GJ) 
5. 2009 és 2010, EA-16 

 
1.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

1.3.1. Nemzetközi kötelezettségek, uniós jogszabályi környezet 

A globális felmelegedés és annak várható következményei számos nemzetközi 
környezetvédelmi egyezmény megkötésére sarkallta a világ országait (köztük 
Magyarországot is), melyekben kötelezettséget vállaltak a CO2-emisszió csökkentésére 
(pl. kyotói egyezmény, koppenhágai klímacsúcs, cancuni klímacsúcs), mely elsősorban 
energiahatékonysági intézkedésekkel és a megújuló energiák terjesztésével teljesíthető. 
Az Európai Unióban a kérdés kezdettől fogva kiemelt prioritást élvez, de az egységes, 
hosszú távú energiapolitika iránt először 2005-ben mutatkozott igény az olajár 
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emelkedése és a klímaváltozás okozta kihívások miatt. Az Európai Bizottság ennek 
hatására 2006-ban jelentette meg a Zöld Könyvet, „Európai Stratégia a fenntartható, 
versenyképes és biztonságos energiáért” címmel. Ezt követően hozták nyilvánosságra az 
energiapolitikát máig meghatározó dokumentumokat, a 20%-os energiahatékonysági 
javulást megcélzó Energiahatékonysági Cselekvési Tervet (2006) és az első EU Energia 
Cselekvési Tervet (2007). 
Az Európai Unió energiapolitikai elveit tartalmazza az Energia 2020 Stratégia, amely 
erőforrás- és energiahatékony, alacsony szénintenzitású (CO2-kibocsátású) gazdaság 
kialakítását tűzte ki céljául. Az ún. 20-20-20 célrendszer azt jelenti, hogy az EU átlagra 
nézve 2020-ra teljesíteni kívánják a 20%-os energiafogyasztás-csökkenést, a megújuló 
energiaforrások részarányának 20%-ra növelését, valamint a CO2-kibocsátás 20%-os 
csökkentését vagy – bizonyos feltételek teljesülése esetén – 30 %-os csökkentését. 
Ehhez kapcsolódik a Európai Unió 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, mely a megújuló energiafelhasználás 
teljes vertikumára írt elő kötelező vállalásokat a tagországok számára. Az EU átlagára 
nézve cél a bruttó végső energiafelhasználáson belül 20%-os (Magyarországra nézve ez 
13%), és ezen belül a közlekedésben (minden országra egységesen) 10%-os megújuló 
energia-részarány elérése 2020-ra. 
Az 2006/32/EK Szolgáltatási Irányelv előírja tagállami Nemzeti Energiahatékonysági 
Cselekvési Tervek kidolgozását és rendszeres felülvizsgálatát. Az akciótervekben 
törekedni kell az irányelv szerint számolt végső energiafogyasztás 9%-os csökkentésére 
2016-ra a 2002–2006-os évek átlagához képest évi 1%-os energiamegtakarítási 
lepésekben. Az irányelv felülvizsgálatát az Európai Bizottság 2011 nyarán megkezdte és 
a helyére lépő irányelv elfogadása 2012 végére várható. 
Az unió Energia 2020 közleménye (COM(2010) 639 végleges) szerint az unió  
kezdeményezéseinek a legnagyobb energiamegtakarítást ígérő két szektorra, az 
épületenergetikára és a közlekedésre kell összpontosítaniuk. Ehhez a Bizottság 
beruházásösztönző elemeket dolgoz ki, mely az ingatlanokat célzó beruházásokat segíti. 
Az alábbiakban összefoglaljuk a témához kapcsolódó uniós stratégiákat, irányelveket: 

 Az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK európai parlamenti 
éstanácsirányelv energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról; 

 Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv; 

 A Bizottság közleménye – EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája, COM(2010) 2020 végleges 

 A Bizottság közleménye – Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és 
biztonságos energiaellátás és felhasználás stratégiája, COM(2010) 639 végleges 

 A Bizottság közleménye – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot 
meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátásáthelyezés 
kockázatának vizsgálata, COM(2010) 265 végleges 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/29/EK irányelve (2009. április 23.) a 
2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK határozata (2009. április 23.) az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről 
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 Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 
valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

 A Bizottság közleménye – Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve, COM(2011) 112 végleges 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 
belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-támogatásáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve (2003. május 8.) a 
közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok 
használatának előmozdításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

 A 93/76/ EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/32/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 

 Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 89/106 EK tanácsi irányelv 

 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve (COM(2011) 112 végleges) 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve ( 2009. április 23.) a 
szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 
2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról 
(EGT-vonatkozású szöveg) 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról EGT 
vonatkozású szöveg. 

 
1.3.1.1. Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv 
(EPBD Recast) 

Az irányelv a 2002/91/EK irányelv felújítása, mely bevezette az épületek 
energiatanúsításának rendszerét, valamint egységes szemléletű követelményrendszert 
vezetett be az új épületek és a jelentős mértékű épületfelújításokra. Az energiatanúsítási 
rendszer lényege, hogy minden középületre, illetve minden egyéb épületre, mely 
eladásra vagy tartós bérbeadásra kerül, energiatanúsítványt kell készíteni. A tanúsítvány 
hasonlít a háztartási gépeknél alkalmazott energiacímke-rendszerre, viszont lényegében 
minden egyes épületre/lakásra egyedileg készítendő szakértő által. A tanúsítási rendszer 
Magyarországon 2009 óta működik, de csak 2012. januártól vált minden épülettípusra 
kötelezővé. Az unió célja a tanúsítási rendszerrel az, hogy az épületek energetikai 
minősége begyűrűzzön a piaci árakba és ezáltal az energiatakarékos fejlesztésekre 
ösztönözzön. 
Az energiatanúsítvány magába foglalja az esetleges megújuló energiák alkalmazását is, 
mivel az eredményt primer energiában kell kifejezni. Amennyiben egy épületben az 
energiaigényeket megújuló energiával látják el, lényegesen kisebb a primerenergia-
felhasználás, mint hagyományos energiahordozók esetében. 
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Az irányelv okozta másik nagy változás a tagállamok életében az új szemléletű műszaki 
követelményrendszer bevezetése. A szabályozás háromszintű. Az első szintű 
követelményrendszer szabályozza az egyes épületszerkezetek (pl. homlokzati falak, 
tetőszerkezetek, nyílászárók) hőtechnikai tulajdonságait. Ez már önmagában szigorodást 
jelent és bizonyos, nem hatékonyan alkalmazott szerkezetek kizárását vonta maga után. 
A szabályozás második szintje az épületburok egészét minősítő ún. fajlagos hőveszteség 
tényezőjére ad követelményértékét. A harmadik szintű szabályozás az épület összes 
energiafelhasználását maximalizálja, mely az épületszerkezeteken kívül az 
épületgépészeti rendszerek tulajdonságait is tükrözi. Ez az energiafelhasználás a fűtésen 
kívül magába foglalja a használati melegvíz-ellátás energiaigényét, valamint az 
épületgépészeti (pl. ventilátor, hőszivattyú) és az épülethez tartozó berendezések (pl. 
világítás) elektromosenergia-igényét is. Itt jelenik meg a megújuló energiák kedvező 
hatása, melyek népszerűsítését a direktíva külön szorgalmazza. Az összesített 
energetikai jellemzőt primer energiában kell kifejezni. Van még egy negyedik szint is: az 
épületet ellenőrizni kell nyári túlmelegedés ellen is. 
Az irányelv gyakorlatba ültetése során számos probléma vetődött fel, melyek az eredeti 
célok megvalósulását jelentős mértékben gátolták. Ilyen volt például, hogy a 
követelmények felállításában és a tanúsítás módszertanában túl nagy szabadságot adott 
a tagállamoknak, a tanúsítási rendszerhez nem kapcsolódtak szankciók, illetve a 
középületek tanúsítására nem fogalmaztak meg határidőket (hiszen ott nincs eladás vagy 
bérbeadás). 
A 2010-ben elfogadott 2010/31/EU irányelv részben korrigálja a régi irányelv hibáit, 
valamint számos fontos új elemmel egészíti ki. Az EPBD Recast néven is ismertté vált 
irányelv egyes elemei rendkívül ambíciózus és nehéz feladatokat tűznek ki a tagállamok 
számára. A legfontosabb elemek a következők: 

 Az új épületekre és a lényeges felújítás alá eső épületekre új minimum 
követelményeket kell felállítani a tagállamoknak, mégpedig az EU által 
központilag kidolgozott teljes életciklusra vetített költségoptimum-számítási 
módszer alapján (költségoptimum-elv). 

 A minimum követelményeket öt évente újra kell számolni a műszaki fejlődés 
figyelembevétele érdekében. 

 2012 június 30. után nem támogatható olyan új építés, felújítás, felújítási lépés, 
mely nem teljesíti a költségoptimum szerint számolt minimumkövetelményeket. 

 Minden új építésű épületnél meg kell vizsgálni a megújulós rendszerek 
alkalmazásának lehetőségét az építkezés megkezdése előtt műszaki, 
környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból. A következő megoldások 
vizsgálatára kell kitérni: decentralizált megújulóra épülő energiaellátó rendszerek, 
kapcsolt energiatermelés, távfűtés vagy blokkfűtés (főleg, ha megújulón alapszik). 

 Lényeges felújításkor is meg kell vizsgálni a megújulók alkalmazásának 
lehetőségét. 

 Minimumkövetelményeket egyes szerkezetek és gépészeti elemek felújítása 
esetén is be kell tartani az adott szerkezetre/elemre vonatkozólag. 

 Intelligens mérők ösztönzése új építés és lényeges felújítás esetén (utalás a 
2006/32/ECirányelvre). 

 Definiálni kell tagállami hatáskörben a közel zéró energiafelhasználású épület 
követelményrendszerét. 2018. december 31. után épült épületbe csak akkor 
költözhet hatóság, ha az közel zéró energiafelhasználású épület. 2020. december 
31. után csak közel zéró energiafelhasználású épületek kaphatnak építési 
engedélyt. 
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 A tagországoknak tervet kell készíteni közel zéró energiafelhasználású épületek 
elterjesztésére, a %-os terjedés időbeni ütemezésével. A terv differenciálható 
több energiahatékonysági kategória szerint. Ösztönözni kell felújításoknál is az 
alacsony energiafelhasználású szint megcélzását. Fokozottan kell ösztönözni 
továbbá középületeknél az alacsony energiafelhasználású szint terjedését. 

 A tagállamoknak csak olyan épületenergetikai fejlesztéseket szabad támogatni, 
melyek a költségoptimalizált szintnek megfelelnek vagy jobbak annál. A 
tagállamoknak tájékoztatni kell 2011. június 30-ig, majd háromévente a meglévő 
és tervezett támogatási rendszerekről, az EIB támogatások felhasználásáról az 
Uniót. 

 Hivatali középületek, valamint gyakran látogatott nagyforgalmú épületekre 
(boltok, bevásárlóközpontok, szupermarketek, éttermek, színházak, bankok, 
hotelek) kötelező a tanúsítvány kifüggesztése. 

 A Nemzeti Energiahatékonysági Programoknak elő kell segíteni, hogy a 
középületek kiemelt, példamutató szerepet kapjanak az energetikai 
felújításokban. 

 Az energiatanúsítványokban fel kell tüntetni az energetikai besoroláson kívül az 
épülethez köthető CO2-emissziót, a fűtésienergia-felhasználást, a hűtésienergia-
felhasználást, a primerenergia-felhasználást. 

 A lakosságot tájékoztatni kell a tanúsítvány létéről, célkitűzéseiről, valamint az 
elérhető pénzügyi konstrukciókról, melyek a korszerűsítést segíthetik. Ebbe a 
regionális hatóságokat is be kell vonni. 

 Épület(egység)ek bérbeadásakor, eladásakor a hirdetésekben meg kell jelölni az 
energetikai kategóriát. 

 Tagállamoknak ki kell dolgozni szankciókat, amelyek az EPBD előírásainak 
megvalósulását biztosítják. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenni. A szankciókról legkésőbb az EPBD Recast 
elfogadásától számított 2,5 éven belül tájékoztatni kell a Bizottságot. Halasztásra 
nincs lehetőség. 

 
1.3.1.2. Magyarországi szakpolitikai, jogi háttér 

A hazai szakpolitikát egyértelműen az uniós kötelezettségek határozzák meg. A 
legfontosabb szakpolitikai dokumentumok a következők: 

 Az Európa 2020 stratégia végrehajtását megalapozó előzetes nemzeti intézkedési 
terv (2010) 

 Nemzeti energiastratégia – 2030 (2011) 
 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia – NFFS 
 Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009–2014) 
 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia – NÉS 
 Magyarország megújulóenergia-hasznosítási cselekvési terve – a 2020-ig terjedő 

megújuló energiahordozó felhasználásának alakulásáról (2010) 
 Magyarország nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve (2010) 
 Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009–2014) 

 
Magyarország megújulóenergia-hasznosítási cselekvési tervében a magyarországi 
megújuló energiapolitika kulcsterületei a következők [4]: 
1. Ellátásbiztonság. A megújuló energiaforrások alkalmazásával az importfüggőség 

csökkenthető, mivel a megújuló energiaforrások alkalmazása belföldi forrásokból 
tervezett. 
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2. Környezeti fenntarthatóság, klímavédelem. A megújuló energiaforrások alkalmazása 
hozzájárul a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. A konkrét alkalmazások megválasztása 
során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok kiemelt prioritást 
élveznek. 

3. Mezőgazdaság-vidékfejlesztés. A hazai kedvező agroökológiai adottságokra épülő 
energetikai célú biomassza-felhasználás hozzájárulhat a mezőgazdasági 
munkahelyek megőrzéséhez, újak létrehozásához, javítva az ágazat 
versenyképességét és jelentős mértékben csökkentve a közösség fosszilis 
energiaszükségletét. 

4. Zöldgazdaság-fejlesztés. A megújuló energiaforrások racionális felhasználása, szoros 
kapcsolatban az energiatakarékossági és energiahatékonysági programokkal, bázisát 
képezheti egy új (zöld) gazdasági szektor kialakításának. 

5. Közösségi célokhoz való hozzájárulás. Magyarország elkötelezett a RED (Renewable 
Energy Directive) irányelvben foglalt célkitűzések teljesítése iránt. 

Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve Magyarország számára 2020-ra – 
jogilag kötelező módon - minimum 13 százalékban határozta meg a megújuló 
energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt 
részarányát. Magyarország megújulóenergia-hasznosítási cselekvési terve azonban, 
figyelembe véve a zöldgazdaság-fejlesztés nemzetgazdasági jelentőségét, a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatását (legalább 150-200 ezer, ezen belül a megújulóenergia-
iparágban 70 ezer munkahely létrehozását) a kötelező minimum célszámot meghaladó, 
14,65 százalékos cél elérését tűzte ki 2020-ra. Ez a megújuló energiaforrások bruttó 
fogyasztásának legalább 120,56 PJ-ra történő növelését jelenti. A cselekvési terv szerint 
a Kormány szándéka ezzel a célkitűzéssel, hogy hangsúlyozza álláspontját, miszerint a 
megújuló energiaforrások előállítását és hasznosítását a gazdasági fejlődés egyik kitörési 
irányának tekinti. Ha megnézzük a tervezett ütemezést a 1.3táblázatban, 
megállapíthatjuk, hogy az épületekben alkalmazott fűtési (és kisebb részben hűtési) célú 
megújuló energiatermelés jelenlegi részarányát 8,6%-ról 18,9%-ra kívánják növelni. Ez 
az ambiciózus cél komoly erőforrások összpontosítását igényli[4]. 
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1.3 táblázat: A megújuló energiaforrásokból előállított energiával kapcsolatos nemzeti 
célkitűzés és ütemterv a fűtés és hűtés, a villamos energia és a közlekedés 

vonatkozásában 

 
Forrás: [4] 

 

 
1.7 ábra: A megújuló energiaforrások tervezett felfutási pályája 

Forrás: [4] 
 
Az épületek energiahatékonysága javításának kérdését több stratégiai dokumentum is 
tartalmazza. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia elfogadásáról szóló 1054/2007. 
(VII. 9.) Korm. határozat, a 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (2009–2014), valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási 
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Stratégiáról (NÉS) szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat elvi szinten több fejezetben 
foglalkozik az épületállományban felhasznált megújuló energiák részarányának 
növelésével. A tervezett intézkedések között szerepel többek között egy összehangolt 
kormányzati program kialakítása és megvalósítása a lakossági és az intézményi szektor 
meglévő épületállományának, valamint az új épületek energiahatékonyságának 
javítására; a háztartások energiahatékonyságának javítása (pl. fűtési, hűtési és világítási 
rendszerek korszerűsítése); épületszigetelés; a falusi és kisvárosi közintézmények 
energiafelhasználásának decentralizált biogáz-előállító rendszereken alapuló, 
költséghatékony kiváltása szabályozási feltételeinek megteremtése. Számszerű célokat 
az Energiatakarékossági Cselekvési Terv tartalmaz. Várhatóan a Komplex 
Épületenergetikai és Klímavédelmi (KÉK) Programtervezet fogja képezni a megvalósítás 
alapját [4]. 
Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2002/91/EK irányelv hazai implementációja 
több hazai rendeleten keresztül történt. Az egyik legfontosabb ezek közül az épületek 
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, mely a 
korábban ismertetett hármas (illetve négyes) szintű követelményrendszeren kívül 
tartalmazza az épületek értékelésére vonatkozó számítási módszert is. Ugyanez a 
számítási módszer az alapja az épületek energiatanúsításának is, melynek jogi kereteit 
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendelet szabályozza. 
Az épületenergetikára vonatkozó hatályos főbb jogszabályok a következők: 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; 
 a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 

1996. évi LVIII. törvény; 
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 
 az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet; 
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 
 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről; 
 az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) 

Korm. rendelet; 
 az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet; 
 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 
 az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 

jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; 
 a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi 

műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) Korm. 
rendelet; 

 az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához 
kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet; 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet; 

 az energiamegtakarítást eredményező épületfelújítások támogatásáról szóló 
105/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet; 

 az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet; 

 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet; 

 az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségigazolásának, 
valamint forgalombahozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 
3/2003.(I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet; 
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 egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM 
együttes rendelet; 

 a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források 
felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 
9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet; 

 az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről 
szóló 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 

 Az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009 (IV.14.) NFGM rendelet; 
 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény; 
 Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók 

építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) 
Korm. rendelet. 

 
1.4. Létesítményenergetika és környezeti energiák 

1.4.1. Az épületállomány energiafelhasználása 

„Az energiahatékonyság és megújulóenergia-hasznosítás területeit nem lehet egymástól 
elhatárolni és egymástól függetlenül kezelni az épületenergetikában. Az energiahatékony 
és megújulós megoldásokat úgy kell egy adott épület esetében kombinálni, hogy azok 
egymással összhangban, egymást kiegészítve, a lehető legnagyobb hatást (fosszilis 
energiahordozók kiváltása és CO2-kibocsátás csökkentése) eredményezzék. Ezen 
túlmenően egyes megújuló energiaforrás típusok alkalmazása elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik az épületenergetikával.”[4] 
Magyarország 2030-ig terjedő energiastratégiájának első tézise az energiahatékonyság, 
melynek kiemelt részét képezik az épületenergetikai fejlesztések. Ezt követi a második 
tézis, a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelés növelése.[2] 
Ma a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el, 
amelynek mintegy 80%-a hőcélú felhasználás (fűtés, használati melegvíz, illetve főzés). 
[2]. A magyar épületállomány energetikai állapota az EU átlagnál rosszabb, ezért azok 
átalakítása, korszerűsítése különösen jelentős potenciált jelent az energetika területén. 
Az épületek fűtése a legnagyobb CO2-kibocsátó. [4] 
Az épületszektor energetikai korszerűsítésének jelentőségét támasztja alá továbbá az a 
tény, hogy ebben a szektorban lehet a leginkább költséghatékony módon és 
legnagyobb mértékű primerenergia-megtakarítást elérni, a korábban 
ismertetett célokat (energiafüggetlenség és ellátásbiztonság növelése, 
energiaszegénység csökkentése, üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés) 
teljesíteni. (1.8 ábra) Az épületenergetika az EU egyik fő prioritási területe is, mert 
bizonyítottan ez az a terület, ahol a leghatékonyabban lehet a klímavédelmi célokat 
teljesíteni. 
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1.8 ábra: Energiatakarékossági lehetőségek 2030-ig 

Forrás: [2] 
 

A megközelítőleg 4,3 millió lakást kitevő lakóépület-állomány 70%-a nem felel meg a 
korszerű hőtechnikai követelményeknek, az arány a középületek esetében is hasonló. Az 
elmúlt évek során végrehajtott lakossági energiahatékonysági programoknak 
köszönhetően a helyzet javuló tendenciát mutat, de ma még egy azonos alapterületű 
budapesti lakás fűtésienergia-felhasználása duplája egy hasonló bécsi lakásénak.[2] 
Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan megbízható adat, mely a különböző típusú 
(középület, lakossági épület, kereskedelmi, illetve ipari épület) épületek megújuló 
energiafelhasználásának vizsgálatát, előrejelzésének becslését lehetővé tenné. 
Magyarországon lakossági épületállományra vonatkozó felmérés van, mely a lakossági 
épületállományt, annak átlagos területét (átlag: 78 m2) mutatja: 2005-ben 4.209.472db, 
2010-ben 4.330.681 db (KSH). Magyarország az EU 27 országából az EU átlagához 
viszonyított, az éghajlati különbségekkel korrigált lakossági energiafogyasztás 
tekintetében a tíz legmagasabb között van (a 2000–2007 közötti 220 kWh/m2/év európai 
átlaghoz képest a magyar lakossági átlagérték 247 kWh/m2/év).[6] 
A háztartásokban felhasznált legfontosabb hőhordozó a földgáz, melyet a tüzifa és a 
távhő követ. A tüzifa viszonylag magas, 10% feletti aránya nem feltétlenül jelent jót, 
mert bár a tüzifa megújuló energia, ezt általában igen rossz (20-30%-os) hatásfokú 
hagyományos kályhákban és kandallókban égetik el, ráadásul a tüzifa eredete sokszor 
kérdéses. A háztartásokban használt villamos áram részaránya is jelentős, de ez nem 
hőtermelési célokat szolgál elsősorban (1.9 ábra). Egyéb megújuló energiaforrások 
használata egyelőre elhanyagolható, de fontos hogy egyes megújuló energiás rendszerek 
kifejezetten alkalmasak épületekben való alkalmazásra. Ilyenek a napkollektoros, a 
napelemes és a hőszivattyús rendszerek, illetve az épületekben alkalmazott 
biomasszakazánok. Ugyanakkor a távenergia-ellátáson keresztül lényegében a többi 
megújuló energia is fontos az épületenergetikában: a távfűtés elsősorban épületek 
hőellátását szolgálja és a távfűtésben alkalmazható a geotermikus hőhasznosítás, illetve 
a nagyteljesítményű biomassza alapú hőtermelés. A villamosenergia-ellátáson keresztül 
pedig a szél-, a biomassza- és a vízenergia által termelt energia is kötődik az 
épületekhez. 
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1.9 ábra: Magyarországi háztartások energiafelhasználása energiahordozónként 

Forrás: [2] 
 

Összességében az épületállomány energetikai korszerűsítése az EU és hazánk számára 
egy kitörési pont, továbbá egy energiahatékonyabb épületállomány energiaellátásában 
lényegesen nagyobb szerepet kaphatnának a megújuló energiaforrások. 
 
1.4.2. A következő évtized(ek) kihívásai: passzívházak, 
alacsonyenergiás és közel zéró energiafelhasználású épületek 

Láthattuk, hogy az épületenergetika és a megújuló energiaforrások helyzetét a fosszilis 
készletek csökkenése, az energiaárak gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatása, a 
környezetvédelmi nemzetközi kötelezettségek, az uniós és hazai jogszabályok erőterében 
kell vizsgálni. 
Az épületenergetika és a megújuló energiaforrások előretörése az unió fejlett országaiban 
az utóbbi két évtizedben, hazánkban az elmúlt 5 évben bontakozott ki erőteljesebben. A 
fosszilis tüzelőanyagok kimerülése, egyes harmadik világbeli országok energiaigényének 
drasztikus emelkedése, az energiaárak emelkedése önmagában pozitív hatást gyakorol 
az energiahatékonysági és megújulós piacra. Ugyanakkor az ebből fakadó hatás még 
messze nem lenne olyan látványos, mint a ténylegesen tapasztalható trend, mert a piac 
elsősorban rövidtávon megtérülő beruházásokat preferálja, míg az energiahatékonysági 
intézkedések egy része és főként a megújulós rendszerek inkább hosszabb megtérülésű 
idejűek. Bizonyos területeken a gazdaságossági mutatók gyors ütemben javulnak, 
ilyenek például a fotovoltaikus rendszerek. Ennek oka részben az innováció, részben Kína 
nyomott árú termékekkel való betörése a megújulós piacra. 
A valós trendek azonban még intenzívebb fejlődést mutatnak, mint amit a piac 
természetes folyamatai indokolnának, melynek oka, hogy az energiahatékonyság és a 
megújuló energiák az energiapolitika fókuszába kerültek, elsősorban az Európai Unióban, 
de az uniós irányelveknek köszönhetően már hazánkban is. 
Ráadásul a jövőben a fejlődés üteme várhatóan csak gyorsulni fog az unió 20-20-20-as 
célkitűzésével, illetve az ehhez kapcsolódó hazai stratégiákkal. Az új Széchenyi terv is a 
zöld gazdaság fejlesztésében látja az egyik kitörési pontot. 
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Magyarország a vitathatatlan fejlődés ellenére még nem teljesíti azt, amit a műszaki 
lehetőségek megengednének. Amennyiben a hazai jogszabályi környezet mellé nem 
társulnak megfelelő végrehajtási, támogatási rendszerek és kommunikáció, akkor a 
vállalt célkitűzések nem fognak megvalósulni. 
A köztudatban a megújuló energiákhoz és az energiahatékony építéshez még mindig 
vagy elérhetetlen árú sztereotípiák vagy szuboptimális megoldások társulnak. A magas 
árak sztereotípiája részben még valós, mely megfelelő állami ösztönzőkkel 
kompenzálható. 
Az uniós és hazai célkitűzések kétségtelenül legnagyobb kihívása a közel zéró 
energiafelhasználású épületek kötelezővé tétele 2020-tól (illetve középületekre 2018-
tól). Majdnem ekkora kihívás a teljes életciklusra vett költségoptimumra épülő szemlélet 
kötelező bevezetése az épületenergetikai követelményekre vonatkozóan. A két 
problémakör ráadásul szorosan összefügg, ugyanis számos tanulmány szerint a teljes 
életciklusra vett optimum maga a közel zéró energiaszint. 
A közel zéró energiaszint mögötti követelményrendszer és műszaki tartalom jelenleg még 
tisztázatlan, de bizonyos jellemzői definiáltak és megkerülhetetlenek. 
A vonatkozó 2010/31/EK irányelv szerint ugyanis a közel zéró energiafelhasználású 
épületek azon kívül, hogy igen energiahatékonynak kell lenniük, az általuk felhasznált 
közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló 
forrásból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló 
energiát is. 
Tehát két legfontosabb elem a rendkívül alacsony energiaigény és a helyszínen vagy a 
közelben előállított energia. 
A nullához túlságosan közeli energiafelhasználású épület teljes életciklusát tekintve 
kételyek merülnek fel, azaz egy ponton túl az üzemeltetési energiafelhasználás csökken, 
a teljes életciklusra vett energiafelhasználás nő. A probléma részletes elemzése még nem 
történt meg, ezért pillanatnyilag az optimum pont nem ismert és várhatóan 
országspecifikus. Ráadásul a helyszínen vagy a közelben termelhető megújuló energia 
mennyiségének korlátai vannak, főleg sűrű városi beépítés esetén. Például a tetőfelületen 
elhelyezhető napkollektorok mérete véges és magas házak esetén az egy m2-re fűtött 
területre eső tetőfelület jóval kisebb, mint alacsony épületek esetén. A többi megújulónál 
is számolni kell hasonló problémákkal. 
A közel zéró energiafelhasználású épületeket sokan azonosítják a passzívházakkal, ami 
egy egzaktul definiált német kritériumrendszer, de megítélése még Németországon belül 
sem egységes. Passzívháznak tekintjük azokat az épületeket, melyek fajlagos fűtési 
energiaigénye 15 kWh/m2/év alatt van, összes primerenergia-felhasználása 120 
kWh/m2/év alatt van és légtömörségi szintjét kifejező szabványosított mérési eljárással 
mért n50-es légcsereszáma 0,6 alatt van óránként. A passzívházakhoz kapcsolódik egy 
épületminősítési rendszer, illetve a beépítésre kerülő rendszerelemekre egy nem kötelező 
érvényű termékminősítési rendszer. Az épületminősítési rendszer a német Passzívház 
Intézet által kifejlesztett PHPP szoftverrel történik. A passzívházszabvány hivatalossá 
tétele, illetve a közel zéró energiafelhasználású szinttel való hivatalos azonosítása nem 
történt meg EU szinten és várhatóan nem is fog. Ennek hátterében szakmai érvek és 
versenyjogi okok egyaránt állnak. Minősített passzívházak lényegében ott tudtak 
elterjedni, ahol a minősítéshez valamilyen állami támogatás társult, egyéb esetekben 
legfeljebb hasonló épületek épültek minősítés nélkül. Ennek oka, hogy a minősítés nem 
kevés pénzbe kerül. 
A passzívház definíción kívül számos címke és minősítési rendszer terjedt el az EU-ban. 
Az alacsony energiafelhasználású épületekre többféle kritériumrendszert lehet találni, 
létezik ultra-alacsony energiafelhasználású épület, az ún. 3 literes ház (melynek 
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kifűtéséhez négyzetméterenként 3 liter fűtőolaj szükséges évente), a Clima: Activ Haus 
és még sok egyéb címkerendszer. Magyarországon is voltak próbálkozások saját 
kritériumrendszer bevezetésére, de ezek nem tudtak teret nyerni, leginkább a passzívház 
fogalom vált ismertté, de használata gyakran szakszerűtlen. 
Az egyetlen általánossá vált minősítési rendszer, mely az Unióban mindenhol elterjedt, az 
épületek energiatanúsításának rendszere, mely alapján energetikai kategóriákba 
sorolhatók az épületek. Az energetikai kategóriák megállapításának módja azonban 
tagállami hatáskör, ezért egységes rendszerről legfeljebb a rendszer filozófiája szintjén 
beszélhetünk, a számok szintjén biztosan nem. Magyarországon a kategóriába sorolás 
alapja pillanatnyilag a 2006-ban új építésű épületekre megállapított követelményszint, az 
felel meg a C kategóriának. Ha ennél 45%-kal kisebb egy épület energiafelhasználása, 
akkor beszélünk A+ kategóriájú épületről, melynek hivatalos megnevezése „fokozottan 
energiatakarékos” épület. Az A+ szint nem köthető egy konkrét energiafelhasználáshoz, 
hanem az épületek geometriájától (hűlő felület–fűtött térfogat arányától függő) változó 
érték. Az A+ szint a passzívház szintnél általában számottevően rosszabb, de nem 
mindig. Ráadásul a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet megalkotásakor még ez a szint 
egyáltalán nem bírt nagy jelentőséggel, ezért a rendelet számítási algoritmusa ebben az 
energiatartományban felülvizsgálatra szorul. Azóta nagyot változott a piac és a téma 
fókuszba került. Ezért szükséges, hogy a közel zéró energiafelhasználású szint definiálása 
lényegesen körültekintőbb módon, szakmai alapossággal történjen meg. 
Bár a követelményrendszer még nincs felállítva, annyi bizonyos, hogy a közel zéró 
energiafelhasználású épületek műszaki megvalósítására számos lehetőség lesz. 
Nyilvánvaló, hogy ezen épületek a mai szinthez képest lényegesen jobb hőszigetelési 
szinttel, hővédő bevonattal rendelkező speciális nyílászárókkal kellrendelkezzenek és a 
gépészeti rendszer koncepciója sem szokványos. Várhatóan újszerű hőszigetelő anyagok 
lépnek a piacra, melyek a magasabb minőségi igényeket hatékonyabban, 
környezetkímélőbb módon fogják kielégíteni. 
Minden bizonnyal elterjedt lesz a hővisszanyerővel ellátott légtechnikai rendszer 
lakóépületekben is, és a fűtési rendszerek rendkívül érzékenyen kell reagáljanak a 
környezeti hatásokra. Ezek a nem szokványos megoldások befolyásolják a belső 
környezet minőségét, amit vizsgálni kell. Ugyanakkor a légtechnika általános társadalmi 
elfogadása egyáltalán nem bizonyos, ezért érdemes alternatív utakat keresni, e területen 
számos fejlesztési lehetőség áll előttünk. 
Másik, nagy fontossággal bíró jellemzője lesz ezeknek az épületeknek az intelligens 
épületfelügyeleti rendszerek alkalmazása. Az optimális működés feltétele 
épületfelügyelettel biztosítható, mely eddig inkább a nagyobb létesítményekben, 
irodaházakban, bevásárlóközpontokban fordult elő. A közel zéró energiafelhasználás 
viszont csak akkor biztosítható egy kisebb épületnél is, ha az épület valamennyi 
rendszerelemében kizárható a pazarlás. 
Helyben telepíthető megújulós rendszerek a fotovoltaikus cellák, a napkollektoros 
rendszerek, a hőszivattyúk és a biomassza-tüzelésű kazánok. Ezek nem mindig 
alkalmazhatók, hiszen nem mindenütt van elegendő energiagyűjtő felület, a hőszivattyúk 
alkalmazhatósága a terület geológiai adottságától és beépítettségétől, a 
környezetvédelmi előírásoktól függ, a biomassza alkalmazása belvárosi környezetben 
általában kerülendő. 
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1.4.3. Helyszínen történő (on-site) energiatermelés és távenergia-
ellátás 

Könnyen belátható, hogy helyben előállított megújuló energiával az igényeket még közel 
zéró energiafelhasználású épületek esetén sem lehet mindig kielégíteni. Ezért 
elengedhetetlen a távenergia-ellátáslehetőségeinekszámbavétele is, melyek közül 
leginkább a hulladék hő visszanyerése (például kommunális szennyvíz hőtartalmának 
visszanyerése hőszivattyúval), a mezőgazdasági biomassza mint egyik legfontosabb 
erőforrásunk, a geotermikus táv- és közelfűtés, valamint a szélparkok a legfontosabbak. 
A biomasszának ugyanakkor rendkívül nagy jelentősége van nem csak országos, de 
regionális szinten is. A terület nem csak az energiaellátás, hanem a vidékfejlesztés és a 
foglalkoztatottság növelése szempontjából is jelentős. Magyarországi megújuló 
energiaforrások nagy hányadát, jelenleg mintegy 83%-ot a biomassza felhasználása teszi 
ki. Várhatóan a 2020-as megújulós célok kielégítését leginkább a biomasszán keresztül 
fogjuk tudni teljesíteni. Itt a célszerű fejlesztési irányt a hazai klímát jól tűrő, talajt 
kímélő, magas energiatartalmú, vegyszermentesen nevelhető, gondozást nem igénylő 
biomasszanövények jelentik. 
 
1.4.4. A felújítások jelentősége 

Az ambiciózus 20-20-20-as célrendszer teljesítése nem valósulhat meg csupán a közel 
zéró energiafelhasználású épületeken keresztül, hiszen 2020. után válik általánossá és 
akkor is csak új épületekre. A mai épületállomány várhatóan legalább 50 évig 
meghatározó lesz, az új épületekre vonatkozó követelmények hatása csak évtizedek 
múltán válik érzékelhetővé. Még egy prosperáló gazdaságban sem nagyobb az 
épületállomány cserélődési rátája 1-2%-nál. Igazi energia- és CO2-emisszió-
megtakarítási potenciál tehát a meglévő épületállományban van. A megújuló 
energiaforrások térnyerése is akkor lesz csak érzékelhető, ha a meglévő épületállomány 
energiaellátásában töltenek be számottevő szerepet. Mint azt már részletesen tárgyaltuk, 
a hazai épületállomány igen rossz állapotú. Az épületállomány korszerűsítése és a 
megújulós energiaellátás jelentőségének számottevő növelése állami, önkormányzati 
szerepvállalás nélkül csak rendkívül lassan valósulna meg, ráadásul szuboptimális 
szinten. 
A szabályozási környezetnek és a piac törvényszerűségeinek egyaránt köszönhető, hogy 
a szakterületet áthatja a gazdaságosság és a költség-haszon optimalizáció kérdése. Az 
EPBD recast (2010/31/EK irányelv) szerint a tagállamoknak az Unió által előírt 
költségoptimum-módszer szerint kell már legközelebbi épületenergetikai 
követelményeiket értékelni és azt az Uniónak bemutatni. A kidolgozott módszer általános 
elveket tartalmaz, melyek hazai adaptációja összetett feladat. 
A 20-20-20-as célrendszer hazai megvalósítása nem csak műszaki és gazdaságossági 
szempontból kihívás, hanem makrogazdasági és társadalmi szempontból is. 
Már több tanulmány[7], [8] kimutatta, hogy az energiahatékony építés elterjesztése, 
illetve a megújulós piac kiterjesztése jótékony hatással bírna a foglalkoztatásra, mert 
ezek jóval munkaerő-igényesebb területek, mint a fosszilis energiaellátás. Ugyanakkor 
ezek a tanulmányok azt is kimutatták, hogy az iparra és a mezőgazdaságra, sőt az 
ország adóbevételeire is kedvező hatást gyakorolnának. 
Szintén fontos feladat az innovatív technológiák teljes életciklus szemléletben való 
értékelése, valamint környezeti hatásvizsgálata. 
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2. HŐTERMELÉS AKTÍV NAPENERGIA-HASZNOSÍTÁSSAL 

2.1. Bevezetés 

Szinte valamennyi megújuló energiaforrásunk közvetett napenergiának tekinthető: a 
napsütés különböző mértékben melegíti az óceánt és a szárazföldet, ami 
légnyomáskülönbséghez vezet és ez okozza a szelet. Az óceánok párolgása és a szél 
okozza a csapadékot, aminek következményei a folyóvizek, legfőbb vízenergia-
forrásaink. A biomasszanövények által megkötött a napenergia. A talajhőt hasznosító 
hőszivattyúk a talaj felszínközeli rétegeiben közvetlenül elnyelt és tárolt napenergiát 
hasznosítják. Kivétel is van: Az árapály erőművek működése a Hold gravitációs hatásán 
alapul, a termálvizeket pedig a Föld magmája fűti. (Persze, ha nagyon akarjuk ezeket is 
a Nappal összefüggésbe hozhatjuk.) 
A napenergia-hasznosítás lehet aktív vagy passzív. Passzív hasznosításról akkor 
beszélünk, ha egy építmény épületszerkezeti elemek segítségével, gépészeti beavatkozás 
nélkül az üvegházhatás elvén alapulva hasznosítja a sugárzási hőt. Az aktív hasznosítás 
ennek az ellentéte: a hasznosítás eszköze valamilyen épületgépészeti berendezés. A 
passzív napenergia-hasznosítás témakörével az Épületenergetika c. jegyzet foglalkozik 
részletesen. 
 

 
2.1 ábra: A napenergia közvetett és közvetlen formái 

Forrás: [9] 
 

A napenergia aktív hasznosításának alapvetően két formája van: míg a napkollektorok a 
napsugárzás hőjét hasznosítva meleg vizet állítanak elő, a napelemek vagy más néven 
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fotovillamos panelek elektromos áramot termelnek. A napkollektorok működési elve 
hőfizikai alapokon nyugszik (abszorpció), míg a napelemek fotokémiai elven működnek. 
A napkollektoros hőhasznosítás őse a feketére festett hordóval kiegészített kerti zuhany, 
ahol a fekete fémfelület jó hőelnyelő tulajdonságát és a benne lévő víz hőtároló 
képességét használták ki. A korszerű napkollektorok lényegi eleme a fekete hordónál 
lényegesen jobb hőelnyelésű tulajdonságú elnyelőlemez, az ún. abszorber. A kiváló 
minőségű, speciális kialakítású abszorberek nem csak hőelnyelési szempontból jobbak, 
hanem egyéb kedvező hőfizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. 
A napkollektorokat többféle célra alkalmazhatjuk. A leggyakoribb terület a használati 
melegvíz-(termelés, de a kollektorok kiválóan alkalmasak medencefűtésre is. 
Gyakori még a fűtésrásegítés is, aminek hátránya, hogy a fűtési szezon alatt 
kedvezőtlenebbek a napkollektorok hőtermelési lehetőségei. Ha figyelmesen megnézzük 
a 2.2 ábrát, láthatjuk, hogy épp júliusban kaphatjuk a legnagyobb napenergia)-hozamot, 
amikor a legkevésbé van szükség fűtési energiára. A diagram piros vonala egy 45°-os 
dőlésszögű, déli tájolású napkollektor éves hozamváltozásait mutatja havi bontásban. A 
kék „haranggörbe” egy átlagos épület fűtési szükségletét mutatja havi értékekkel. A két 
görbe egymás inverze, vagyis amikor a legtöbb napenergiát lehet hasznosítani, akkor 
egyáltalán nincs szükség fűtésre. [10] 
 

2.2 ábra: Napenergia-hozam és fűtésihő-igény havi eloszlása 
Forrás: [30] 

 
Gazdaságosabb rendszer alakítható ki, ha csak részlegesen váltjuk ki a fűtési energiát és 
a nyári hónapokban termelődő többszörös hőenergia-mennyiséget is tudjuk hasznosítani. 
Jó kiegészítője a fűtésrásegítő kollektoros rendszernek egy szabadtéri úszómedence 
fűtése (falusi turizmusban résztvevő családi házak, panziók számára is elérhető áron 
telepíthető). 
Az egész évben üzemelő úszómedence fűtését szolgáló rendszer előnye, hogy ennek a 
fűtésienergia-igénye az egész év folyamán lineáris. Ebben az esetben a szolárrendszer 
egyik fő beruházási költségeleme is megtakarítható, hiszen nincs szükség puffertárolóra, 
ezt a funkciót maga a medence tölti be.[10] 
Speciális napkollektorok segítségével gőz is előállítható, melyekkel turbinákat hajtanak 
meg és villamos áramot termelnek. Ezeket naperőműveknek is nevezik. Az ilyen 
kollektorok általában tükrök vagy prizmák segítségével a párhuzamosan érkező 
napsugarakat egy fókuszpontba koncentrálják felerősítve azt. Ezzel nagyon magas 
közeghőmérséklet érhető el. 
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Szintén speciálisnak tekinthetők a főzési, szárítási és aszalási célra létesített 
napkollektorok. 
Egy másik lehetőség továbbá, mely ma még az igen magas befektetési költségek miatt 
inkább csak elvi megoldásnak tekinthető, az abszorpciós klímaberendezéssel való nyári 
hőhasznosítás. Ekkor 80–90 oC-os előremenő hőmérsékletű fűtővízből állítják elő a 
klimatizáláshoz szükséges hőenergiát. 
Jegyzetünkben elsősorban a melegvíz-termelési, fűtési és medencefűtési célú 
rendszerekkel foglalkozunk. 
 
2.2. Alapismeretek 

2.2.1. Direkt és diffúz sugárzás, sugárzásintenzitás, sugárzási energia 

A napsugárzással kapcsolatos alapfogalmakkal az Épületfizika és az Épületenergetika 
tárgyak részletesen foglalkoznak, de szükséges kicsit más nézőpontból is érinteni a 
hatásukat. 
A sugárzás, mely a kollektort éri, lehet direkt vagy diffúz sugárzás, illetve a kettő 
egyszerre. A direkt sugárzás párhuzamos, a Nap irányából érkező sugarakból áll, melyek 
határozott árnyékot okoznak. Derült idő esetén jellemző. A diffúz (szórt) sugárzás ezzel 
szemben borult időben jellemző, nincs határozott iránya és árnyéka, energiatartalma is 
lényegesen kevesebb. Ezzel együtt a diffúz sugárzásnak is van energiatartalma, aminek 
legfőbb bizonyítéka, hogy a napkollektorok borult időben is termelnek valamennyi hőt. 
Ha az idő változékony, előfordulhat, hogy a felhők között kibukkan a Nap: ilyenkor a 
direkt sugárzás mellett a felhők által okozott szórt sugárzás hatása egyszerre érvényesül. 
A sugárzás lehet visszavert is: egy szabad vízfelület esetén ennek határozott iránya 
lehet, de a földfelszín és a felhők is okoznak visszavert sugárzást. 
 

 
2.3 ábra: A direkt, diffúz és visszavert sugárzás értelmezése 

Forrás: [11] 
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A sugárzás egyik legfontosabb mutatója a sugárzásintenzitás, aminek jele G, 
mértékegyége W/m2 és az 1 m2 felületre érkező hőáramot adja meg, ezért fajlagos 
hőáramnak is nevezik. Értelmezhető a direkt (Gdir) és a diffúz sugárzás intenzitása is 
(Gdif), melyek együttesen adják ki a globál sugárzás intenzitását (GG= Gdif+ Gdir). Nem 
keverendő össze a sugárzásintenzitás a sugárzott hőmennyiséggel vagy sugárzási 
energiával (Q, mértékegyége a kWh/év, kWh/hő, kWh/nap), mely az intenzitás egy 
időszakra vonatkozó integrálja. A szakirodalomban mindkét fogalomra számos jelölést 
alkalmaznak, gyakran nem következetesen (a leggyakoribb jelölések: E, I, ). 
 
2.2.2. A légkör csillapító hatása 

Az atmoszférán áthaladó sugárzást különböző csillapító hatások érik. A csillapítás fő oka 
a részecskék által elnyelt (abszorbált) hő, illetve a részecskék által okozott szóródás, 
melynek két fő formája a Rayleigh- és a Mie-szóródás. 
Az abszorpció lényege, hogy a molekula elnyeli a nekiütköző fotont és átveszi energiáját, 
mely energia hővé alakul. Megkülönböztetünk molekuláris és aeroszol elnyelést. 
 

 
2.4 ábra: A légkörtisztasági tényező alakulása az év során (Németország) 

 
A Rayleigh-szóródást a fény hullámhosszánál kisebb részecskék idézik elő. 
Jellegzetessége, hogy folyamatosan jelen van a légkörben lévő oxigén- és nitrogéngázok 
miatt. A szórt és a beeső sugárzás intenzitásviszonya a fény hullámhosszának negyedik 
hatványával fordítottan arányos, vagyis hosszú hullámú sugarak esetén jóval gyengébb, 
mint rövidhullámok esetén. Ezért a Rayleigh-szóródás teszi kékké az égboltot, hiszen a 
kék fény hullámhossza rövidebb az egyéb frekvenciájú összetevőknél. 
A Mie-szóródás akkor lép fel, ha a részecskék átmérője azonos a sugárzás 
hullámhosszával. Szintén hullámhosszfüggő, de jóval kevésbé, mint a Raighley-szóródás. 
Ezt elsősorban a vízgőz és a porrészecskék és a szmog okozzák. 
Ha a hullámhosszánál sokkal nagyobb részecskékkel találkozik a fény, akkor geometrikus 
szórásról beszélünk. 
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2.1 táblázat: A beesési szög hatása az atmoszférában megtett útra és a csillapításra 
Beesési 

szög AM Abszorpció (%) Rayleigh- 
szóródás (%) 

Mie-szóródás 
(%) 

Teljes csillapítás 
(%) 

90
o

 1,00 8,7 9,4 0-25,6 17,3-38,5 

60
o

 1,15 9,2 10,5 0,7-25,6 19,4-42,8 

30
o

 2,00 11,2 16,3 4,1-49 28,8-59,1 

10
o

 5,76 16,2 31,9 15,4-74,3 51,8-85,4 

5
o

 11,5 19,5 42,5 24,6-86,5 65,1-93,8 
 
A legnagyobb hatású anyagok szén-dioxid, az ózon és a vízgőz. Jelentős az aeroszolok 
hatása is, illetve a szmog. 
Az ún. légkörtisztasági tényező (AM, Air Mass Factor, légköri csillapítás) azt fejezi ki, 
hogy a direkt sugárzás mekkora utat tesz meg az atmoszférában, ami a földrajzi 
szélesség, évszak és napszak függvénye. Legkisebb értéke 1, mely az egyenlítőnél 
alakulhat ki, ahol merőlegesen éri a földet. A 2.4 ábra Németországra mutatja az AM 
értékét az év különöző napjaiban. Júniusban veszi fel maximumértékét (1,15), 
decemberben minimumát (4). Ha hosszabb a légkörben megtett út, akkor a csillapítás is 
nyilván nagyobb. A 2.1 táblázat alapján megállapítható, hogy a beesési szög 
nagymértékben befolyásolja mind az AM értékét, mind a szóródásokat, ezáltal a 
csillapítást. 
 
2.2.3. A hasznosítható napenergia 

Magyarország területe 9,3 millió hektár, a Magyarország területére eső napenergia 
457X103 PJ. A napenergia felhasználásának mértéke Magyarországon egyelőre nagyon 
alacsony, annak ellenére, hogy hazánk területén a napfénytartam éves összege 
átlagosan 1750–2050 óra között alakul. [10] 
A különböző csillapító hatások eredményeként az atmoszféra határát elérő 1300-
1400 W/m2 értékű sugárzásintenzitás nagymértékben lecsökken, maximum értéke 
Magyarországon 900–1000 W/m2 közé esik (derült, nyári időben vett csúcsérték). Ez 
éves szinten hazánkban 1150–1300 kWh/m2év energiahozamot jelent. Ez az, ami a 
napkollektort vagy napelemet éri, ez az elvileg hasznosítható energia. A ténylegesen 
hasznosított energia ennél azonban jóval kevesebb egyrészt, mert az érkező sugarak 
beesési szöge általában eltér a merőlegestől, másrészt pedig a berendezések nem 
képesek hasznosítani teljes mértékben az érkező energiát. 
A hasznosítható energia nem csak a földrajzi szélességtől függ, hanem az éghajlattól is. 
A 2.5 ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb, 2200 kWh/m2évet meghaladó 
hasznosítható energia a sivatagoknál jelentkezik, nem pedig az Egyenlítőnél, ahol 
jellemzően trópusi az éghajlat. Bár az AM érték az Egyenlítőnél nagyobb, a magas 
páratartalom és a gyakori borús idők miatt itt nagyobb a csillapítás, mint a derült 
sivatagoknál. 
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2.5 ábra: Az éghajlat hatása a földfelszínre érkező napenergia földrajzi megoszlásában 

Forrás: [12] 
 
Magyarországon, mint ahogy a 2.6 ábra mutatja, eltérőek az adottságok. A legtöbb 
hasznosítható energia az Alföldre érkezik a legkevesebb az északnyugati és az 
északkeleti országrészekre. De az is megfigyelhető, hogy a különbség alig 10%, tehát 
mindenhol érdemes napenergiában gondolkozni. 

 
2.6 ábra: A földfelszínre érkező napenergia földrajzi alakulása 

Forrás: [9] 
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2.7 ábra: Napsugárzási adatok napi bontásban egy éven keresztül Magyarországon 

(2004) 
Forrás: [9] 

 
Az éves szinten befogható napenergia után tekintsük át a szezonális és napi megoszlást 
is. Az Épületenergetika jegyzetben részletesen bemutattuk, hogy a Föld Nap körüli 
mozgása eredményeképpen a napsugárzás beesési szögének maximuma júniusban 66o, 
decemberben mindössze 19o. Ebből következik, hogy télen sokkal nagyobb a csillapítás, 
mint nyáron (lásd a csúcsértékeket a 2.10 ábrán). Ráadásul télen rövidebbek a nappalok 
(lásd szintén az 2.10 ábrát) és a derűs napok ritkábbak mint nyáron. Ez utóbbi a 2.7 
ábráról is leolvasható: télen a derült időre jellemző csúcsok alacsonyabbak, ami az 
alacsony beesési szöggel magyarázható, és ritkábbak, ami a gyakori borús idő 
következménye. Ahogy az a 2.9 ábra diagramjából is látszik egy átlagos júniusi napon 
majdnem négyszerese az érkező energia a decemberi értéknek. A 2.8 ábra 
burkológörbéje alatti terület szemléletesebben mutatja a beérkező energiát: jól látszik, 
hogy a decemberi időszakban havi szinten is kb. negyede az érkező energia a júniusinak. 

 

 
2.8 ábra: Napsugárzási adatok napi bontásban 30 napos átlagértékekkel egy éven 

keresztül Magyarországon (2004) 
Forrás: [9] 
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2.9 ábra: Az egy nap alatt érkező napenergia (havi átlagértékek), valamint egy 

síkkollektoros rendszerrel hasznosított napenergiahavonkénti alakulása 
Forrás: [9] 

 
2.3. Benapozás, dőlésszög és tájolás 

Az Épületenergetika jegyzet részletesen ismerteti, hogy a Nap pályája a Nappálya-
diagrammal leírható és bemutatja a diagram használatát is. A Nappályadiagramról 
leolvashatjuk, hogy a nap egy adott Nap adott órájában milyen magassági szög (altitude) 
alatt látszik és a beeső sugarak vízszintes vetülete milyen szöget zár be a déli iránnyal 
(azimut) (2.11 ábra). A Nappályadiagram a földrajzi szélesség függvénye. 
A napkollektorok és napelemek által termelt energia jelentősen csökken, ha árnyék vetül 
rájuk, ezért ajánlott minden esetben benapozásvizsgálatot végezni, melyhez szükségünk 
van a Nappályadiagram mellett az árnyékmaszkdiagramra is. Az árnyékmaszk-
diagramban kiszerkeszthetők a környező objektumok árnyékai, és ha a Nappálya-
diagrammal fedésbe hozzuk, akkor kiolvasható, hogy az év mely szakaszaiban a nap 
hány órájában vetül nézőpontunkra árnyék. A benapozásvizsgálat módszerét az 
Épületenergetika jegyzet ismerteti. A sztereografikus Nappályadiagram lehetőséget ad 
arra is, hogy a munkaigényes szerkesztés helyett halszemoptikás fényképfelvétel alapján 
határozzuk meg a környező objektumok árnyékmaszkját. A függőlegesen felfelé irányuló 
halszemoptika ugyanis olyan képet készít, mely a sztereografikus Nappályadiagrammal 
fedésbe hozva kiadja az árnyékmaszkgörbét. 
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2.10 ábra: A sugárzásintenzitás napi alakulása egy derült téli és egy derült nyári napon 

Forrás: [9] 
 

Megjegyezzük, hogy a napelemek különösen érzékenyek a részleges árnyékra is, a 
napkollektorok kevésbé. 
Mind a napkollektorok, mind a napelemek számára optimális a megközelítőleg déli tájolás 
és egész éves üzem esetén a földrajzi szélességgel megegyező, azaz Magyarországon 
45 körüli dőlésszög. Nyáron a magasabb napállásnak megfelelően a kisebb dőlésszögek 
(30), míg télen a meredekebb felületek (60) kedvezőbbek. 
Gyakran korlátozottak a lehetőségek a tájolást és dőlésszöget illetően (például, mert a 
meglévő magastetőre kerül), ilyenkor a 2.13 ábra ad iránymutatást. Az ábrából 
leolvasható, hogy adott tájolás és dőlésszög esetén az ideális tájolású és dőlésszögű 
energiagyűjtő felülethez képest hány százalék a hasznosítható napenergia. Látható, hogy 
még keleti és nyugati tájolás mellett is 75% körüli érték elérhető a Magyarországon 
jellemző tetődőlésszög mellett. 
 
2.3.1. Üvegházhatás 

A legtöbb napkollektor működésében közrejátszik az üvegházhatás, mert a kollektorokon 
üvegfedéstalálható, ami alatt légrés vagy vákuum, az alatt pedig az elnyelő felület 
(abszorber) helyezkedik el. A jelenség lényege az üveg azon tulajdonságából adódik, 
hogy az érkező, zömében látható fényből és rövid infravörös sugárzásból álló 
napsugarakat átengedi, aminek nagy része elnyelődik az abszorberen. A felmelegedett 
abszorber hőjének egy részét sugárzással leadja kifelé, de ezek a Wien-törvény miatt 
már hosszúhullámú sugarak, amire nézve az üveg átlátszatlan. Így a hő benn reked 
(legalábbis részben, ugyanis hővezetés és konvekció továbbra is fennáll). 
Az üvegházhatás jelenségét az Épületenergetika jegyzet részletesen tárgyalja. 
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2.11 ábra: A napsugárzás 

szögeinek értelmezése 

 
2.12 ábra: Árnyékmaszk létrehozása halszemoptika 

segítségével 
 Forrás:[13] 
 

 
2.13 ábra: A tájolás és a dőlésszög hatása az energiagyűjtő felületre érkező hőenergiára 

Forrás: [9] 
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2.3.2. A napsugárzás mérése 

A globálsugárzás (direkt+diffúz) mérésére szolgáló berendezéseket pyranométernek 
nevezzük, (2.14 ábra). Ha a Nap egész pályáját egy gyűrűvel eltakarjuk, akkor a 
készülékkel csak diffúz sugárzás is mérhető. A készülék úgy működik, hogy a gömb alakú 
üveg alatt termoelemek találhatók csillagelrendezésben, melyek felmelegednek, és 
termoelektromos elven áramot termelnek. A termelt áram az elemek hőmérsékletétől 
függ és mérhető, mellyel a globál sugárzás arányos. A pyranométerek igen drágák, de 
vannak egyszerűbb, megfizethető készülékek is a globál sugárzás mérésére. Egy ilyen 
látható a 2.15 ábrán. 
 

 
2.14 ábra: Kypp&Zonen pyranometer 

 
 

 
2.15 ábra: Macsolar-sugárzás-

intenzitás-mérő (0–1250 W/m2) 
 
A legegyszerűbb és leggyakrabban használt készülék a napfénytartammérő, mely a 
2.16 ábrán látható. Ebben egy üveggömb található, mely fókuszpontba gyűjti a 
sugarakat a Nappal szemközti oldalon. A fókuszpont a Nap mozgásával változik, de 
mindig ugyanolyan messze van a gömbtől. A fókuszpontok íves pályát írnak le, ahova 
egy nem gyúlékony papírlapot helyeznek. Amikor a Nap süt, akkor égésnyom keletkezik 
a papíron, ha felhős az ég, akkor az égésnyom megszakad. A papírcsík alapján 
kiszámolható a napsütéses órák száma. 
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2.16 ábra: Campbell–Stokes-napfénytartammérő 

 
2.17 ábra: Mini meteorológiai 

állomás 
Forrás: [9] Forrás:[9] 

 
2.4. A napkollektorok felépítése, működése és mutatói 

2.4.1. A napkollektorok felépítése 

A kollektor lelke a jó elnyelőképességű, általában speciális, ún. szelektív bevonattal 
ellátottelnyelő fémlemez (abszorber), amihez erősített csőjáratban (általában 
rézcsövekben) hőátadó folyadék kering (víz vagy fagyállóval kevert víz). A leggyakoribb 
síkkollektorban a hőveszteségeket alulról hőszigetelés, felül a sugárzási energiát 
nagymértékben áteresztő, alacsony vastartalmú edzett biztonsági üvegfedés csökkenti. A 
kollektort fémből, ritkábban fából készülő keret tartja össze (2.18, 2.19 ábrák). 
 

 
2.18 ábra: A síkkollektor felépítése 

Forrás: [14] 
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2.19 ábra: A síkkollektor felépítése és elemei 

Forrás: [15] 
 
Az abszorberlemezzel vonalszerűen érintkező, a hőhordozó közeget szállító csőhálózat 
általában rézből készül és lehet csőkígyós vagy osztógyűjtős kialakítású, melyek közül az 
osztógyűjtős változatnak kisebb a hidraulikai ellenállása (2.20 ábra). 

 
 Csőkígyós Osztógyűjtős Hibrid 

2.20 ábra: A síkkollektorok csőhálózat-kialakításai 
Forrás: [15] 

 
2.4.2. A napkollektorok működése és energiaáramai 

A síkkollektorok működése a (2.21 ábrán látható): A Go intenzitással érkező sugárzási 
energia kis része (G1) az üveg reflexiójának megfelelően visszaverődik, nagyobbik része 
(Go-G1) átjut (az abszorpció elhanyagolható) és eléri az abszorbert. Az abszorber jó 
hőelnyelési tulajdonságának köszönhetően a sugárzás nagy részét elnyeli (abszorpció), 
kisebb részét visszaveri, amikijut az üvegen (G2). Az abszorbált hő: Go–G1–G2. A G1és 
G2reflexió okozta veszteségeket optikai veszteségeknek nevezzük, ezek esetében a 
hullámhossz szinte változatlan. Az elnyelt hő hatására az abszorber melegebb lesz, mint 
a környezete, ezért hősugárzással (emisszió) és konvekcióval leadja hője egy részét, 
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melyből valamennyi átjut az üvegen (Q2). Másik részét hővezetéssel adja le a 
hőszigetelésen és a kereten keresztül (Q1). Ezeket nevezzük a kollektor hőveszteségének 
(QL=Q1+Q2). A maradék hőt az abszorber átadja a csővezetékekben keringtetett 
hőhordozó közegnek, amit hasznosítható hőnek nevezünk (QA=Go–G1–G2–Q1–Q2). Ezt a 
hőt szállítja a szolárköri csőhálózat a HMV-tárolóba, ahonnan a szekunder körön 
keresztül jut a fogyasztási helyre (hőleadók, melegvíz-csapolók), miközben további 
veszteségeket szenved, vagyis a QA még nem azonos a napkollektoros rendszer által 
termelt, ténylegesen hasznosított hővel. 
 
A sugárzásos hőleadás minimalizálása érdekében fontos, hogy az abszorber emissziós 
tényezője kicsi legyen, amit az ún. szelektív bevonatokkal lehet elérni. A konvekciós 
hőleadás csökkentése az abszorber és az üveg közötti vákuummal érhető el. A 
hővezetési veszteségek csökkentése érdekében megfelelő vastagságú hőszigetelést kell 
alkalmazni. 
 

 
2.21 ábra: A síkkollektor energiaáramai 

 
2.4.3. A kollektorhatásfok fogalma 

A kollektorok hatásfoka a hasznosított és az üvegfelületre érkező hő hányadosa: 

0

A

G

Q
  (2.1) 

Ha csak az optikai veszteségeket tekintjük, akkor definiálható az optikai hatásfok: 

o  (2.2) 

Ez nem más, mint az üveg transzmissziós veszteségének és az abszorber abszorpciós 
tényezőjének szorzata. Ennek oka, hogy az üvegen átjutó hő 0G , az abszorber által  
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elnyelt hő pedig 0A GG  . Az optikai hatásfok az abszorber által elnyelt hő és az 

üvegfelületre érkező hő hányadosa: 





0
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0
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o G

G

G

G

 (2.3) 

A kollektor hővesztesége ( 21 QQQL  ) arányos az abszorber közepes hőmérséklete 

(G abszorber ) és a környezeti hőmérséklet ( e ) különbségével ( eabszorber  ), 

valamint a kollektor összes transzmissziós veszteségének jellemzésére, a határoló 
szerkezetekhez hasonlóan bevezetett kollektor hőátbocsátási tényezővel (jele: k, 
mértékegysége W/m2K). A kollektorok hőátbocsátási tényezője az egyes kollektor-
gyártmányokra meghatározható egyedi érték. 

 kQQQ 21L  (2.4) 
 
Az abszorber közepes hőmérséklete közelíthető a hőhordozó közeg belépő és kilépő 
hőmérsékletének különbségével: 

e
kikollbekoll

eabszorber 


 



2

,,

 (2.5) 
 
A hasznosítható hő: 

LA QG  AQ  (2.6) 
Behelyettesítve a kollektorhatásfok képletébe: 
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koll
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  (2.7) 

Vagyis a kollektorhatásfok nem konstans érték, hanem függ az abszorber-hőmérséklet és 
a környezeti hőmérséklet különbségétől, valamint a sugárzás intenzitástól, melyek 
változó értékek. Az o  és a kkoll érték konstansok, és a kollektorok fontos minőségi 

jellemzői: a kollektor akkor jó, ha magas az optikai hatásfoka és kicsi a k értéke. 
A bemutatott levezetés csak közelíti a valóságot. A gyakorlatban a következő, másodfokú 
képletet alkalmazzák, mely pontosabb eredményt ad: 
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 (2.8) 
A képletben található k1 és k2 konstansokat a kollektorgyártók meg szokták adni. 
Gyakoribb, hogy az ún. effektív hőátbocsátási tényező függvényét adják meg helyette, 
ami: 

 21eff kkk  (2.9) 
Így a hatásfok: 

0

eff
0 G

k 


 (2.10) 
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2.22 ábra: A kollektorhatásfok a hőmérséklet-különbség és a sugárzásintenzitás 

hányadosa függvényében 
Forrás: [9] 

 

Ha ábrázoljuk a kollektorhatásfok egyszerűsített, elsőfokú képletét a 
0G


függvényében, 

akkor a 2.22 ábrán látható szaggatott vonalat kapjuk. Ha a másodfokú képletet 
ábrázoljuk, akkor a folytonos vonalat. Megállapítható, hogy akkor működnek jó 
hatásfokkal a kollektorok, ha kicsi a hőmérséklet-különbség az abszorber és a környezeti 
levegő között, illetve ha nagy a napsugárzás-intenzitás, vagyis meleg, napos időben, ha 
a kollektort nem hagyjuk túlmelegedni, azaz ha hatékonyan felhasználjuk a termelt hőt. 
Hideg, borult időben nagyobb a hőmérséklet-különbség és kicsi az intenzitás, ami a 
hatásfok jelentős romlásával jár. Vagyis nem csak azért kedvezőtlen a téli üzem, mert 
akkor kisebb a szoláris hozam, hanem a hatásfok is jóval alacsonyabb. 
 

 
2.23 ábra: A kollektorhatásfok a hőmérséklet-különbség függvényében (a 

sugárzásintenzitás-paraméter) 
Forrás:[17] 
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Szemléletesebben is ábrázolhatjuk a kollektorhatásfokot. A 2.23ábrán a vízszintes 
tengelyen csak a hőmérséklet-különbség található, a napsugárzás intenzitása pedig a 
görbesereg paramétere. A levonható következtetés ugyanaz, mint az előző diagramnál. 
A kollektorhatásfok fogalma nem keverendő össze a rendszerhatásfokkal, ami az egész 
rendszert jellemzi. A kollektorhatásfok pillanatnyi érték, mely az év során változik, a 
rendszerhatásfok pedig a rendszer egész éves üzemét jellemzi. A napkollektoros 
rendszerek által termelt éves energia a rendszerhatásfokkal számolható, mely méréssel 
határozható meg, illetve a gyakorlatban tapasztalati alapon meghatározott ökölszámokat 
vesznek figyelembe.[16] 
 
2.4.4. Szelektív bevonatok 

Épületenergetikai tanulmányunkból tudjuk, hogy az áteresztési (transzmissziós), 
elnyelési (abszorpciós) és visszaverési (transzmissziós) tényezőkkel kapcsolatban mindig 
meg kelladnunk azt is, hogy milyen hullámhossztartományú, milyen spektrumú 
sugárzásra vonatkoznak. Így beszélhetünk a napsugárzásra vonatkozó elnyelési 
tényezőről, de aföldi felszínek sugárzására (az ún. alacsonyhőmérsékletű sugárzásra) 
vonatkozóról is.Az emissziós tényező számértéke megegyezik az ugyanazon 
hullámhossztartományra vonatkozóabszorpciós tényező számértékével.Ha az abszorpciós 
(=emissziós) tényező ahullámhossztól független, szürke testtel van dolgunk, ha ezek a 
tényezők ahullámhossztól függenek, akkor szelektív. 
A sima feketére festett abszorber szürke testnek tekinthető, azaz a Napból érkező 
zömében látható és rövid infrasugárzásra nézve az abszorpciós tényezője azonos az 
általa zömében hosszú infratartományban leadott sugárzásra adódó emissziós 
tényezővel. 
 

 
2.24 ábra: Különböző abszorberek abszorpciós tényezője 

Forrás: [16] 
 
Ezzel szemben a szelektív bevonattal ellátott abszorberek érkező napsugárzásra vett 
abszorpciós tényezője magas (akár 85–95%), viszont az általuk kisugárzott hosszú 
infrahullámok tartományában az emissziós tényező alacsony (akár 5–15%). Ennek az az 
eredménye, hogy hatékonyan nyelik el a napenergiát (GA nagy), viszont a leadott 
sugárzási veszteségük (G2) kicsi. 
 
2.5. Kollektortípusok 

A piacon számtalan kollektortípus létezik, melyek között nehéz sorrendet felállítani, 
mindegyiknek mások az előnyei és hátrányai. Gyakran szokták a kollektorokat a jellemző 
üzemi hőmérséklet alapján csoportosítani, mert a különböző üzemi hőmérsékletek eltérő 
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alkalmazási célokat tesznek lehetővé. Egy ilyen szempontú csoportosítást mutat a 
2.25 ábra. 
 

 
2.25 ábra: Napkollektortípusok csoportosítása 

 
2.5.1. Síkkollektorok 

A legfontosabb síkkollektortípusokat a 2.26 ábrán, a vákuumcsöves kollektorokat a 
következő fejezetben mutatjuk be. Látható, hogy az (elsősorban nyári) uszodavíz-
melegítésre az olcsó és egyszerű kialakítású, lefedés nélküli kollektort célszerű 
alkalmazni, használati melegvíz-készítésre a síkkollektorokat, fűtésrásegítésre a 
vákuumcsöves kollektorokat. Ennek magyarázatával a Kollektortípusok hatásfoka c. 
fejezetben foglalkozunk. 
A lefedés nélküli kollektor előnye, hogy nincs üveglap, azaz kisebbek az optikai 
veszteségei, viszont a k értéke nagyon rossz, azaz akkor hatékony, ha kicsi a 
hőmérséklet-különbség. Ez nyáron, alacsony közeghőmérséklet esetén fordulhat elő. 
A transzparens hőszigeteléssel ellátott kollektor előnye, hogy a Q2 hőleadása kicsi, 
viszont az optikai veszteségei nagyok. Elsősorban nagyobb hőmérséklet-különbségek 
esetén ajánlott, de igen drága. 
A vákuumos síkkollektornál hasonlóan a vákuumcsöves kollektorhoz minimálisak a 
konvektív veszteségek, viszont az üveg horpadását csak távtartó pöckökkel lehet 
megakadályozni, amik viszont pontszerű hőhidakat képeznek. Ezért a fűtési idényben 
nem tudja azt a hatásfokot biztosítani, mint a vákuumcsöves kollektor. Nyáron viszont 
jobb nála. 
A légkollektorok esetén a hőhordozó közeg nem folyadék, hanem levegő, ami általában 
gravitációs elven működik, vagyis miután felmelegedett, felfelé száll a csatornákban. 
Ezért csak függőlegesen vagy döntve szabad alkalmazni. A felmelegedett levegőt 
általában szellőzési célokra használják, vagyis szellőzőlevegő-előmelegítésre szolgál, a 
passzív szolárépítészet eszköze. 
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2.26 ábra: Síkkollektortípusok 

Forrás: [16] 
 
Speciálisnak tekinthetők az ún. termoszifon-kollektorok (ennek vákuumcsöves változatát 
mutatja a 2.27 ábra), melyekkel gyakran találkozhatunk mediterrán országokban 
azépületek tetején, de gyakori Ausztráliában, Izraelben is. Ezek egyszerűbb rendszerek, 
a tároló egybe van építve a kollektorral, annak tetején. A hőhordozó közeg víz és 
közvetlenül (hőcserélő nélkül) kapcsolódik a melegvíz-hálózathoz. Ezért csak fagymentes 
országokra jellemző (elvileg nálunk is elképzelhető, de télen le kell üríteni). Gravitációs 
elven működnek, ezért a minimális dőlésszöget be kell tartani, mert nincs bennük 
szivattyú. 
 

 
2.27 ábra: Termoszifon-kollektor 

Forrás: [20] 
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2.28 ábra: ICS kollektormegoldások (integrált tárolós kollektor) 

Forrás: [18], [19] 
 

Hasonlók az ún. integrált tárolós kollektorok (ICS), melynek lényege, hogy a 
csővezetékek átmérőjét a kollektorban megnövelik, vagyis a tároló bekerül a kollektorba. 
Ez a megoldás visszatér a feketére festett hordó elvéhez, csak megjelenik az üveglap és 
jobb az abszorpciós tényező. Hátránya ugyanaz, mint a termoszifon-kollektoroké: télen 
vízteleníteni kell (esetleg transzparens szigeteléssel befedni). Előnye a kedvező ár, hiszen 
a tárolót kiváltja a kollektor. 
Érdekesség a hibrid kollektor, melynek üvegfelületére PV-cellákat építenek úgy, hogy az 
üveg szemitranszparens napelemként működjön. A cellák közt átjutó sugarak az 
abszorbert melegítik. A rendszer villamos hatásfoka a normál PV-cellák hatásfokával, 
termikus hatásfoka pedig a szelektív bevonat nélküli abszorberek hatásfokával azonos 
(2.29 ábra). Egyelőre még drága, ezért kevéssé elterjedt technológia. 

 
2.29 ábra: GIMU HSP  P2100 hibrid kollektor 

 
2.5.1.1. A síkkollektorok jellemzői 

A lefedés nélküli kollektorok tömege 8-12 kg/m2 kollektorfelület, az üvegfedésű 
kollektoroké 15-20 kg/m2 kollektorfelület. A gyártott méretek kollektoronként jellemzően 
1-12,5 m2 között fordulnak elő, de a nagyobb kollektorfelületeket több kollektor általában 
párhuzamos kapcsolásával alakítják ki. 
A jó minőségű kollektorok optikai hatásfoka 80% felett van, kértéke 3,5 W/m2K alatti. 
Egy jól megtervezett síkkollektoros rendszer éves rendszerhatásfoka 35-40%, ami 
Magyarországon 430-500 kWh/m2 (bruttó kollektorfelületre vonatkoztatott) 
energiatermelést jelent. 
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A kollektorok hőszigetelésének 150-200 oC-ig hőállónak kell lenni, általában ezért 
ásványgyapotot alkalmaznak. A kollektor elemei közötti ragasztásnak nem szabad magas 
hőmérsékleten elpárologni, mert akkor bejut a nedvesség, ami az üveg bepárásodását 
okozhatja, ez lerontja az optikai hatásfokot. 
Bizonyos típusoknál teflonfilmréteget helyeznek el az abszorber és az üveg közé, mely a 
konvekciós veszteséget csökkenti. 
Az üveg edzett biztonsági (3-4 mm-es) üveg a mechanikai terhelés (szél, hóteher, ágak, 
jégeső) elleni védelem érdekében, alacsony vastartalommal, mert az magas 
transzmissziós tényezőt (akár 91%) eredményez. Speciálisnak tekinthetők az alacsony 
reflexiós tényezőjű üvegek. Néha műanyag is előfordul. 
Az üveg és a keret közötti tömítésnek hőállónak kell lenni, teflont vagy EPDM-t (ethilene 
propilene diene monomer) alkalmaznak. 
A keret legtöbbször alumínium, néha fa (csak tetőbe integrált kollektorok esetén), 
nagyon ritkán acél vagy műanyag. 
 
2.5.1.2. Síkkollektorok előnyei és hátrányai 

A síkkollektorok a legelterjedtebb termikus napenergia-hasznosító eszközök. 
Áruk alacsonyabb a vákuumcsöves kollektorokénál és a hatásfok-ár arányuk is jónak 
mondható. Ha főleg nyári üzemre kívánják használni, egyértelműen jobb választás a 
vákuumcsöves kollektornál. 
Szerelésük egyszerű, akár házilag is megoldható (ez a tetőbe integrált kollektorokra nem 
igaz). 
Többféle szerelési opciót kínálnak, mint a vákuumcsöves kollektorok esetén, helyezhető 
magastetőre, tetőbe integrálva, lapostetőre álványokon, homlokzatra függőlegesen vagy 
nyílászárók fölé árnyékolóként. 
Elsősorban melegvíz-készítésre és medencefűtésre alkalmasak, fűtésre nem, mert 
magasabb üzemi hőmérsékleten rohamosan csökken a teljesítményük a konvekciós 
veszteségek miatt (magasabb kkoll-érték). 
Bár az abszorberfelület-kollektorfelület arány jobb (95%), mint a vákuumcsöves 
kollektoroké, a rosszabb hatásfok miatt egész éves üzem esetén a vákuumcsöves képes 
több hőt termelni, ha korlátozott a tetőfelület. 
 
2.5.2. Vákuumcsöves kollektorok 

A vákuumcsöves kollektorok egy zárt üvegcsőből, az abban elhelyezett sík vagy 
hengerpalást alakú abszorberből állnak, melyhez vonalasan kapcsolódik a hőhordozó 
közeget szállító rézcső. Az abszorber és az üveg közötti térből a gyártás során 
eltávolítják a levegőt, melynek eredményeképpen akár 10–6 bar nyomás is kialakulhat. 
A vákuumos kollektorokban a síkkollektorokhoz képest a konvektív hőveszteségek 
csökkennek a létrehozott vákuumnak köszönhetően. 10–2 bar nyomás esetén a konvekció 
szinte nullára csökken, de ekkor még az alacsony nyomású levegő képes a hőt konduktív 
úton (hővezetéssel) szállítani. A kondukció elsősorban szilárd anyagokra jellemző, de 
folyadékoknál és gázoknál is fennáll, csak normál esetben a konvekció mellett 
elhanyagolható, ezért nem szoktunk vele foglalkozni. 10–6 bar esetén már a kondukció is 
lényegében megszűnik és csak a vákuumban is fennálló sugárzásos hőleadás van az 
abszorber és az üveg között. Ezért a vákuumcsöves kollektorok kértéke lényegesen jobb 
(k<1,5 W/m2K), mint a síkkollektoroké. 
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Ez elsősorban akkor jelent előnyt, amikor a kollektor és a környezeti levegő között 
nagyobb a hőmérséklet-különbség (pl. télen), ekkor a vákuumos kollektor hatásfoka 
kissé magasabb. 

 
2.30 ábra: A vákuumcsöves kollektor felépítése 

Forrás: [16] 
 
2.5.2.1. A vákuumcsöves kollektorok hatásfoka 

A jó kérték miatt a vákuumcsöves kollektorok hatásfoka a hőmérséklet-különbségre jóval 
kevésbé érzékenyek, mint a síkkollektorok. Ezt jól illusztrálja a 2.31 ábra. Látható, hogy 
ha nagy a hőmérséklet-különbség vagy ha kicsi a surázásintenzitás, akkor az ábra jobb 
oldalán vagyunk, ahol a felsorolt kollektortípusok közül a vákuumcsöves hatásfoka a 
legnagyobb. Ez az állapot inkább a téli szezonra jellemző, illetve nyári borult időre. 
Nyáron, derült időben a síkkollektorok jobbak, sőt olyan állapot is előfordul, amikor a 
lefedés nélküli abszorber a legjobb (uszodavíz-melegítés derült időben nyáron). 
 

 
2.31 ábra: Különböző kollektortípusok hatásfokgörbéje 

Forrás: [9] 
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2.5.2.2. Vákumcsöves kollektortípusok 

Vákuumcsöves kollektorokból számtalan típus létezik. A két leggyakoribb abszorber 
kialakítása a 2.32 ábrán látható sík abszorberes és hengerpalást abszorberes változat. A 
hőhordozó közeget szállító rézcsövek kialakítása jellemzően kétféle: cső a csőben típusú 
vagy Ucsöves megoldás. Az abszorber-rézcső kombinációk minden változatban 
előfordulhatnak. 

 
2.32 ábra: A vákuumcsöves kollektorok alaptípusai: sík abszorber, hengerpalást 
abszorber, cső a csőben kialakítás, Ucsöves kialakítás (fordított kombinációban is 

előfordul) 
Forrás: [9] 

 

 

 
  

 
2.33 ábra: Az egyszerű vákuumcső, a kettősfalú vákuumcső vázlata és a kettősfalú 

vákuumcső fotója 
Forrás: [9], [15] 

 
Jellemző még a kettősfalú üvegcsőből álló ún. Sydney típusú vákuumcső, ahol a vákuum 
a két üvegcső közötti vékony rétegben van. Előnye, hogy a vákuum az üvegburok 
folytonossága miatt garantáltan hosszú távon megmarad, ami az szimpla változatnál 
kevésbé garantált. Az abszorber itt az üvegcső belső felületére van felvonva és általában 
6-21 csövet kötnek párhuzamosan kollektoronként. 
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2.34 ábra: Vákuumcsöves kollektor reflektorral 

Forrás:[21] 
 

 
2.35 ábra: Hőcsöves kollektor működése és kialakítása 

Forrás: [22] 
 
A hengerpalást típusú abszorberek hátránya, hogy a Nappal szemközti oldalt nem éri 
sugárzás, így az kihasználatlanul marad. Egyszerű megoldás a fehér kavicsos felület vagy 
a tükrözőfólia, de még jobbak azok a tükrös konstrukciók, ahol az (általában parabola-
profilú) íves tükörfelület a vákuumcső tengelyére irányítja a vákuumcső mögé érkező 
sugarakat (egy lehetséges megoldást mutat a 2.34 ábra). Ezen konstrukciók jóval 
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magasabb közeghőmérséklet elérésére alkalmasak, egyes típusokat kifejezetten 
gőztermelésen alapuló áramtermelésre fejlesztettek ki. 
Szintén elterjedtek az ún. hőcsöves kollektorok (2.35 ábra). Ezek lényege, hogy az 
abszorberrel érintkező fázisváltó anyagot tartalmazó zárt ún. hőcső vezeti el a hőt. A 
hőcsőbe zárt folyadék hő hatására elérve a 25 oC körüli forráspontot,elpárolog és 
gravitációs elven felszáll a hőcső felső részébe, ahol átadja hőjét a keringtetett 
hőhordozó közegnek, miközben lekondenzálódik és a kondenzátum visszacsurog a hőcső 
aljába. A hőcsöves kollektorok hátránya, hogy legalább 25o-os dőlésszöget biztosítani 
kell. 
 
2.5.2.3. Vákuumcsöves kollektorok tulajdonságai 

A vákuumcsöves kollektorok optikai hatásfoka valamivel kisebb, mint a síkkollektoré 
(0=0,6-0,8), viszont a hővesztesége jóval kisebb (kkoll<1,5 W/m2K). Ebből következőleg 
egy vákuumcsöves napkollektorrendszer éves rendszerhatásfoka egész éves üzem esetén 
45-50%, ami Magyarországon 560-630 kWh/m2/év termelt hőt jelent. 
 
2.5.2.4. Vákuumcsöves kollektorok előnyei és hátrányai 

A vákuumcsöves kollektorok még nagy hőmérséklet-különbségek vagy alacsony 
sugárzásintenzitás esetén is jó hatásfokkal tudnak működni. Ezért fűtésrásegítésre 
inkább alkalmas, mint a síkkollektor. Magasabb hőmérsékletű közeg előállítására képes, 
ezért akár gőzfejlesztésre, szoláris hűtésre is megfelel. A helyszínen szerelhető, csövekre 
szerelve szállítható, súlya kicsi. Azsíkabszorberes változat az abszorberlemez 
dőlésszögének állításával könnyen a Nap felé tájolható. Nagy előnye a direkt átfolyásos 
rendszereknek a síkkollektorokkal szemben, hogy vízszintesen elhelyezhetők a tetőn, 
ezáltal kisebb a szélterhelés és a tető megsértése nélkül rögzíthető, ami bizonyos 
esetekben esztétikai előnyt is jelent. Ez a hőcsöves kollektorokról nem mondható el, mert 
ott a 25o-os dőlésszöget biztosítani kell. 
Hátrányuk, hogy nem lehet őket tetőbe integrálni, illetve homlokzaton függőlegesen vagy 
árnyékvetőként való elhelyezésük kevésbé jöhet szóba, mint síkkollektoroknál. Ezenkívül 
áruk is magasabb. 
 
2.6. A kollektorok jellemző felületei 

Kollektoroknál megkülönböztetünk abszorberfelületet, szabad üvegfelületet és teljes 
bruttó felületet. Az abszorberfelület az abszorber felülete, ez az energetikai 
számításoknál figyelembe vehető elnyelőfelület. A szabad üvegfelület a szoláris sugárzás 
begyűjtő felülete, reflektoros kollektoroknál a reflektor teljes felülete értendő alatta. A 
teljes bruttó felület adja meg azt a helyigényt, melyet a kollektor elfoglal. A felületek 
különbözőképpen értelmezhetők az egyes kollektortípusoknál, néhány példát mutat a 
2.36 ábra. 
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2.36 ábra: Az abszorberfelület, a szabad üvegfelület és a teljes bruttó felület értelmezése 

különböző kollektortípusok esetén 
Forrás:[9] 

 
2.7. Stagnálási hőmérséklet 

A napkollektorok abszorberének a feladata a hő elnyelése, amit elvezetünk a hőhordozó 
közel által felhasználásra. Előfordul azonban, hogy nincs felhasználás vagy elromlik a 
szivattyú, ekkor a szolárköri szivattyút leállítja a szabályozó. Ekkor a folyadék áll a 
csövekben és nem vezeti el az elnyelt hőt, aminek következménye, hogy az abszorber 
addig melegszik, míg a hőveszteség egyensúlyba nem kerül a hőfelvétellel. Az ekkor a 
kollektorban kialakuló közeghőmérsékletet stagnálási vagy üresjárati hőmérsékletnek 
nevezzük. A stagnálási hőmérséklet igen magas lehet, ami a közeg elforrását okozhatja. 
A fagyállóval kevert közeg forráspontja eleve kicsit magasabb, mint a vízé, ráadásul a 
szolárkörben nagyobb nyomást szoktak beállítani, mint a légköri, aminek 
következményeképpen a forráspont akár 150 oC fölé is mehet, de a stagnálási 
hőmérséklet ezt is meghaladhatja. 
Ha a közeg elforr, akkor a gőz kiszorítja a folyadékot a kollektorból, ami jelentős 
tágulással és nyomásnövekedéssel jár. Ezt a szolárköri tágulási tartály méretezésénél 
figyelembe kell venni. 
Az is következik mindebből, hogy a szolárköri berendezések minden közeggel érintkező 
elemének ellen kell tudni állni a magas hőmérsékleteknek. Ez speciális hőszigeteléseket, 
tömítéseket, rögzítéseket jelent. 
Síkkollektorok esetén nyári magas hőmérsékletnél sem nő az üresjárati hőmérséklet 
160-180 oC fölé, így a szokásos fagyállós kiépítés nyomásviszonyai általában kezelhető 
szinten maradnak. Időszakos hőenergia túltermelés esetén éjszakai cirkuláltatással a 
fölösleges hőenergia a környezetnek leadható erre alkalmas szolárvezérlő használatával. 
Ennek ott lehet hasznát venni, ahol nem biztosított a mindennapos hőelvétel, például egy 
heti öt napban üzemelő gyáregység, iroda esetében. 
Vákuumcsöves kollektoroknál előfordulhat, hogy az alacsony hőveszteség üzemzavar 
esetén 200-300 oC stagnálási hőmérsékletet eredményezhet a kollektorban. Az ebből 
adódó túlnyomás speciális műszaki megoldásokat igényel.Alkalmazása ezért inkább ott 
ajánlott, ahol fontos szempont a környezeti hőmérsékletet jelentősen meghaladó 
melegvíz-hőfok.[10]Reflektoros vákuumcsöves kollektorok esetén előfordul 350 oC-os 
stagnálási hőmérséklet is. 
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2.8. Napkollektoros rendszerek 

Egy egyszerű napkollektoros hőellátó rendszer vázlatát mutatja a 2.37 ábra. Az ún. 
szolárkör fő elemei a kollektorok, a kollektor által melegített hőhordozó közeget 
szállítócsővezetékek, a keringtetőszivattyú és a hőcserélő, mely átadja a hőt a HMV vagy 
puffertartálynak. Ez egy zárt rendszer, vagyis a szolárkör független a hálózati víztől, a 
hőátadás hőcserélőn keresztül történik, közvetett rendszernek is hívjuk. Az ún. direkt 
átfolyásos rendszerek esetén a hálózati hidegvizet közvetlenül vezetjük a kollektorba és 
onnan a HMV felhasználási helyére. A direkt rendszerek bár olcsóbbak, hazánkban a 
fagyveszély miatt nem terjedtek el. 
 

 
2.37 ábra: Egyszerű napkollektoros rendszer vázlata 

Forrás: [23] 
 
A napkollektor rendszeregyéb elemei: a napkollektorok tartószerkezetei, a szoláris 
szerelési egységek, a tágulási tartály, szabályozók, motoros váltószelepek, légtelenítők, a 
fagyálló folyadék és a csővezetékek hőszigetelése. A szoláris szerelési egység a 
szivattyún kívül tartalmaza a golyóscsapot, a visszacsapó szelepet, a biztonsági 
lefúvatószelepet, a hőmérőket és a nyomásmérőt, illetve ehhez csatlakozik a tágulási 
tartály is. 
 

 
 

 
2.38 ábra: Szoláris szerelési egység és elemei 

Forrás:[9] 
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Ha a tároló egyben a használati melegvíz-tároló is, akkor HMV-tárolónak, ha pedig a 
fűtést (is) szolgálja, akkor puffertárolónak hívjuk. A puffertárolóhoz további hőcserélőn 
keresztül kapcsolódik a fűtési (szekunder) kör. 
A napkollektorokat a legritkább esetben alkalmazzák Magyarországon egyetlen 
hőtermelőként, ezért kiegészítő hőtermelőket szoktak alkalmazni. Ez általában 
hőcserélőn kereszül a pufferre kapcsolódó gázkazán, de lehet távfűtés, faelgázosító vagy 
pelletkazán, esetleg hőszivattyú. Szoktak elektromos fűtőpatront is alkalmazni, de ezt 
magas primerenergia-tartalma miatt inkább csak tiszta nyári üzem és magas szoláris 
részarány esetén javasoljuk. 
Egy nagyobb napkollektoros rendszer jóval összetettebb is lehet, több kollektor és tároló 
párhuzamos kapcsolásával, külső hőcserélők alkalmazásával (2.39 ábra). Ilyen 
rendszerekkel ebben a jegyzetben terjedelmi okokból nem foglalkozunk. 
 

 
2.39 ábra: Nagyobb napkollektoros rendszer két napkollektorral, két puffertárolóval, 

külső hőcserélőkkel, HMV-tárolóval, kiegészítő kazánnal 
Forrás: [9] 

 
2.8.1. A napkollektoros rendszer elemei 

2.8.1.1. HMV-tárolók 

A tárolók feladata, hogy kiegyenlítsék a hőtermelés és a felhasználás közötti időbeli 
eltolódást. A hőtermelés jellemzően napközben történik, de néha napokig kimarad, a 
felhasználás pedig reggel és este tetőzik, fűtés esetén pedig éjjel. A HMV- és a 
puffertárolók napi tárolást biztosítanak, azaz legfeljebb 2-3 napig képesek a hőt tárolni. 
Léteznek ún. szezonális tárolók is, azokat külön tárgyaljuk. 
A HMV tárolók készülhetnek rozsdamentes acélból, mázas acélból (speciális 
korrózióvédelemmel), rézből (az Egyesült Királyságban jellemző), esetleg műanyag 
bevonatú acélból (olcsó, de 80 oC feletti hőmérsékletre érzékeny). A tárolókat 
hőszigetelni kell csakúgy, mint a szolárköri vezetékeket (beltérben is), mert a szigetelés 
költsége gyorsan megtérül, hiszen kisebb felületű kollektorral állíthatunk elő ugyanannyi 
hőt. 
A használati melegvíz-tárolók általában 150-500 l közöttiek, de előfordulnak nagyobbak 
is, bár akkor inkább többtárolós rendszereket alkalmaznak. A szolártárolók 
jellegzetessége, hogy hosszúkásak és mindig állók. Ez a hőmérsékleti rétegződés elérése 
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érdekében szükséges. Hosszúkás állótárolók esetén, ha a víz keveredését megfelelő 
kialakítással megakadályozzuk, akár több 10 oC-os hőfokkülönbség is elérhető az alsó és 
felső rétegek között. A melegvíz-elvétel mindig a legmagasabb ponton történik, a szolár 
hőcserélő pedig alul van, mert így biztosítható, hogy a melegvíz a lehető legmelegebb 
legyen, a szolár hőcserélő pedig képes legyen még alacsony szolár előremenő 
hőmérséklet esetén is hőt bevinni a rendszerbe. A 2.40 ábra ezt illusztrálja. A rétegződés 
(sztratifikáció) miatt a szolárszivattyút akkor is érdemes működtetni, ha a szolár 
előremenő nem sokkal van 15 oC fölött. Közben biztosítva van akár 60 oC-os melegvíz is. 
A másik esetben, ahol a tároló alacsony, csak 35 oC feletti előremenő esetén érdemes a 
szivattyút bekapcsolni, ami azt jelenti, hogy a hő egy jelentős részét nem hasznosítjuk. 
 

 
2.40 ábra: A hőmérsékleti rétegződés jelensége 

 
 

 
2.41 ábra: Egy HMV-tároló és a Heizer Trin kombitároló felépítése 

 
A hőmérsékleti rétegződés feltétele, hogy a hidegvíz-bevezetés ne kavarja fel a vizet. 
Ezért a hidegvíz becsatlakozásánál terelőlemezt helyeznek el. 
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A kiegészítő fűtés hőcserélőjét általában felül helyezik el, puffertartály esetén a fűtési 
előremenő bekötése a tároló közepe felett található, a visszatérő pedig alatta. Általános 
elv, hogy az elemeket a jellemző hőmérsékletüknek megfelelő magasságban kell bekötni. 
A tárolók problémája a vízkőképződés, mely különösen 60 oC felett intenzív. Ezért 
jellemzően a tárolók felső részét érinti inkább. 
A tárolókba hőmérőszenzorokat is bekötnek, ami a szabályozórendszer része. A szolár 
hőcserélő magasságába elhelyezett hőmérő segítségével a szabályozó megállapítja, hogy 
a kollektorból kilépő közeg melegebb-e, mint a tároló vízhőmérséklete. Ha igen, akkor 
bekapcsolja a szolárszivattyút. A kiegészítő fűtés hőmérője a kiegészítő fűtés 
hőcserélőjénél helyezkedik el. Azt méri, hogy elég meleg-e a víz: ha nem, akkor 
bekapcsol a kiegészítő fűtés. Ha túl meleg, akkor lekapcsolja a szolárköri hőcserélőt. 
Létezik kombinált tároló is, ami egy puffertárolóban elhelyezett belső tároló, melynek 
külső fala hőcserélőként működik. 
A tárolóból kilépő víz hőmérsékletének korlátozására lehetőség van termosztatikus 
keverőszelep alkalmazására, melynek feladata, hogy hideg víz hozzákeverésével egy 
adott hőfok túllépését megakadályozza. 
 
2.8.1.2. Szolárköri csőhálózat 

A leggyakoribb alkalmazott csőanyag a réz, illetve nagyobb rendszereknél az acél. 
Fagyálló folyadék esetén horganyzott acélcsövek ajánlottak korrózió miatt. A fittingek 
leggyakrabban bronzból vagy sárgarézből készülnek menetes csatlakozással. Előfordul, 
hogy a kollektorcsatlakozáshoz nehéz hozzáférni, ekkor flexibilis rozsdamentes acélcső 
alkalmazható (forraszmentes csatlakozás). A csővezetékeket hőszigetelni kell még fűtött 
téren belül is. A jellemző szigetelésvastagság 2-3 cm. A fittingeket, szelepeket, 
tárolócsatlakozásokat is szigetelni kell. A szigetelőanyagoknak hőállónak kell lenni 
(Aeroflex, Armaflex 150-170oC-ig). A fűtött téren kívüli szakaszok szigetelésének további 
követelményei az UV-állóság, vízállóság és a mechanikai védelem (fémköpeny). 
 
2.8.1.3. Hőhordozó közeg 

A hőhordozó közeg Magyarországon a fagyveszély miatt fagyállóval kevert víz, illetve 
tiszta nyári üzem esetén lehet víz, de ekkor télen vízteleníteni kell a rendszert. A fagyálló 
általában propilén-glükol, melyet 40%-ban kevernek a vízhez. Ez –23 oC-ig fagyálló, 
forráspontja 150 oC, mely nyomással növelhető, 6 bar esetén 160 oC fölé emelkedik. 
Ezzel együtt az elforrás előfordulhat (lásd a stagnálási hőmérsékletről szóló fejezetet), 
ezért speciális inhibitort kell a propilén-glükol-víz keverékhez adni, hogy az elforrás utáni 
kondenzáció nem okozzon szilárdanyag-kiválást a csőfalon. 
A propilén-glükol-víz keverék korrozívabb, mint a víz, a korzózió ellen szintén inhibitorok 
hozzáadásával védekeznek. Ezenkívül kisebb a hőkapacitása, a hővezetőképessége, 
nagyobb a viszkozitása és drágább is, biológiailag lebomlik. 
 
2.8.1.4. Szolárköri szivattyúk 

Tekintettel arra, hogy a napkollektorok igen drága berendezések, nagyon fontos, hogy a 
villamos segédenergia igényük minél alacsonyabb legyen. Ezért a szolárszivattyúk 
villamos fogyasztásának minimalizálása elsődleges cél, ami leginkább a szivattyú 
túlméretezésének elkerülésével biztosítható. Kis rendszerek esetén elegendő a 
katalógusokban javasolt csőátmérők betartása, nagy rendszerek esetén viszont 
hidraulikai méretezés szükséges. 
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Érdemes többfokozatú (3-4 fokozatú) szivattyúkat alkalmazni, mely nagyobb szoláris 
hozam esetén nagyobb fordulatszámmal üzemel, így kisebb lesz a különbség a visszatérő 
és az előremenő hőmérséklet között. 
Mivel a fűtési szivattyúkat általában nagy térfogatáramra és kis emelőmagasságra 
méretezik, nem javasolt azok szolárszivattyúként való alkalmazása. A szolárszivattyúkat 
kifejezetten napkollektoros alkalmazásra optimalizálják. 
 
2.8.1.5. Hőcserélők 

Kisebb rendszerek esetén belső, nagyobb rendszerek esetén külső hőcserélők 
alkalmazása jellemző. Medencefűtés esetén nincs szükség tárolóra, ekkor csak külső 
hőcserélő jöhet szóba. 
A belső hőcserélők lehetnek sima csöves vagy bordáscsöves kialakításúak. A sima csöves 
esetén kisebb a fajlagos hőleadó felület, ezért ezek nagyobbak és már gyártáskor 
beépítik a tárolóba. Bordáscsöves esetén nagyobb az egységnyi csőhosszra jutó 
hőleadás, ezért jóval kompaktabb méretű kivitel, ezért elegendő, ami lehetővé teszi a 
helyszínen való beszerelést és könnyebb javítást tesz lehetővé. Beépített állapotban a 
sima csöves hőcserélő tengelye egybeesik a tároló tengelyével, a bordáscsövesé 
merőleges arra. A bordáscsöves hőcserélő hátránya, hogy vízkövesedésre érzékenyebb, 
gyorsabban romlik a hatásfoka. 2 mm vízkő 20%-os romlást, 5 mm vízkő már 40% 
romlást okoz.A szolárfolyadék célszerűen fentről lefelé folyik a hőcserélőben. 
A külső hőcserélők általában lemezes hőcserélők előregyártott hőszigetelő burokkal. 
Előnyük a belső hőcserélőkhöz képest a nagyobb hőátadási kapacitás. Vízkőképződésre 
jóval kevésbé érzékenyek. Egy külső hőcserélő több tárolót is el tud látni, ami miatt 
nagyobb rendszereknél kizárólag ezt alkalmazzák. Hátrányuk, hogy drágábbak, valamint 
alkalmazásuk egy plusz kört jelent, ami külön szivattyú beépítését igényli, az pedig 
többlet villamos fogyasztást jelent. 
 
2.8.1.6. Visszacsapó szelep 

A szolárkörbe a visszatérő ágba visszacsapó szelepet szoktak beépíteni. Ha nem lenne, 
akkor éjszaka, ha áll a szivattyú és a tárolóban melegebb a víz, akkor a tároló felől a 
meleg szolárfolyadék gravitációs elv alapján elkezdene emelkedni és kialakulna egy 
ellenáramú cirkuláció. Ez a tároló kihűtéséhez vezetne. 15 mm-nél nagyobb csőátmérők 
esetén a csövön belül is kialakulhat cirkuláció: a csőfalnál lefelé, belül felfelé áramlás. 
Ezért ilyenkor az előremenő ágba is célszerű visszacsapó szelepet tenni. Termoszifon 
rendszerek esetén a visszaáramlás gátlás a nehézkes, mert zavarja a normál üzemet. 
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2.42 ábra: Külső hőcserélő alkalmazása tárolós és tároló nélküli esetben 

Forrás: [9] 
 

 

 
2.43 ábra: A sima csöves és a bordáscsöves hőcserélő beépítése 

Forrás: [9] 
 

2.8.1.7. Légtelenítés 

A fűtési körhöz hasonlóan a szolárkör is belevegősödhet, ami rontja a hatásfokot és 
üzemzavarokhoz vezethet. Ezért a rendszer legmagasabb pontjába kézi vagy 
automatikus légtelenítőt helyeznek el. A szolár légtelenítők speciális követelményei, hogy 
glükol-ellenállónak és hőállónakkell lenniük, ezért csak fémlégtelenítők jöhetnek szóba. 
Általában zárva a szelep, nehogy stagnálási állapotban elszökjön az elgőzölgött glükol. 
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2.44 ábra: Különböző légtelenítőkialakítások 

Forrás: [24] 
 

2.8.1.8. Térfogatáram mérő 

A térfogatáram-mérő segítségével látható, hogy van-e áramlás és milyen mértékű. Az 
áramlás csökkenthetőáramlásszabályozó szeleppel (állandó fordulatú szivattyú esetén) 
vagy többfokozatú szivattyúval. Ez utóbbi az energiatakarékosabb megoldás. 
 
2.8.1.9. Biztonsági szelep 

A biztonsági szelep feladata, hogy elgőzölgés esetén, ha a tágulási tartály nem elég nagy 
(rosszul méretezték), akkor kiengedi a szolárkörből a gőzt. Méretezni kell, hogy a 
megfelelő nyomáson nyisson. Lefúvatás esetén a folyadékot pótolni kell. A biztonsági 
szelepekben általában rugó biztosítja az ellennyomást, a méretezési nyomás túllépése 
esetén a rugó enged, és a szeleptányér felemelkedik. 
 
2.8.1.10. Tágulási tartály 

A tágulási tartály feladata, hasonlóan a fűtési kör tágulási tartályához, hogy a melegedés 
hatására táguló szolárfolyadék tágulását lehetővé tegye, ugyanis a szolárkör zárt, adott 
térfogatú rendszer. A táguló folyadéknak nitrogénpárna tart ellent, amit egy propilén-
glükolnak és magas hőmérsékletnek ellenálló gumimembrán választ el a folyadéktól. 
Ezért a hagyományos fűtési tágulási tartály nem alkalmas szolárköri alkalmazásra. A 
méretezése is eltér a fűtési tágulási tartályétól, ugyanis nem csak a folyadék hőtágulását 
kell meghatározni, hanem az elgőzölgést is. Meg kell határozni a forráspontig a folyadék 
tágulását (ehhez a teljes rendszer térfogatát is ki kell számolni) és ehhez hozzá kell adni 
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a kollektorban levő csővezeték össztérfogatát is, ugyanis a tágulási tartály felveszi a 
kollektorban elgőzölgött térfogatot is. A tágulási tartály térfogata 4 m2 kollektor esetén 
kb. 12 l, 40 m2 esetén kb. 60 l. 
 

 
2.45 ábra: A tágulási tartály üzemállapotai (feltöltés előtt, feltöltött rendszer borús 

időben, feltöltött rendszer maximális nyomáson) 
 
2.8.1.11. Szabályozók 

A szabályozók feladata az optimális működés biztosítása. Általában egyszerű 
hőmérséklet-különbség szabályozás elven működnek. Ez azt jelenti, hogy ha a kollektori 
előremenő hőmérséklet 5-8 oC-kal túllépi a tároló hőmérsékletét (a szolár hőcserélő 
magasságában), akkor bekapcsol a keringtetőszivattyú. Az 5-8 oC-os bekapcsolási 
hőmérséklet-különbségre az esetleges változékony idő esetén előálló gyakori ki-be 
kapcsolgatás elkerülése miatt van szükség. Ha a napsütés gyengül és a hőmérséklet-
különbség 3 oC alá csökken (lekapcsolási hőmérséklet-különbség), akkor a szivattyú 
kikapcsol. Ha a tároló tetején elhelyezett hőmérő jelzi, hogy a tároló túlmelegedett, 
akkor is lekapcsola szivattyú. 
Komolyabb szabályozók alkalmasak többkörös rendszerek szabályozására, képesek 
hőfogyasztásmérésre, adatgyűjtésre, hibajelzésre. 
Termoszifonos rendszereknél nincs szabályozó. 

 
2.46 ábra: Hőmérséklet-különbség elven működő szabályozás elve (piros nyilak: 

bekapcsolási és lekapcsolási hőmérséklet-különbség) 
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2.8.2. Szezonális hőtárolás 

Természetesen van megoldás arra, hogy eltároljuk a nyáron rendelkezésre álló 
napenergia-hozamot. Svájcban, Ausztriában és Németországban találunk példát arra, 
hogy kisebb társasházak fűtését szezonális tárolóval épített napkollektoros rendszerekkel 
oldották meg. Ebben az esetben hatalmas méretű, földalatti, hőszigetelt tárolóban gyűjtik 
össze a nyári félévben a hőenergiát, és ősztőltavaszig ez biztosítja a fűtést. A hosszú 
tárolási időszak miatt mintegy 1 méter vastagságú hőszigetelés szükséges a hőveszteség 
minimalizálásának érdekében. Ezek a rendszerek vizet használnak a hőenergia 
tárolására, a nagy méretek miatt azonban igen magas beruházási költségekkel kell 
számolni, ezért hazánkban a jelenlegi megújuló energia támogatási arányok mellett ez 
nem tekinthető gazdaságos beruházásnak. [10] 
 

 

 
2.47, 2.48 ábra: Szezonális hőtároló 

Forrás: [25] 
 
2.9. Rendszerhatásfok és szoláris részarány 

A szoláris részarány vagy lefedési arány azt fejezi ki, hogy egy adott időszakban a 
felhasznált hőenergia hány százalékát állítja elő a szolárrendszer. Lehet vonatkoztatni 
csak a HMV-re vagy a teljes hőfelhasználásra. Általános elv, hogy nem célszerű a 
napkollektoros rendszert 100%-os szoláris részarányra tervezni, mert egy bizonyos 
lefedési arány felett a kollektorfelület-igény drasztikusan nő és így a beruházási 
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költségek is. Ennek oka, hogy a napenergiában szegény időszakokban irracionális 
kollektormennyiségre lenne szükség. 
Az éves rendszerhatásfok a napkollektoros rendszer által termelt éves hőmennyiség a 
kollektorfelületre érkező éves napenergiához viszonyítva. A rendszerhatásfokot számos 
veszteség befolyásolja, melyeket a 2.51 ábra mutat be. A rendszerhatásfok és a szoláris 
részarány között szoros összefüggés van: Ha az éves szoláris részarány kicsi, az azt 
jelenti, hogy valószínűleg a teljes kollektorkapacitás folyamatosan ki van használva. 
Nagy szoláris részarányt nagy kollektorfelületekkel lehet elérni, ami azt jelenti, hogy 
gyakran előfordul, hogy a begyűjthető napenergiát nem tudjuk teljes mértékben 
kihasználni (azaz stagnálás és túltermelés lép fel). Ez a rendszerhatásfok romlását 
okozza. A szoláris részarány és a rendszerhatásfok közötti összefüggést mutatja a 2.49 
ábra. 

 
2.48 ábra: A szoláris részarány és a rendszerhatásfok összefüggése 

 
Magyarországon éves HMV- termelésnél 60%-os éves szoláris részarányra optimális 
tervezni (2.50 ábra). Síkkollektorok esetén egy ilyen rendszerrel kb. 35-40%-os, 
vákuumcsöves kollektorokkal kb. 45-50%-os rendszerhatásfok érhető el. Nagyobb 
szoláris részarány rosszabb hatásfokot eredményez. Kisebb szoláris részaránnyal 
növelhető a hatásfok, de kevesebb lesz a termelt szoláris energia. 

 
2.49 ábra: A szoláris részarány alakulása egy jól megtervezett hazai HMV-ellátást segítő 

napkollektoros rendszer esetén havi bontásban (kék) és éves szinten (narancs) 
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2.50 ábra: A rendszerhatásfokot befolyásoló veszteségek 

 
2.10. Méretezés 

A napkollektoros rendszereket Magyarországon elsősorban használati melegvíz-készítésre 
alkalmazzák. Családi ház léptékben HMV-készítésnél 4-6 m2 kollektorfelülettel és az 
átlagos tárolóknál jóval nagyobb, 200-300 l-es melegvíz-tárolóval lehet számolni. A jól 
tervezett rendszer egész éves szinten 60-70 % megtakarítást jelent, ennyi a szoláris 
részarány: nyáron a szoláris rendszer szinte egyedül képes a melegvíz- igény ellátására, 
míg télen 30-40 %-os megtakarítás érhető el. Mindenképpen szükség van azonban 
kiegészítő rendszerre, amely lehet gáz-, villany- vagy szilárd tüzelésű kazán. [10] 
A napkollektorok méretezésénél a legfontosabb kérdés, hogy meg tudjuk határozni egy 
adott rendszerrel megtermelt éves energia mennyiségét vagy fordítva: adott 
megtermelendő energiához meghatározni, hogy mekkora napkollektormező és egyéb 
berendezések (tárolók) szükségesek. Pontos számítás különböző, a piacon található 
szoftverekkel végezhető (számos gyártó cég kínál ilyen szoftvert ingyen), de előzetes 
becslésnél kiindulhatunk ökölszámokból vagy a rendszerhatásfokból. 
A napkollektoros rendszer minden elemét méretezni kell: a tárolót, a szivattyút 
(hidraulikai méretezés), a tágulási tartályt, a csőhálózatot, stb. Ezek bemutatását 
terjedelmi okokból mellőzzük, javasoljuk a kollektorgyártók tervezői katalógusainak vagy 
tervezőszoftvereknek a használatát. 
 
2.10.1.1. Egyszerűsített méretezés HMV-előállításhoz 

Lakófunkció esetén, ha a javasolt 60%-os éves szoláris részarányt célozzuk meg és a 
tájolás ideális (30-60o-os dőlésszög, déli tájolás), akkor fejenként 0,8-1,2 m2 
síkkollektor-abszorberfelülettel, vagy 0,6-0,8 m2 vákuumcsöves kollektor 
abszorberfelülettel kell számolni. Ekkor a megtermelt energiát a szoláris hozam (1250 
kWh/m2/év), az éves rendszerhatásfok (síkkollektoros rendszer: 35-40%, vákuumcsöves 
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rendszer: 45-50%) és a fejadag alapján számolt összes abszorberfelület szorzataként 
határozhatjuk meg. Természetesen ahhoz, hogy ténylegesen elérjük a célzott szoláris 
részarányt és a rendszerhatásfokot, a rendszer többi elemét is jól kell méretezni. A HMV-
tároló szükséges térfogata a napi melegvíz-igény 1-2-szerese. 
 
Másik lehetőség, hogy a következő képlettel határozzuk meg a szükséges 
abszorberfelületet: 

 (2.11) 

ahol QHW napi melegvíz-igény (meghatározását ebben a jegyzetben nem 
tárgyaljuk) 

 SF  tervezett éves szoláris részarány (célszerűen 60%) 
k teljesítménycsökkenést kifejező tényező (nem ideális tájolás és 

dőlésszög esetén, lásd az 2.52 ábrát) 
 EG  éves szoláris hozam (hazai átlag: 1250 kWh/m2/év) 

sys a szoláris részarányhoz tartozó éves rendszerhatásfok (SF=60%-
hoz síkkollektoroknál 35-40%, vákuumcsöves rendszernél 45-50%) 

 
2.10.1.2. Egyszerűsített méretezés HMV-előállításhoz és fűtésrásegítéshez 
alacsony szoláris részarányú rendszereknél 

Ha szezonális tárolásra nincs lehetőség (az esetek zömében ez a helyzet), akkor a 35%-
os szoláris részarány megcélozása optimális. Ez is csak akkor teljesíthető, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek: 

 Az épület alacsony fűtésienergia-felhasználású azaz fajlagos fűtési energia-
felhasználása kisebb, mint 50 kWh/m2/év. 

 A fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű, lehetőleg felületfűtés. 
 A tájolás és dőlésszög közel ideális (déli tájolás és min. 45o-os dőlésszög), mert a 

fűtésrásegítés erre sokkal érzékenyebb, mint a tisztán HMV-termelés. 
Ha a feltételek teljesülnek, akkor a 35%-os szoláris részarány a következőképpen érhető 
el: 

 Sikkollektoros rendszer esetén 0,8-1,1 m2 abszorberfelület szükséges 10 m2 fűtött 
alapterülethez. 

 Vákuumcsöves rendszer esetén 0,5-0,8 m2 abszorberfelület szükséges 10 m2 
fűtött alapterülethez. 

A szükséges puffertároló-térfogat mindkét esetben 0,5-0,8 m3 /m2 abszorberfelület vagy 
100-200 liter / kW hőszükséglet. 
Például egy 120 m2-es alacsony energiafelhasználású családi ház esetén, ha a fűtési 
hőfelhasználás 6000 kWh/év ahhoz, hogy ennek 35%-át, azaz 2100 kWh-t termeljen a 
rendszer kb. 12 m2 síkkollektorra és összesen 6-9 m3-es puffertárolóra van szükség. 
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2.51 ábra: Nem ideális tájolásból és dőlésszögből eredő teljesítménycsökkenést kifejező 

tényező 
Forrás: [9] 

 
2.10.1.3. Egyszerűsített méretezés HMV-előállításhoz és fűtésrásegítéshez 
magas szoláris részarányú rendszereknél 

Ha van lehetőség nagyméretű hőszigetelt szezonális tároló elhelyezésére, akkor 70%-os 
szoláris részarány is megcélozható. Ekkor is be kell tartani az előző pontban ismertetett 
feltételeket. 
Síkkollektoros rendszer esetén 1,5-3,0 m2 abszorberfelület szükséges 10 m2 fűtött 
alapterülethez és 250-1000 literes tárolótérfogat 1 m2 abszorberfelülethez. 
Ez azt jelenti, hogy egy 120 m2-es alacsony energiafelhasználású családi ház esetén a 
fűtési hőfelhasználás 6000 kWh/év. Ahhoz, hogy ennek 70%-át, azaz 4200 kWh-t 
termeljen a rendszer, kb. 20-30 m2 síkkollektorra és egy 20-30 m3-es jól szigetelt föld 
alatti tárolóra van szükség. 
 
2.11. Napkollektorok elhelyezése 

A napkollektorok elhelyezhetők magastetőre, lapostetőre, homlokzatra, árnyékvetőként, 
melléképület tetejére vagy az épülettől függetlenül. 
Magastetős elhelyezés esetén a tetőre szerelés vagy tetőbe integrálás jöhet szóba. A 
tetőre szerelt megoldás gyorsabb, egyszerűbb szerelést tesz lehetővé és ezért olcsóbb is. 
Előnye, hogy a tetőhéjalás zárva marad, vagyis kevésbé sérülhet a tető. Nagyobb a 
flexibilitás is az elhelyezésben (közelebb helyezhető a tető széléhez és a 
felépítményekhez). Hátránya, hogy itt a kollektorok többletterhelést okoznak (20-
25 kg/m2 síkkollektorokra, 15-20 kg/m2 vákuumcsövesre), valamint az, hogy a csövezés 
részben a szabadban történik. 
Ezzel szemben a tetőbe integrált kollektorok előnye, hogy nincs többletterhelés a tetőn, 
esztétikusabb, a csövek a tető alatt futnak, átvállalja a tetőfedés szerepét, ami 
tetőburkolat-megtakarítást jelent. Ugyanakkor drágább és munkaigényesebb, szereléskor 
a tetőhéjalás sérülhet, utólagos telepítés esetén a cserepeket esetleg el kell szállítani, 
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ami többletköltséget jelent. Az elhelyezésben kisebb flexibilitás, mert nem lehet túl közel 
a tető széléhez és a felépítményekhez. 
 

 
2.52 és 2.53 ábra: Tetőbe integrált és tetőre szerelt kollektorok 

Forrás: [26], [27] 
 

 
2.54 ábra: Tetőbe 
integrált kollektor 

Forrás: [28] 
 

 
2.55 ábra: Az EU Concerto program támogatásával 
Salzburg-Lehenben megvalósított projekt keretében 

2000 m2 kollektort és 50 kWp teljesítményű PV-
panelt helyeztek el 

Forrás: [29] 
 
A lapostetőre való elhelyezés leggyakoribb módja az állványra szerelt megoldás, ahol az 
állvánnyal beállítható az ideális dőlésszög és tájolás. A több sorban elhelyezett 
kollektoroknál méretezni kell a sorok közötti távolságot, hogy ne vessenek egymásra 
árnyékot. Állványos megoldásoknál probléma a szélterhelés, ezért szélteherre méretezett 
állványt kell választani. A rögzítés elterjedt módja a betontömbbel való leterhelés, mely 
nem jelent sérülésveszélyt a tetőszigetelésre, ráadásul hőhídmentes megoldás. Hátránya 
a nagy súlya, a szükséges tömeg 100-250kg/m2 síkkollektorokra, illetve 70-
180kg/m2vákuumcsöves kollektorokra (8m felett még több). A 2.56 és 2.57 ábra 
állványos megoldásokra mutat példát. 
A 2.57 ábrán egy magyarországi szálloda épületén működő 170 m2–es vákuumcsöves 
napkollektoros rendszer látható, melynek napi hőenergia-termelése nyáron 460 kWh-t, 
és egy 190 m2-es beltéri medence fűtése, ezen felül napi 3000-4000 liter használati 
melegvizet fűt fel 50 oC-ra. 
Vákuumcsöves kollektorok esetén a lapostetőre szerelés elképzelhető állvány nélkül a 
tetősíkon. Ennek számos előnye van: gyorsan, egyszerűen és olcsóbban szerelhető, nincs 
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állványköltség, nem sérül a tető a rögzítéseknél és alacsony a tetőterhelés (kisebb 
ellensúly elegendő, 40kg/m2). Ekkor a kollektorok kevésbé láthatóak, ami egy adott 
építészeti koncepció esetén előnyös lehet. Egy ilyen megoldást alkalmaztak a berlini 
kormányzati sajtóirodában (2.58 ábra). 
A kollektorok a homlokzatra is szerelhetők, síkban vagy árnyékolóként, előtetőként 
(2.59, 2.60 ábra). 
 

2.56 ábra: Vákuumcsöves napkollektor-
rendszer 

Forrás: [30] 

2.57 ábra: Vákuumcsöves kollektorok a 
lapostető síkjában elhelyezve 

(Government Press Office, Berlin) 
Forrás: [31] 

 

 
2.58 ábra: Napkollektor árnyékvetőként 

elhelyezve egy fűtetlen előkertben 
Forrás: [32] 

 
 

 
2.59 ábra: Napkollektorok előtetőként 

beépítve 
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2.12. A napkollektoros rendszerek megtérülése 

Mielőtt a megtérülési időt és a befektetési költségeket taglalnánk, fontos megjegyezni, 
hogy a megújuló energiák alkalmazására szükség van. Elegendő, ha csak a klímaváltozás 
hatásaira és kockázataira (például energiabiztonság) és az energiaárak előre csak nagy 
bizonytalansággal prognosztizálható emelkedésére gondolunk. 
A leghosszabb megtérülési ideje a kisebb családi házas vagy rosszul kihasznált 
rendszereknek van, mivel itt a fajlagos anyagköltség igen magas, a kihasználatlan 
rendszereknél pedig az inert energia marad el az elérhető maximálistól. 2008. évi árakkal 
számolva, egy 150 lakásból álló társasház részére kiépítésre kerülő HMV célú 
napkollektoros rendszer egyszerű megtérülési számítással 12-14 évre tehető a 
megtérülési idő. 
Villamos áram kiváltása esetén a megtérülési idő harmadára csökken a földgáznál 
számított megtérülési időhöz képest. 
Mivel az energia- és beruházási árakon nem tudunk változtatni, a gazdaságosságot a 
felhasználás optimalizálásával növelhetjük. Például, ha az energiaigény az év minden 
hónapjában közel azonos (használati melegvíz-előállítás, HMV), akkor éves szinten 60-
65%-os szoláris részarányra való törekvés a leggazdaságosabb. Ha a melegvíz-igény a 
nyári hónapokban magasabb, például vízparti üdülők, szállodák, panziók esetében a 
célszerű éves szoláris részarány elérheti a 75-85%-ot is. [10] 
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3. ÁRAMTERMELÉS NAPELEMEKKEL 

A napelemek vagy fotovillamos cellák (az angol photovoltaics szóból, röviden PV) 
működése a fotovillamos elven alapszik: a félvezető anyag, amely leggyakrabban 
szilícium, a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. Nem szabad 
összetéveszteni a napkollektorokkal, amelyek a nap hőenergiáját hasznosítják használati 
melegvíz-készítésre vagy fűtésrásegítésre. 
A napelemes rendszer legkisebb eleme a cella. A cellák különböző méretű és alakú 
egységekké, úgynevezett modulokká építhetőek össze, melyek összekapcsolásával jön 
létre a napelemmező. 
 
3.1. Működési elv 

A cellák két szilíciumrétegből állnak: a napsugárzás felőli oldalon helyezkedik el a 
foszforral szennyezett negatív ntípusú réteg, alatta a bórral szennyezett pozitív ptípusú 
réteg (3.1 ábra). A két réteg határfelületén, az ún. p-n átmenetnél elektromos tér alakul 
ki. Ha a cellát fény éri el, a sugárzás hatására elektronok szabadulnak fel a félvezető 
anyagban. Az átmeneti rétegben szétválnak a töltések, és a napelem két oldala között 
feszültség lép fel. Az elektromos áram vezetéséhez a cella első és hátsó oldalán 
fémvezetőket alakítanak ki. Ha az áramkörhöz ekkor egy fogyasztót csatlakoztatunk, 
elektromos áram kezd folyni [33]. 

 
3.1 ábra: A kristályos cella felépítése és működése 
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A kristályos cella veszteségei jellemzően a következők [33]: 
- sugárzás visszaverődése és az elektródák árnyékoló hatása (3%), 
- túl rövid vagy túl hosszú hullámhosszú sugárzás (55%), 
- rekombinációs veszteségek az anyagban (8,5%), 
- feszültségkülönbség a cellában, az átmeneti rétegben (20%), 
- ohmos veszteségek (0,5%). 

 
A cella ekkor a beeső napsugárzásból 13% hasznosítható villamos energiát állít elő, azaz 
a hatásfoka 13%-os. 
 
3.2. Cellatípusok 

A cellák anyaga a legtöbb esetben kristályos szilícium. A szilícium a második leggyakoribb 
elem a földön (az oxigén után), ezért szinte korlátlan mennyiségben hozzáférhető. 
Kvarchomokból állítják el hevítéses eljárással. A napelem gyártásához nagy tisztaságú 
szilícium szükséges, de az elektronikai ipar tisztasági követelményei még ennél is 
szigorúbbak, így a napelemgyárak jelenleg leggyakrabban a félvezető iparban keletkező 
szilíciumhulladékot hasznosítják. A napelemipar utóbbi évtizedben tapasztalt gyors 
felfutása miatt azonban ez a hulladék már nem volt elegendő és alapanyaghiány lépett 
fel. Időközben új technológiákat dolgoztak ki a napelemgyártás követelményeinek 
megfelelő tisztaságú szilícium előállítására. 
Alapvetően kétféle cellatípus létezik: a kristályos és a vékonyréteges cella, melyek 
megjelenésükben, hatásfokukban és árukban is eltérőek. A kristályos cellák teszik ki a 
piacon kapható cellák 95%-át, de a vékonyréteges technológia is ígéretes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ábra: Cellatípusok 
Forrás: [33] 
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3.2.1. Kristályos szilíciumcellák 

3.2.1.1. Monokristályos cellák 

A monokristályos cellák fekete-sötétszürke színűek, egységes textúrával. A 15-18 % 
körüli hatásfok viszonylag magasnak számít, előállításuk azonban igen költséges. 
 
3.2.1.2. Polikristályos cellák 

A polikristályos cellák az egyszerűbb gyártási technológiának köszönhetően kevésbé 
drágák, így szélesebb körben elterjedtek, hatásfokuk azonban alacsonyabb (13-16%). A 
cellában szabad szemmel is jól elkülöníthetőek a szabálytalan kék és szürke kristályok. A 
polikristályos cellák fejlesztésének fő iránya egyrészt a cella vastagságának csökkentése, 
másrészt a cellák méretének növelése. A gyártás során a klasszikus technológiánál a 
szilíciumtömböket vékony lapokra fűrészelik, ennek azonban jelentős az 
anyagvesztesége. Ezt küszöböli ki a már jelenleg is alkalmazott anyagtakarékosabb és 
költséghatékonyabb húzásos technológia (ribbon-pulled), ahol az olvasztott szilíciumot 
először film vastagságúra nyújtják, megszilárdítják és a kívánt méretre vágják fel [33]. 
 

 
3.3 ábra: 1 m2 monokristályos cella teljesítménye kb. 1,2 m2 polikristályos és kb. 2,5 m2 

amorf szilíciumos cellának felel meg 
Forrás: 38 

 
Az ún. APex cella a vékonyréteges polikristályos szicíliumtechnológia első alkalmazása, 
amely egyesíti a szilícium jó tulajdonságait a vékonyréteges technológia előnyeivel [33]. 
Itt egy szilíciumot is tartalmazó kerámia hordozórétegre viszik fel a szilíciumot 0,03-0,1 
mm vastagságban. A gyorsabb, anyagtakarékosabb gyártás és a nagyobb méretű, de jó 
hatásfokú cellák révén a költségek várhatóan csökkenni fognak. 
Az elektromos és optikai veszteségek minimalizálásával nagy teljesítményű, közel 
25%-os hatásfokú cellákat is elő tudnak már állítani, magas áruk miatt ezek zöme 
azonban kereskedelmi forgalomba még nem került. 
 
3.2.1.3. Polikristályos transzparens cellák 

Érdekes belső hatások érhetőek el a fényáteresztő tulajdonságú, transzparens cellák 
alkalmazásával. Ezekben egymásra merőleges hornyokat vésnek a cella első és hátsó 
oldalába; a metszéspontokban mikroszkopikus méretű lyukak keletkeznek, amelyek 
áteresztik a fényt. Az újabb fejlesztésű transzparens cellákban a lyukakat lézerrel vágják 
az anyagba. A lyukak sűrűségétől és méretétől függően a fényáteresztés mértéke akár 
30%-os is lehet, ezzel arányosan romlik azonban a cella hatásfoka [33]. 
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3.2.1.4. Antireflexiós bevonat 

A cella optikai veszteségei – a sugárzás visszaverése – antireflexiós bevonattal néhány 
százalékra csökkenthetőek. Ez a cellák eredetileg szürke színét is megváltoztatja: a 
monokristályos cellák ennek hatására sötétkék-fekete, a polikristályos cellák kék színűek 
lesznek. A bevonat vastagságának változtatásával más színek is elérhetőek, a skála az 
ezüsttől az aranyon és bronzon át a zöldig, bíborvörösig terjed (3.4 ábra). Az eredetitől 
eltérő színezés ára azonban a hatásfok jelentős romlása. Az építészek gyakran az 
eredeti, semlegesebb szürke színhez ragaszkodnak, ekkor a beeső napsugárzás akár 
30%-a is visszaverődhet a felületről. 
 
3.2.1.5. Elektromos kontaktus 

Az ezüst vagy fémes fekete elektródák mind a monokristályos, mind a polikristályos 
típusban jól látszanak. Ezek kialakításakor arra kell törekedni, hogy a cella felületét minél 
kisebb mértékben takarják le. Az elektródák átlagosan 0,1-0,2 mm vastagságúak, míg a 
két nagyobb keresztmetszetű gyűjtőelektróda 1,5-2,5 mm-es. A cella hátoldalán a teljes 
felületen kialakítható az elektromos kontaktus, például alumíniumbevonattal. 

 
3.4 ábra: Színes polikristályos cellák 

 
3.1 táblázat: A napelemcellák jellemzői 

 Hatásfok 
(%) Alak Méret 

(cm) 
Vastagság 

(mm) 
Megjelen

és Szín 

Monokristályos 
cellák 15-18% 

kör, négyzet, 
lekerekített 

négyzet 

10*10 
12,5*12,5 

15*15 
0,2-0,3 homogén sötétkék –

fekete 

Polikristályos 
cellák 13-16% négyzetes 

10*10 
12,5*12,5 

15*15 
21*21 

0,24-0,3 kristályos kék 

Húzott 
polikristályos 
cellák 

12-14% négyszögletes 12,5*12,5 
8*15 0,24-0,3 majdnem 

homogén kék 

Apex 
polikristályos 9,5% négyzetes 20,8*20,8 0,03-0,1+ 

hordozó 
kicsi 

kristályok kék 

Transzparens 
kristályos (10% 
transzparencia) 

10%/ 
13,8% négyzetes 10*10 

12,5*12,5 0,3 típustól 
függ típustól függ 

Amorf szilícium 5-7% 
modul négyszögletes 

max. 
0,79*2,44 

m 

0,3 m 
szilícium homogén 

vöröses 
barna- kék-

viola 

CIS 9-11% 
modul négyszögletes max. 

1,2*0,6 m 1-2 m CIS homogén sötétszürke-
fekete 

CdTe 7-8,5% 
modul négyszögletes 1,2*0,6 m 0,005 mm homogén 

tükröző 
sötétzöld-

fekete 
Forrás: [33] 
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3.2.2. Vékonyréteges cellák 

A vékonyréteg technológiával készülő cellák előállítása gyorsabb, olcsóbb, kevesebb 
anyagot és energiát igényel. Elsősorban amorf szilíciumot használnak e célra, melyet 
üveg, fém vagy műanyagfilm hordozórétegre visznek fel gőzöléssel vagy porlasztással 
hajszálvékony rétegben. A sötétvörös-sötétbarna színezetű cellák homogén 
megjelenésűek, az elektromos vezetők szabad szemmel alig észrevehetőek. 
Az amorf szilícium mellett egyéb anyagokat is alkalmaznak, például réz-indium-diszelenid 
(CIS) vagy kadmium-tellurid (CdTe) félvezetőket. Mivel ezeknek az anyagoknak magas a 
fényelnyelő képességük, elméletileg akár 0,001 mm rétegvastagság is elegendő belőlük. 
A gyártáshoz ráadásul alacsonyabb hőmérsékletek szükségesek. A kisebb anyag- és 
energiafelhasználás, a jó hatásfokú automatizált gyártási folyamatjelentős 
költségmegtakarítást eredményez [33]. A technológia negatívuma a viszonylag alacsony, 
6-8 % körüli hatásfok. 
A vékonyréteges napelem elvileg bármilyen alakú és méretű lehet a hordozórétegtől 
függően. A gyakorlatban a cellák csíkszerű, 0,5-2 cm széles téglalapok, amelyeket a 
gyártási folyamat során sorosan kapcsolnak. Szemben a kristályos napelemekkel, ahol a 
cellák jól elkülöníthetőek a modulokban, a vékonyréteges modulokban a cellák közötti 
választóvonal alig látszik. A cellák közötti távolság növelésével növelhető a fényáteresztő 
képesség. A szemitranszparens hatás tovább fokozható a csíkokra merőleges hornyok 
kialakításával. 
A hátoldalon az elektromos kontaktust fémbevonattal alakítják ki, az első oldalon pedig 
kiváló fényáteresztő képességű és vezető tulajdonságú fém-oxid-réteget alkalmaznak 
(TCO: transzparens konduktív oxid, pl. cink-oxid ZnO, ón-oxid SnO2 vagy indium-ón-
oxid). 
 A vékonyréteges napelemek esetén a cella és modul fogalmak kiegészülnek a nyers 
modul fogalommal [33]. Egy cella a hordozórétegre felvitt keskeny félvezető csíkot 
jelenti, a nyers modul pedig a hordozórétegre felvitt és sorba kapcsolt félvezető csíkokból 
áll. A kész modul még egy védőréteget (EVA) és üvegfedést kap. Az egyes cellák 
hatásfokát nem szokás külön mérni, ehelyett a bizonyos területre vetített hatásfokot 
adják meg. 
A vékonyréteges napelemek hatásfoka ugyan aránylag alacsony, de vannak előnyös 
tulajdonságaik. Így például jobban hasznosítják a szórt sugárzást és kevésbé érzékenyek 
a cellahőmérséklet emelkedésére. A cellák hosszúkás alakja miatt az árnyékolás is 
kevésbé kritikus: míg egy lehullott levél egy egész kristályos cellát is eltakarhat, a 
vékonyréteges napelemnél akár több cellára is vetülhet árnyék, de ha mindegyiknek csak 
aránylag kis része árnyékos, a hozam csak kismértékben csökken. 
Az amorf szilícium napelemeket egyre gyakrabban alkalmazzák. Fém vagy műanyag 
hordozóréteggel hajlékony modulokat is elő lehet állítani belőlük, amelyek könnyen 
integrálhatóak a tetőfedésbe. A cellák hatásfoka viszonylag alacsony és ez az első év 
során tovább romlik, de a gyártók a stabilizálódott állapotra vonatkozó értéket szokták 
megadni [33]. 
A réz-indium-diszelenid (CIS) cellák hatásfoka a legmagasabb a vékonyréteges 
napelemek közül. A tömegtermelés beindulásával a kristályos celláknál várhatóan jóval 
alacsonyabb lesz a gyártási költségük [33]. 
A kadmium-tellurid (CdTe) cellák előállítási költsége jelenleg a legalacsonyabb a 
vékonyréteges napelemek közül, és további árcsökkenésre lehet számítani. Szabadon 
álló, épülettől független napelemparkokban elterjedt a használatuk. A kadmium – amely 
nehézfém – alkalmazása vitatott, de valójában környezeti szempontból nem jelent 
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kockázatot. A cinkbányászat mellékterméke, nem mérgező, stabil vegyület, amelynek az 
újrahasznosítása is megoldott [33]. 
A fényérzékeny festett nanokristályos cellák, vagy a feltaláló után Graetzel-cellának 
nevezett napelemek alapvetően más elven működnek, mint a szilíciumos cellák. Egy 
szerves festék nyeli el a fényt ahhoz hasonlóan, ahogyan a növények kloforilt használnak 
a fotoszintézis során. Ez a technológia kísérleti stádiumban van, de ígéretes [33]. 
A szintén kísérleti stádiumban lévő koncentráló rendszerekben az ún. III-V 
félvezetőket alkalmazzák (pl. indium-gallium-arzenid, germanium). A sugárzás különböző 
spektrumára optimalizált anyagok egymás tetejére való rétegzésével rendkívül magas 
hatásfok érhető el, viszont az áruk is roppant magas. Emiatt csak néhány mm2 méretű 
cellákat készítenek, amelyekre gyűjtőlencsék fókuszálják a fényt. Hatásfokuk 30%-nál is 
magasabb, a jelenlegi rekord 39% (direkt sugárzás esetén). Csak a direkt napsugárzást 
tudják hasznosítani, így inkább a déli országokban van létjogosultságuk [33]. 
A HIT cellák kristályos és vékonyréteges cellákat egyesítenek. Előnyük, hogy magasabb 
hőmérsékleten is jól működnek és a sugárzás nagyobb spektrumát használják ki. 
 
Jelenleg a kristályos technológia uralja a piacot. A vékonyréteges technológia csak akkor 
lesz versenyképes, ha a kristályos napelemnél jóval olcsóbb lesz.  
 
3.3. Modulok 

Egy cella teljesítménye önmagában kicsi, ezért a cellákat először soros kapcsolással 
modulokká kapcsolják össze. A 10*10 cm-es kristályos cellák általában merőleges 
raszterben, egymástól 3-30 mm közökkel helyezkednek el a 30*30 cm és 250*380 cm 
közötti mérettartományban készülő modulokban. A gyártók többsége vállalja az egyedi 
méretű, raszterű és alakú modulok készítését, de emelt áron. A szabványmodulok 4-8 
sorban elhelyezett 36-216 cellából állnak, méretük pl. 1,6*0,8 m. Teljesítményük 100-
300 Wp. A vékonyréteg-technológia esetén a hordozóréteg mérete a meghatározó, 
melyre a szilíciumot leválasztják. 
 
3.3.1. A modul felépítése 

A mechanikai védelem és időjárás-állóság érdekében az összekapcsolt cellákat 
védőrétegek közé ágyazzák. Klasszikus esetben a cellák két oldalára transzparens 
polimer, ún. EVA (etil-vinil-acetát) kerül, mely felülről üvegréteg, alulról párazáró polimer 
(TEDLAR) borítást kap [39]. A szendvicsszerkezetet vákuumban, nagy nyomás alatt 
állítják össze. A modul általában alumíniumkerettel készül, mely védi a törékeny 
sarkokat. A modulok hátoldalán vezetik ki az elektromos kábeleket a kapcsolódobozba. 
A felső üvegezésnek minél magasabb sugárzásáteresztő képességűnek kell lennie, ezért 
általában alacsony vastartalmú fehér üveget alkalmaznak – amely a beérkező sugárzás 
92%-át átengedi – vagy néha akril műanyag borítást. Az új fejlesztésű antireflexiós 
üvegek áteresztőképessége 3%-kal magasabb, de használatuk még nem elterjedt, 
ugyanis könnyebben koszolódnak és tartósságukról sincsenek egyelőre megbízható 
adatok. 
A cella védőrétege leggyakrabban EVA anyagú, de ezt mindenképpen egy UV-álló 
védőréteggel, pl. üveggel kell lefedni. Ha teflont alkalmaznak a laminálásra, az üvegréteg 
akár el is maradhat. A teflon önmagában is UV-álló, jó fényáteresztő, szennyeződés-
taszító, nem fényvisszaverő. Csak 0,5 mm vastag és jó hővezetőképessége miatt a cellák 
kevésbé melegszenek fel. Elsősorban kisméretű modulokban, pl. PV-cserepekben 
alkalmazzák. Ha a napelemet üvegtetőbe integrálják, a cellákat a biztonsági 
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üvegezésekben használt poli(vinil-butiral) (PVB) védőréteggel vonják be. Negyedik 
lehetőség a gyantabevonat, ezzel akár 2,5*3,8 m-es nagyobb modulokat is elő lehet 
állítani, vagy alul-felül polikarbonát lemezzel (Makrolon) üvegmentes modulokat, 
amelyek ívesek is lehetnek. Az autók szélvédőjén már sikerrel alkalmazott poliuretán 
védőréteggel is folynak új fejlesztések [33]. 
A hátsó oldalon a Tedlar fedés üveggel vagy fémmel is kiváltható. 
A vékonyréteges technológiánál a hordozóréteg a magas gyártási hőmérsékletek miatt 
nem lehet edzett üveg, ezért ha fej fölötti alkalmazásról van szó, még egy plusz 
biztonsági üveget is alkalmaznak. A hordozóréteg a kialakítástól függően a modul alsó 
vagy hátsó oldalán van. A lamináláshoz EVÁ-t vagy PVB-t használnak. 
 
3.3.2. Különleges modulok 

Néhány különleges modultípusról érdemes tudni: 
A hőszigetelő üvegbe integrált modulokban a szokásos hőszigetelő üveg felépítése 
(üveg-levegő-üveg) annyiban módosul, hogy a külső réteg helyét a napelem-laminátum 
veszi át. A laminátumban a hátoldalt Tedlar helyett üveglappal zárják le, a réteg 
vastagsága így kissé megnő. Az elektromos huzalok, kábelek vezetése többnyire rejtett. 
Futhatnak az üvegfal bordavázában, vagy külön kábelcsatornában, míg a csatlakozások a 
burkolat vagy az álmennyezet mögött alakíthatóak ki. 
A homlokzaton és belső térben egyaránt érdekes építészeti megoldásokat kínálnak 
aszemitranszparens modulok. A kristályos cellák anyagukból kifolyólag sosem 
lehetnek teljesen átlátszóak, itt a fény bejutását a cellák közti távolság növelése vagy a 
cella perforálása teszi lehetővé. Az amorf szilíciumcellák ezzel szemben önmagukban is 
lehetnek fényáteresztők. Mivel a szemitranszparens modulok leggyakoribb alkalmazási 
területei a felülvilágítók és üvegtetők, az üvegezésnek meg kell felelnie a 
biztonságtechnikai előírásoknak (biztonsági üveg). 
A hajlékony modulok leggyakrabban vékonyréteg-technológiával készülnek. Az amorf 
szilíciumot vékony, rozsdamentes acéllemezre hordják fel és TEFZEL (flexibilis műanyag) 
védőréteggel látják el. Előfordulnak kristályos cellából álló íves modulok is, itt a cellákat 
akril és Tedlar fogja közre [37]. 
 

  
3.5 ábra: Szemitranszparens modul és vékonyréteges íves modul 

Forrás: [40] 
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A hajtogatható modulokateredetileg katonai alkalmazások céljára fejlesztették ki [7]. 
A könnyű, összehajtogatott állapotban kis helyigényű modulok elférnek egy közönséges 
hátizsákban. Teljesítményük nagyon alacsony, de például egy mobiltelefon feltöltéséhez 
elegendő. 
A hangszigetelő modulok alsó rétege a tömeg növelése érdekében kerámia. Ezeket a 
napelemeket például autópályák melletti hangvédő falakba építik be. 
Speciális alkalmazás, amikor a transzparens napelembe LED izzókat integrálnak. Ezek 
nappal áteresztik a fényt, éjjel pedig a napelem által termelt áramot hasznosítva a LED 
izzók világítanak. Ilyen módon megoldható például egy buszmegálló éjszakai kivilágítása. 
 
3.3.3. Építészeti lehetőségek 

Az egyedi igények szerint megtervezett napelemek építészetileg is érdekes lehetőségeket 
kínálnak. A tervezési lehetőségek a következők [33]: 

- a cellák anyaga: mono- vagy polikristályos, vékonyréteges (amorf Si, CdTe, CIS) 
- a cellák színe: kék, fekete, az antireflexiós rétegtől függően zöld, arany, barna 
- a cellák alakja: négyzetes, kör, lekerekített 
- a cellák mérete: 10*10 cm; 12,5*12,5 cm; 15*15 cm; 21*21 cm 
- a modul mérete: optimális esetben 0,5-2,5 m2 közötti, amit egyszerűbb beépíteni 

és az elektromos csatlakozásokat kialakítani. A maximális méret 2,5*3,8 m 
- a modul alakja: általánosságban téglalap alakú. Trapéz alakú modulokat is lehet 

gyártani, amelyek például a tető vonalát követik. A vágott cellákat nem lehet a 
négyzetes cellákhoz csatlakoztatni, ugyanis a soros kapcsolás miatt valamennyi 
cellának azonos teljesítményűnek kell lennie. Így a vágott cellák elektromos 
szempontból inaktívak, nem termelnek áramot. Ennél gazdaságosabb, bár 
kevésbé esztétikusmegoldás, ha a cellák lépcsőzetesen követik a ferde vonalat 
(3.6 ábra). A vékonyréteges moduloknál hasonló a helyzet: bár elméletileg 
bármilyen alakúak lehetnek, a gyakorlatban az elektromosan aktív rész mindig 
négyszögletes 

- a cellák elrendezése: a cellák közötti és a modul szélétől mért távolság 
növelésével a fényáteresztő képesség nő és szemitranszparens hatás érhető el. 
Ha a cellákba egymásra merőleges hornyokat vágnak, a cella anyagában is 
fényáteresztővé válik 

- a modul hátsó lapja: a cellák közötti hézag, vagy az egész hátsó oldal 
színezésével vagy minta rányomtatásával érhető el érdekes hatás (3.7 ábra) 

- az üveg típusa: ha a modul kialakításához PVB bevonatos biztonsági üveget 
alkalmaznak, a modul üvegtetőbe is integrálható. A napvédő üvegezésen a 
szelektív tükrözőbevonat a hosszúhullámú sugárzás nagy részét visszaveri, de a 
látható fénytartományban jó áteresztő tulajdonságú. Hangszigetelő üvegezéssel a 
hangelnyelő képesség növelhető. A modul hőszigetelő üvegezésbe is integrálható, 
a két üvegréteg között nemesgáz kitöltéssel fokozható a hőszigetelő képesség 

- az elektródák: az elektromos vezetők mintája és színe is módosítható viszonylag 
kis többletköltséggel. A cella megjelenése akár teljesen homogén is lehet a cella 
színéhez igazított elektródákkal. 
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3.4. A napelemes rendszer 

A modulokat sorosan és/vagy párhuzamosan mezőkké (string) kapcsolják össze. A 
rendszerek működhetnek a villamos hálózatba kötött módon vagy szigetüzemben. A fő 
tartozékok a kialakítástól függően az inverter, a szabályozóelektronika és az 
akkumulátor. 
A hálózatba kötött rendszerek (3.8 ábra) napjainkban egyre jobban terjednek, főleg 
azokban az országokban, ahol az elektromos hálózat kiépítettsége magasfokú, és a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítésére fokozott hangsúlyt fektetnek. A 
napelemek által termelt áram a házban közvetlenül felhasználható, a fölös hányad pedig 
a hálózatba táplálható. Hiány esetén a szükséges árammennyiség a szolgáltatótól 
vásárolható. Gyakran az áramot közvetlenül a hálózatba táplálják. Az épületben két 
árammérőt kell felszerelni: a napelem által termelt kilépő és a hálózatból vételezett 
belépő árammennyiséget külön mérik. Bizonyos országokban (pl. Németország, 
Spanyolország) a szolgáltató az állami támogatással jelentősen megemelt áron vásárolja 
meg a betáplált energiát, és így járul hozzá a napenergiát hasznosító berendezések 
elterjedéséhez. 
 

  
3.6 ábra: A ferde lezárást vágott cellákkal vagy lépcsőzetesen követik (Bayerische 

Landesbank, München, Németország és Enecolo, Hága, Hollandia) 
Forrás: [41] 
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3.7 ábra: Az elemek megjelenése az igénytől függően teljesen más lehet (Műemlék 

templom Riethnordhausen, Németország, illetve Schott irodaépület, Barcelona, 
Spanyolország) 
Forrás: [42, 43] 

 
A közműhálózathoz való csatlakozás miatt mindenképpen szükséges egy inverter vagy 
átalakító, az akkumulátor azonban itt megspórolható. A napelemek egyenáramot 
állítanak elő, ezt az inverter a hálózatba táplálásra alkalmas 220 V/50 Hz-es 
váltakozóárammá alakítja. A modern inverterekben az átalakítási veszteség kicsi. Az 
inverternek optimális esetben a napelem maximális teljesítménytartományában kell 
működnie. Az inverterek lehetnek az egész napelemrendszerhez csatlakozó központi 
inverterek, vagy napelemkört átalakító stringinverterek vagy minden egyes modulhoz 
tartozhat egy külön modulinverter. Az invertert lehetőleg hűvös, száraz, pormentes belső 
térben kell elhelyezni, például a villanyóra közelében vagy a napelemek kapcsolódoboza 
mellett. A túlmelegedés csökkentése céljából fontos a jó szellőzés. 

 
3.8 ábra: Hálózatba kötött napelemes rendszer felépítése 

Forrás: [44] 
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A szigetüzemű rendszerek (3.9 ábra) elsősorban ott épülnek, ahol az elektromos 
hálózat gyengén vagy egyáltalán nem kiépített, és bővítése rendkívül drága vagy 
nehezen kivitelezhető lenne (pl. sivatagok, magas hegyek, egymástól nagy távolságokra 
lévő elszórt fogyasztók) [34]. A rendszer szíve az akkumulátor, amely az előállított 
energiát egyik napról a másikra, vagy hosszabb felhős időszakok alatt tárolja. Ez lehet 
egyszerű autóakku, azonban a gyakori töltő-ürítő ciklusok miatt inkább a speciálisan erre 
a célra kifejlesztett hosszabb élettartamú típusok javasoltak. A második legfontosabb 
elem a szabályozó, amely az áramkör megszakításával védi az akkumulátort a 
túltöltéstől, illetve a teljes lemerítéstől. A fogyasztók kiválasztásánál minden esetben 
törekedni kell az energiatakarékos típusok beépítésére, hiszen mindig a megtakarított 
energia a leggazdaságosabb. A fotovillamos rendszerek egyenáramot állítanak elő, így 
célszerű nagy hatásfokú, egyenárammal működő fogyasztókat alkalmazni. A 
váltakozóáramot igénylő hagyományos háztartási készülékek használata inverterek 
közbeiktatásával lehetséges. Költséghatékony megoldás, ha nem a teljes áramellátást 
fedezi a napelem, hanem szélkerékkel, dízelgenerátorral vagy mikro-kogenerációval 
kiegészített ún. hibrid rendszert építünk. 
 

 
3.9 ábra: Szigetüzemű rendszer részei 

Forrás: [45] 
 
3.5. A napelemek jellemzői 

3.5.1. Elektromos tulajdonságok 

A napelemek jellemzőit az összehasonlíthatóság végett szabványos tesztkörülmények 
között (STC, standard test conditions) mérik, azaz 1000 W/m2 függőleges sugárzás, 
25 °C cellahőmérséklet és AM 1,5 légköri csillapítás mellett [33]. 
A napelemcella jelleggörbéjét mutatja a 3.10 ábra. Ennek fontos pontjai a következők: 

- maximális teljesítmény munkapontja (MPP, maximum power point). A 
napelemcella maximális teljesítményt (Pm) ad le, melyet a munkaponti áram (Im) 
és a munkaponti feszültség (Um) határoz meg; 

- rövidzárási áram (Ir): egy 10*10-es kristalyos cellánál kb. 3 A. Az Ir 5-15%-kal 
nagyobb, mint az Im; 

- üresjárási feszültség (Vü): jellemző értéke 0,5-0,6 V, amorf celláknál 0,6-0,9V. 
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A szabványos körülmények között leadott maximális teljesítményt (Pm) Wp-ben mérik 
(watt peak, azaz csúcs) a cellák, illetve hasonlóképpen a modulok esetén is. Ez az érték 
a névleges teljesítmény, ami a napelem legfontosabb jellemzője. 
A kristályos és az amorf szilíciumcellák jelleggörbéje különböző: az amorf cellák görbéje 
sokkal laposabb, az áramerősség kisebb, a munkapont kevésbé markáns és alacsonyabb 
feszültségnél van. 
Az STC értékek mellett a gyártók gyakran megadják a napelemek működésére jobban 
jellemző NOCT (nominal operating cell temperature) értékeket is, melyeket 800 W/m2 
sugárzás, 20 °C léghőmérséklet és 1 m/s szélsebesség mellett mérnek. 
 
3.5.1.1. Kitöltési tényező 

A napelem hatásfokát jól jellemzi a kitöltési tényező (FF, filling factor), ami az üresjárási 
feszültség és a rövidzárási áram, illetve a munkaponti feszültség és áram által 
meghatározott téglalapok aránya (3.10 ábra) [33]. A kitöltési tényező, más szóval a 
munkaponti teljesítmény és az elméleti maximális villamos teljesítmény hányadosa. 
Jellemző értéke kristályos celláknál 0,75-0,85, vékonyréteges celláknál 0,5-0,7. 
 

ü ü
   (3.1) 

 
3.10 ábra: Kristályos cella jelleggörbéje és a kitöltési tényező 

 
3.5.1.2. A cellák kapcsolása 

Egy cella teljesítménye önmagában túl kicsi, ezért jellemzően először soros kapcsolással 
több cellát csatlakoztatnak össze. A napelemek első alkalmazásai szigetüzemű 
rendszerek voltak, amelyek 12 V-os akkumulátorokkal működtek. Az akkumulátor 
optimális töltéséhez szükséges 17 V-os feszültséget 36-40 cella soros kapcsolásával 
érték el. Ezek a szabványos 50 Wp-es modulok. 
A soros kapcsolásnál az áramerősség állandó, a feszültség a sorba kapcsolt cellák 
számával arányosan nő. Párhuzamos kapcsolásnál a feszültség állandó és az 
áramerősség nő (3.11 ábra). Egy-egy cellát nem szokás párhuzamosan kötni, mert túl 
kicsi lenne a feszültség. Jellemzőbb, hogy először több cellát sorban kötnek, majd több 
soros stringet párhuzamosan, pl. 2*36 cellát alkalmaznak (3.12 ábra) [33]. 
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3.5.1.3. A sugárzásintenzitás hatása 

A rövidzárási áram egyenesen arányos a sugárzásintenzitással, azaz kisebb napsugárzás 
mellett az áram is csökken (3.13 ábra). Az üresjárási feszültség ezzel szemben 
viszonylag állandó (egy 150 W-os modulban 4 V-ot változik), csak nagyon kis intenzitás 
mellett törik le. A napsugárzás intenzitása gyakran változik egy nap során, ekkor az 
áramerősség is ingadozik és a hozam is csökken [33]. 
 

  
3.11 ábra: Három sorosan és három párhuzamosan kapcsolt modul jelleggörbéje 

 

 
3.12 ábra: Összetett kapcsolási rajz  
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3.13 ábra: A sugárzásintenzitás hatása a rövidzárási áramra és az üresjárási feszültségre 
 

 
3.14 ábra: A sugárzásintenzitás hatása a modul áramerősségére és feszültségére 

 
A cellahőmérséklet hatása 
A feszültséget a cellahőmérséklet jobban befolyásolja, mint a sugárzásintenzitás. Egy 
150 W modulban a változás akár 10 V is lehet a hőmérséklet függvényében (3.15 ábra). 
Az áramerősség ezzel szemben alig változik [33]. 
A modul teljesítménye a hőmérséklet emelkedésével jelentősen romlik. A teljesítmény 
nyáron akár 35%-kal is kevesebb lehet, mint a szabványos körülmények között mért 
teljesítmény. Emiatt a tervezésnél különösen figyelni kell a cellák hátoldalának hűtésére, 
jó szellőztetésére. 
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3.15 ábra: A modulhőmérséklet hatása az áramerősségre és feszültségre 



 
3.16 ábra: A hőmérséklet emelkedése a környező léghőmérséklethez képest és az éves 

energiahozam csökkenése a beépítéstől függően 
Forrás: [ISE, 1997] 

 
A 3.16 ábra a beépítés hatását mutatja a cellahőmérsékletre, 20 °C-os léghőmérséklet és 
1000 W/m2 sugárzás mellett. A szabadon álló napelem hőmérséklete ekkor 42 °C, míg 
egy nem átszellőztetett homlokzatba integrált napelem hőmérséklete akár 75 °C is lehet, 
ennek hatására az éves energiahozam kb. 9%-kal csökken. 
A hőmérsékletfüggés a sugárzásintenzitással is összefügg, alacsony sugárzás mellett 
kisebb a jelentősége. A vékonyréteges cellák kevésbé érzékenyek a hőmérsékletre. 
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3.5.2. Hatásfok 

A napelem hatásfoka (η) azt jellemzi, hogy a napelem a beérkező napsugárzást milyen 
arányban képes hasznosítani [33]. 
 

	 ü  (3.2) 

ahol 
Pm a maximális teljesítmény (Wp), 
A  a napelem felülete (m2), 
E a beeső napsugárzás (W/m2). 

 
A hatásfok nem egy állandó érték. Az összehasonlíthatóság kedvéért a gyártók a 
szabványos mérési körülmények (STC) mellett mért hatásfokot szokták megadni. 
 

/
	 (3.3) 

	
A tényleges hatásfok többek között függ a napsugárzás intenzitásától és a cellák 
hőmérsékletétől: a hatásfok csökken, ha csökken a sugárzás és szintén csökken, ha nő a 
cellahőmérséklet. Ez alól kivételt képeznek a vékonyréteges napelemek, melyeknek a 
rövid és közepes hullámhosszú látható fény tartományában jobb az elnyelőképességük, 
mint a kristályos celláknak. Emiatt az alacsony intenzitású sugárzást jobban hasznosítják 
és hatásfokuk ilyen esetekben az STC hatásfok fölé is emelkedhet. Ez a hatás a több 
rétegből álló tandemcelláknál különösen jelentős. 
Az azonos teljesítményű napelemek (pl. 1 kWp) standard körülmények között 
ugyanannyi energiát termelnek a hatásfokuktól függetlenül. A vékonyréteges napelemek 
kisebb hatásfoka azt jelenti, hogy ugyanannyi villamos energia előállításához nagyobb 
felületre van szükség, mint kristályos napelemmel, azaz például egy 1 kWp-es amorf 
szilícium felülete nagyobb, mint egy 1 kWp-es polikristályos modul felülete. Az 
ökölszabály szerint [33]: 
 

1 kWp = kb. 10 m2 napelemfelület 
 
A monokristályos rendszereknél ennél valamivel kisebb, a vékonyrétegeseknél nagyobb 
területre van szükség (3.2 táblázat). Olyan méretű modulokat érdemes választani, 
amelyek többszörösével jól lefedhető a tető vagy homlokzat. 
 
3.5.3. Spektrális érzékenység 

A cellák a napsugárzás spektrumának különböző tartományait különböző hatásfokkal 
hasznosítják a cella anyagától és az alkalmazott technológiától függően [33]. A kristályos 
cellák például jól működnek a hosszúhullámú tartományban, míg a vékonyréteges 
napelemek a látható fényt hasznosítják legjobban. Ezen belül is az amorf cellák jó 
elnyelők a rövid, míg a CdTe és CIS cellák inkább a közepes hullámhossztartományban. 
Az ún. tandemcellákban két vagy három, a napsugárzás különböző spektrumára 
optimalizált réteget visznek fel egymás tetejére, ezáltal a napelem széles spektrumban jó 
hatásfokkal tud működni. 
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3.2 táblázat: Különböző rendszerek területigénye 
Cella anyaga Területigény 1 kWp-hez 

Monokristályos 
 7 – 9 m2 

 

 
Polikristályos 

 
7,5 – 10 m2 

 
CIS 

 
9 – 11 m2 

CdTe 
 12 – 17 m2 

Amorf szilícium 14 – 20 m2 

Forrás: [33] 
 
3.6. Optimális elhelyezés 

3.6.1. Tájolás és dőlésszög 

Mint minden napenergia-hasznosító rendszer esetén, itt is a beeső napsugárzás 
maximalizálása a cél. A Napból érkező határozatlan irányú szórt fény mellett az energia 
döntő hányada a direkt sugárzásból származik, melynek iránya és erőssége a nap 
járásának megfelelően nap- és évszakonként változik. A maximális energiát akkor 
kapjuk, ha a felület mindenkor merőleges a direkt sugárzásra. Egy napkövető rendszer 
megvalósítási költsége azonban általában nem áll arányban a többletenergiával. Az 
ökölszabály fix rendszerek esetén a déli tájolás és egész éves üzem esetén a földrajzi 
szélességhez közeli, azaz Magyarországon 40° körüli dőlésszög. Nyáron a magasabb 
napállásnak megfelelően a kisebb dőlésszögek (30°), míg télen a meredekebb felületek 
(60°) kedvezőbbek.[34] 
 
3.6.2. Napkövető rendszerek 

A napkövető rendszerekkel elsősorban nyáron növelhetjük a hozamot, amikor nagy a 
direkt sugárzás aránya és abszolút értékben is nagy a lesugárzott energia. Alapvetően 
kétféle napkövető rendszer létezik: az egytengelyű és a kéttengelyű [33]. 
Az egytengelyű rendszerekben a napelemek dőlésszögét állítják a nap napi vagy az éves 
pályáját követve. Az éves pályát akár viszonylag egyszerűen lehet követni, ekkor néhány 
hetente vagy havontamanuálisan állítják az elemek dőlésszögét. Közép-Európában az 
elérhető nyereség kb. 20%-os, délebbre ez magasabb is lehet. 
A kéttengelyű rendszerekben beállítható az éppen optimális tájolás és dőlésszög is, ezzel 
a hozam akár 30%-kal is növekedhet. Ehhez technikailag jóval bonyolultabb megoldások 
szükségesek. A mozgatást tekintve léteznek passzív és aktív rendszerek. Passzív 
rendszerek a termohidraulikus rendszerek, amelyeknél a felmelegedő folyadékok között 
kialakuló nyomáskülönbség a működés alapja. Ha a napelem felülete nem egyenletesen 
van megvilágítva, a két oldalán lévő csőtartályokban lévő folyadék különböző mértékben 
melegszik fel, ez nyomáskülönbséget okoz és a folyadék a tartályokat összekötő csövön 
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át a másik tartályba áramlik. A súlyátrendeződés mozgatja a napelemet a nap irányába. 
Ezeknek a rendszereknek a hátránya a viszonylag lassú reakcióidő. 
Az elektromotoros rendszerek gyorsabban reagálnak. Működésükhöz a napelem által 
termelt energiát használják. A nap pillanatnyi helyzetét vagy csillagászati 
összefüggésekből számítják, vagy szenzorokkal keresik meg az égbolt legfényesebb 
pontját és ahhoz igazodnak. Ez utóbbi esetben például teljesen borult égbolt esetén 
vízszintes helyzetbe állnak, hogy a szórt sugárzást minél jobban hasznosítsák. A 
csillagászati összefüggések alapján programozott rendszer másik hátránya, hogy borult 
időben is jár a hajtómotor. 
A rendszernek ellen kell állnia a viharos erejű szélnek is. Gyakori probléma, hogy 
meghibásodás esetén a hiba kijavításáig akár kedvezőtlen pozícióban is maradhatnak a 
napelemek, ami nagy kieséshez vezethet. Közép-Európában a napkövető rendszerek a 
magas beruházási költségek miatt egyelőre nem hozzák vissza az árukat. Az egyszerűbb 
egytengelyű rendszerek bizonyos körülmények között megtérülhetnek. 
 
3.6.3. Árnyékmentesség 

A cellák árnyékmentessége kritikus kérdés, sokkal inkább, mint a hőt előállító 
napkollektorok esetén. A soros kapcsolás miatt egy árnyékolt, nem dolgozó cella a többi 
cella teljesítményét is elpazarolhatja, így szerencsétlen esetben akár egy párkány, 
villanyoszlop, antenna vagy fatörzs amúgy kis kiterjedésű vetett árnyéka is okozhat 
jelentős veszteséget [34]. Ennek kiküszöbölése csak a modulok helyének gondos 
tervezésével lehetséges. 
Az árnyékolt cella annyira felmelegedhet, hogy ún. hotspotok jönnek létre, ami az anyag 
tönkremeneteléhez is vezethet. Ez ellen 10-20 cellánként párhuzamosan kapcsolt 
áthidalódiódák (bypass-dióda) beépítésével védekezhetünk. Bypass-dióda beépítése 
nélkül az áramerősséget az árnyékolt cella határozza meg. Áthidalódiódával a 
teljesítmény csökkenése kisebb mértékű (3.17 ábra).[33] 
 

 
3.17 ábra: A bypass-dióda hatása az áramerősségre és feszültségre 
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A vékonyréteges napelemek a cellák hosszúkás alakja miatt kevésbé érzékenyek az 
árnyékokra. A teljesítmény a cella árnyékoltságának arányában csökken, az árnyék 
azonban ritkán takarja ki a teljes cellát (3.18 ábra). 
 

 
3.18 ábra: Árnyékolás hatása vékonyréteges és polikristályos moduloknál 

Forrás: [33] 
 
Ideális esetben a napelem teljesen árnyékmentes, városi környezetben ez azonban 
gyakran nem megoldható. A napelemek tervezését helyszíni vizsgálatnak kell 
megelőznie, ahol többek között fel kell mérni az árnyékoltságot is. Rendszerint a 
rendszer középpontjára, vagy nagy rendszerek esetén annak több pontjára készítik el az 
árnyéktérképet. Ez készülhet számítással, amikor a főbb árnyékvetők vízszintes és 
függőleges árnyékszögeit geometriai összefüggések alapján meghatározzák. Ezeket 
Nappályadiagramon ábrázolva elvégezhető a benapozásvizsgálat, amiből kiderül, hogy az 
év mely napján és milyen időtartamban vetül árnyék az adott pontra. Halszemoptikás 
fényképezőgéppel vagy speciális műszerekkel gyorsabb és pontosabb 
benapozásvizsgálatokat lehet végezni. 
 
Árnyékolást okozhatnak a következő tényezők: 

- Ideiglenes árnyékot vetnek a lehulló levelek, a hó, a madárpiszok, 
szennyeződések, melyek normál körülmények között 2-5% veszteséget okoznak. 
12°-os hajlásszög felett a modulok öntisztulóak. Minél meredekebb a modul, 
annál hatásosabban tisztítja a csapadék. Ha kevés az eső, a napelemeket 
időnként le kell tisztítani. 

- A környező épületek, fák, utcai tereptárgyak jelentős árnyékolást okozhatnak. A 
napelem tervezésénél gondolni kell arra is, hogy a megnövő növényzet 10-20 év 
múlva se okozzon problémát. Egy levegőben menő villanyvezeték napközben 
folyamatosan mozgó árnyéka ugyan kisméretű, de jelentős kiesést okozhat. 

-  Az épületen lévő akadályokat is figyelembe kell venni (pl. kémények, antennák, 
villámhárítók, szatellit antennák, kilógó eresz, kiszögellések). Ezek különösen 
kritikus, éles árnyékot vethetnek a napelemekre. Ha megoldható, az árnyékot 
okozó tárgyat el kell mozgatni. Ha semmiképpen sem lehet elkerülni az 
árnyékolást, a rendszer tervezésénél figyelembe kell venni. Maga a 
rögzítőrendszer is okozhat ún. mikroárnyékot. 

- A lapostetőn egymás mögött sorakozó napelemek egymásra is vethetnek 
árnyékot. 
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3.6.3.1. Az akadály távolsága 

Az éles vetett árnyék különösen nagy energiaveszteséget okoz, mert a beeső energiát 
akár 60-80%-kal csökkentheti. Minél közelebb van az árnyékot okozó tárgy, annál 
nagyobb mértékben csökkenti a sugárzást. Az éles árnyék elkerülésének ökölszabálya 
[33]: 
 aopt =108*d (3.4) 
ahol 

a az akadály távolsága a napelemtől (m), 
d az akadály szélessége (m). 

 
Ez azt jelenti, hogy egy 5 cm vastag árnyékot vető tárgy lehetőleg legalább 5,4 m-re 
legyen a napelemtől. Szélesebb akadályok esetén már az is kielégítő távolság, ha 
egyszerre csak egy sor cellára vetül az árnyék. 
 
3.6.3.2. A veszteségek minimalizálása 

Ha az árnyékot nem tudjuk elkerülni, különböző technikákkal csökkenthetjük a hatását. 
Célszerű lehet például úgy elfordítani a modult, hogy minél kevesebb sor legyen teljesen 
árnyékban. A bypass-diódák elhelyezését, a modulok kapcsolási sémáját, illetve az 
inverterek megtervezését is lehet úgy igazítani, hogy minimalizáljuk a kiesést. Ha például 
különböző tájolású vagy árnyékoltságú tetőfelületeink vannak, az egyes tetőfelületeket 
érdemes külön körként kezelni és külön stringinverterekkel ellátni. 
Ha a napelemek árnyékmentesek, a soros kapcsolás sokkal egyszerűbb és olcsóbb. Ha 
azonban részleges árnyékolás várható, a sorosan kapcsolt cellamezőket érdemes 
párhuzamosan kapcsolni a veszteségek minimalizálása érdekében. 
 
3.7. A várható energiahozam 

A várható hozam számításához az ideális hozamot (Eideal) csökkenteni kell a 
veszteségekkel (pl. szennyeződések, hőmérséklet, árnyékolás okozta veszteségek, 
inverter átalakítási veszteségei). 
A fotovillamos rendszerek teljesítményét jól jellemzi a teljesítményarány vagy PR-érték 
(performance ratio), azaz a valódi energiahozam és az ideális hozam hányadosa, mely a 
modulok hatásfokától és földrajzi helyétől független [33]. 
 

 (3.5) 

 
Az ideális hozam a beeső napsugárzás (gPV), a modulhatásfok (η) és a napelemek 
területének szorzata: 
 

	 (3.6) 
	

A tényleges hozam (Ereal) egy megépült rendszer esetén mérhető és ez alapján 
meghatározható a PR-érték, ami a rendszer „jóságát” mutatja. A PR-érték jellemzően 70-
85% között van. 
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A hatásfokot 1000 W/m2 sugárzásintenzitás mellett határozzák meg: 
 

	 /
 (3.7) 

 
Ez alapján: 

 (3.8) 

 
És a várható hozam: 

/é  (3.9) 
 

A gPV (kWh/m2/év) beeső napsugárzás nem a vízszintes felületre vonatkozó napsugárzást 
jelenti, hanem a napelemmel megegyező tájolású és dőlésszögű 1 m2-es felületre érkező 
éves energiamennyiséget. Ez vagy mérhető, vagy a vízszintes felületre vonatkozó 
értékekből számítható. Magyarországon a déli tájolású és 40°-os dőlésszögű felületre kb. 
1400 kWh/m2/év sugárzás érkezik, azaz egy 1kWp névleges teljesítményű és 0,8 körüli 
teljesítményarányú rendszer kb. 1100 kWh/év villamos energiát termel. A rendszer 
árnyékolása a hozamot csökkenti. Szimulációs programok használatával a hozam 
pontosabban becsülhető. 
 
3.8. Beépítés 

A sikeres épületintegráció előfeltétele az épületszerkezeti, villamossági és esztétikai 
kérdések egyenrangú kezelése. A beépítés két alapvető típusa a PV additív, az 
épületburoktól független, illetve konstruktív, a határolószerkezet részeként való 
alkalmazása (BIPV building integrated photovoltaics). Ez esetben a napelem nem csak 
áramot termel, hanem időjárás elleni védelmet is nyújt, hőszigetel, hangszigetel stb. 
A lehetőségek sokfélék: a napelem kerülhet a homlokzatra, lapostetőre, magastetőre – 
akár cserepek formájában – vagy lehet árnyékoló. A modulok bordás, pontmegfogásos 
vagy akár strukturális függönyfalba is integrálhatóak, csak a sima üveg helyére a cellát 
tartalmazó laminátum kerül [39]. 
A napelemek beépítésének meg kell felelnie a külső határolószerkezetekre vonatkozó 
általános követelményeknek. Különös figyelmet kell fordítani az egyes elemek egyszerű 
cserélhetőségére, a korrózió- és UV-álló anyagok használatára és a külső 
határolószerkezeteket átlyukasztó elektromos csatlakozások vízzáróságának 
biztosítására; földelésére. 
 
3.8.1. Magastetők 

A tető általában a legideálisabb hely a napelemek elhelyezésére: főként sűrűn beépített 
környezetben az épületburok egyetlen olyan része, ahol zavartalan a napsugárzás és 
kedvező a dőlésszög. A napkollektoroknál is gyakran alkalmazott, a meglévő tetőfedéstől 
független, additív alkalmazás egyszerűen kivitelezhető és költséghatékony, de 
esztétikailag zavaró lehet, illetve az elektromos kapcsolatok, kábelek ki vannak téve az 
időjárás viszontagságainak. A modulokat tartó segédvázat a szarufákhoz vagy a 
tetőlécezéshez rögzítik, de ez utóbbinak kisebb a teherbírása. Léteznek olyan speciális 
cserepek is, amelyek alkalmasak a váz fogadására. A korcolt fémlemez, illetve 
trapézlemez fedésekre közvetlenül rögzíthető a váz a héjalás áttörése nélkül kis fülekkel, 
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de ezek a rögzítések nem tudnak nagy terheket felvenni. A vízzáró kialakításra 
mindenképpen figyelni kell. 
 
A napelemeket vízszintes sínek fogadják. Ha nem lehet megfelelő helyen rögzíteni a sínt, 
egymásra merőleges tartóvázat alkalmaznak. A modulok megfogása pontszerűen vagy 
vonal mentén történik. Nagyobb mezőket gyakran a földön készre szerelnek és daruval 
emelik be a helyére [33]. 
 

  
3.19 ábra: A tetőfedéstől független és a tetőbe integrált napelemek 

Forrás: [46] 
 
A tetőbe integrált rendszereknél a panelek a héjalást helyettesítik a tető egészén vagy 
egy részén. Mint mindenhol, itt is a csatlakozások a legkritikusabbak, mint például a 
nagy méretpontosságú modul és a fedés találkozása. A modulok hátoldalán gondoskodni 
kell a megfelelő mértékű átszellőztetésről; egyrészt a túlmelegedés elkerülése, másrészt 
a hátoldalon esetlegesen lecsapódó pára elvezetése miatt. A hajlékony modulok akár íves 
lefedésre is alkalmasak, de a nem egyenletes napsugárzásból származó hátrányokkal 
számolni kell. 
Egyre gyakrabban helyettesítik a fedést ún. PV-cserepekkel (3.20 ábra). Ezek vagy 
viszonylag nagyobb méretű elemek, amelyek több cserepet is helyettesítenek vagy a 
fedésre, pl. a cserépre ragasztott cellák, de itt a kis méretek miatt a kábelezési munka 
megnő. Mindkét megoldást a tetőlécekhez rögzítik. 
 

 
3.20 ábra: PV-cserepek 
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3.8.2. Lapostetők 

A nagy, összefüggő lapostetőkön a kedvező tájolással és dőlésszöggel egymás mögött 
sorakozó modulok a fotovillamos rendszerek épületbe való integrálásának egyik 
leggazdaságosabb és legegyszerűbb módját jelentik [38]. A sorok – legfőképpen 
alacsony napállás mellett – árnyékot vethetnek egymásra, ami a teljesítmény jelentős 
romlásához vezethet. Minél messzebb vannak a sorok egymástól, annál kisebb az 
árnyékos időszak, vagy akár teljes árnyékmentesség is elérhető, viszont kevesebb 
napelem fér el a tetőn. A sorok közötti távolság megválasztása ezért valamilyen 
kompromisszumot jelent. 
A tetőn a szélteherre méretezni kell a rögzítést. A tető szélétől távolságot kell tartani (kb. 
1,2 m a hosszú oldalon és 1,5 m a rövid oldalon). Alapvetően kétféle rögzítési technika 
létezik (3.21 ábra). Ha a lapostető teherbírása megfelelő, ideálisak a rátett, leterheléses 
szerkezetek, ahol vagy a szerkezet önsúlya (pl. előregyártott beton elemek) vagy a 
szigetelés leterhelő rétege biztosítja a stabilitást. Ekkor a tető vízszigetelését nem kell 
áttörni és nincsenek tömítési problémák. Ha a tető már nem bír el nagy többletterhelést, 
a pontszerűen, közvetlenül a teherhordó szerkezethez vagy az attikához lehorgonyzott 
méretezett acél tartószerkezetek jöhetnek szóba. Ez képes nagy szélterhek felvételére is, 
de a tető szigetelését a nagyszámú áttörés bonyolítja. Meglévő tetőknél a legjobb, ha a 
lehorgonyzások a tető felújításával egy időben készülnek el a vízzárósági problémák 
elkerülése végett. 
 

 
3.21 ábra: Napelemek rögzítése lapostetőn 

 
A napelemek járulékos hatása, hogy a modulok árnyékolják a tetőt, ezzel csökkentve a 
hőingadozásokat, ami a szigetelés élettartamát meghosszabbíthatja. A napelemek 
zöldtetőkön is elhelyezhetőek. Ekkor csak arra kell vigyázni, hogy a megnövő növényzet 
se árnyékolja az elemeket. Egyébként a növényzet pozitív hatású, hiszen a párolgás 
révén nyáron alacsonyabb hőmérsékletek jellemzők a tetőn, ami növeli a napelemek 
hatásfokát [33]. 
Léteznek a lapostetőbe integrált, elsősorban vékonyréteges rendszerek is. A 
vízszinteshez közeli dőlésszög és a magasabb modulhőmérsékletek miatt ezeknél kisebb 
hozam érhető el, viszont a teljes tetőfelület kihasználható. Mivel nincs szükség 
tartószerkezetre, olcsóbban kivitelezhetőek, viszont rendszeres tisztítást igényelnek. 
 
3.8.3. Homlokzatok 

A falak és homlokzatok az energiahozam szempontjából kevésbé optimálisak, mégis 
gyakori alkalmazási területek. Az építész igazán itt tudja megmutatni az anyagban rejlő 
lehetőségeket, a high-tech és a környezetvédelem szimbólumának tartott napelem 
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arculatformáló szerepe is itt tud igazán érvényesülni. A napelem lehet a homlokzattól 
független előtéthéj vagy annak szerves része. 
Burkolatként az elemeket a táblás rendszerekkel analóg módon, segédvázra rögzítik. A 
megfogás történhet keret mentén, vagy ennek hiányában a kerámia rögzítéséhez 
hasonló fülekkel [38]. A félig áteresztő modulok a szokásos módon bordás, 
pontmegfogásos, vagy akár strukturális függönyfalba integrálhatóak, csak a sima üveg 
helyére a cellát tartalmazó laminátum kerül. A homlokzatba integrált napelemek 
általában más drága burkolóanyagokat, pl. követ, kerámiát, üveget váltanak ki, ezekhez 
képest viszonylag kis többletköltséggel. 
Az elektromos huzalok, kábelek vezetése többnyire rejtett. Futhatnak az üvegfal 
bordavázában, vagy külön kábelcsatornában, míg a csatlakozások a burkolat vagy az 
álmennyezet mögött alakíthatóak ki. 
Az árnyékmentesség itt is kritikus kérdés. Gyakran nem gondolnak rá, hogy például 
maga a függönyfalprofil is árnyékot vet a panelekre, ezért a keskeny, lapos profilokat 
célszerű előnyben részesíteni és kerülni kell az egyéb kiszögelléseket is. A strukturális 
üvegezés ebből a szempontból előnyös. A homlokzatba integrált napelemeknek meg kell 
felelnie a homlokzati épületszerkezetekre vonatkozó követelményeknek és 
szabványoknak. 
 

  
3.22 ábra: Zara üzletház, Köln, Németország és irodaház, Bückeburg, Németország 

 
3.8.4. Üvegtetők 

Építészetileg az üvegtetőkbe és felülvilágítókba integrált szemitranszparens modulok 
kínálják a legizgalmasabb lehetőségeket. A bevilágítás, árnyékolás és áramtermelés 
hármas funkcióját egyszerre látják el, miközben a belsőben folytonosan változó fény-
árnyék hatás gazdagítja a teret (3.23 ábra). Az alacsonyabb hőmérsékletek miatt a 
legkedvezőbbek a fűtetlen terek feletti lefedések (pl. lépcsőházak, átriumok), illetve a 
külső terek lefedése (pl. pályaudvarok, parkolók) [33]. Épületszerkezeti szempontból 
nem jelentenek plusz munkát, az üvegfalakhoz hasonlóan itt is csak az üvegezés 
felépítése változik. A fej feletti üvegezésre vonatkozó követelményeket ki kell elégíteni. A 
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felülvilágítók oldalfala és a különböző típusú árnyékolók pedig kialakíthatóak 
opakelemekkel. 
 

  
3.23 ábra: Solarcafe, Kirchzarten, Németország és Mont Cenis, Herne, Németország 

 
3.8.5. Árnyékolók 

A napelem árnyékolóként való beépítése több szempontból is kedvező: a megfelelő 
árnyékolás egyben a napelem számára optimális dőlésszöget is jelent, pláne ha az 
árnyékoló mozgatható és így követi a napot [33]. Ráadásul a cellák hátsó oldala jól 
szellőzik, így jó hozamra lehet számítani. A jól megtervezett fix lamellás árnyékolók is 
hatásosan működnek: a magas nyári napot kivédik, de a laposabb téli, illetve a szórt 
napsugárzást átengedik. Az árnyékolók nem olcsó szerkezetek; napelemmel való 
kiváltásuk vagy a napelemek árnyékolóba integrálása csak relatív kis többletköltséggel 
jár. 
 
3.8.6. Épülettől független alkalmazások 

Az ipari méretű napelemparkokban a fém tartószerkezetre szerelt napelemek közvetlenül 
a talajra kerülnek fém tartószerkezeteken. 
 
3.9. Az életciklusra vetített energiamérleg 

A napelem használatáról ökológiai szempontból csupa pozitív tulajdonságot sorolhatunk 
fel: megújuló energiát termel bármiféle szennyezőanyag kibocsátása nélkül, üzemzavar 
esetén sem jelent veszélyforrást, üzemeltetése nem jár zajjal, és amennyiben az 
épületen helyezzük el, nem foglal külön területet. A gyártók ma már 25 éves garanciát 
vállalnak rá, mely jóval meghaladja az egyéb gépészeti rendszereknél szokásos 
időtartamot [39]. 
Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, vajon a high-tech termék gyártása nem kerül-e 
„többe”, mint amennyit a használat során nyerünk? A befektetett energia az ún. 
kumulatív energiafelhasználással jellemezhető, mely az alapanyagok kitermelésétől a 
késztermék előállításáig minden energiabevitelt tartalmaz, beleértve a gyártáshoz 
szükséges infrastruktúra kiépítését is. A beruházás energiagazdaságossága a 
pénzértékhez hasonlóan legszemléletesebben a megtérülési idővel írható le, amely azt 
fejezi ki, hogy hány év alatt nyerhető vissza a befektetett energia. A gyártásra vonatkozó 
irodalmi adatok nagy szórást mutatnak, de az átlagos megtérülési idő monokristályos 
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modulok esetén 7,5, polikristályosnál 4,5, amorfnál pedig 2,8 év körül mozog 
(Németországban, keret nélküli modulra vonatkoztatva). Optimista számítások szerint a 
technológia fejlődésének köszönhetően a jövőben egy teljes rendszer megtérülési ideje 
polikristályos moduloknál 1,7, míg amorf modulokkal 1,2 évre csökkenhet. Azonban a 
legkedvezőtlenebb adatok is azt mutatják, hogy a napelem pár év alatt behozza az árát 
és a hátralévő 15-20 évben már csak tiszta nyereséget termel. A gyártás során 
kibocsátott szennyezésekről egyelőre nem készültek részletes vizsgálatok, de a 
határértékek betartása esetén az emissziók nem jelentősek. Az erőforrások használatát 
illetően pedig elmondható, hogy a szilícium, a cellák legfőbb alapanyaga a földön 
előforduló második leggyakoribb elem; a bőséges készleteket még a napelemek 
esetleges tömegtermelése sem veszélyeztetné. 
A gyártást és a használati szakaszt követően fontos kérdés az elemek bontás utáni sorsa. 
A helyzet itt is kedvezőnek mondható, ugyan a technológia viszonylagos fiatalsága és kis 
elterjedtsége miatt még nincs megfelelő igény a recikláló létesítmények megépítésére. A 
termelési hulladékokat viszont már ma is újrafeldolgozzák. A Siemens által kidolgozott 
eljárásban a modul összetevőire való bontás nélkül felhasználható az acéliparban. A 
magasabb értékű újrahasznosítás előfeltétele azonban mindenképpen az egyes anyagok 
szétválasztása. Míg a vékonyréteges technológiánál az eddigi tapasztalatok nagyon 
ígéretesek, a kristályos cellák feldolgozása bonyolultabb, de már itt is vannak sikeres 
kísérletek. 
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4. GEOTERMIKUS ENERGIA 

4.1. Bevezetés 

A geotermikus energia alatt a földkéregben mindenütt jelenlévő, nem szoláris eredetű 
belső hőt értjük. Ez egy olyan belső energia, amely a radioaktív izotópok bomlásából, 
közvetve pedig a magmás és tektonikai folyamatokból származik. Készleteit a mag, a 
köpeny és a földkéreg nagy hőmérsékletű anyagtömegei tárolják és közvetítik. A Föld 
belső magjában igen nagy (4500–4700°C) hőmérséklet tételezhető fel, a kéreg-köpeny 
határon pedig a hőmérséklet megközelíti az 1500–2000 °C-t. A földkérgen keresztül 
folyamatos hővezetés történik az alsó légkör, illetve a világűr irányába, melynek 
eloszlásában számos tényező okoz helyi anomáliákat (pl. kéregvastagság, szerkezeti 
töredezettség és aktivitás, magmamozgások a köpenyben és a kéregben, a felszínközeli 
zóna kőzettani adottságai és víztartalma). 
 
A geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín 
alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú 
hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik. (A 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §) 
A földkéregben lefelé haladva folyamatosan nő a hőmérséklet, de a hőeloszlás 
egyenlőtlenségei és a földkéreg összetételének helyi változásai miatt ez a növekedés 
helyenként eltérő lehet. 
 
A Kárpát-medence, de különösenMagyarország területe alatt aföldkéreg az átlagosnál 
vékonyabb,ami azt eredményezte, hogy a kéregalatti magas hőmérsékletű magmaa 
felszínközelbe került. A Föld belsejébőlkifelé irányuló földi hőáramátlagértéke 90–100 
mW/m2, amimintegy kétszerese a kontinentálisátlagnak. Az egységnyi 
mélységnövekedéshez tartozó hőmérsékletemelkedéstjelentő geotermikusgradiens 
átlagértéke a Földön általában0,020–0,033 °C/m, Magyarországon pedig általában 
0,042–0,066 °C/m. 
 
A föld szilárd kérge a kontinensek alatt átlagosan 30–35 km közötti vastagságú, 
összetétele a 2,7 g/cm3 átlagos sűrűségű gránitoknak felel meg. Az óceáni kéreg 
mindössze 6–8 km vastagságú, összetétele a 2,9–3,1 g/cm3-es sűrűségű bázisos-
ultrabázisos kőzeteknek felel meg. A Föld kérgén áthaladó földhő a nagy nyomás miatt 
igen tömör szerkezetű kristályos kőzeteken alapvetően vezetéssel terjed. A felszín közeli 
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2–3 km-es felső zónában a csökkent nyomás és a szerkezeti mozgások, valamint a 
kisebb tömörödöttség miatt porózus és hasadékos övben jelentős mennyiségben vannak 
jelen fluidumok (víz, szénhidrogének, oldott gázok), így ebben a zónában a hővezetés 
mellett jelentős szerepet kaphat porozitástól függően az áramlással történő hőterjedés is. 
A harmadik, úgynevezett gázfázis megjelenése csak a felszín közeli néhány 10 m-es 
szakaszon jellemző, így itt a sugárzás is megjelenik, mint hőterjedési forma, de szerepe 
a folyamat egészét illetően alárendelt. 
A hővezetéssel terjedő hőáram (q) értéke függ a hőmérséklet-gradienstől (grad T) és a 
vizsgált kőzet hővezetőképességétől (): 

gradTq  


      (4.1) 

Adott vízzel telt kőzettestben tárolt hőenergia (Q) számításához szükséges a kőzettestek 
fajhőjének (c) és porozitásának (p), a kőzet hőmérsékletének és a felszíni 
átlaghőmérséklet-különbségének (∆T) ismerete [47]: 

   TVpccpQ vízvízközetközet  1 Q   (4.2) 

 
4.1 táblázat: A gyakoribb kőzetfajták alapvető hőtani állandói 

Kőzet Hővezetőképesség, 
(W/mK) 

Fajhő, 
c(kJ/kgK) 

gabbró 1,9–2,8 1,00–1,10 
bazalt 1,8–2,9 1,20–2,10 
gránit 2,2–3,7 0,90–1,55 
riolit 2,3–2,8 1,10–1,60 
tufák 1,4–2,1 0,90–1,30 
homokkő 1,7–5,0 1,00–3,30 
agyag 0,8–2,8 1,24–3,50 
mészkő 2,2–4,0 1,00–1,60 
agyagpala 1,0–4,0 1,10–1,70 
gneisz 2,0–4,8 1,00–1,20 
kvarcit 5,3–8,5 0,99–1,33 

Forrás: [48] 
 
Termikus felfűtöttség szempontjából a rezervoárokat hőbányászati szempontból három 
kategóriába: a kis, közepes vagy nagy entalpiájú rezervoárok közé sorolhatjuk. A három 
kategóriát a különböző szerzők eltérően határolják el, egyes források nem is különítik el 
a közepes entalpiájú rezervoárokat. 
 

4.2 táblázat: A geotermikus rezervoárok osztályozása entalpiájuk alapján 

 
Muffler – 
Cataldi 
(1978) 

Benderitter 
– Cormy 
(1990) 

Hochstein 
(1990) 

Nicholson 
(1993) 

Axelsson – 
Gunnlaugsson 

(2000) 
kis entalpiájú <90 °C <100 °C <125 °C <150 °C <190 °C 
közepes 
entalpiájú 

90–150 °C 100–200 °C 125–250 °C – – 

nagy 
entalpiájú 

>150 °C >200 °C >250 °C >150 °C >190 °C 
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A geotermikus rendszereket földtani helyzetük és hőátadási helyük szerint a következő 
hőátadási kategóriákba osztották [52, 53, 54]: 

 konvektív geotermikus rendszerek 
- hidrotermikus rendszerek nagy porozitású és permeabilitású környezetben, 

melyek sekély mélységű magmabenyomulásokkal kapcsolatosak 
- cirkuláló rendszerek kis porozitású, repedéses permeabilitású 

környezetben, normális és nagy regionális hőáramú területeken 
 konduktív geotermikus rendszerek 

- kis entalpiájú víztárolók a nagy porozitású és permeabilitású 
üledéksorozatokban (beleértve a rendellenes túlnyomású, litosztatikus 
nyomású övezeteket is), a normális és kissé magas hőáramú területeken 

- száraz forró kőzet nagy hőmérsékletű és kis permeabilitású környezetben. 
 
A felszín alatti hidrodinamikai áramlási rendszerek adott környezet- és vízföldtani 
provincia lokális és regionális geotermikus viszonyait pozitív vagy negatív módon 
egyaránt befolyásolhatják. A hidrológiai ciklus hatása leginkább a felszín közeli 
víztárolókban érvényesül, s a mélység felé fokozatosan veszít hatásából. E kapcsolat 
bizonyos mélység alatt meg is szakadhat, különösen, ha nagy kiterjedésű 
szigetelőrétegek települnek közben. 
 
A felszín alatti víztípusok közül kiemelkedően legnagyobb jelentősége az ún. meteorikus 
vizeknek van, amelyek aktív résztvevői a hidrológiai ciklusnak, bár annak lassuló 
szakaszában tartózkodnak. Törések mentén 8–12 km mélységig is lejuthatnak, azonban 
2000 m alatt már minimálisra csökken jelenlétük. Sekélyebb tárolókból történő 
kitermelés esetén utánpótlódásuk részben vagy egészben megvalósulhat, de a 
mélységgel ennek lehetősége rohamosan csökken. Legmélyebb ismert termálvíztároló 
rezervoárjaink is 2500 m-es mélységszint fölöttiek, a leggyakoribb előfordulási 
mélységük 600–1200 m közötti. 
 
4.2. Magyarország geotermikus energiapotenciálja 

A Kárpát-medence a világ legnagyobb, igen kedvező geotermális adottságú, üledékes 
kőzetekkel feltöltött medencéje. A magma felől a felszínre irányuló földi hőáram mintegy 
kétszerese a kontinentális átlagnak, ezért a medence területére a nagy geotermális 
potenciál a jellemző [56]. 
 
Magyarország kedvező geotermikus adottságai két tényezőben is megnyilvánulnak. 
Egyrészta hőmérséklet a világátlagnál gyorsabban nő a mélységgel, azaz magas a 
geotermikus gradiens,átlagosan 45 °C/km. Másrészt az ország területének jelentős 
részén a felszín alatt törmelékesüledékek vagy karsztosodott, repedezett mészkő, 
dolomit kőzetek találhatók, melyek vízzel telítettekés számottevő vízvezető képességűek. 
A természetes geotermikus rendszerek hőjének felszínrehozatalához fluidumra is szükség 
van. Magyarországon a földhő közvetítő közege a termálvíz –amely legalább 30 °C-os –, 
a hazai definíció szerint, az ország területének több mint 70%-án 
rendelkezésre áll [51, 55]. 
 
A hegyvidéki területek kivételével az ország felszíne alatt neogén üledékek 
találhatók,melyek vastagsága néhány 100 m és 8 km között változik. Az üledékek 
vastagsága a Kisalföld (8km), a Dráva-árok (4 km) és az Alföld bizonyos területei alatt 
(Makói-árok, 7 km és Békésisüllyedék,7 km) a legnagyobb. A neogén rezervoár felső 
része – a negyedidőszaki ésfelső-pannóniai vízadó rendszer – egymással váltakozó 
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kavics-, homok-, homokkő-, iszap-, agyag- ésmárgarétegekből áll, amelyek 
hidraulikailag egységes rezervoárt képeznek. A rezervoárt regionálisvízáramlás jellemzi, 
melynek utánpótlódási területe a magasabban fekvő domb- és hegyvidékiterületek, a 
Nyírség, a Duna–Tisza köze, megcsapolódási területei pedig a legalacsonyabban 
fekvőtérszínek. A rezervoár termelhetősége a regionális áteresztőképesség függvénye. A 
felső-pannóniaihomok és homokkő (Alföldi Vízvezető) vízáteresztőképessége: 10-5 m/s, a 
kutakból több 10, akár100 m3/h vízhozam érhető el [51]. 
 
Az Alföldi Vízvezető alatti üledékeket márga és agyag alkotja. Ezek a kőzetek 
uralkodóanvízfogó jellegűek (Algyői Vízfogó K=10-8-10-7 m/s; Endrődi Vízfogó K=10-9 
m/s), bár a vízfogókközött előfordulnak homokkőtestek is: Szolnoki Vízvezető, K=10-7-
10-6 m/s. Avízfogókban, ill. alattuk már mindenhol túlnyomást tapasztalunk. Ennek helye 
azonban területenkéntváltozó. Szentesen például igen-igen előnyös a hidraulikai helyzet, 
mert még az Algyői Vízfogóbanis közel hidrosztatikus a nyomásállapot, a hidrosztatikust 
0,15 MPa/km-rel meghaladó a nyomásgradiens.Ez a gravitációsan feláramló vizeknek 
köszönhető. Ez azt jelenti, hogy a területa hévíztermelés szempontjából kedvező, mert 
nagy mélységig (2500 m) utánpótlódó készletekettalálunk. Más vidékeken viszont – így 
Biharkeresztes körzetében – már 1200 méteres mélységtől 2-6 MPa, majd 2200m-től 
>10 MPa túlnyomás jelentkezik [51]. 
1000 és 2000 m mélységben a hőmérséklet a térképek általános jellemzésénél leírt 
regionálishatásokat tükrözi. 1000 m mélységben az átlaghőmérséklet 55-65 °C. A 
melegebb területeken, aMecsekben és környékén, a Battonyai-háton és az Alföld ÉK-i 
részén a hőmérséklet 70 °C felettvan. 2000 m mélységben az átlaghőmérséklet 110-120 
°C, míg a fent felsorolt melegebb területekena hőmérséklet eléri a 130-140 °C-ot, [51]. 
 

 
4.1 ábra: A hőmérséklet-eloszlás 1000 m mélységben a felszín alatt 

Forrás: [49, 51] 
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4.2 ábra: A hőmérséklet-eloszlás 2000 m mélységben a felszín alatt 

Forrás: [49, 51] 
 
Az elvégzett számítások alapján Magyarország földtani vagyona a 0–5000 m-es 
mélységtartományban 102.180 EJ. A vagyonnak mintegy 60%-át a medencealjzat 2500–
5000 mmélységközben található része tartalmazza, ahol a hőmérséklet a 250–300 °C 
értéket is elérhet. Ageotermikus energia hasznosítására legjobban hozzáférhető 
negyedidőszaki képződmények legalább4160 és legfeljebb 5380 EJ hőmennyiséget 
tárolnak, a súlyponti defuzzifikált érték 4840 EJ.Figyelembe véve, hogy Magyarország 
éves energiafogyasztása kb. 1 EJ, elvben ezek a rétegek 4800évig fedezhetnék 
energiaszükségletünket [50]. 
A hasznosított geotermikus energiamennyiség, a +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű 
energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. 
Nem minősül energetikai célú hasznosításnak a geotermikus energiát gyógyászati, 
balneológiai, valamint vízellátási célokra való felhasználása, még abban az esetben sem, 
ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják. (A bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet 
(Vhr.) 34. §) 
Földhő igénybevételének lehetőségei: 
termálvíz-kitermelés nélkül: 
 hőszivattyú 
 Hot Dry Rock – elektromos energia termelésénél gazdaságos 
termálvíz-kitermeléssel: 
 kommunális fűtés 
 használati melegvíz-készítés 
 növényházak fűtése 
 terményszárítás, stb. 
termálvíz-kitermeléssel + visszasajtolással megvalósuló magyarországi beruházások: 
 geotermális közműrendszer – (Hódmezővásárhely, Mórahalom, Kistelek, stb.) 
 geotermális villamos erőmű (– kísérleti projekt – MOL) 
Magyarországon a geotermális energia jelenlegi felhasználása: 3,6 PJ szemben a 
potenciális 10-50 PJ lehetőséggel. 
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A 2004. évi állapotok szerint több mint 900 db termálvízkút üzemel. Ebből: 
Ivóvízellátás       26 % 
Mezőgazdasági célú vízellátás    21 % 
Balneológia, gyógyászat, gyógyturizmus   31 % 
Egyéb (többcélú, kommunális, ipar)  22 % 

A hévízkutak létesítési helyét Magyarországon a 4.3 ábra mutatja be. 
 

 
4.3 ábra: Hévízkutak Magyarországon 

(Forrás: http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/favm/image12.htm) 
 
A magyarországi hévízkutak számát a hasznosítási terület és a kitermelt víz 
hőmérsékletének függvényében a 4.3 táblázat mutatja be. 
 

4.3 táblázat: Hévízkutak hőmérséklete és hasznosítási területe 

 
Forrás: [66] 

F – fürdők; V – ivóvíz; M – mezőgazdaság; I – ipar; K – kommunális; T – többcélú; R – 
visszasajtoló; Z – lezárt;. E – figyelőkút; S – műszakilag hibás 

 
  

Hőfok Kutak Kutak Hasznosítás ( db ) 

oC db % F V M I K T R Z E S 

30-39,9 581 42 59 183 72 29 1 9 0 84 40 101 
40-49,9 283 20 91 22 16 17 2 20 0 36 45 27 
50-59,9 132 11 45 7 17 10 2 14 4 13 12 7 
60-69,9 121 10 32 0 17 6 1 25 7 18 3 10 
70-79,9 70 7 8 0 23 4 6 16 2 8 2 1 
80-89,9 50 5 4 0 33 3 2 1 0 6 1 0 
90-99,9 48 5 4 0 31 1 5 0 0 5 0 2 
>100 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

összesen 1288 100 243 212 210 70 20 85 13 171 103 148 
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4.3. A termálvizek kémiai összetétele 

A geotermikus energia hordozójáta Kárpát-medencében döntően atermálvíz képviseli, 
amely a nagyvastagságú, több helyen 6 km-t ismeghaladó üledékes 
kőzetösszletekporózus-permeábilis tartományait töltifel. A földtani adottságok több 
helyen(nagy vastagságú víztároló üledékekkeltelt földtani árkokban, 
fiókmedencékben)lehetővé tették a földhő akkumulációját.A hazai viszonyok között a 
Kárpát-medencétfeltöltő vastag üledéktakarósok víztartó porózus-törmelékesvagy 
repedezett karbonátos kőzetrétegettartalmaz, amely lehetővéteszi a hévíz termelését és 
hasznosítását [59]. 
A feltárt termálvízkészlet nagyobb részét a miocén időszakközepén az ország területének 
jórészét elborító tengerből,az azt felváltó csökkent sótartalmú Pannon tóból ill. a beléjük 
ömlött, vagy a feltöltődésükután a pliocén és a negyedidőszak során kialakult 
folyókbóllerakódott homok-, homokkőrétegek tárolják. E víztartórétegek egy részének 
pórusterét ma is a lerakó víz töltiki, noha teljes oldottanyag-tartalmának mennyisége 
ésminősége a lerakódás óta eltelt hosszú idő alatt jelentősenmegváltozhatott. A víz az 
esetek túlnyomó részében nátriumhidrogén-karbonátos jellegű [56, 57, 58].A miocén 
tengerből,ill. a Pannon tóból lerakódott üledékek alatt települő idősrepedezett tárolókban  
lévő termálvíz főkéntNa-Ca hidrogén-karbonátos, Budapest környékén Ca-Mg-Na-
hidrogén-karbonát-szulfátos jellegű. Az idős, repedezettvíztartó rétegben lévő termálvíz 
általában a repedéseket„eredetileg” kitöltő víz (pl. karsztvíz) és a rátelepülő tengeri,tavi 
rétegekből beáramlott víz különböző arányú keveréke [56]. 
 
4.3.1. Vízkeménység 

Vízkeménységnek a vízben oldott ásványi anyagok mennyiségét nevezzük, melyet 
különféle módokon lehetséges meghatározni. A kemény víz hatással van a víz lehetséges 
felhasználásaira, de annak egészségügyi minőségét nem befolyásolja. 
A víz keménységét a benne oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége befolyásolja. A 
változó keménységet (más nevén karbonátkeménység) a kalcium-hidrogén-karbonát 
Ca(HCO3)2, illetve a magnézium-hidrogén-karbonát, Mg(HCO3)2 mennyisége okozza. Ezek 
mennyisége forralással csökkenthető, mivel ilyenkor vízben oldhatatlan karbonátok 
formájában, CaCO3 kiválnak. 
Az állandó keménységet a szulfátok, kloridok okozzák (kénsavas és sósavas sók, mint 
kalcium-szulfát, kalcium-klorid, magnézium-szulfát stb.) melyek hő hatására sem válnak 
ki. 
A két keménység együtt adja meg a víz összkeménységét. 
A keménységet általában keménységi fokban adjuk meg. Magyarországon jellemzően a 
német keménységi fokot használják (jele nk° vagy °d), de használatos még a francia 
keménység (fk°), illetve az angol keménységi skála (ak°) is. 

- 1 nk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalcium-oxiddal (CaO) egyenértékű 
kalcium- vagy magnéziumvegyületet tartalmaz. 

- 1 fk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalcium-karbonátnak (CaCO3) megfelelő 
mennyiségű kalcium- és magnéziumvegyületet tartalmaz. (Ezen skála előnye, 
hogy a kalcium-karbonát molekulasúlya 100, így könnyű vele számolni.) 

- 1 ak° keménységű az a víz, mely 14,3 mg/l kalcium-karbonátnak megfelelő 
mennyiségű kalcium- és magnéziumvegyületet tartalmaz. 

A különféle keménységi fokok között a következő az összefüggés: 
1 nk° = 1,79 fk° = 1,25 ak° 
A víz keménység szerinti osztályozását a 4.4 táblázat tartalmazza. 
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4.4 táblázat: A víz keménység szerinti osztályozása 
nk keménység 

0–4 nagyon lágy 

4–8 lágy 

8–18 közepesen kemény 

18–30 kemény 

30 felett nagyon kemény 
 
Egy negatív jellemzője a kemény víznek az, hogy intenzív a vízkőkiválás, mely 
elsősorban a kalcium és a magnézium okoz. A víz keménységét kalcium-karbonát ppm-
ben fejezik ki. A Vízminőség Szövetség által megadott keménységi szabvány értékeit a 
4.5 táblázat mutatja be: 
 

4.5 táblázat: Vízkeménységi kategóriák  
Kategória mg/l vagy ppm 
Lágy kevesebb, mint 17,1 
Enyhén kemény 17,1 és 60 között 
Mérsékelten kemény 60 és 120 között 
Kemény 120 és 180 között 
Nagyon kemény 180 felett 

Forrás: [60] 
 

A vízkő kialakulásának tendenciáját meghatározhatjuk a Langelier Telítési Index (LSI) 
alapján. A Langelier Telítési Index, melyet Langelier Stabilitási Indexnek is neveznek, egy 
számított érték, melyet arra használnak, hogy meghatározzák a kalcium-karbonát 
stabilitását a vízben. Ez azt fejezi ki, hogy a kalcium-karbonát a vízben egyensúlyban 
lesz-e, vagy feloldódik, vagy lerakódik (kiválik). 
 
Langelier kifejlesztett egy módszert, amellyel meghatározható az a pH-érték, amely 
mellett a víz telítődik kalcium-karbonáttal. Ezt a pH-értéket telítési pH-nak nevezik és 
pHS -el jelölik. Az LSI a vizsgált víz pH-értékének és a telítési pH-értéknek a különbsége: 

spHpHLSI        (4.3) 

Ha a víz aktuális pH-értéke kisebb a telítési értéknél, akkor az LSI negatív lesz és a víz 
vízkőkiválási potenciája alacsony lesz. Ha a víz aktuális pH-értéke nagyobb a telítési 
értéknél, akkor az LSI pozitív lesz és mivel a víz túltelített, a vízkőkiválási potenciál nagy 
lesz (4.6 táblázat). 
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4.6 táblázat: Vízkőkiválási potenciál  
LSI Vízkőkiválási potenciál 

negatív Nincs vízkőkiválási potenciál a víz feloldja a 
CaCO3-ot 

pozitív Van vízkő kiválási potenciál. A CaCO3 

kiválhat 
0 Határeset. A víz minősége és a 

hőmérséklet-változás befolyásolhatják a 
vízkőkiválást 

Az LSI csak a folyamatot kiváltó erők irányára mutat 
rá (a tendenciára); maga a szám nem garantálja, 
hogy a vízkőkiválás valójában meg fog történni.  

Forrás: [60] 
 
4.3.2. Az LSI meghatározása 

Ahhoz, hogy meghatározzuk az LSI értékét, ismerni kell a víz alkalinitását (mg/l), a 
kalciumkeménységet (mg/l), az összes oldott anyagot (mg/l TDS), az aktuális pH-értéket 
és a víz hőmérsékletét. Ezeket az értékeket az alábbi összefüggésben kell felhasználni: 

   DCBApHs  3,9      (4.4) 

ahol 

 
10

1lg 


TDSA       (4.5) 

  55,34273lg12,13  tB     (4.6) 

  4,0lg 2  CaC       (4.7) 

 salkalinitáD lg       (4.8) 

A nagyobb kalciumkoncentráció, a nagyobb alkalinitás és a nagyobb TDS természetesen 
nagyobb vízkőkiválási potenciált okoz. A nagyobb hőmérséklet szintén növeli a 
vízkőkiválási potenciált. 
LSI számítási példa 
Vízelemzés adatai:  pH 7,5 
   TDS 320 mg/l 
   Ca 150 mg/l 
   alkalinitás 34 mg/l 
LSI számítása: A= 0,15 
   B= 2,09 (25oC) B=1,09 (82oC) 
   C= 1,78 
   D= 1,53 
 
Ezen adatok alapján 25 oC hőmérséklet mellett az LSI = –0,7, ami azt jelenti, hogy nincs 
vízkőkiválási potenciál. 82 oC hőmérséklet mellett az LSI = +0,3-dal, ami enyhe 
vízkőkiválási potenciálra utal. 
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Ha a kalciumkeménységet nem ismerjük,de az összes keménységet igen, a 
számításokhoz feltételezhető, hogy az összes keménység a kalciumból származik. Ez a 
lehető legrosszabb szcenárió. A valóságban a legtöbb víz esetében az összes 
keménységet csak 2/3 részt okozza a kalcium, 1/3 részt a magnézium. Ha a TDS 
ismeretlen, de ismert a víz konduktivitása, megbecsülhető a TDS értéke az alábbi 
táblázat alapján (4.7 táblázat). 
 
4.4. Termálkutak kialakítása 

A kutak tervezésénél és kialakításánál figyelembe kell venni az alábbi rendeletek 
előírásait [61]: 
• 18/1996(VI.13) KHVM rendelet 
• 72/1996(V.22) Korm. rendelet 
• 152/1995(XII.12) Korm. rendelet 
• 203/1998(XII.19) Korm. rendelet 
• 46/1997 (XII).29.) KTM rendelet 
• 3/1998(II.1) KHVM rendelet 
• 2/1981 (Ip.K.11) OBF utasítás 
• 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet 
 

4.7 táblázat: Konduktivitás a TDS függvényében  
Konduktivitás 

(µS/cm) 
TDS 

(mg/l) 
1 0,42 

10,6 4,2 
21,2 8,5 
42,4 17 
63,7 25,5 
84,8 34 
106 42,5 

127,3 51 
148,5 59,5 
169,6 68 
190,8 76,5 
212 85 
410 170 
610 255 
812 340 
1008 425 
Forrás: [60] 

 
Kutak fúrására csak a Magyar Bányászati Hivatal által engedélyezett, olyan 
fúróberendezés használható, melynek teherbírása és felszereltsége lehetővé teszi a 
jóváhagyott műszaki terv szerinti munka biztonságos végrehajtását (2/1981 (Ip.K.11) 
OBF utasítás).A furat mélyítésének módját a tervdokumentációban kell meghatározni. A 
módszer kiválasztásánál mértékadó szempont a feltárás jellege (földtanilag ismert vagy 
ismeretlen terület), a várható rétegsor kőzettani összetétele, szilárdsága, 
repedezettsége, kőzetfizikai és hidrogeológiai adottságai. 
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Fúrási módszerek és a feltárt kőzet felszínre hozatalának módja szerint beszélhetünk: 
- szárazfúrásról, 
- folyadéköblítéses fúrásról, 
- légöblítéses fúrásról. 
Fúrási módszerek a kőzetbontás, kőzetaprítás módja szerint: 
- forgatva működő (forgó) fúrás, 
- ütve működő (ütő) fúrás, 
- ütve és forgatva működő fúrás. 
A fúrólyukba csak olyan béléscsövek építhetők be, amelyek megfelelnek a 
közegészségügyi előírásoknak és a fellépő terhelésekkel kapcsolatos szilárdsági 
követelményeknek. 
 
Acélcsövek 
A vízkútfúrásban 800–1000 m mélységhatárig legáltalánosabban használt béléscsövek az 
MSZ 29:86-ban az A.37-A.55 számmal jelzett minőségnek megfelelő vegyi összetételű és 
mechanikai tulajdonságú, illetve a közelítően hasonló paraméterekkel rendelkező 
83/1971 (VII.17.) EÜM rendelet nemzetközi, nemzeti szabványok előírásai szerint készült 
ötvözetlen, varratnélküli, melegen hengerelt acélcsövek. 
 

 
4.4 ábra: Termálkút kialakítása 

Forrás: [63] 
 
  



117 

Külső átmérő és falvastagság vonatkozásában használatos méreteket az MSZ 99:81 
előírásai határozzák meg. Az irányadó mérettartomány külső átmérőkben 101,6–323,9 
mm, falvastagságban 4,5–8 mm. 
A béléscsövek összekötése általában az MSZ 3160:87 szerint tokos, Withworth-menetes 
kiképzéssel történik, de kellő csővastagság esetén megfelel a sima csővégre vágott 
menetes kialakítás is. Vékonyfalú csöveket esetenként hegesztéssel is kapcsolják. 
 
Kismélységű, nagyátmérőjű fúrásoknál, illetve az irányrakatoknál alkalmazhatók a hossz- 
és spirálvarratos (MSZ 186:82, MSZ-3741:85) hegesztéssel kapcsolódó acélcsövek is. 
Agresszív rétegvizeknél esetenként alkalmazott korrózióvédelemmel ellátott, illetve 
korrózióálló, rozsdamentes acélcsövek – a magas bekerülési költségek miatt – általában 
csak szűrőrakatként (felszínig feltoldott) kerülnek beépítésre. 
Nagymélységű, 1000 m-nél mélyebb hévízkutató fúrásoknál az olajbányászatban 
kialakult gyakorlathoz csatlakozva az Amerikai Petróleum Intézet (API) csőszabványa, 
illetve az arra épült nemzetközi, nemzeti szabványok előírásai szerint gyártott 
béléscsöveket kell alkalmazni. 
Az API szabvány által meghatározott, varrat nélküli, melegen hengerelt béléscsövek 
anyaga hat féle béléscső acél, amelyek elsősorban szilárdsági határértékekben 
különböznek egymástól. 
A csövek kötése általában karmantyús, menetes kivitelű, de vízkútfúrásban alkalmazható 
a szabványon kívüli, megfelelő menetszilárdságú tokos kapcsolás is. 
A szabvány méretválasztékából általában a 4 1/2″, 7″, 6 5/8″, 9 5/8″,13 3/8″ vagy a 14 
3/4″ külső átmérőjű cső használatos. A falvastagság kiválasztásánál a várható 
legnagyobb rétegnyomás és a beépítési mélység az irányadó. 
 
Műanyagcsövek 
Agresszív rétegvizek korróziós hatásának kizárására kismélységű fúrásoknál (0-300 m) 
általában a vegyszer- és korrózióálló kemény PVC (PVC-U) csöveket alkalmazzák, melyek 
anyaga lágyítómentes poli(vinil-klorid). Alkalmazásuknak határt szab az alacsony 
szakítószilárdság (25 MPa) és a kritikus külső nyomás (10 bar), valamint a magasabb 
hőmérsékletre való érzékenységük. A csövek anyagi összetételét és méretválasztékát az 
EN 1452: 1999 európai szabványra alapozott MSZ EN 1452: 2000 szabványsorozat írja 
elő. 
A szabvány méretválasztékából vízkútfúrásoknál a 110–400 mm közötti külső átmérőjű 
csősorozatot alkalmazzák. 
A vízkútfúrásban alkalmazott csövek kötése általában tokos-menetes, tokos-ragasztott, 
ritkábban karmantyús (Gibeaud-kötés) kivitelű. 
A csövek beépítését megelőzően nagy gondot kell fordítani a fúrólyuk kondicionálására, 
mert megszorulás esetén az alacsony szakítószilárdság miatt a visszahúzás az esetek 
többségében megvalósíthatatlan. 
Speciális technológiát és gondos kivitelezést igényel, továbbá a csőrakatok 
palástcementezése is. 
A kemény PVC-csöveknél lényegesen jobb fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek az 
üvegszálvázas poliésztercsövek. Szakítószilárdságuk és nyomásállóságuk többszöröse a 
kemény PVC-csövek paramétereinek. 
Kedvező tulajdonságaik ellenére használatuk a vízkútfúrásban nem terjedt el a 
kereskedelemben beszerezhető csövek magas árfekvése miatt. 
A béléscső rakatok, béléscső oszlopok rendeltetés, illetve funkció szerint az alábbi 
csoportba sorolhatók: 
• irány- vagy vezető béléscsőrakat. 
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A felső, többnyire szennyezett talajvizek és a rétegvizek közötti kommunikáció kizárására 
szolgál, valamint vezetést ad a fúrólyuk további szakaszainak mélyítéséhez. 
• közbenső vagy technikai (nagymélységű fúrásoknál használt, az olajbányászatból 
átvett megnevezés) béléscsőrakat. 
Rendeltetése a kút palástja mentén fekvő rétegvizek egymásközti, valamint a szűrőzésre 
kerülő és a felsőbb rétegvizek közötti kommunikáció kizárása. 
• biztonsági béléscsőrakat. 
Azonos valamelyik technikai béléscsőrakattal. Funkciója szerint kitörésveszélyes 
fúrásoknál erre szerelik a kitörésgátlókat, továbbá ez a csőoszlop viseli a következő 
bélésoszlop súlyát. 
• szűrőcsőrakat. 
A legbelső béléscsőrakat, melynek részét képezi a vízadó rétegek bekötését szolgáló 
szűrőcső. 
• köpeny vagy védőrakat. 
A szűrőcső sérülésmentes beépítésének és kavicsolt kutaknál a kavicsszórás 
hézagmentes kivitelezésének biztonságát szolgáló ideiglenesen elhelyezett béléscsőrakat. 
Alkalmazásuk elsősorban kismélységű fúrásoknál, hagyományos és kavicsolt kutaknál 
egyaránt indokolt. 
 
A szűrőszerkezetek anyagának optimális megválasztásainál a mechanikai tulajdonságok 
mellett a kút üzemeltetését és élettartamát kedvezőtlenül befolyásoló kémiai és elektro-
kémiai hatásokat is figyelembe kell venni. Ez kettős követelményrendszert jelent: 
• a hazai gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott acélvázak (varratnélküli 
meleghengerelt acélcsövek) esetén, különösen a nagy terhelésű vízműkutaknál ki kell 
zárni azoknak a korróziós, inkrusztációs folyamatoknak az érvényesülését, amelyek a 
különböző elektrokémiai potenciállal rendelkező fémek között kialakuló galvánáram-
képződésre vezethetők vissza. 
• agresszív rétegvizek esetén olyan szűrőszerkezeteket kell tervezni, amely az előző 
követelményen túlmenően az agresszivitásból származó korróziós hatásoknak is ellenáll. 
Az első feltétel kielégítése azt jelenti, hogy az acélvázzal közel azonos anyagminőségből 
készüljön minden szerkezeti elem (központosítók, alátéthuzalok, bordázatok, 
szitaszövetek, huzaltekercsek stb.). Réz szitaszövetes szűrőkiképzés csak akkor 
alkalmazható, ha a rétegvíz nem agresszív és a belépő víz maximális sebessége a 
lamináris tartományban van. 
Mindkét követelményt kielégítik a rozsdamentes, elsősorban a króm-nikkel-mangán 
alapanyagú szűrőszerkezetek, illetve a műanyagcsövek. 
A rozsdamentes szűrőszerkezetek hazai elterjedését rendkívüli drágaságuk korlátozza 
annak ellenére, hogy a beruházási többletköltség hosszútávon megtérül. 
Hasonló okokból egy-két kísérleti beépítésen kívül ugyancsak nem terjedtek el a 
műanyag bevonattal, horganyzással ellátott acélszűrők. 
A vízmintavétel a helytől függően lehet felszíni vagy mélységi. A felszíni vízmintákat a 
tisztító- vagy próbaszivattyúzás alatt, a víz teljes letisztulása után kell venni. A 
mintavétel előtt a kútban lévő vízoszlopot legalább háromszor le kell cserélni. 
Kompresszorozással kitermelt víz nem alkalmas vizsgálatra. Optimális a búvárszivattyús, 
a gravitációs üzemelési mód. A vízmintát az MSZ448-46:1988, valamint az MSZ 
21464:1998 előírásai szerint tisztára mosott, desztillált, majd a vizsgálandó vízzel 
háromszor átöblített, a laboratórium által előkészített edényekbe kell venni és 
tartósítással a laboratóriumba kell szállítani. Mélységi vízmintát mechanikus vagy 
elektronikus működtetésű mélységi vízmintavevővel kell venni, legalább 1 liternyi 
mennyiségben a beszűrőzött réteg mélységében. Több szűrőzött réteg esetén, ha 
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szükséges, a mintákat rétegenként és szelektáltan kell venni. A mérés minden 200 m-nél 
mélyebb kút esetén kötelező, továbbá akkor, ha a felszíni vízminta laboratóriumi 
vizsgálatának eredménye (pl. acélcsöveknél 7,7 alatti PH és magas vastartalom) 
szükségessé teszi. 
 
Laboratóriumi és helyszíni vizsgálat 
Az MSZ 448-46:1988 szerint tartósított és a laboratóriumba szállított vízmintákat az MSZ 
450-1:1989-ben meghatározott főbb anionokra és kationokra kell megvizsgálni. Ettől 
eltérő, speciális vízvizsgálati igényeket az engedélyezési, a kiviteli tervben kell 
meghatározni. Ha acélszűrők esetében a vízvizsgálat agresszivitásra utal, a mélységi 
vízminta elemzése mellett, az agresszivitást jellemző alkotókat (szabad szénsav, oldott 
oxigén stb.) a helyszínen kell megvizsgálni. A kémiai vizsgálatokat minden fúrt kútban 
kötelező elvégezni. 
 
Bakteriológiai vizsgálatok 
A kutak vizének bakteriológiai vizsgálatára, ha a víz felhasználása ivásra, háztartási 
célra, vagy emberi fogyasztásra kerülő termék előállítására szolgál, az MSZ 448-44:1990 
követelményei az irányadók. A vízmintavételt csak megfelelő szakmai képesítéssel és 
gyakorlattal rendelkező szakember végezheti a szabvány mintavételi, tárolási 
előírásainak szigorú betartása mellett. A vízmintavételt a tisztító- vagy próbaszivattyúzás 
alatt kell végrehajtani és 24 órán belül a laboratóriumban fel kell dolgozni, részletes 
vizsgálati terjedelemben. A bakteriológiai vizsgálatokat az előzőekben vázolt célokra 
készülő kutaknál el kell végezni. 
 
Gázvizsgálatok 
A kutak vizének gázvizsgálatát miniszteri rendelet szabályozza (12/1997(VIII.29.) KHVM 
rendelet). A rendelet előírásai szerint minden új kútban technológiai pontosságú (± 5 % 
pontosság) vizsgálatot kell végezni, amely kiterjed a gáz mennyiségi, kémiai 
vizsgálatára, valamint a gáz–víz viszony megállapítására. 
A gázmintavétel csak teljes áramú szeparálással történhet. Az előírt paraméterek 
megkívánt mérési pontossága gázmennyiségmérésnél ± 3 %, hőfokmérésnél ± 0,5 oC, 
barometrikus nyomásmérésnél ± 0,1 bar. A gázhozamot a szeparátorban atmoszferikus 
nyomáson kell meghatározni. A szeparálás során a leválasztott szabad gázból legalább 
0,2 liter, az oldott gázt tartalmazó szeparált vízből legalább 2 x 1 dm3 mintát kell venni. 
Mérés előtt a kutat legalább 6 órán keresztül termeltetni kell. A szeparálás időtartama 
legalább 2 óra, a tartózkodási idő legalább 2 perc. 
A helyszíni vizsgálatok, illetve a mintavételek alatt a kutat csak kifolyással, vagy 
búvárszivattyúval szabad üzemeltetni. A vizsgálatokat a próbaszivattyúzás legnagyobb 
vízlépcsőjénél kell végrehajtani. A laboratóriumi vizsgálatokat a rendeletben előírt 
alkotókra kell elvégezni. 
 
4.5. Termálvizek hasznosítása 

A LINDAL-féle diagram (1973) a geotermális fluidum hőfoklépcsőire és a villamosenergia-
átalakításhoz jelölt két hőtartományra kifejlesztett (gőz, segédközeges) technológiákat 
és ajánlott különböző hasznosítási célokat nevezi meg (4.5 ábra). 
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4.5 ábra: Lindal-diagram 

Forrás: [59] 
 
Az ismert megjelenési formái közül egyedül a közvetítő közeggel vezetett hőenergia-
hasznosítási mód, a hévízhasznosítás képezi az elemzés tárgyát különböző célokra, így 
melegvíz-, fűtés-hűtés ellátása különböző lépcsőkben, lehetőleg többlépcsős, ún. 
komplex hasznosítási célokra. Elsőrendű érdek tehát, hogy a termelt víz energiatartalmát 
a lehető legnagyobb mértékben, gazdaságos üzemvitel mellett használják ki. A teljes 
értékű hasznosítás technikai előfeltétele: 

• olyan hasznosító rendszer, mely kiegészítés nélkül alkalmas az adódó 
hőmérsékletszinten a működésre, 

• a termelés és fogyasztás összhangban van, 
• a termelt folyadék felhasználására is környezetbarát megoldást adjon, 

környezetét ne szennyezze. 
A leggyakoribb fűtési (lakossági-kommunális-mezőgazdasági) hasznosítási módok üzemi 
hőmérsékleteinek ismeretében dönthető el a rendszer komplexitásának mértéke. 
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4.8 táblázat: Termálvizek hasznosítása  
Fűtővíz 

hőmérséklete 
[oC] 

Felhasználás 
Hasznosító 

berendezések 
Hőmérséklet a 
fogyasztónál 

Térfogatáram a 
fogyasztónál 

85-100 
hagyományos 
épületfűtés 

sugárzó 
panelek, 

konvekciós 
fűtőtestek 

változó 
állandó 

állandó 
változó 

70-80 
épületfűtés csúcs-

hőtermelővel 
konvekciós 
fűtőtestek 

változó állandó 

60-80 
csökkentett 

hőmérsékletű fűtés 
konvekciós 
fűtőtestek 

változó állandó 

45-60 
használati melegvíz 

termelés 
hőcserélő napi 

tárolóval 
állandó állandó 

40-60 helyiségfűtés 
sugárzó 

felületfűtések 
változó állandó 

40-50 
közvetlen HMV 

ellátás 
közvetlen 

felhasználás 
változó változó 

30-40 
medencék 
vízellátása 

közvetlen 
felhasználás 

állandó állandó 

Forrás: [59] 
 

Az épületek termálvizes hűtése abszorpciós hűtőberendezésekkel történik (Izland, USA, 
Japán), külső energiaforrás bevonásával, ahol a hűtőfolyadék a hűtési igénytől függően 
más és más. 
 
4.5.1. Villamosenergia-termelés 

A geotermikus erőműveknek több fajtája is létezik melyeket a kitermelt víz alapján lehet 
jellemezni. Ha a kinyert közeg magas nyomású gőz, akkor azt közvetlenül vezetik rá a 
turbinára, amely meghajtja a generátort (dry steam plants) (4.6 ábra). 
 

 
4.6 ábra: Száraz gőz közvetlen hasznosítása 

Forrás: [62] 
 
Ha forró vizet nyernek ki, akkor azt nyomáscsökkentéssel a turbinára vezetik rá. Ebben 
az esetben a forró víz az óriási nyomás miatt folyékony állapotban van, majd a turbina 
előtt nyomáscsökkentés következtében az addig folyékony magasnyomású víz hirtelen 
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gőzzé alakul, a térfogata óriásira növekszik, ami meghajtja a turbinalapátokat (flash 
steam plants)(4.7 ábra). 
 

 
4.7 ábra: Geotermikus energia hasznosítása kigőzölögtetéses erőműben 

Forrás: [62] 
 

A harmadik lehetőség, mikor alacsony hőmérsékletű gőzt vagy vizet nyernek ki és ennek 
hőjét hasznosítják. A kinyert vizet ilyenkor egy hőcserélőn vezetik keresztül, ahol a 
szekunder körbe egy kisebb forráspontú anyagnak adja át a hőjét. Ezen erőművek 
előnye, hogy nincs károsanyag-kibocsátásuk és kisebb hőmérsékletű vizeknél is 
alkalmazhatóak, így felhasználhatóságunk szélesebb körű (binary cycle power 
plants).Anedvesgőzöket termelő kutakra telepíthetőORC technológiák (organicRankine 
cycle = szerves folyadék ciklusú)elrendezési és kapcsolási vázlataa 4.8 ábrán látható.Az 
ORC erőművek alacsonyabb(75–160 °C) hőmérsékletű víz-, ill.gőzenergiákat képesek 
hasznosítani.A bináris (kettős) Rankine-ciklusalkalmazása jelentősen kiterjeszti 
ageovillamos erőművek alkalmazhatóságát.A rendszer primer és szekunderkörből áll. A 
primer kör hőhordozójaaz a geotermikus folyadék,amely a hévízkútból kiáramlik, 
hőtartalmáthőcserélőn keresztül átadjaegy szekunder körnek, majd továbbáramlikvagy 
közvetlenül a visszasajtolókútba vagy előbb egyéb többlépcsőshőhasznosítást végez. 
A hidraulikailag zárt szekunderkörben áramló hőhordozó közeg végzia turbina/generátor 
meghajtását. Emunkaközegre jellemző, hogy a folyadék/gőz halmazállapot változása 
kishőmérsékleten játszódik le, ezért a hőcserélőután nagynyomású gáz áramolhata 
turbina/generátor gépegységhajtására. A gőz halmazállapotú munkaközega turbinák 
meghajtása után akondenzátorba kerül, ahonnan mintfolyadék halmazállapotú közeg, a 
tápszivattyúsegítségével ismét a primerkörrel kapcsolódó hőcserélőbe jut,hogy újra 
energiát vegyen fel [59]. 
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4.8 ábra: Geotermikus energia hasznosítása kettős folyadékciklusú 

geotermikus erőműben 
Forrás: [16] 

 
A rendszerhatásfok növelése érdekébena vázolt alaptechnológiákkombinációit is 
alkalmazzák, így pl.az ORC és FC kombinációt, amelyneksegítségével 13–28%-kal 
többvillamos energia termelhető, és arendszer fajlagos beruházási és termelésiköltségei 
is csökkennek. 
 
A Kalina-ciklus egy termodinamikai körfolyamat, mely hőenergiát alakít át mechanikai 
munkává. A ciklus lényegileg abban különbözik a Rankine-ciklustól, hogy víz helyett 
olyan munkaközeget használ, amely megfelelően választott két vagy több folyadék nem 
azeotróp elegyéből áll. Azeotróp elegy olyan elegy, melynek alkotói desztillációval nem 
választhatók szét. A gyakorlatban a víz-ammónia elegy jön számításba. 
A 4.9 ábrán egy geotermikus erőmű egyszerűsített Kalina-ciklusának hősémája látható 
[18]. A forró termálvíz a ponton lép be az 1 elpárologtatóba, ahol az ammónia-víz 
elegyet részben elgőzölögteti. 
A nedves gőz a 2 szeparátorba jut, ahol elválik a telített gőztől a folyadék. Az 
ammóniában feldúsult telített gőz tovább áramlik a 3 gőzturbina felé, a leválasztott 
meleg víz pedig a 6 hőcserélőben (rekuperátorban) előmelegíti a hideg folyadékelegyet. 
A turbinába beömlő gőz, miközben expandál a gépben, hőenergiáját leadja, ezt a 4 
turbogenerátor elektromos áram termelésére fordítja. A rekuperátorból kilépő vizet a 
turbinából kilépő nedves gőzbe vezetik, ekkor a keveredés mellett az ammónia 
abszorpciója is végbemegy, a nedves gőz pedig az 5 ellenáramú kondenzátorban 
lecsapódik. A kondenzátorba az f-nél lép be és g-nél lép ki a hűtővíz, mely a gőz rejtett 
hőjét átvéve és így felmelegedve további célokra (pl. fűtés) felhasználható. Ugyanígy a 
b-nél kilépő lehűlt termálvíz maradék hője is hasznosítható. 
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4.9 ábra: Kalina-ciklust megvalósító geotermikus erőmű egyszerűsített kapcsolása 

Forrás: [64] 
 
Az ún. forrószikla technológia (hotdry rock, HDR) esetében aföldkéreg nagy 
hőmérsékletű, általábannagy szilárdságú kőzetek alkotta részeihez 
mesterségesenvezetnek „tápvizet”,amely ott elpárolog,s így megfelelőhőmérsékletű és 
nyomásúgőz keletkezik.Ebben az esetbena fő gondot az ígynyert gőzök 
szennyezőanyagai (CO2, H2S,NH3, radon stb.) okozzák. 
 
Előnyök, hátrányok 
A geotermikus erőművek előnyei, hogy minimális a károsanyag kibocsátásuk, így a 
környezetterhelésük a többi erőművel szemben elenyésző. A kitermelt vízben vagy 
gőzben oldott kén-hidrogén és szén-dioxid jelenti a geotermikus erőművek számára a 
károsanyag-kibocsátást. A kén-hidrogén nagy koncentrációban mérgező, viszont a többi 
erőműhöz viszonyítva az emissziója elenyésző. A kettős rendszereknek a zárt primer kör 
miatt gyakorlatilag nincs károsanyag-emissziója. Mivel a geotermikus erőműveket az 
energiaforrásra telepítik, így nem kell a tüzelőanyag szállításához szükséges 
infrastruktúrát kialakítani, nincs a szállításból adódó környezetterhelés. A helyesen 
megtervezett és üzemeltetett geotermikus erőművek a felhasznált víz visszasajtolásával 
gyakorlatilag folyamatos energiaforrásként üzemelhetnek. Hátrányai, hogy telepítéskor 
magas beruházási költséggel bírnak más erőművekkel szemben, viszont az üzemeltetési 
és karbantartási költségek lényeges alacsonyabbak. 
 
4.5.2. Hőellátás 

Magyarországon számos településen hasznosítják a termálvíz hőtartalmát távfűtési 
rendszerekben: Szentes, Szeged, Kistelek, Hódmezővásárhely, Jászkísér stb. Ezeknél a 
rendszereknél általában megfelelő minőségű hőcserélőket alkalmaznak, azonban a 
vízkőkiválás több esetben problémát okoz. A rendszer egyik legfontosabb elemei a 
gáztalanítók, a szűrők és nyomáskiegyenlítő tárolók, melyeket általában a termelőkút 
mellett helyeznek el. 
A szegedi rendszer esetében a kútból a termelőszivattyún keresztül jön a víz, amelynek 
hőmérséklete 85–87 °C. Nyomás alatt tartják a gáztartalom miatt, amely így nem tud 
kiválni.A centrifugális elven működő hidrociklonban azután megtörténik a gázleválasztás 
és a homoktalanítás. 
A víz a továbbiakban szűrősoron megy át, először az előszűrőkön, amelyek 10 mikronos 
szemcseméretig szűrnek, majd finomabb szűrökön, amelyek már a 2 mikronos frakciót is 
leválasztják.Ezek után a víz útja a hőcserélőkre vezet. Téli üzem esetén, amikor mind 
fűtésre, mind használati melegvízre szükség van, először a fűtési hőcserélőre kerül, majd 
onnan a melegvíz-hőcserélőre.A nyári üzemmód lehetőségének biztosítására van egy 
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megkerülővezeték, közvetlenül a melegvíz-hőcserélőre. A fűtési hőcserélő különösen 
hosszú élettartamra tervezett, modern technológiájú lemezes hőátadó felülettel 
rendelkezik, teljesítménye 2,3 MW. Innen jut a víz a hasonló szerkezetű használati 
melegvíz-hőcserélőre. Az erről távozó víz hőmérséklete már kisebb 40 °C-nál. Ezt a vizet 
még egy további hőcserélőn vezetik át, ahol a bejövő hideg vizet előmelegítik vele, 
miközben a termálvíz hőmérséklete tovább csökken. A víz ezután a visszasajtoló 
szivattyún át távozik. A rendszerhez tartozik még, de attól lényegében független egy-egy 
hagyományos gázkazán, amely a csúcsenergiát biztosítja.A vízrendszer teljesen zárt, a 
kiemelt és a visszasajtolt víz mennyisége között annyi a különbség, amennyi a kiszűrt 
hordalékban marad. A víz fenol- és szénhidrogén tartalma miatt ennek komoly 
jelentősége van. Nem terheli az élővizet sem kémiai összetételével, sem hőmérsékletével 
[66]. 

 
4.10 ábra: Termálkút és gáztalanítók 

Forrás: [65] 
 

Jászkíséren (4.11 ábra) a vízkőkiválás okozott többször gondot az üzemeltetés során. A 
hévíz a fűtött helyiségek radiátoraiban keringve adja át a hőjét, a közvetlen jellegű 
hőhasznosítás során.Az egyes hőközpontok ∆t = 20 K hőfoklépcsővel dolgoznak.Ennek 
figyelembevételévela település intézményeiben közel 20 000 GJgeotermikus energiát 
használtak fel fűtési célra, ami mintegy588 000m3 földgázegyenértéknek felel meg, [67]. 
 

 
4.11 ábra: A jászkiséri intézmények termálfűtési rendszerének egyszerűsített 

sémája 
Forrás: [67] 
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4.5.3. Mezőgazdaság 

Magyarországon az energiaellátáson belül a mezőgazdasági hasznosítás a geotermia 
legelterjedtebb felhasználási módja. Lehetőségek: 
 Üvegházas növénytermesztés, hajtatás: a termálhő több körben, ezáltal 
hatékonyan használható légtérfűtésre (84-85°C), vegetációs fűtésre (55-60°C, a talaj 
felett) és talajfűtésre (45°) 
 Fóliasátrak fűtése (30-35°C) 
 Állattartó üzem fűtése (légtérfűtés állattartó vagy keltetőüzemben; 84-85°C) 
 Szárítás (a kalászos gabonaszárítás elsősorban a fűtési igényen kívül történik, ami 
a termálkutak egyenletes kapacitáskihasználtsága szempontjából kedvező; 50-55°C) 
 Aszalás (40°C) 
 Halastó (általában a csurgalékvizet szokták halastó létesítésére felhasználni, a 
szokásos 26-27°C-os, illetve alacsonyabb hőmérsékletű víz megfelelő erre a célra) 
 
A növényházak és fóliasátrak fűtésével a termálvíz energiája általában jobban hasznosul, 
mint a kommunális fűtésnél. Jól szabályozott rendszereknél a termálvíz 24-26°C-ra hűl. 
A legnagyobb termálkertészetek az ország déli, délkeleti részén működnek (Szentes, 
Szegvár, Csongrád, Szeged, Hódmezővásárhely, Öcsöd, stb.). 
Az üvegházas kertészetek piaci előnye a rövidebb vegetációs időszakban rejlik, amelynek 
köszönhetően a termékek előbb vihetők piacra, amikor még kevesebb az olcsó 
importtermék. Bár az üvegházak fűtése hagyományos energiaforrásokkal is lehetséges, 
az annál lényegesen olcsóbb geotermikus energiával a termelési költségek 
csökkenthetők, ezáltal versenyképesebb lesz a termék. 
A kertészeti hasznosítás akkor a legjobb, ha az egy globális jól megtervezett és 
kivitelezett komplex fűtési rendszer részét képezi. Így biztosítható ugyanis, hogy a 
kinyert energia maradéktalanul hasznosuljon, és a termelési egységre vetített fűtési 
költség a legalacsonyabb szinten legyen tartható. 
Az egyik legnagyobb hazai cég, ahol a termálvíz komplex kertészeti hasznosítása 
megvalósult, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. A cég kertészete az ország legnagyobb 
összefüggő kizárólag termálvízfűtésre alapozott kertészete, 20 saját termálkúttal (4.12 
ábra). 
 

 
4.12 ábra: Az Árpád-Agrár Zrt. energiaellátási modellje 

Forrás: [68] 
 
A termálvízzel fűtik a 30 hektár üvegházat és a 30 hektár fóliasátrat. Termálvíz biztosítja 
a szociális épületek fűtését és használati melegvíz-ellátását, a műhelyek, válogatószínek 
fűtését, a keltető és a gabonaszárító hőellátását, a baromfinevelő ólak fűtését. A lehűlt 
termálvíz egy hűtő-tározó tóba kerül, ahol egy igen gazdag állatvilágnak ad otthont. Az 
ornitológusok megfigyelése alapján közel 200 madárfaj élő- és fészkelőhelye lett az 
évtizedekkel ezelőtt létrehozott mesterséges tó, amelyet remélhetőleg hamarosan 
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védetté nyilvánítanak. A tó haltenyésztésre is alkalmas. A közeljövőben tervezett 
balneológiai hasznosítással ez a rendszer egy valóban komplex hasznosítási mód hazai 
példája lehet. 
 
4.5.4. Kaszkád energiahasznosítás 

Adott geotermikus rezervoár esetében meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 
kitermelt termálvíz rendelkezésre álló energiatartalma a lehető legnagyobb mértékben 
nagy hatékonysággal legyen hasznosítva. Ez a cél komplex ún. kaszkád rendszerek 
esetében valósítható meg (4.13 ábra). 
 

 
4.13 ábra: Geotermikus energia hasznosítása kaszkád rendszerekben 

Forrás: http://www.geothermal-energy.org/314,what_is_geothermal_energy.html 
 
Hódmezővásárhelyen a 15 MWth rendszert a használatimelegvízzel együtt 8 
termelőkútlátja el.Fűtéssel, használati melegvízzelés fürdővízzel látják el alakótelepet, 
strandfürdőt, uszodátés jégmentesítést is végeznek.Két kút végez visszasajtolást.A 
termelvény 60-70%-átvisszasajtolják. Mórahalmon (4.14 ábra) a megépült geotermikus 
kaszkádrendszer a polgármesteri hivatal, Móra ÁMK és Kollégium, az óvoda és bölcsőde, 
a rendezvényház, a Colosseum Hotel, valamint az idősek otthonának épületét látja el 
hőenergiával. A rendszer jellemzői [70]: 

 2,6 MW beépített új, geotermikus hőkapacitás 
 geotermikus energia felhasználása 0% -> 80% a város intézményeiben 
 14 441 GJ fosszilisenergia-megtakarítás 
 481 907 m3/év földgázkiváltás 
 866 t CO2 emissziócsökkenés 
 318 kg NxOx emissziócsökkenés 
 605 kg CO emissziócsökkenés 
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4.14 ábra: Geotermikus rendszer Mórahalmon 

Forrás: [69] 
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5. HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK 

5.1. Bevezetés 

A klímaváltozás miatt aggódó európai kormányzatok egyre jelentősebb támogatást 
nyújtanak a hőszivattyú felhasználásához. Svájcban 1990-ben kormányprogram írta elő, 
hogy 2000-re a hőszivattyúk összteljesítményének el kell érni az 1000 MW-ot. Ennek 
érdekében jelentós kedvezményekkel bátorították a vásárlókat. Svájc a kitűzött célt 
elérte, és ma már 1600 MW-nál tart. Németországban rendelettel kötelezték az áram-
szolgáltatókat kedvezményes tanfara a hőszivattyúk számára, és ezt hamarosan az EU 
többi államai követték. [79] 
Az olcsó gáz már rég a múlté. 2006-ban csökkent a gáz árának támogatása, az állam 
2007-ben 200 Mrd Ft helyett már csak 100 Mrd Ft-ot költ a gáz árának támogatására! Az 
értékénél olcsóbban adott termék pazarlásra ösztönzi a fogyasztót. Ennek ezer jelét 
tapasztalhatjuk! [79] 
A gázkazánok többsége nem korszerű. Hatásfokukat a gyár 80–90 %-ra garantálta, de ez 
csak akkor igaz, ha a kazánok huzamosan névleges teljesítményén üzemelnek. 
Megállapítható, ha a fogyasztót egy kazán látja el, amely természetesen a csúcsigényre, 
gyakran fölé lett méretezve, úgy a kazán mindössze az év 5–10 %-ában dolgozik 
névleges teljesítményén, tehát 80–90 %-os hatásfokkal. Az év többi részében a hőigény 
kisebb, ezért leáll, megindul, leáll, megindul. Minden indulásnál a lehűlt saját tömegét 
kell üzemi hőmérsékletre fűteni, valamint a kéményt a megfelelő huzathoz. Ez esetben 
az éves hatékonyság 20–30 % körül van. Két kazán esetén is csak a 40–60 %-ot érheti 
el. Ezt a gyakorlott tervezőmérnökök is jól tudták, nem ritkaság, hogy négy-nyolc 
kazánnal oldották meg egy épület fűtését. [79] 
Az energia megtakarításának több lehetősége van, jellemzően [75]: 

- végenergia-csökkentés (pl. födém, padló és homlokzat hőszigetelése, nyílászáró 
cseréje, árnyékolása), 

- hatásfokjavítás (pl. régi, elavult kazán cseréje) 
- kapcsolt energiatermelés (villany és hő együttes termelése), 
- megújuló energiák hasznosítása (pl. hőszivattyúval), stb. 

Megújuló energiaforrásokkal a fosszilis energiahordozók (jellemzően az importált földgáz, 
kőolaj és szén) felhasználását csökkentjük, elősegítve ezzel szűkebb környezetünk 
tisztaságának megőrzését, és globálisan mérsékeljük az üvegházhatást kiváltó gázok 
kibocsátásának további növekedését, hozzájárulva ezzel a kiotói célok eléréséhez. [75] 
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A lakóépület feladata, hogy az ember mindennapi életéhez komfortos (fűtött, hűtött, 
szellőztetett) környezetet biztosítson. Fel kell figyelnünk arra, hogy hazánkban is egyre 
több irodaépület és középület hűtési költsége meghaladja a fűtési költséget. A műszaki 
fejlődés lehetővé tette, hogy az ember a növekvő komfortigényét egyre tökéletesebben 
kielégíthesse. Például a hűtés alkalmazásának elterjedése jóléti vívmány. A hűtőgépek 
nagyobb része villamos energia felhasználásával működik. Az ehhez szükséges 
erőműépítés, kapacitásbővítés a nagyberuházások közé tartozik, költséges és időigényes. 
Alapvető érdekünk a hűtés villamosenergia-fogyasztásának csökkentése, az energiafaló 
klímák kiváltása! [75] 
A villamos hőszivattyúk magyarországi terjedésének a fosszilis tüzelőanyagú erőművek 
az ellenségei, ezek közül is elsősorban a barnaszén tüzelőanyagú és az erőművek 
rangsorában leghátulra rangsorolt fosszilis tüzelőanyagú kis hatásfokú erőművek. Ezért a 
villamos hőszivattyúkhoz szükséges többlet villamos energiát nemcsak fosszilis 
tüzelőanyagból kell most ill. a közeljövőben előállítani, és Magyarországon különösen 
nem import eredetű földgázból. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a károsanyag-
kibocsátásokat az üzemelő erőművekre, ill. a valóságos és nem egy feltételezett 
primerenergia-hordozó összetételére kell meghatározni! [75] 
A három nagy megújulóenergiaforrás (a nap-, a szél és a vízenergia) mellett a jövőben 
meghatározó szerep juthat hazánkban is a környezeti levegő hőtartalmának és a Föld 
hőtartalmának. Ezek a hőszivattyú mint eszköz segítségével gazdaságosan 
hasznosíthatók. Európai Uniós és világtendencia a megújuló energia hasznosítása. A nem 
áramfejlesztési célú felhasználások közül napjainkban a leggyakoribb piacképes 
csúcstechnológia az ún. földhőszivattyús (geotermikus hőszivattyús) energiahasznosítás. 
[75] 
2004 végére a hőszivattyúzás a közvetlen fűtési célú, földhős energiafelhasználásnak 
elérte az 1/3 részét. Ez mintegy 71 országban kb. kétmillió hőszivattyús rendszert jelent, 
az összteljesítmény kb. 27,8 GWth. [75] 
Jövőnket hosszútávon (egyes szakértők szerint: > 200 év) csak a fosszilis energiák teljes 
körű kiváltásával leszünk képesek megőrizni, és rövidtávon is szükséges növelni az 
energiahatékonyságot fosszilis energia ésszerűbb hasznosításával. Napjaink és a jövő 
technikájával kapcsolatban azt is fontos jelezni, hogy nemcsak a hőforrás, hanem a 
hőszivattyú működtetése, illetve a bevezetett energia is származhat nem fosszilis 
eredetű energiahordozótól. Ezek környezetvédelmi és gazdaságossági értékelése persze 
okvetlenül szükséges. [75] 
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5.1 ábra: Hőszivattyú lehetséges hőforrásai 

Forrás: [75] 
 
Az 5.1 ábra többféle hőhordozót illetve hőforrást csoportosítva mutat be. A hőszivattyús 
rendszerek alkalmazhatóságát jelentősen meghatározzák a primer oldal (elérhető 
hőforrás) és a szekunder oldal (hőigény és az ehhez tartozó hőleadó rendszer) helyi 
körülményei. [75] 
Adott alkalmazási helyen mindig részletesen vizsgáljuk meg, hogy melyik hőforrást 
válasszuk a helyi lehetőségek közül. Pl. a Genfi-tónál hőszivattyúval szállodákat és egyéb 
épületeket fűtenek. Érdemes felfigyelni a csoportosításban szereplő, légkört melegítő 
hulladékhőforrások jelentős mennyiségének felhasználási lehetőségére. Ezeknek 
ahulladék hőforrásoknak a hasznosítása hőszivattyúval sok esetben megoldható lenne. 
[75] 
Erre utalt Rybach László is az előadásában; „A Föld belseje óriási hőmennyiséget tárol; a 
földi hőáram globálisan 40 millió MW, ami használatlanul kilép a világűrbe."[75] A 
hőszivattyú energiatakarékos és környezetbarát gép, beépítése megteremti az épület és 
a környezet harmóniáját, továbbá az építmények forgalmi értékének emelkedésével 
növeli a nemzeti vagyont. A megújuló energiaforrások az épületgépészet területén is 
egyre nagyobb szerepet kapnak. Az épületgépészet műszaki berendezései 
Magyarországon a nemzeti vagyon kb. 20-25%-át képezik, és éves előállítási értékükkel 
ugyanekkora arányban vannak jelen a megtermelt GDP-ben. [75] 
A magyar épületgépészet szakemberei szorgalmazzák a hőszivattyús rendszerek 
elterjesztését. Ezt alátámasztja az a tény, hogy 2007. június 20-án megalakult az 
Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Hőszivattyús Szakosztálya és 2007. november 21-én a 
Magyar Napenergia Társaság (MNT) Szoláris hőszivattyús rendszerek munkacsoportja. 
[75] 
 
5.2. A hőszivattyú története 

Az angol James Joule és William Thomson (Lord Kelvin) 1852-ben alkotta meg a 
hőszivattyú elvét. Az osztrák Péter Ritter von Rittinger a francia Nicolas Leonard Sadi 
Carnot termodinamikai írásait tanulmányozva megalkotta a világ első ipari 
hőszivattyúját. 1938-ban, Zürichben létesült az első tartósan hőszivattyúval fűtött épület 
(a zürichi városháza). Az épület hőforrása a Limmat folyó vize volt. [75] 
A hőszivattyú múltjának magyar vonatkozása, hogy 1948-tól a Heller László 
közreműködésével kidolgozott kompresszoros hőszivattyú áttörést jelentett e technológia 
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történetében. A világhírű műegyetemi professzor, akadémikus. 1948-ban védte meg 
doktori disszertációját Zürichben, amelynek témája a hőszivattyúk alkalmazásának 
technikai, gazdasági feltételei volt (Heller L.: Die Bedeutung der Wärmepumpe bei 
thermischer Elektrizitätserzeugung. Universitätsdruckerei, Budapest, 1948). 
Nagyváradon született. 1931-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a zürichi 
Eidgenössische Technische Hochschule-n, majd két évig volt kutató az egyetemen, 
szilárdságtannal foglalkozott. [75] 
Magyarországra hazatérve gépipari és energetikai feladatokat kapott. Az 1940-os 
években az ő tervei alapján épült az első nagynyomású ipari hőerőmű Ajkán. Ekkor 
dolgozta ki a világhírű ún. „Heller-system" eljárást, amely az ipari megvalósításban 
tevékenyen közreműködő Forgó László neve alapján Heller–
Forgó-rendszerként ismert. A környezetbarát eljárás biztosítja 
az erőművek víztakarékos, levegővel való hűtését. [75] 
A II. világháború után megalapította az Egart Rt.-t, amely az 
államosítás után az ő vezetése alatt előbb Hőterv, majd 
Energiagazdálkodási Intézet (EGI) néven ma is ismert irodává 
fejlődött. 1951-től a Budapesti Műszaki Egyetem tanára lett, 
ahol megszervezte az energiagazdálkodási tanszéket. Jelentős 
tevékenységet fejtett ki az entrópia fogalmának technikai-
tervezői gyakorlatban való bevezetése kapcsán. 1954-ben 
megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező-, 
majd 1962-től rendes tagjává. 1951-ben Kossuth-díjjal 
tüntették ki. [75] 
A hőenergetikával foglalkozó iskolateremtő professzor elképzelései között szerepelt 
Európa második legnagyobb folyójával, a Dunával Parlamentünk és Műegyetemünk 
fűtése is. A hőszivattyúk világméretű terjedésével napjainkban igazolódnak gondolatai. 
Példa erre a berlini Bundestag új épületének hőszivattyús fűtése és hűtése. [75] 
2003. november 3-án, a Magyar Tudomány Napján felavatták Kő Pál Kossuth-díjas 
szobrászművész „Tudósok fala" című alkotását Budapesten a Nyugati pályaudvar melletti 
WestEnd City Center sétányon. A szobron közel háromszáz olyan magyar tudós neve van 
kőbe vésve, akik a világ fejlődéséhez jelentősen hozzájárultak. Közöttük szerepel Heller 
László is. [75] 
1973. az első olajválság után a Heller László által is fejlesztett hőszivattyús 
rendszerekhez teljesen új eljárások ipari megvalósítására került sor, amelyek elsősorban 
a tüzelőanyagok hatékonyabb felhasználását és a környezetet szennyező anyagok 
mennyiségének csökkentését segítették elő. A hőszivattyús technika tehát alapvetően 
nem új, mégis a különböző országok energiaellátási politikájában az első energiaválságig 
alárendelt szerepet játszott, és számos helyen (hazánkban is) eddig jelentéktelennek 
tekintették. Napjainkban azonban egyre több országban nő a korszerű hőszivattyúkra és 
a különböző hőszivattyús rendszerekre alapozó energiaellátási megoldások száma. [75] 
 
A hőszivattyú csupán egy eleme a hőszivattyús hőellátás rendszerének, mégis az egészet 
meghatározza. Amíg ezt nem ismerték fel, a rendszerek hibás kialakítása számos 
problémát okozott. A műszaki tapasztalat nagyban hozzájárult a „gyermekbetegségek" 
kinövéséhez. A legsúlyosabb probléma nem a hőszivattyús kereskedelem hanyatlása volt 
kb. 20-25 éve, hanem a szakértelem hiányosságából (gyártási, kivitelezési, szerviz) 
adódóan a közvélemény bizalmának elvesztése a hőszivattyúkban, és az olajválságok 
után ehhez hozzákapcsolódott az olajár rendeződése is. [75] 
A földhőszivattyúk számának erőteljes növekedése a világon az utóbbi évtizedben 
következett be. Bizonyára piaci megfontolások alapján, világszerte felismerték: a 
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hőszivattyú egyre inkább megfelel annak a gazdasági követelménynek, hogy egy új 
berendezés alkalmazása akkor válik gazdaságossá, akkor terjedhet el, ha a technológia 
éves energiaköltsége a beszerzési költség figyelembevételével kisebb, mint a 
hagyományos megoldásé. Vagyis az energiamegtakarítás eredménye fedezi vagy 
meghaladja az új berendezés, a hőszivattyú beruházási többletköltségét. Az utóbbi 
évtizedben a fenti okok hatására a hőszivattyúk beépített kapacitása hatszorosára 
növekedett a világon. „A világon üzemben lévő összes hőszivattyú száma meghaladja a 
100 milliót." (Dr. Vajda György: Energiahasznosítás, Akadémia Kiadó, Budapest, 2004.). 
[75] 
A hőbányászattal foglalkozó hazai szakértők európai szintű elismerését jelenti, hogy 
2003. május 25-30. között Magyarországon, Szegeden tartották az Európai Geotermikus 
Konferenciát (European Geothermal Conference 2003), ahol külön hőszivattyús szekció 
(Heat pump application) foglalkozott ezzel az utóbbi évtizedben rendkívül gyorsan 
fejlődő, környezetbarát technikával. Megvalósult példaként bemutattak a berlini 
Bundestag épületének fűtését és hűtését. Az itt beépített hőszivattyús berendezést úgy 
alakították ki, hogy megfelelő átkapcsolással télen fűtő-, nyáron pedig 
hűtőberendezésként üzemelhessen. Az USA-ban Idaho állam kapitólium épületének 
hőellátásat a berlini parlamentéhez hasonlóan oldották meg. a hőszivattyús fűtést és 
hűtést szükség szerint szolgáltat. Ezekbe a kiemelt fontosságú középületekbe épített 
hőszivattyús rendszerek példamutató referenciának tekinthetők. [75] 
 
5.2.1. Nemzetközi és magyar helyzetkép a hőszivattyúk elterjedéséről 

60 000 hőszivattyús rendszer évenkénti üzembe helyezésével a legnagyobb 
hőszivattyúpiac ma az Egyesült Államokban van. Jelenleg a hőszivattyúk leginkább 
elterjedt típusa a gőznemű munkaközeges, villamos motorral hajtott kompresszoros 
változata. Az Európai Unió országaiban különböző célokra eladott hőszivattyúinak 
statisztikáját szemlélteti az 5.2 ábra. Az 5.3 ábra szintén az EU országaira vonatkozik, és 
a különböző hőszivattyúk hőforrásainak, a „zöldhő" felhasználásának növekedését 
szemlélteti. Látható, hogy az időjárási körülményektől alig függő, földhő hőforrású fűtési 
hőszivattyúk száma volt a legnagyobb 2007-ben. [75] 
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5.2 ábra: Hőszivattyú-eladások az EU országaiban 

Forrás: [77] 
 
Nemcsak Magyarországon, hanem Európai Uniós, sőt világszinten szükség van 
hőszivattyús fogyasztói tarifa jelenlétére. A technika mai szintjén nyomás- és 
hőmérséklet-érzékelőket lehet a hőszivattyús rendszer megfelelő helyeire beépíteni 
évenkénti mérés, leolvasás, a fogyasztás elszámolásának céljából. [75] 
A számítás az éves mért adatok alapján elvégezhető: a hőszivattyús rendszer hőleadása 
osztva a hőszivattyú által felvett villamos energiával. Az SPF értékek függvényében 
osztályozható az engedményes tarifa, összehasonlításra valós alapot csak az SPF [kWh/ 
kWh] értékek adnak, hiszen pl. fűtés közben a pillanatnyi CO2-értékek a puffertartály, a 
talaj és a fűtési előremenő víz hőmérsékletétől függően változhatnak. Ha a kialakított 
hőszivattyús tarifa kisebb a villamos energia jelenlegi tarifájánál, akkor a fogyasztók 
bejelentenék nemcsak az új, hanem minden meglévő megújuló energia felhasználású 
hőszivattyús rendszerüket, mert ez az elszámolási forma anyagilag kedvezőbb számukra. 
[75] 
A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency: IEA) irányelvek 1974-
óia kötelezőek az országok energiastatisztikájának készítésére. A magyarországi Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) tevékenységét statisztikai törvény szabja meg. A KSH az 
energetikai részt átruházta az energetikáért felelős minisztériumnak. Felelős 
döntéshozóink a statisztikai adatok figyelembevételével döntenek. [75] 
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5.3 ábra: Hőszivattyú-eladások az EU országaiban 2005–2009 között 

Forrás: [81] 
 
5.2.1.1. Magyar helyzetkép 

A hőszivattyú a „Magyarországon az egyik legszélesebb körben alkalmazható megújuló 
energiaforrás-típus. Egyrészről univerzálisan hasznosítható fűtésre és hűtésre, 
másrészről beépített, urbanizált területeken is jól alkalmazható. A hőszivattyú alkalmas 
eszköz a földhő (talajhő, hidrotermikus energia és légtermikus energia) hasznosítására, 
ami az országban szinte mindenhol, bár alacsony hőmérsékleten, de rendelkezésre áll. A 
földhő hasznosítása jelentősen bővíthető decentralizáltan, különösen családi házas 
környezetben, a természeti adottságokból adódó korlátok nélkül. Ebből adódóan a 
hőszivattyúk területén gyors fejlődés várható, a beépített teljesítmény 2020-ra a 
jelenlegi érték harmincnyolcszorosára növekedhet. A hűtés, mint önálló iparág a 
következő években egyre nagyobb szerepet fog játszani, emiatt a hőszivattyús hűtés 
növekedése várható.” [4] 
A megújuló energiaipar foglalkoztatási potenciálját tekintve összehasonlíthatatlanul 
nagyobb jelentőséggel bír, mint a fosszilis vagy a nukleáris energiaipar. S bár a megújuló 
energia használata egyidős az emberiséggel, szemben a pár száz évre visszatekintő 
múlttal rendelkező fosszilis és a pár évtizedes nukleáris iparral, a jelen kor 
követelményeinek megfelelő megújuló energiaipar kiépítése csak most kezdődött el 
hazánkban. 
A megújuló energiaforrás-változások irányát, volumenét az 5.4 ábra szemlélteti. 
A változások eredményeképpen a megújuló energiaforrás-szerkezet diverzifikáltabbá 
válik. A biomassza-felhasználás volumenében nő, de részaránya csökken, a 2010. évi 81 
százalékról, 62 százalékra. Arányaiban, legjelentősebb mértékben a geotermikus, a 
napenergia és a hőszivattyúk felhasználása növekszik. [87] 
Fontos, hogy a fenti arányok a tervezett országos átlagra vonatkoznak. Az adott régió, 
kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az arányok ettől lényegesen 
eltérhetnek a komparatív előnyökre építve (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus energia 
részaránya várhatóan magasabb lesz. Nyugat-Dunántúlon a szilárd biomassza lesz 
meghatározó). [87]  
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5.4 ábra: Megújuló energia felhasználásának előrejelzése Magyarországon 2010–2020 

között 
Forrás: [87] 

 
5.3. A hőszivattyú működési elve 

A hőszivattyúelv, mely jobb energiakihasználást tesz lehetővé a primer energiák 
közvetlen kihasználásához képest, egy hozzá kapcsolható hőforrást tételez fel. Ez a 
hőforrás a hőszivattyúk létesítése szempontjából különösen akkor jelentős, ha a szokásos 
eszközökkel már nem hasznosítható hőforrásról van szó. [89] 
Hőforrások lehetnek: a használt levegő, az elfolyó vizek és a napenergia energiahordozói 
illetve még számtalan kis energiatartalmú természetben vagy háztatásban megtalálható 
egyéb közeg. A használt levegő hasznosítására, különösen teremszellőztető 
berendezéseknél, különböző hővisszanyerő rendszerek ismeretesek. A használt levegő 
energiatartalmát értékesítő hővisszanyerő rendszereket a hőátvitel módja szerint 
különböztetjük meg, közülük a regeneratív hőcserélő nemcsak nagy hatásossága, hanem 
a viszonylag kis beruházási költsége miatt is a legelterjedtebb. [89] 
Felületi hőátvitelnél csak a hőszivattyú kihasználási tényezője múlja felül a regenerátorét 
Ennek ellenére a hőszivattyúkhoz viszonyított kis beruházási költségük miatt a 
rekuperatív hőcserélők is széles felhasználási területen terjedtek el. A használt levegő 
energiatartalmát közvetlenül hasznosító berendezésekkel szemben a hőszivattyú 
különleges előnye abban áll, hogy a bevezetett levegő hőmérsékletét pótlólagos 
hajtóenergia felhasználásával a használt levegő hőmérsékleténél nagyobb hőmérsékletre 
növeli. [89] 
A fenti körülmények teszik alkalmassá, a váltakozva hűtésre és fűtésre is alkalmas 
berendezések figyelembevételével a hőszivattyúkat a használt levegő energiatartalmának 
visszanyerésére, mely speciális alkalmazási terület. Az elfolyó vizek hulladék hőjét 
szintén vissza lehet nyerni rekuperatív hőcserélővel, pl. csőköteges hőcserélővel vagy 
hőszivattyúval. Rekuperatív hőcserélőt mindenekelőtt ott létesítenek, ahol az elfolyó 
vizek hőmérséklete nagy, a hő hasznosítása pedig kis hőmérsékletszinten történik. A 
hőszivattyúkat ebben a nagy hőmérsékletű tartományban nem alkalmazzák. [89] 
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5.5 ábra: Kizárólag fűtési célú földhő és levegő-víz hőszivattyú-típusok jelenléte az EU 

országaiban 2005–2008 között 
Forrás: [80] 

 
5.4. Lehetséges hőforrások 

A hőszivattyúk különös előnye az elfolyó vizek hulladék hőjének kihasználásánál a kis 
hőmérséklet-tartományban mutatkozik meg mindig, különösen akkor, ha az elfolyó víz 
hőmérséklete fűtési célokra műszakilag alkalmatlan. A hőszivattyú a hőmérsékletszintet a 
hajtóenergia hozzá vezetésével a fűtőberendezés előremenő hőmérsékletszintjére (kilépő 
hőmérséklet) emeli. [89] 
A hőszivattyúk hőforrásai közé tartoznak még a természetes energiaforrások 
energiahordozói is. A napenergia tárolva és regeneratív módon áll rendelkezésre a 
környező levegőben, a napsugárzásban, a felszíni vizekben és a talajban. A környezeti 
levegőből, amely gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, csupán 1,4-2,2 W/(m3h) 
érték hasznosítható a fűtés területén; így jelentős tömegáramot kell belőle a hőcserélőn 
átáramoltatni. A talajból 6-30 W/m2 fajlagos hőáram hasznosítható. [89] 
Lényegesen magasabb a talaj és felszíni vizek 4500-5900 W/(m2h) értékű, kihasználható 
fajlagos hőárama. A napsugárzásból 30-480 W/m2 értékű fajlagos hőáram nyerhető. A 
napenergia összes hőhordozója, kivéve a napsugárzást, kisebb, ill. a környezetivel 
megegyező hőmérsékletszinten áll rendelkezésre. Habár a nap sugárzási energiája nagy 
hőmérsékletszinten is hasznosítható, a kinyerhető energia annál több, minél közelebb 
van a felhasználási hőmérséklet a környezeti hőmérséklethez. A felhasználási 
hőmérséklet emelkedésével a hőveszteségek nőnek. [89] 
A használt levegő, az elfolyó vizek, a felszíni vizek, a kútvíz, a környezeti levegő és maga 
a napsugárzás hője mint energia a mi körülményeink között általában és széles körben 
csak kis hőmérsékletszinten áll rendelkezésre. Ezért van szükség egy olyan 
berendezésre, amivel lehetséges a hőenergiát egy adott hőmérsékletszintről nagyobb 
hőmérsékletszintre szivattyúzza. Ez a berendezés: a hőszivattyú. [89] 
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5.6 ábra: A hőszivattyúzás elve 

Forrás: [81] 
 

 
5.7 ábra: Hőszivattyúk helye a geotermikus energia hasznosításában 

Forrás: [84] 
 
Hőszivattyúvalkis hőmérsékletszintű hőforrások is hasznosíthatók. A hajtóenergia, 
melynek nagy energiaértékű formában kell rendelkezésre állni, ebben az esetben nem 
lesz közvetlenül fűtésre felhasználva, hanem a kisebb értékű hőenergiát hordozó hőforrás 
kiaknázására használjuk fel. Éppen ez a szempont a mértékadó a hőszivattyúk 
energetikai, környezetvédelmi besorolásánál. [89] 
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A hőszivattyúk megítélése céljából a fűtéshez rendelkezésre bocsátott hasznos energiát 
szembe kell állítani a hajtóenergia előállítására felhasznált primer energiával, és a primer 
energiára való vonatkoztatás alapján környezetvédelmi összehasonlításokat lehet tenni. 
[89] 
 
5.5. A hőszivattyúk lehetőségei 

A hőszivattyú tehát a kis értékű hőenergia kihasználásának egy olyan eszköze, aminek 
alkalmazásával a hőenergia értékesebbé tételéhez kevesebb primer energia szükséges, 
mintha azt hagyományos módon használnánk fel. [89] 
A hőszivattyú alkalmazása meghatározott viszonyokhoz, különösen az adott hőforráshoz 
kötődik. A hőszivattyú mint az ésszerű energiagazdálkodás eszköze többszörösen 
elősegíti a fosszilis tüzelőanyagok ésszerű felhasználását. A hőszivattyús fűtés feltételezi 
a fűtési terhelések és a fűtőteljesítmények csökkentését, és ezeknek a 
fűtőteljesítményeknek a megvalósításakor magas primerenergia-hasznosítási fokot 
eredményezhet. [89] 
A hőszivattyúk nemcsak a hulladékhő felhasználásával, hanem azáltal is tehermentesítik 
a környezetet, hogy kevesebb fosszilis tüzelőanyagot kell elégetni. így pl. ε = 4 
teljesítménytényezőnél a környezetszennyezés értéke porterhelésben, SO2-terhelésben 
és hulladékhő-kibocsátásban több mint az 50%-ára csökken annak az érteknek, ami a 
tüzelőanyaggal való fűtésnél fellépne, ill. ugyanilyen mértékben csökken a szennyezők 
leválasztásának energiafelhasználása. A hőszivattyúnak mint az ésszerű 
energiafelhasználás eszközének egyre növekszik az energiapolitikai és környezetvédelmi 
jelentősége. [89] 
 

 
5.8 ábra: Hőszivattyútípusok az EU országaiban 2008-ban 

Forrás: [81] 
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5.1 táblázat: Hőszivattyús berendezések csoportosítása hőforrás-hőhasznosítás 
szemszögéből 

 
Forrás: [76] 

 
Hőszivattyús berendezések rengeteg felhasználási területen többletköltségek nélkül is 
létesíthetők tervbe vett hűtőberendezéssel való összekapcsolás útján. Ezekben az 
esetekben a hűtőberendezés azáltal, hogy a kondenzátorhoz egy hőfogyasztót 
kapcsolunk, intenzíven ki lesz használva. [89] 
Különbséget teszünk a hőszivattyú intenzív és extenzív felhasználása között. 
 
5.5.1. A hőszivattyúk intenzív felhasználása 

Nagyteljesítményű hőszivattyúk kapcsolt, vagyis hűtésre-fűtésre való intenzív 
felhasználásának olyan létesítményeknél van jelentősége, ahol hűtőberendezés már 
üzemel, vagy annak megvalósítása tervbe van véve. A kapcsolt hűtés-fűtés 
megvalósítható mint [89]: 

egyidejű hűtés és hőhasznosítás vagy 
váltakozó hűtés és hőhasznosítás. 

A hőszivattyúk alkalmazásának intenzív módjára jellemző a hűtés elsőbbsége. A 
hűtőberendezés fűtési célokra való kiegészítő felhasználása céljából is létre lehet hozni 
hőszivattyús kapcsolásokat csekély pótlólagos lég- és hűtőtechnikai beruházással vagy 
anélkül, ill. csekély pótlólagos villamosenergia-csatlakozás kiépítésével vagy anélkül. A 
különbség az egyidejű és a váltakozó hűtés- és hőfelhasználás között a villamos hálózat 
terhelésében mutatkozik. [89] 
Azonban míg az egyidejű hűtés- és hőfelhasználás lényegében pótlólagos villamos 
energia felhasználása nélkül megvalósítható, addig a váltakozó üzemben a fűtéshez 
pótlólagos energiaigény is járul. Ezt a villamosenergia-szükségletet tervszerűen 
biztosítani kell, és ezért gyakran a terhelési csúcsidőben kiegészítő megoldások is 
szükségesek a fogyasztás csökkentése érdekében, pl. hőtárolás. Ugyanakkor a beruházás 
kihasználása a váltakozó hűtés és fűtés esetében a nagyobb éves kihasználási óraszám 
révén javulhat. [89] 
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5.5.2. A hőszivattyúk extenzív felhasználása 

Egy nagyteljesítményű hőszivattyú extenzív felhasználásáról akkor beszélhetünk, ha azt 
kizárólagosan vagy elsődlegesen hőhasznosítás céljából alkalmazzák. A hőszivattyú 
alkalmazásának extenzív módja pótlólagos lég-és hűtőtechnikai beruházást tesz 
szükségessé, továbbá a pótlólagosan szükséges villamos energia csatlakoztatását és 
szolgáltatását is igényli. A hőhasznosítás elsődlegessége egyidejű hőhasznosítás és 
hűtés, váltakozó hőhasznosítás és hűtés vagy egyoldalú hőhasznosítás formájában 
valósulhat meg. [89] 
Habár a hőszivattyúk kizárólagosan hőhasznosításra alkalmazva is gazdaságosak 
lehetnek, mindig meg kell vizsgálni az egyidejű vagy váltakozó kapcsolt fűtés-hűtés 
lehetőségét. A hőszivattyúk kizárólagosan és elsődlegesen hőhasznosításra való 
alkalmazása megköveteli a lég- és hűtőtechnika, valamint a fűtési célokra szolgáló 
villamosenergia-ellátás kapacitásának fokozatos kiépítését. [89] 
A kis hőszivattyúk széles körű felhasználása, különösen a magánépítkezésben szintén 
extenzív kapacitásfejlesztést lesz szükségessé.[89] 
Az 5.10 ábra áttekintést ad a lehetséges hőszivattyú munkafolyamatokról, és a hozzájuk 
tartozó berendezésekről. Mint látható, a hőszivattyúk működésük szerint (alapvető 
folyamatuk alapján) több csoportra oszthatók. 
A legnagyobb jelentőségét a termodinamikai elven működő hőszivattyúk érték el a 
gyakorlatban. Ezek a hőszivattyúk az 5.2 táblázat által összefoglalt körfolyamatok, azaz a 

- Carnot 
- Lorenz 
- Ericson 
- Stirling 
- Joule 

munkafolyamatok szerint működnek [76]. 
 
Az 5.11 ábra bemutatja az egyes munkafolyamatok T-s diagramjait, megadja az egyes 
munkafolyamatok elméleti fűtési teljesítménytényezőinek kiszámításához használt 
összefüggéseket. A hőszivattyúk kialakításánál a munkafolyamatok mellett igen jelentős 
szerepet játszik még a körfolyamatban mozgatott munkaközeg is. Amennyiben a 
körfolyamatban a munkaközeg végig gázhalmazállapotban marad, úgy gáznemű 
munkaközeggel működő berendezésekről beszélünk. Ha a körfolyamatban gáz és fo-
lyadék halmazállapot felváltva fordul elő, úgy gőznemű munkaközeggel működő 
hőszivattyúról van szó. A hőszivattyúk többnyire zárt körfolyamatokban dolgoznak. [76] 
A hőszivattyúk körfolyamataival kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy azok, 
éppúgy, mint maga a hőszivattyú is a hűtéstechnikából származnak. [76] 
A Carnot-körfolyamat a hőszivattyúk alapvető termodinamikai körfolyamata, annak 
ellenére, hogy maradéktalan megvalósítása a gyakorlatban nehézségekbe ütközik, 
létrehozásához ugyanis végtelen nagyságú hőforrásra és hőelnyelőre lenne szükség. 
Ezzel a körfolyamattal valósítható meg azonos fűtőteljesítményekre vonatkoztatva a 
legkisebb energiafelhasználás, így a legjobb „hatásfokú" hőszivattyúzás adott 
hőmérséklethatárok között. [76] 
A körfolyamatot e tulajdonsága következtében összehasonlító körfolyamatként is 
használják különböző hőszivattyúk értékelésénél. A Carnot-körfolyamat két izentropikus 
(ds=0) és két izotermikus (dT=0) állapotváltozást tartalmaz[76]. 
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5.9 ábra: Hőszivattyú egyszerűsített kapcsolási sémája 

Forrás: [76] 
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5.10 ábra: Lehetséges hőszivattyú-munkafolyamatok és berendezések áttekintése 

Forrás: [76] 
 

Az óramutató járásával ellenkező irányú, tehát a hőszivattyú-körfolyamatban a 
munkaközeg a Carnot-körfolyamatban egy állandó T0 hőmérsékleten Q0 hőmennyiséget 
vesz fel a hőforrásból, majd az izentropikus kompresszió után ismét állandó Tc 
hőmérsékleten a bevezetett W munkával megnövelt hőmennyiséget (Qf = Q0 + W) adja 
le a hőnyelőnek. A körfolyamat egy izentropikus expanzióval záródik (1>2>3>4) pontok 
az ábra szerint. A fűtési teljesítménytényező a hasznosan leadott hőmennyiség és a 
felhasznált munka viszonyszáma. [76] 
A Carnot-körfolyamat fűtési teljesítménytényezője tehát: 
 

      (5.1) 
 

A Carnot-körfolyamat eszményi fajlagos fűtőteljesítménye a Tc és T0 hőmérsékletekkel 
kifejezve: 

      (5.2) 
 

mely érték nem függ az alkalmazott munkaközegtől, csak annak hőmérsékletértékeitől. 
[76]. 



144 

A Carnot-körfolyamatban lévő izotermikus (∆T=0) állapotváltozások a gyakorlatban a 
hőcserélők munkaközegoldalán csak úgy valósíthatók meg, ha a hőbevezetés, illetve a 
hőelvezetés a munkaközeg halmazállapot-változásával van egybekötve, pl. a 
munkaközeg az alsó hőmérsékleten elpárolog, a felső hőmérsékleten pedig 
kondenzálódik. Ezért lett a Carnot-körfolyamat a gőznemű munkaközeggel működő be-
rendezések alapvető körfolyamata. [76] 
 

5.2 táblázat: Hőszivattyú termodinamikai munkafolyamatai és jellemzésük 

 
Forrás: [01] 

 
A hőforrásoknál és hőelnyelőknél rendelkezésünkre álló anyagáramok, amelyek a hőt a 
munkaközegnek átadják, illetve attól átveszik végesek, ezért a körfolyamat 
hőcserélőiben egy állandó, elkerülhetetlen hőmérséklet-különbség lép fel. [76] 
Tehát, mivel a Carnot-körfolyamat alsó és felső hőfokhatárain nem végtelen nagy 
hőkapacitások állnak rendelkezésünkre, és a hőátadó felületek sem végtelenek, emiatt az 
ideális hőmérsékletértékek nem lesznek megvalósíthatók és a hőcserélőkben 
elkerülhetetlen hőmérséklet-különbségek lesznek, amelyek e körfolyamat 
energiaveszteségeit okozzák. A Carnot-körfolyamat izotermái tehát a valóságban nem 
hozhatók létre véges hőkapacitásokkal [76]. 
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5.11 ábra: Carnot-körfolyamat 

Forrás: [76] 
 

 
5.12 ábra: Carnot-körfolyamat 

Forrás: [76] 
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5.5.2.1. Carnot-körfolyamat egykomponensű munkaközeggel 

A hagyományos, egykomponensű munkaközeggel megvalósított, a gyakorlatban igen 
széles körben elterjedt kompresszoros hőszivattyú munkafolyamata az elméleti Carnot-
körfolyamatéhoz áll a legközelebb. Az eltéréseket azok az üzemi nehézségek okozzák, 
amelyek elsősorban a nedves gőzmezőben keletkeznek. 
A gyakorlatban utóhűtés és túlhevítés nélküli, valamint akondenzátor oldali (túlhűtés) 
utóhűtéssel (4>4') valamint a szívóoldali túlhevítéssel (7>1) megvalósított 
körfolyamatok terjedtek el. [76] 
A hűtőtechnikában szokásos és a kompresszoros hűtőberendezések, így a kompresszoros 
hőszivattyúk számításához jobban alkalmas a logp-h diagram használata. Az logp-h 
diagram széleskörű használatát elsősorban az indokolja, hogy addig, amíg a T-s 
diagramban a hőmennyiségeket terület ábrázolja, a logp-h diagramban az egyes 
hőáramokat a közvetlenül leolvasható fajlagos entalpia-különbségek adják, így 
számolhatók tehát a 

q0 = h6 — h5  (hűtés) 
qT = h1 — h6  (túlhevítés) 
W = h2 — h1  (munka) 
qc = h2 — h3  (hőleadás) 
qu = h3 — h4  (utóhűtés) értékei. 

 

 
5.13 ábra: Összehasonlító Carnot-körfolyamat egykomponensű munkaközeggel 

Forrás: [76] 
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5.14 ábra: Összehasonlító Carnot-körfolyamat egykomponensű munkaközeggel 

Forrás: [76] 
 
5.5.2.2. Hőszivattyú működése 

A hőszivattyú elve már több mint 100 év óta ismert, és a termodinamika fejlődésével 
újra és újra foglalkoztak vele. Az első tartósan, nagyüzemileg használt, épületfűtésre 
alkalmas hőszivattyú Európában, 1938-ban Zürichben valósult meg. Hőszivattyúval 
kísérleteket végeztek az ötvenes években is Drezdában, az akkori műszaki egyetemen. 
Az NDK-ban az első levegő-levegő hőszivattyúkat, mint teremhőszivattyúkat, vagy a mai 
értelemben vett Split-klímákat a drezdai Lég- és Hűtőtechnikai Intézet, az első, 
lakásokhoz alkalmas hőszivattyúkat pedig gyárilag előreszerelt kivitelben a hetvenes 
évek elején az Energiaellátási intézet készítette el. [89] 
A hőszivattyú-körfolyamat azt a feladatot oldja meg, hogy azt a belső energiát, amely 
egy energiahordozó közegből kis hőmérsékleten kinyerhető, nagyobb hőmérsékleten egy 
másik energiahordozó közegnek átadja. Mivel a termodinamika második főtétele szerint 
hőenergia önmagától csak nagyobb hőmérsékletszintről alacsonyabb hőmérsékletszintre 
juthat át, a hőszivattyúzáshoz hajtóenergia szükséges. A természetes hőáramlással 
ellentétes irányban végbemenő folyamatot általában olyan körfolyamat segítségével 
valósítják meg, ahol a munkaközeg egy alacsony forráspontú folyadék, melyet 
hűtőközegnek neveznek. [89] 
Azokat az energiahordozókat, amelyek a hőenergiát kis hőmérsékletszinten a 
hőszivattyú-körfolyamathoz szolgáltatják, hőforrásoknak nevezzük. A hőforrások a 
hőenergiát vezeték, konvekció és sugárzás révén adják le. Azokat az energiahordozókat, 
amelyek a hőenergiát nagy hőmérsékletszinten a hőszivattyús körfolyamatból felveszik, 
hőfelvevőknek nevezzük. A hőfelvevők a hőenergiát vezetés, konvekció és sugárzás 
révén veszik át. A körfolyamatban a hőforrásként szolgáló energiahordozó az 
elpárologtatóhoz kapcsolódik. Az elpárologtatóban a folyékony hűtőközeg elgőzölög. Az 
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ehhez szükséges párolgási hőt a hőforrásból vonja el azáltal, hogy a hűtőközeg 
elpárolgása megfelelően kis hőmérsékleten megy végbe. [89] 
Az elpárolgott hűtőközeget a körfolyamatban a kompresszor szívja el és egy magasabb 
nyomásra sűríti. Az ehhez szükséges hajtóenergia egyben a hűtőközeg gőz-
hőmérsékletét is növeli. A nyomás növekedésével a kondenzációs hőmérséklet is 
megemelkedik, ami a hőfelvevőnek való hőenergia-átadás feltétele. A hűtőközeg 
megnövelt nyomású gőze a kondenzátorba jut. A kondenzátor a hőfelvevőként szolgáló 
energiahordozóval van kapcsolatban, melynek hőmérséklete kisebb, mint a 
hűtőközegnek a nyomás által megnövelt kondenzációs hőmérséklete. A gőz 
kondenzációja révén hőenergia szabadul fel, amely a hőfelvevő közegnek, vagy más 
néven munkaközegnek adódik át. [89] 
A hűtőközeg az expanziós szelepen keresztül a kondenzátorból az elpárologtatóba kerül, 
és ezzel a körfolyamat bezárul. Az expanziós szelepben a hűtőközeg nyomása a magas 
kondenzátornyomásról az alacsony elpárologtatónyomásra csökken. Ennél a jelenségnél 
a hűtőközeg-folyadék egy kis része elgőzölög, az ehhez szükséges párolgási hőt a 
folyadék állapotú résztől vonja el, ezáltal a hűtőközeg jelentősen lehűl. Az 
elpárologtatóba való belépéssel, a kiindulási nyomás és hőmérséklet elérésével a 
körfolyamat záródik. [89] 
Hőszivattyúval tehát egy kis hőmérsékletű hőforrás hőenergiájának egy nagyobb 
hőmérsékletű hőfelvevő közegbe való átvitele csak hajtóenergia-felhasználással oldható 
meg. A hűtő körfolyamat és a hőszivattyús körfolyamat csak a felhasználás módjában 
különbözik. A kondenzátorban fűtés céljára QF fűtőteljesítmény áll rendelkezésre, 
amely két részből tevődik össze: 

- az elpárologtatón keresztül a hőforrásból felvett Q0hőteljesítmény, 
- illetve a Phajtóteljesítmény, amelynek segítségével a felvett hőenergiát egy 

nagyobb hőmérsékletszintre emeltük. [89] 
A hőszivattyús folyamatot az ε fajlagos fűtőteljesítmény vagy más néven a fűtési 
teljesítménytényező alapján értékelik, amely a QF fűtőteljesítmény és a P 
teljesítményfelvétel hányadosa. [89] 
 

 
5.15 ábra: Hőszivattyú COP, SPF teljesítménytényező, fűtési tényező értékeinek 

definíciója 
Forrás: [84] 
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Így tehát a hőszivattyúolyan berendezés, amely kis hőmérsékleten (hideg oldalon) 
hőáramot vesz fel, továbbá felveszi a működéséhez szükséges energiát, és e két 
energiaáram összegét nagyobb hőmérsékleten (a meleg oldalon) mint hasznosítható 
hőáramot rendelkezésre bocsátja. Ez a meghatározás egyaránt érvényes a 
kompresszoros elv, a szorpciós elv, valamint a Peltier-effektus szerint működő 
hőszivattyúkra. [89] 
A hőszivattyús körfolyamat megvalósításához a hőszivattyú mellett még ún. külső 
részegységekre is szükség van. A hőszivattyú külső részegységei mindazok a készülékek 
és szerelvények, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a hőforrást hasznosíthassuk, és a 
hőfogyasztóval egy korszerű, gazdaságos és a folyamat szempontjából is megfelelő 
kapcsolat jöhessen létre. A hőszivattyú-készülék sorozatban előállított, szállítható és 
beszerelésre kész, a teljes hűtőközeg-körforgalmat megvalósító hőszivattyú, mely 
hajtással, biztonsági és szabályozószerelvényekkel is fel van szerelve. Kompakt és split 
kivitelt különböztetünk meg. [89] 
A hőforrás-hasznosító berendezés egy olyan készülék, amely egy hőforrás 
hőenergiájának elvonására, valamint a hőforrás és a hőszivattyú hideg oldala között a 
hőhordozó közeg szállítására szolgál, és minden segédberendezéssel el van látva. 
Hőforrásnak tekinthető minden olyan anyag, amelyből hőenergiát lehet elvonni. 
A hőfelhasználó berendezés magában foglalja azokat a készülékeket, amelyek a 
hőhordozó közeget a hőszivattyú meleg oldalától a hőfelhasználóhoz (teremfűtés, 
használati melegvíz-készítés, uszodák vizének melegítése stb.) szállítják, és tartalmazza 
a hőelosztó és a segédberendezéseket is. A hőszivattyús berendezés magába foglalja a 
hőforrás-hasznosító berendezést és a hőszivattyús körfolyamatot megvalósító 
berendezést, amelyet vagy kompakt hőszivattyú-készülék vagy összeszerelhető kivitelű 
hőszivattyú felhasználásával alakítanak ki. A hőszivattyúval ellátott fűtőberendezés a 
hőszivattyús berendezésből és a hőfelhasználó berendezésből áll. [89] 
Tehát a hőszivattyú elvi alapjai a termodinamika második főtételéhez 
kapcsolódnak. A második főtétel kimondja, hogy a hő- és mechanikai munka átalakítá-
sának a feltétele, hogy a hő két különböző hőmérsékleten álljon rendelkezésre, vagyis a 
hőnek mechanikai munkára való átalakításához hőmérséklet-különbségre 
(potenciálkülönbségre) van szükség. A hőszivattyú az átalakítás fordítottját hajtja végre: 
mechanikai energia befektetésével hőt állít elő, a hőtermelés kapcsán pedig olyan 
hőmérséklet-különbséget hoz létre, amelynél az alsó hőmérsékletszintet a környezet, a 
hőforrás, a magasabb hőmérsékletet pedig az ún. hasznos hő képviseli. [76] 
A hőszivattyú tehát a természetes hőáramlással ellentétes irányú körfolyamatban a 
környezet, az alacsony hőmérsékletű hőforrás hőjét emeli mechanikai munka befektetése 
árán egy magasabb hőmérsékleti szintre, egy olyan értékre, amelyen a hő már 
hasznosítható. A hőszivattyú működésmódját tekintve megegyezik a hűtőgépekkel, főbb 
berendezései a kapcsolási ábra szerint: kompresszor, elpárologtató, kondenzátor, 
fojtószelep. A két gép között a különbség a körfolyamat hőmérséklethatáraiban és a 
felhasználás céljában van. 
A hőszivattyú működését bemutató körfolyamati 5.17 ábra a legegyszerűbb 
kompresszoros rendszert ismerteti. Itt a munkaközeg az elpárologtatóban a TH 
hőmérsékletű környezetből vesz fel Q0 hőmennyiséget. Ennek a hőfelvételnek a hatására 
a cseppfolyós halmazállapotú munkaközeg elpárolog, majd bekerülve a kompresszorba 
nyomása és a hőmérséklete megnő. A nagy nyomású és hőmérsékletű gőz a 
kondenzátorban visszacseppfolyósodik, azaz kondenzálódik, miközben a hasznos Qc 
hőmennyiséget fűtési célokra leadja. A nagynyomású kondenzátoroldalt a gyakorlatban 
egy fojtószelep köti össze a kisnyomású elpárologtatóval. [76] 
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5.16 ábra: Hőszivattyú termodinamikai munkafolyamatai és jellemzésük 

Forrás: [83] 
 

5.6. Üzemvitel 

Az 5.Hiba! A hivatkozási forrás nem található. bemutatja a T-s diagramban a 
Carnot-körfolyamatot az egycélú és többcélú hőszivattyúk vagy más néven a hűtőgép, 
fűtőgép (hőszivattyú) és fűtő-hűtő gép esetén. Az egycélú hőszivattyú olyan fűtőgép, 
ahol a kondenzátoroldalon termelt hőmennyiség jelenti a hasznos szolgáltatást, nem 
pedig az elpárologtató hűtésre. [76] 
A többcélú hőszivattyú olyan fűtő-hűtőgép, ahol a gép egyidejűleg hűtési és fűtési 
feladatot is ellát. A hőszivattyús hőszolgáltatás a szokásos energiaátalakításokról abban 
tér el, hogy több energiát kapunk a felső hőfokszinten, mint amennyit mechanikai munka 
alakjában a körfolyamatba befektettünk. A körfolyamat jól jellemezhető a fajlagos 
teljesítménytényezővel, ami azt jelenti, hogy egységnyi munkabefektetéssel 
(teljesítménnyel) a kondenzátoroldalon mennyi a szolgáltatható hőmennyiség 
(hőteljesítmény), illetve az elpárologtatónál mennyi a hűtési hőmennyiség 
(hűtőteljesítmény). [76] 

 (5.1) 

 (5.2) 
 

 (5.3) 
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Például egy hőszivattyú fajlagos fűtési teljesítménytényezője: EFG = 5 KW/KW. 
Ez azt jelenti, hogy 1 KW befektetett villamos teljesítményből a hőszivattyú 
nagynyomású oldalán, a kondenzátornál 5 KW hőteljesítményt érünk el. Az 5.18 ábrán 
látható a Carnot-körfolyamatra vonatkozóan a hűtő-, fűtő- és egyidejű fűtő-, hűtő-
teljesítménytényező értékei, amikor az elpárolgás hőmérsékletértéke konstans 
(állandóan ± 0 °C). [76] 
 

 
5.17 ábra: Hőszivattyú egyszerűsített kapcsolási sémája 

Forrás: [76] 
 
QO alsó hőfokszinten felvett hőmennyiség: elpárologtatóban felvett hő, 
W  befektetett munka, 
QC felső hőfokszinten leadott hőmennyiség: kondenzátorban leadott hő. 
1-2:  izotermikus állapotváltozás: elpárologtatóban 
2-3:  izentropikus állapotváltozás: kompresszorban 
3-4:  izotermikus állapotváltozás: kondenzátorban 
4-1:  izentropikus állapotváltozás: expanziós berendezésben 
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5.18 ábra: Hőszivattyú egyszerűsített kapcsolási sémájafűtő- és egyidejű fűtő-hűtő 

teljesítménytényező a Carnot-körfolyamatra: TO = konstans 
Forrás: [76] 

 
Az 5.19 ábrán a Carnot-körfolyamatra vonatkozó fűtési teljesítménytényező értékeit 
lehet leolvasni különböző elpárolgási és kondenzációs hőmérsékleten. 
 

 
5.19 ábra: Carnot-körfolyamatra vonatkozó fűtési teljesítménytényező értékein 

különböző elpárolgási és kondenzációs hőmérsékleteken 
Forrás: [76] 
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5.7. Monovalens és bivalens üzemvitel 

A monovalens (egyértékű) fűtési rendszerekben az épület fűtési hőszükségletét a 
hőszivattyú egyedül fedezi (a. részlet). A bivalens (kétértékű) fűtési rendszerekben két 
hőfejlesztő működik, egy hőszivattyú és egy kiegészítő konvencionális hőfejlesztő: 
melegvíz-kazán, villamos bojler stb. A bivalens rendszernek három alapváltozata van. 
[90] 
Az alternatívbivalens rendszerben a hőszivattyú csak a kis terheléseknél működik, és 
bizonyos terheléshatár fölött a kiegészítő fűtőberendezés veszi át a teljes szerepet. A 
kiegészítő fűtőberendezés teljesítménye ebben a kapcsolásban a maximális hőterhelés 
fedezésére is elegendő kell, legyen. A sorosbivalens rendszerben a hőszivattyú viszi az 
alapterhelést, és a kiegészítő fűtés csak akkor kapcsolódik be, ha a hőszivattyú egyedül 
már nem képes a teljes feladatot ellátni. Ilyenkor a kiegészítő fűtés csak a fűtési 
hőszükséglet és a hőszivattyú fűtőteljesítménye közti differenciát veszi át, teljesítménye 
csak ennek kell,megfeleljen. [90] 
A alternatív/sorosbivalens kapcsolású rendszerben a fűtést a szezon kezdetén a 
hőszivattyú egyedül látja el. A hőszükséglet növekedésekor egy bizonyos határig a 
hőszivattyú és a kiegészítő fűtőberendezés soros kapcsolásban együtt üzemel, majd 
amikor a hőszivattyú részterhelést sem képes fedezni, lekapcsolódik, és a teljes fűtési 
hőterhelést a (maximális fűtési hőigény ellátására méretezett) kiegészítő fűtés veszi át. 
[90] 
Az épületek fűtésének hőigénye alapvetően a külső és a belső hőmérséklet különbségétől 
függ, és a fűtési szezon alatt közelítően ezzel arányosan változik. A maximális hőigényt 
(QH = 100%) nálunk általában –15 °C külső hőmérsékletre állapítják meg, a belső 
hőforrások (személyek, világítás stb.) hőfejlesztésének köszönhetően pedig +12 és +13 
°C-nál nagyobb környezeti hőmérsékletek esetén a fűtésre általában még nincs is 
szükség. Az épületek fűtési hőigényének a külső hőmérséklettel való összefüggését az 
ábra szemlélteti. Az épület változó hőigényét a melegvizes fűtési rendszereknél megfelelő 
tömegáramú (m) és a fűtési hőcserélők rendszerének megfelelő (tv1) előremenő 
hőmérsékletű víz előállításával és keringetésével biztosítják. [90] 
 
5.8. Épületgépészeti felhasználás 

A 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint a hőszivattyús energiaellátást illetően a 
következőket kell megvizsgálni [88]: 

- milyen forrásoldal jöhet számításba fűtési üzemmódra, elérhető-e a méretezést 
megalapozó hiteles geológiai adat (adatok hiánya esetén biztonságos, kedvezőtlen 
helyzetet feltételező becslés alkalmazható); 

- szükség van-e kiegészítő hőtermelő berendezésre és amennyiben igen, akkor 
milyenek a lefedési arányok; 

- a kiegészítő hőellátás milyen energiahordozóval biztosítható és a lefedési arányok 
alapján számított fajlagos primerenergia-igény mekkora. 
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5.3 táblázat: Villamos üzemű hőszivattyúk Ck teljesítménytényezője 

Hőforrás / Fűtőközeg Fűtővíz 
hőmérséklete Teljesítménytényező CK 

Víz / Víz 
55/45 0,23 

35/28 0,19 

Talajhő / Víz 
55/45 0,27 

35/28 0,23 

Levegő / Víz 
55/45 0,37 

35/28 0,30 

Távozó levegő / Víz 
55/45 0,30 

35/28 0,24 
Forrás: [88] 

 
A 2002/91/EC direktíva 5. cikkelye, amely az új épületekre vonatkozik, szerint az 
1000 m2-nél nagyobb alapterületű épületek esetén az építkezés megkezdése előtt meg 
kell vizsgálni a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági feltételeit 

- a megújuló energiaforrások alkalmazásának; 
- a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés alkalmazásának; 
- a távfűtés és távhűtés alkalmazhatóságának; 
- a hőszivattyúk alkalmazhatóságának. 

Az épületgépészeti rendszerek energiatudatos korszerűsítése során a fenti tényezők 
vizsgálata azért is fontos, mert az EU elvárása az, hogy az újonnan csatlakozott 
országokban az összes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások arányát 
2010-ig a jelenlegi átlag 6 %-ról 12 %-ra kell növelni. A fenti rendszerekkel elérhető, 
illetve kiváltható energia meghatározásával jelen segédletben nem foglalkozunk 
részletesen. [88] 
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5.20 ábra: Hőszivattyú üzemvitel monovalens módon 

 

 
5.21 ábra: Hőszivattyú üzemvitel alternatív bivalens módon 

 
5.22 ábra: Hőszivattyú üzemvitel párhuzamos bivalens módon 

Forrás: [9] 

 
5.23 ábra: Hőszivattyú COP, SPF teljesítménytényező, fűtési 
tényező értékeinek definíciója tartamdiagramon értelmezve 

Forrás: [9] 
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5.24 ábra: Levegő-levegő hőszivattyú alkalmazása családi ház energetikai rendszerében 

 
5.8.1.1. Hőszivattyúkcsoportosítása hőforrás szerint 

Talajkollektoros rendszer esetében akár több száz méter hosszú speciális kemény PVC-
köpennyel ellátott rézcsöveket vagy polietiléncsöveket fektetnek le 1,5-2 méter mélyen. 
Hátránya, hogy nagy felületen (a fűtött alapterület 1,5–3-szorosát) kell talajmunkákat 
végezni a telken a csövek lefektetésekor, ezért leginkább új építésű házak esetén jöhet 
szóba. Segítségével négyzetméterenként körülbelül 20-30 Wattnyi energiát nyerhetünk. 
Ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától és az esetleges talajvíztől. 
Talajszondás rendszer esetén körülbelül 15 cm átmérőjű, 50-200 méter hosszú lyukat 
fúrnak a földbe leginkább függőlegesen. Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt 
rendszerben cirkulál a hűtőközeg. 200 méteres mélységben kb. 17 °C hőmérsékletű is lehet 
a Föld. Lehet két- vagy háromkörös rendszer, attól függően, hogy a szondában közvetlenül 
a hűtőközeg áramlik, vagy fagyálló folyadék adja át közvetetten hőjét a hűtőközegnek. A 
szondák speciális esete az energiakaró: több szondát egymás mellé helyezve nyáron 
eltárolják a például szolárisan nyert hőenergiát a földben, amit télen hasznosítanak. 
Különösen nyári hűtési igény esetén, ill. ipari méretekben gazdaságos. Nagyságrendekkel 
mélyebb szondák esetén (1000-2000 méter) már nem a talajrétegekben eltárolt napenergia 
kerül közvetetten hasznosításra, hanem elsősorban a geotermikus energia. A Föld 
középpontjában lejátszódó reakciók hője a felszín felé áramlik, ezért minél mélyebb a fúrt 
kút, annál nagyobb a kúttalp körüli réteg hőmérséklete. Ez a hőmérséklet a geotermikus 
gradienstől függ, (egy kilométerrel mélyebben mennyivel melegebb a földkéreg). Ez 
hazánkban 60°C/km körüli érték, szemben a 30°C/km-es európai átlaggal. 
Masszív abszorber (betonépítmény) föld alatti vagy föld feletti beton vagy téglafalba 
betonlemezben műanyag csőkígyót helyeznek el. Külön e célra épített szoborszerű elemek 
vagy támfalak, homlokzati betonfelületek is felhasználhatóak. 
A működés elve hasonló a talajkollektorokhoz. A beton jól vezeti a hőt, tömege alkalmas a 
hő tárolására. Segít a levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, a napsugárzást közvetlen is 
hasznosíthatja. 
Talajvíz. A talajvízkútból búvárszivattyúval nyert víz hőjének elvonása után a vizet vagy 
egy másik kútba, vagy felszíni vízbe (patak, tó, folyó) vezetik, vagy elszivárogtatják földbe 
fektetett dréncsöveken át. 
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A talajvíz állandó hőmérséklete (7°C – 12°C) és jó hővezetőképessége révén ideális 
hőforrás. További speciális alkalmazás, amikor hőforrásként egy tó szolgál. Ebbe helyezik el 
körkörösen a kollektorként szolgáló csöveket. 
 

 
5.25 ábra: Talajkollektoros víz-víz hőszivattyú alkalmazása családi ház energetikai 

rendszerében 
Forrás: [82] 

 

 
5.26 ábra: Talajszondás víz-víz hőszivattyú alkalmazása családi ház energetikai 

rendszerében 
Forrás: [82] 
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5.27 ábra: Víz-víz hőszivattyú alkalmazása családi ház energetikai rendszerében 

Forrás: [82] 
 

 
5.28 ábra: Levegő-víz hőszivattyú alkalmazása családi ház energetikai rendszerében 

Forrás: [82] 
 
Levegő. A külső levegőt ventilátorok szívják be, és a hőszivattyú hűti le. Hátránya, hogy a 
levegő hőmérséklete nem állandó, így a rendszer hatékonysága is változó, illetve a 
ventilátorok által keltett zaj is problémát jelenthet. 
Felhasználásra kerülhet még a ház pincéjének levegője is. Központi szellőztető-rendszerrel 
ellátott, légmentesen szigetelt ház esetén a kifúvásra kerülő elhasznált levegő is 
használható hőforrásként, vagy a befúvásra kerülő levegőt melegítve, vagy a fűtési 
rendszerre rásegítve. (Ennél egyszerűbb megoldás a hőcserélők alkalmazása, ahol a kifúvott 
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meleg és a beszívott hideg levegő egy nagy felületű berendezésen átadja át a hőt anélkül, 
hogy keveredne). 
Hulladékhő. Számításba jöhet hőforrásként a szennyvíz, az elhasznált termálvíz. Előbbire 
magyarországi példa a szekszárdi kombinát, ahol a 22°C-os szennyvíz a hőforrás, míg 
utóbbira a harkányi gyógyfürdő, melynek 32-35 °C-os elfolyó vizét használják fel két, 
egyenként 1100 kW-os hőszivattyúval. 
A következő ábrákon bemutatjuk egyszerű kapcsolásokon keresztül a hőszivattyú 
lehetőségeit a kisnyomású és nagynyomású oldalaknál alkalmazott és mozgatott, szekunder 
oldali közegek figyelembevételével: 

- direkt kompresszoros hőszivattyú, folyadék-folyadék közegpárral: 
pl. víz->víz hőszivattyú 

- direkt kompresszoros hőszivattyú, gáznemű-folyadék közegpárral: 
pl. levegő->folyadék hőszivattyú 

- direkt kompresszoros hőszivattyú, folyadék-gáznemű közegpárral:  
pl. víz->levegő hőszivattyú 

- direkt kompresszoros hőszivattyú, gáznemű-gáznemű közegpárral:  
pl. levegő->levegő hőszivattyú 

- indirekt kompresszoros hőszivattyú, folyadék-folyadék közegpárral:  
pl. víz->víz hőszivattyú 

- indirekt kompresszoros hőszivattyú, folyadék-gáznemű közegpárral:  
pl. víz->levegő hőszivattyú 

- indirekt kompresszoros hőszivattyú, gáznemű-folyadék közegpárral:  
pl. levegő->víz hőszivattyú 

- indirekt kompresszoros hőszivattyú, gáznemű-gáznemű közegpárral:  
pl. levegő-»levegő hőszivattyú 

Természetesen elképzelhető egy vagy két oldalról többszörösen indirekt hőszivattyús 
kapcsolás is, azonban ezek előfordulása igen ritka. 
 

 
5.29 ábra: Víz-víz direkt kompresszoros hőszivattyú 

Forrás: [76] 
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5.30 ábra: Víz-levegő direkt kompresszoros hőszivattyú 

Forrás: [76] 
 

 
5.31 ábra: Levegő-levegő direkt 

kompresszoros hőszivattyú 
Forrás: [76] 

 
5.32 ábra: Víz-levegő direkt 
kompresszoros hőszivattyú 

Forrás: [76] 
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5.33 ábra: Víz-víz indirekt kompresszoros 

hőszivattyú 
Forrás: [76] 

 

 
5.34 ábra: Víz-levegő indirekt 
kompresszoros hőszivattyú 

Forrás: [76] 

 
5.35 ábra: Levegő-levegő indirekt 

kompresszoros hőszivattyú 
Forrás: [76] 

 
5.36 ábra: Levegő-víz indirekt 

kompresszoros hőszivattyú 
Forrás: [76] 
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5.9. A hőszivattyú jövője 

Sokak szerint a jövő energetikájában óriási szerepe lesz alternatív energiaforrásoknak. A 
hőszivattyú jelentheti az áttörést ezen a területen, amennyiben a közeljövőben sikerül a 
minimálisan fellépő működési energiaigényét megújuló energiaforrásból ellátni. 
Jelentősége nem csak lakossági szinten, pontszerű épületek energiaigényének ellátásában 
jelentkezhet, hanem nagyobb léptékű szigetüzemű település vagy országszintű energetikai 
rendszerbe is illeszthető, mint nagyobb, meghatározó hőforrás. 
A nagyobb léptékű szigetüzemmel, autonómiával foglalkozó energetikai jövőképek rendre 
megemlítik, mint a jövő egyik legvalószínűbb hőtermelőjét. Az alacsony 
energiafelhasználású épületek térnyerésével, a hőigények csökkenésével, terjedése 
egyértelműen exponenciálisra prognosztizálható. Sokoldalúságának köszönhetően temérdek 
lehetőség nyílik hőforrásoldalának táplálására. Legyen szó akár kerti kútról, talajszondáról, 
talajkollektorról, napenergiáról, levegőről, vízről. 
 

 
5.37 ábra: Hőszivattyú mint a jövő egyik hőenergia-termelője egy már kevésbé futurisztikus 

autonóm településen 
Forrás: [81] 
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6. A BIOMASSZA ÉPÜLETENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA 

6.1. A biomassza mint energiahordozó 

Magyarországon a megújuló energiaforrások felhasználásán belül a biomasszának 
meghatározó szerepe van, mivel nagy mennyiségű mezőgazdasági hulladék áll 
rendelkezésre. A megújuló energiafelhasználás 91%-át a biomassza-felhasználás adja ki, ez 
összesen 49,7 PJ-t jelent. Kis energiasűrűségű biomassza esetében a decentralizált 
felhasználás előnyösebb, ennek ellenére ma még a széntüzelésű erőművek átalakított 
blokkjaiban történik általában a biomassza-égetés.[91] 
Jelenleg Magyarországon hat erőmű működik1, melyekben biomassza-égetéssel állítanak elő 
villamos energiát. Távfűtőrendszerek összesen 20 MW teljesítménnyel működnek, de a nagy 
erőművek biomassza-alapanyag lekötései miatt ezek csak nehezen jutnak fűtőanyaghoz. 
[91] 
A biomassza szerves anyag, amely főként szén- (C), hidrogén- (H), oxigén- (O) tartalmú. 
Tökéletesen alkalmas a fosszilis energiahordozók helyett, hiszen ásványi és energetikai 
hasznosítás szempontjából kevés környezetre káros anyagot tartalmaz, mint például 
nitrogén (N), kén (S), klór (Cl). Nagy előnye még a fosszilis energiahordozók szemben, 
hogy energiatermelés-többlet CO2-kibocsátás nélkül végezhető. Energetikai hasznosításának 
módja több tényezőtől is függ, például az eredetétől (állati, növényi, vegyes), 
halmazállapotától (folyékony, szilárd, iszap) és a fűtőértékétől. 
A növényi eredetű biomassza elsődleges biomassza, amely erdőgazdálkodás vagy 
mezőgazdálkodás fő-, illetve mellékterméke. Halmazállapota szilárd, alakja és mérete 
változó. 
Az állati eredetű biomassza lehet elsődleges(zsírok, fehérjék), másodlagos (állattartás 
melléktermékei) eredetű is. 
A vegyes eredetű biomasszában, keverten találhatók a növényi és állati biomasszák. 
A biomasszákat érdemes háromféle csoportba sorolni, az egymástól különböző gazdasági 
jellemzők miatt: többéves energetikai ültetvények, egyéves energiaültetvények, 
melléktermékek. [93] 
 
  

                                          
1 Energia Klub: Megújuló Energia Magyarországon 2008 
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6.1 ábra: A biomassza energiahasznosítási lehetőségei 

Forrás: [92] 
 
A biomassza energetikai hasznosítási lehetőségei rendkívül sokrétűek, a kész tüzelőanyag 
halmazállapota lehet szilárd, folyékony vagy gáznemű, ennek megfelelően a felhasználás is 
változatos: az erőművi felhasználástól a közlekedésen keresztül egészen az épületben való 
felhasználásig terjed (6.1 ábra). 
 
6.1.1. A szilárd biomassza-tüzelés jellemzői, alapanyagok, források 

A szilárd növényi anyagok közvetlen eltüzelésének technológiája a biomassza energetikai 
célú hasznosításának egyik leggyakoribb módja. A felhasználható alapanyagok köre igen 
széles, biztosítva így elsősorban a helyi alapanyagok felhasználását. 
Az alábbiakban sorra vesszük a legjellemzőbb alapanyagokat, bemutatva azok főbb 
tulajdonságait. 
 
6.1.1.1. Hagyományos erdőgazdálkodás 

Az erdei tűzifa az egyik legalapvetőbb alapanyaga az energetikai célra hasznosított szilárd 
biomasszának. Energetikai szempontból olyan erdészeti melléktermékek is a főtermék 
kategóriájába kerülnek, mint az ún. apadék, mely az ipari célú fakitermelés során a szálfák 
letisztítása során marad vissza, vagy a lehulló ágak, gallyak. Az előbbi összegyűjtése 
viszonylag egyszerű, míg az utóbbi esetben ez problémás lehet, ráadásul a tápanyag-
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utánpótlás szempontjából a gallyak esetében nem mindegy mennyit veszünk ki az erdőből. 
Az erdőgazdálkodásból származó faanyag mennyisége az állami erdészeteknél az éves 
kitermelési ütemezés függvénye. A magánerdők esetében ez szinte teljesen egyedi, a 
hatóságok csak kis rálátással rendelkeznek az itt keletkező mennyiségek, illetve a 
környezetvédelmi szabályok betartása tekintetében. 
 
6.1.1.2. Energiaerdők és fás energetikai ültetvények 

Az energiaerdő fogalmát gyakran keverik az energetikai ültetvénnyel. A kettő között az az 
alapvető különbség, hogy míg az előbbi a hagyományos erdőgazdálkodás alá tartozik, addig 
az utóbbi gyakorlatilag a fásszárú mezőgazdasági ültetvénygazdálkodás kategóriájába 
sorolható. Az köti össze őket, hogy mindkét esetben az energetikai szempontoknak kedvező 
fafajokat ültetik, ami általában gyorsabban növő és nagyobb tömeghozamú a hagyományos 
erdőkkel szemben. A kettő természetesen más-más szabályozás alá esik, hisz míg az 
energiaerdő a hatályos erdőtörvény alá tartozik, addig az energetikai célú faültetvényre 
speciális szabályok vonatkoznak, hisz itt többféle, ún. mini (1-4 év), midi (5-10 év), rövid 
(10-15 év), közepes (15-20 év) és hosszú (20-25 év) vágásfordulóval dolgozhatnak. A 
leggyakrabban e célból termesztett fafajták hazánkban a gyertyán, juhar, hárs, fűz, éger, 
nyír és az akác, illetve ültetvények esetében ezek hibridjei. 
 

  
Repce[95] Kender[96] Tritikalé [97] 

 
Magyar árva rozsnok [98] Pántlikafű [99] Kínai nád [100] 

 
6.2 ábra: Példák lágyszárú energianövényekre 

Forrás: [94] 
 

6.1.1.3. Lágyszárú energetikai ültetvények 

A szilárd biomassza-tüzelés egyik speciális, viszonylag új alapanyagait képezik a különböző 
gabonaszalma, fű vagy a nád. Néhány példát mutat a 6.2 ábra. A szalma kivételével ezeket 
szintén célirányosan az energiatermeléshez szükséges igények kiszolgálása érdekében 
nemesítik, így itt is fő szempontok a tömeghozam, a fűtőérték és a gyakori 
betakaríthatóság. A fásszárú ültetvényekkel szemben az egyik fő különbség és egyben 
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előny, hogy a lágyszárúak termesztéséhez és betakarításához nincs szükség újabb gépek 
kifejlesztéséhez, hiszen az egyébként a szántóföldi gabonatermesztésben használtak 
átalakítás nélkül itt is jók. Ráadásul energetikai célra az év eleji, téli időszakban érdemes a 
növényeket betakarítani, mivel ilyenkor a legkisebb a szárakban a nedvességtartalom. 
Ebben az időszakban pedig a mezőgazdasági betakarítógépeket nem használják, így nagy 
előny, hogy azok éves kihasználtsága növelhető. Hátrány viszont, hogy míg a termesztés és 
betakarítás nem igényel új infrastruktúrát, addig a felhasználás igen. A fás növények 
tüzelésével szemben ugyanis itt nem beszélhetünk akkora hagyományokról, ezért, illetve a 
kémiai összetevők miatt a tüzeléstechnikában a hagyományos kazánokkal szemben újakra 
van szükség. [91] 
 
6.1.1.4. Kertészeti hulladék 

Venyige és nyesedék egyes kertészeti tevékenységek, gyümölcstermesztés és szőlészet 
melléktermékeként keletkezik. Szakirodalmi adatok szerint a szőlővenyige előfordulására 
országosan is és területegységre vetítve is nagyon eltérő adatokat adnak meg: mennyisége 
hazánkban 500 ezer és 1,5 millió tonna között változik, míg hektáronként 0,3–2,5 t értékek 
fordulnak elő. 
 
6.1.1.5. Szalma 

Gabonaszalma, azaz a szántóföldi gabonatermesztés mellékterméke valamennyi művelés 
alatt álló gabonaterületen keletkezik. A szalma elméleti készletét bizonyos feltételek 
korlátozzák, melyek a következők: 

 a szalma egy részét a szántóföldön a talajba kell forgatni, másrészt számolni kell az 
állattenyésztési célú felhasználással is. 

 szalmahozamok nyilvánvalóan függenek a különböző szántóföldi növénykultúráktól. 
Az észak-alföldi régió adottságai a bioenergiát szolgáltató termékek alapanyagának 
előállítása terén az országos átlagnál kedvezőbbek, hiszen az átlagnál magasabb a 
mezőgazdasági hasznosítású földterületek aránya. 
Dániában a gabona termesztése során keletkező szalma mennyisége egy évben átlagosan 
eléri a 6,3 millió tonnát, de ez az érték az időjárástól függően 30%-kal több vagy kevesebb 
is lehet. Egy átlagos évben a keletkező szalmamennyiségből kb. kétmillió tonnát használnak 
fel energiatermelésre, kapcsolt hő- és villamosenergia- (CHP) termelés formájában. 
A 6.1 táblázatban összefoglaljuk az eddig ismertetett alapanyagok jellemző fűtőértékét, 
illetve feltüntettük a fapellet és fabrikett fűtőérték-jellemzőit is. 
A táblázatból kiolvasható, hogy minél nagyobb a feldolgozottság foka, annál magasabb 
energiatartalmat kapunk. Ez az egyik legfontosabb érv, ami a brikettálás és a pelletálás 
mellett szól. 
Fontos szempont még az anyagok nedvességtartalma. A táblázatban szereplő értékek 15%-
os nedvességtartalomra vonatkoznak, de betakarításkor ennél jóval magasabb a 
nedvességtartalom (30-45%). A növekvő nedvességtartalom csökkenti a fűtőértéket, ezért 
amikor fűtőértékről és összehasonlításokról beszélünk, elengedhetetlen, hogy tudjuk, adott 
érték milyen nedvességtartalom mellett lett meghatározva. Az erdei tűzifa, illetve az 
ültetvényekről származó faanyag nedvességtartalma betakarításkor 40% körül alakul, 
amely igény szerint csökkenthető az anyag szárításával. [91] 
 
  



167 

6.1 táblázat: Szilárd biomassza-alapanyagok fűtőérték-jellemzői 

Alapanyag típusa 
Fűtőérték 

(MJ/kg, víztartalom = 15%) 
Erdészeti apadék 15,6 
Faültetvények anyaga 15,4 
Erdei tüzifa 18,5 
Energiafű 15 
Gabonaszalma 14,3 
Fabrikett 18 
Fapellet 20 

 
6.1.2. Feldolgozott biomassza: pellet és brikett 

Ausztriában és Németországban már háztartási szinten is igen népszerű biomassza-tüzelés 
legelterjedtebb alapanyagai a faapríték mellett a szintén, döntően fából nyert különböző 
tömörítvények, a brikett vagy a pellet. Ezek sokféle alapanyagból előállíthatók. A 
leghatékonyabb és a legolcsóbb akkor lehet, pl. a pellettüzelés, ha az alapanyagot 
valamilyen hulladékból, például faipari melléktermékekből, forgácsból készítik. 
Értelemszerűen ekkor jóval kisebb az energia- és az anyagi befektetés, mint ha direkt erre a 
célra kellene növényeket termeszteni. Ráadásul kettős célt valósítunk meg, hiszen úgy 
nyerünk hasznos energiát, hogy közben a hulladékhasznosítást is megoldjuk. 
 

 
6.3 ábra: A pellet 

 
6.4 ábra: A brikett 

 
A pellet a növényi alapanyagokból, fás- és lágyszárúakból egyaránt sajtolással, préseléssel 
nyert 6-12 mm átmérőjű henger alakú granulátum, melynek igen jók a fizikai tulajdonságai 
(alacsony 10-15%-os nedvességtartalom, 17-19 MJ/kg fűtőérték, 1% körüli hamutartalom 
stb.). A briketthez képest csupán annyi a különbség, hogy a brikett átmérője nagyobb, 100-
155 mm, egyébként a többi tulajdonsága és az előállítás módja is hasonló. 
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6.2 táblázat: Szilárd biomassza-alapanyagok fűtőérték-jellemzői 

Fogyasztócsoport Tüzelőanyag Berendezések 

Lakások, családi házak 
hőellátása 

Pellet, brikett, apríték Kiskazánok 
(20-60 KW), 
kandallók 

Intézmények hőellátása Apríték, kisebb 
egységeknél pelett 

Kiskazánok 
(20-120 KW), 
kazánok (melegvíz; 
120-1000 KW) 

Mezőgazdasági, ipari 
üzemek 

Apríték, esetleg bálázott 
anyag 

Kazánok (melegvíz, 
gőz, forróvíz, 
termoolaj) 
(0,2-10 MW) 

Távhőszolgáltatás, 
erőművek 

Apríték, nagybála Kazánok 

Forrás: [101] 
 
A pellet a többi biomasszához hasonlóan igen széleskörűen alkalmazható hő- és 
villamosenergia-termelésre, vagy akár kapcsoltan a kettő együttes előállítására is. A 
leginkább elterjedt alkalmazási mód a hőtermelés különböző méretű kazánokban. [91] 
Az alábbiakban ismertetünk néhányat a legfontosabb előnyeiből [91]: 

 Környezetvédelem: A fosszilis tüzelőanyagok közül a leginkább környezetbarátnak 
tekintett földgáztüzelésnél is mintegy 90%-kal kevesebb üvegházhatású-
gázkibocsátással számolhatunk egységnyi megtermelt energiára és a teljes 
életciklusra vetítve. 

 Kényelem: A piacon jelenleg forgalmazott pellettüzelő kazánok kialakításánál az 
egyik fő szempont, hogy legalább olyan komfortot tudjanak biztosítani, mint amit a 
fogyasztók a földgáztüzelésnél megszoktak. Ezért ma már a kazánok mellé a 
tüzelőanyagot automatikusan adagoló, kiegészítő berendezések széles skáláját 
kínálják. Egy családi ház éves hőenergia-igényének kiszolgálásához szükséges 
pelletmennyiség tárolásához nincs szükség nagyobb tárolóra, mint a korábbi 
széntüzelésnél (3-5m2), ráadásul a pelletforgalmazó cégek vállalják a kiszállítást, 
feltöltést is. A tároló méretétől és a fogyasztástól függően ez évi 1-2 fuvart jelent 
családi házanként. 

 Ellátásbiztonság:Egy már megfelelően kialakított pellettermelő és -forgalmazó piaccal 
rendelkező országban nagy előny, hogy ezáltal csökkenthető az import 
energiahordozók felhasználása, mely egyben távoli piacoktól való gazdasági függést 
is jelent, illetve a helyben megtermelt energiahordozók segítenek új munkahelyeket 
teremteni, a helyben keletkezett hulladékokat hatékonyan ártalmatlanítani stb. 
Magyarországon jelenleg még nem beszélhetünk kialakult piacról, egyelőre a 
kiépülése van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a jövőben további árcsökkenésekre is 
lehet számítani, hisz jelenleg még sok esetben külföldről érkezik a kész pellet. 

 Költséghatékonyság: Az előzőekkel összefüggésben, ahogy nő a tömegtermelés 
aránya hazánkban is, úgy válik egyre inkább kifizetődővé hosszú távon a pellet-
tüzelés is. Ráadásul a versenytárs energiahordozó, a földgáz árának folyamatos 
emelkedése, az ellátás körüli bizonytalanságok egyre jobb helyzetbe hozhatják a 
pelletet és egyéb biomassza tüzelőanyagokat is. Természetesen az árakat ettől 
függetlenül a kereslet-kínálat szabja majd meg, ahogy egyre népszerűbb lesz a 
pellettüzelés, a kínálatnak is lépést kell tartania, ha versenyképes árakat akarunk 
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biztosítani. Mivel megújuló energiaforrásról van szó, esetenként a piaci viszonyoktól 
függően az árak időnként emelkedhetnek is, ezzel szemben a földgáz vagy a 
tüzelőolaj esetében a jövőben árcsökkenésre semmiképpen, legfeljebb stagnálásra 
számíthatunk. [91] 

 
6.1.3. Gazdaságossági számítás 

A következőkben egy esettanulmány segítségével mutatjuk be a pellettüzeléssel kapcsolatos 
számításokat. Minden esetben első lépésként érdemes egy teljes körű energetikai 
átvilágítást végezni. Az energiahatékonyságba fektetett pénz viszonylag rövid időn belül, 1-
7 év alatt megtérülhet. 
Egy 500 m2-es alapterületű üzem éves fűtési igényének költségeit tüntettük fel, 
amennyiben azt pellettüzeléssel valósítják meg. Az egyes értékek természetesen 
cserélhetők, a költségek a hőigénytől, teljesítményigénytől függően változhatnak. [91] 
 
Éves energiaigény: 
Teljesítmény     150 kW 
Pelletkazán ára   3.000 bruttó ezer Ft 
Éves energiaigény   832.000 MJ/év 
Felhasznált pelletmennyiség  50 t/év 
Pellet egységára   50 Ft/kg 
Éves pelletköltség   2500 Ft 
 
A feltüntetett éves energiaigény fiktív, azt egy körülbelül 200kWh/m2/éves 
energiafelhasználás mellett számítottuk, 180 napos fűtési időszakot és napi 10-12 órás 
fűtést feltételezve. Látható, hogy 90%-os kazánhatásfok és 18 MJ/kg fűtőérték mellett az 
adott hőigény mintegy 50 tonna pellet eltüzelésével elégíthető ki. A jelenlegi árakkal 
kalkulálva ez éves szinten 2,5 millió Ft-os fűtőanyagköltséget jelentene, a szállítást és 
egyéb karbantartási költségeket nem számítva. Amennyiben mindezt földgázzal szeretnénk 
megtermelni, akkor annak költsége 2008-as árakkal kalkulálva mintegy 1,6 millió Ft lenne, 
mely egy várható 30%-os gázáremelést figyelembe véve 2,1 millió Ft fölé is mehet. Ez még 
mindig alatta van a pelletre kalkulált értéknek, de egyelőre nem tudjuk a pellet piacán 
milyen folyamatok indulnak el. Kedvezőbb a helyzet, ha a pelletet nem a piacról kell 
beszerezni, hanem faipari üzem esetében adottnak tekinthető a helyben keletkezett 
hulladékok miatt. Ekkor a beruházási költségekhez a kazán mellett egy pelletálóberendezést 
is kalkulálnunk kell a működési, karbantartási költségeivel együtt.[91] 
 
6.1.4. A biomassza-tüzelés berendezései 

Ma már a fatüzelés is csak annyiban tekinthető hagyományosnak, amennyiben maga az 
alapanyag ugyanaz, mint amit elődeink is használtak. Maguk a berendezések belső 
kialakításukban és kezelésükben teljesen eltérnek a hagyományos értelemben vett fa- vagy 
vegyes tüzelésű kazánoktól. Ráadásul a piacon a különböző kazántípusok széles 
spektrumából válogathatunk, attól függően, hogy milyen alapanyagot kívánunk hasznosítani 
és/vagy mindezt mekkora mennyiségben, mekkora hőigény kiszolgálására, szakaszos vagy 
folyamatos üzemre. Az alábbiakban bemutatjuk a hazánkban is már viszonylag széles 
körben elérhető alapanyagok, a szalma, a pellet, a faapríték és a hasábfa tüzelésére 
alkalmas berendezéseket. 
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6.1.4.1. Szalmatüzelő berendezések 

Az intenzív szántóföldi növények termőterületeinek közelében az egyik legkézenfekvőbb, 
energetikai célból értékes alapanyag a szalma. A szalma sokak által csupán mezőgazdasági 
hulladéknak tekintett anyag, de használják az állattenyésztésben takarmányozás vagy 
almozás céljából, illetve a papíriparban is. Tehát van piaca, reálisan csak a felesleges 
mennyiség tüzelésére lehet berendezkedni. Tüzelésénél lehetőség van a betakarítás 
formájához alkalmazkodó berendezésre a különböző méretű bálatüzelő kazánokban. A 
szalmabálák hagyományos rostélyos kazánokban is eltüzelhetők, ha tűzterük úgy van 
kialakítva, hogy a bálák beleférjenek. 
 

 
6.5 ábra: Bála- és fatüzelésű kazán [Celsius CBE 35-55] 

 
A szalmaégetés alapvető tüzeléstechnikai vonzata, hogy folyamatos hőtermelés ugyan 
megvalósítható, de a teljesítmény csak igen kis mértékben változtatható. Ennek az az oka, 
hogy a szalma összetételéből következően az égéshez szükséges oxigén már eredetileg is a 
szárban nagy mennyiségben jelen van, így utólag, oxigénadagolással az égés folyamata már 
csak kevésbé módosítható, szemben a fatüzeléssel. A komfort szempontjából a szalma sem 
marad el sokkal más biomassza tüzelő berendezésektől, hiszen az adagolás vagy a hamu 
ürítése itt is automatikusan megoldható. Az adagolás egyben a hőtermelés szabályozásának 
az alapvető módja, melyre különböző módszereket fejlesztettek ki. Az automatikus 
beadagolás egyik módja, amikor a szalmabálák egy futószalagon érkeznek először egy 
bálabontóba, ahol a szalmát felaprítják és ez az apríték egy csigás adagolón keresztül jut a 
tűztérbe. 
Az igen nagy tárolótérigény miatt a szalmatüzelés inkább farmokon, gazdaságokban, vagy a 
távfűtő, esetleg fűtőerőművekben alkalmazható, épületgépészeti berendezésként nem 
alkalmazzák. A szalmatüzelésben legnagyobb hagyományokkal Dánia rendelkezik, ahol a 
decentralizált energiatermelés egyik fontos technológiája a szalmatüzelés. [94] 
 
6.1.4.2. Hasábfatüzelés 

A hasábfatüzelő, más néven faelgázosító berendezéseket általában egyedi, családi házas, 
vagy kis teljesítményű központi fűtésekhez használják. A berendezések típusát tekintve 
ezek lehetnek kazánok, kandallók, kályhák is. A faelgázosító berendezések lényege, hogy a 
fa elégetése két fázisban megy végbe. Az első fázisban a fa magas hőfokon izzik, és 
tökéletlen égés megy végbe, így a keletkező fagázban még nagy arányban vannak a 
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különböző szénhidrogének és a szén-monoxid. Ezt a magas hőmérsékletű gázt vezetik át 
egy utánégetőbe, ahol szekunder levegőt hozzáadagolva végbemegy a füstgáz elégetése is, 
biztosítva a magas hatásfokú égés követelményeit. 
A faelgázosító kazánban 50-80 cm hosszúságú fahasábok tüzelhetők, és a kazánokat 
általában elég 6-8 óránként egyszer feltölteni. Ebben az időszakban semmilyen kezelésre, 
beavatkozásra nincs szükség, mivel a szabályozás automatikusan történik a hőigények 
szerinti beállításnak megfelelően. Az égés intenzitását a huzat, a ventilátor, a termosztátok 
automatikusan szabályozzák. A faelgázosító kazánokat 18-tól 100 kW teljesítmény közötti 
méretekben készülnek és épületfűtésre alkalmazzák. 
Kiegészítő berendezései, mint minden típusú biomasszakazánnak a különböző hőtároló 
berendezések, bojlerek, puffertartályok, melyek biztosítják a kazán számára a folyamatos 
működést, a fogyasztók számára pedig a fűtés- és melegvíz-használati szokások szerinti 
rendelkezésre állást. [94] 
A faelgázosító kazánokat és kandallókat a későbbiekben épületgépészeti jelentőségük miatt 
részletesen tárgyaljuk. 
 
6.1.4.3. Apríték- és pellettüzelés 

A különböző faapríték-, fabrikett- vagy pelletkazánok technológiája, kialakítása lényegesen 
nem tér el egymástól, itt valóban csak a felhasznált alapanyag különbözik méretében és 
összetételében. Sőt, vannak olyan kazánok, melyekben a rostély dőlésszöge változtatható, 
mely által alkalmas lehet pellet-, illetve kézi adagolással hasábfatüzelésre is. A pellettüzelés 
főbb előnyei a szalma- vagy a hasábfatüzeléssel szemben a kisebb helyigény és a teljes 
mértékben automatizált adagolás lehetősége. A pellettüzelés csak kisebb méretekben, 
családi/társasházak, illetve kisebb üzemek esetében lehet gazdaságos. Nagyobb fűtő- vagy 
erőművek esetén nem érdemes az anyagot pelletálni, mert a többlet energiabefektetés nem 
térül meg. 
A nagyobb térfogatsűrűség és kis méret következtében ugyanakkor a pelletet nagyobb 
távolságra is gazdaságos lehet szállítani, hiszen egységnyi térfogatra vetítve magasabb 
energiatartalmat kapunk. Ez mind a szállítás, mind a tüzelőanyag-tároló kialakításánál 
lényeges szempont. A tüzelőanyag adagolása az aprított szalmához hasonlóan itt is 
általában valamilyen csigás vagy pneumatikus adagolóval történik. A kazánok működése a 
hasábfatüzeléshez hasonlóan szintén teljesen automatizált, az égés és a fűtési teljesítmény 
légbefúvással, ventilátorokkal szabályozott, a pirolízisgázok utánégetésével pedig hasonlóan 
a hasábfatüzeléshez, tökéletes égést érhetünk el. [94] 
A pellettüzelésű kazánokat és kandallókat a későbbiekben épületgépészeti jelentőségük 
miatt szintén részletesen tárgyaljuk. 
 
6.1.5. Biogáz 

Biogáz az állati trágya megfelelő anaerob körülmények közötti rothasztásával állítható elő, 
alapanyaga, természeti erőforrása a tenyésztett állat. A biogáz rendkívül széleskörűen 
felhasználható energiaforrás. Alkalmas a földgáz kiváltására, villamos- és hőenergia-
termelésre és motorhajtóanyagként egyaránt. A biogáz földgáz minőségre történő tisztítását 
követően2 keletkező biometánt be lehet táplálni a földgázhálózatba, ami Németországban és 
Ausztriában jelenleg még kísérletei fázisban van. A tisztított biogáz és biomasszából 
származó gázok földgázrendszerbe való betáplálásának törvényi akadálya itthon is elhárult 

                                          
2 A biometán minőségének meg kell felelnie a MSZ 1648 földgázszabványnak 
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a földgáztörvény 2005. évi módosításával3. A biometán szélesebb körben történő 
elterjedését gátolja azonban, hogy a jelenlegi földgázár alacsonyabb a biometán termelési 
költségénél. Az üzemméret csökkenésével a termelési költségek növekednek, ezért főként a 
nagyüzemi termelésből származó biometán lehet a földgáz alternatívája. A biometán-
termeléshez szükséges mezőgazdasági, élelmiszer-ipari alapanyagok rendelkezésre állnak, 
megfelelő szabályozási környezet kialakításával a hazai földgázfogyasztás reálisan is 
legalább 1%-a kiváltható lenne. 
A biogáz alkalmazható modern blokkfűtőerőművekben hő- és villamosenergia-termelési 
céllal (kogeneráció). A keletkezett hőmennyiség 20-30%-a fermentorok fűtéséhez 
szükséges, a megmaradó hőenergia viszont felhasználható istállók, lakóépületek, 
kertészetek, szárítók fűtésére, nyáron az állattartó telepek hűtésére. Élelmiszer-ipari 
üzemek melegvíz- és gőzigényét is kielégítheti egy biogázüzem. A biogáz-technológia 
további előnye, hogy alkalmazása révén egyidejűleg több kedvező környezeti hatás is 
érvényesül: 

 a biogáz megújuló energiaforrás, amely decentralizáltan áll rendelkezésre 
 a biogáz-technológiának kedvezőek a környezeti hatásai, felhasználása révén 

csökken az üvegházhatású gázok, köztük a metánkibocsátás 
 a biogáztermelés lebontási maradéka egy jó minőségű homogén trágya/iszap, amely 

magas szervesanyag-tartalmának köszönhetően kiválóan alkalmas a fásszárú és 
egyéb energiaültetvények talajának javítására, ezáltal csökkentve a műtrágya és 
végső soron a fosszilis energiahordozók felhasználását. 

Jelenleg Magyarországon több tucat helyen használják fel a biogázt hő- és villamos energia 
termelésére. A legtöbb helyen a biogáz-hasznosító üzemeket szennyvíztisztító telepekre 
telepítették. 2003-ban kezdte el teljes kapacitással a működését a Nyírbátorban felépült, 
európai viszonylatban is jelentős, állattartási és mezőgazdasági hulladékra alapozott 
villamosenergia-termelő biogázüzem. Kedvező támogatási feltételek mellett a 
trágyafelhasználást végző és a különböző élelmiszer-ipari hulladékokat feldolgozó üzemek 
száma is jelentősen növekedhet. Ebbe az irányba hat a szigorodó környezetvédelmi 
szabályozás is, amely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének csökkentése 
érdekében tiltja a trágyalé vizekbe vezetését. 
A biogáz alaposabb tisztításával és a CO2 eltávolításával kapott metándús gáz biometán 
alkalmas gépjárművek meghajtására is. Svájcban és Svédországban már nemcsak 
személyautók és buszok, hanem vonatok üzemeltetésére is használják a biogázt. 
Svédországban a földgáz üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának felét biológiai 
gázból fedezik. A megtisztított biogáz minőségének meghatározott szabványokat kell elérnie 
a metán és egyéb anyagok tisztasága tekintetében a gépjárművekbe történő tankoláshoz. 
Svédország az egyetlen ország, ahol külön minőségi követelményeket is támasztanak az 
üzemanyag célú biometán-hasznosítással szemben. Hazánkban az MSZ ISO 13686 
szabályozza a földgáz minőségi követelményeit, egyéb szabályozás hiányában a biometánra 
is ezt alkalmazzák. A biogáz az 1 hektárra vetített, megtermelt üzemanyag mennyisége és a 
megtett km-ek tekintetében a legjobb mutatókkal rendelkezik a többi biohajtóanyaggal, pl. 
a bioetanollal összehasonlítva. Több tanulmány is kimutatta, hogy a biogáztermelés 
energiamérlege a teljes termelésre viszonyítva az alternatív üzemanyagok nagy részénél 
kedvezőbb. A biometán elterjedését jelenleg több tényező is hátráltatja, így elsősorban a 
magas beruházási költségek: a biogáztermelő, - tisztító berendezések drágák, az 
üzemanyagkutak kialakítása költséges. A biogáz-beruházások terjedésének eddig nem 
kedvezett, hogy a megújuló alapú áramra érvényes kötelező átvétel rendszere nem tett 
különbséget az alapanyagok és az üzemméret szerint. 

                                          
3 A 2003. évi XLII. földgáztörvényt módosító 2005. évi LXIII. törvény 
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A biogáz épületgépészeti alkalmazása nem jellemző, bár alkalmas a földgáz 
helyettesítésére. [91] 
 
6.2. A szilárd tüzelés égési folyamata 

Ahhoz, hogy megértsük a különbséget az elavult és a korszerű biomassza-tüzelésű 
berendezések között, ismernünk kell a fatüzelés égési folyamatát. A jó hatásfok feltétele 
ugyanis a tökéletes égés, azaz hogy az égés valamennyi folyamata végbemenjen a 
tüzelőberendezésen belül, így a lehető legtöbb hő felszabaduljon. További feltétele a jó 
hatásfoknak, hogy a felszabaduló hő nagy részét átadja a berendezés a hőhordozó 
közegnek, illetve a helyiségnek. 
A szilárd tüzelés égési folyamatát mutatja be a 6.6 ábra. A folyamat fázisai a következők: 
előmelegítés, szárítás, pirolízises bomlás, vízmentes komponensek elgázosodása, szilárd 
szén elgázosodása, éghető gázok oxidációja. 
A tüzelésre felhasználható tüzelőanyag két részből áll, éghető és nem éghető (meddő) 
anyagból. Az éghető anyagok a hidrogén, a kén és a szén (H, S, C). Nem éghető anyagok 
közé tartozik a nitrogén, a víz (nedvességtartalom) és az oxigén (N, H2O, O). 
 

 
6.6 ábra: A szilárd tüzelés égési fázisai 

 
1. fázis: előmelegítés. Ebben a fázisban a fa a tárolási hőmérsékletről (10-25 oC-ról) 

100 oC-ig melegszik. Ekkor még nem indulnak be kémiai folyamatok. 
2. fázis: szárítás. A fa nedvességtartalmának nagy része ebben a fázisban párolog el (a 

víz forráspontja felett vagyunk). Közben hőmérséklete 150 oC-ig emelkedik. 
3. fázis: pirolízises bomlás. A folyamat 150-230 oC között zajlik le, és 

eredményeképpen a hosszúláncú komponensek rövidláncúakra bomlanak. A 
folyamatban oxigén nem vesz részt. A folyamat eredményeképpen folyékony 
kátrány, szén-monoxid, valamint szénhidrogének szabadulnak fel, vagyis 
megkezdődik az elgázosodás. Az égés ilyenkor tökéletlen, hiszen a kigázosodás 
intenzív. A szén-monoxid felszabadulását kék láng jelzi. Eddig a folyamat endoterm, 
ami azt jelenti, hogy eddig csak hőt közöltünk a tüzelőanyag számára, a 
hőfelszabadulás nem kezdődött meg. 
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4. fázis: vízmentes komponensek elgázosodása. 230-500oC között folytatódik az 
elgázosodás. Ekkor már a folyamat átmegy exotermbe, azaz megkezdődik a 
hőtermelés. A primer levegő reakcióba lép a gáznemű pirolízis termékekkel, mely 
elég hőt termel a szilárd és folyékony pirolízis termékek reakciójának elindításához. 
A hő hatására, amely a pirolízis gázok égése közben egyre magasabb, a következő 
anyagok keletkeznek: CO2, CO, H2, CH4, CxHy, ameddig szenesedés megy végbe. Az 
így keletkező faszén karbontartalma 90%-nál is több. 

5. fázis: a szilárd szén elgázosodása. Ez a fázis 500-700oC között zajlik le. Ilyenkor sok 
CO keletkezik többlet O2 adagolása nélkül. Aránylag alacsony hőmérsékletű 
parázságyban megy végbe a kigázosodás és az elgázosodás. Szintén 
hőfelszabadulással járó fázis, melyet sárga lángképződés kísér. 

6. fázis: gázok égése. 700-1400oC között elégnek a keletkezett gázok. Elégnek a 
szénhidrogéngázok, a CO jelenlétében NOx redukálódik, a CO oxidálódik, 
végeredményként az égésből származó füstgázalkotói a N2, és a CO2 és kevés SO2 
távozik a füstgázzal. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gázok ne szökjenek ki idő 
előtt az égéstérből a füstgázelvezető rendszerbe. Ezért korszerű készülékeknél egy 
második kamrába vezetik át a füstgázt, ahol másodlagos levegőt vezetnek hozzá. 
Így biztosítható a jó hatásfokú, környezetbarát, tökéletes égés. 

Első lépésként egy külső gyújtóláng egy részecskét hevít fel arra a hőmérsékletre ahol az 
exoterm folyamat megkezdődik. A 6 lépés egy idő után egyszerre zajlik le, a tüzelőanyag 
egyes részei más-más fázisban vannak, a folyamat térben is fokozatosan terjed. 
Egy hasábfa esetén a folyamat kívülről befelé zajlik le, így előfordul, hogy a külső 
rétegekben már intenzíven zajlik az elgázosodás, beljebb a pirolízises bomlás, még beljebb 
a kiszáradás, legbelül pedig a változatlan fa előmelegedése. Ezért a folyamat sebessége és 
hatékonysága szempontjából előnyös, ha a hasábok felület-térfogat aránya nagy, ami a 
hasábok felaprításával biztosítható. Az égési felület kulcsfontosságú az égési folyamat 
sebessége szempontjából. Kisebb hasábok esetén így rövidebb az endoterm kezdeti fázis, 
rövidebb az utóégési fázis és alacsonyabb az emisszió. 
 
6.2.1. Szennyezőanyagok 

Az égés során keletkező szennyezőanyagokat két csoportba soroljuk: megkülönböztetjük a 
nem tökéletes égésre jellemző szennyezőanyagokat és a még tökéletes égés esetén is 
felszabaduló szennyezőanyagokat. 
Előbbi kategóriába tartozik a szén-monoxid, a korom (szén), a szénhidrogének és kátrány 
komponensek (CmHn) és az el nem égett anyagok, részecskék. A tökéletlen égés elkerülhető 
a 800oC feletti hőmérséklet elérésével, minimum 1,5-szeres légfelesleg tényező 
biztosításával (azaz megfelelő levegő-hozzávezetéssel), illetve ha biztosított, hogy a gázok 
égéstérben való tartózkodási ideje legalább 0,5 másodperc.Ezt primer és szekunder égési 
levegővel, illetve megfelelő égéstér-kialakítással biztosíthatjuk. 
A tökéletes égés esetén is felszabaduló gázok a nitrogén-oxidok (NOx), illetve nyomokban 
szén-monoxid. A füstgáz szén-monoxid-tartalma alapján jól mérhető az égési minőség. 
 
6.2.2. Az égési folyamat szabályozása 

Az égési folyamatot kétféleképpen lehet szabályozni: a tüzelőanyag szabályozott 
adagolásával (pl. pellettüzelés, faapríték-tüzelés esetén alkalmazható), illetve a bevezetett 
levegő mennyiségével. Korszerű készülékek esetén a befúvott levegő 
mennyiségeelektronikusan szabályozott. 
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Kétkamrás készülékeknél a tűztér primer kamrájába vezetett levegő a primer levegő, ezzel 
szabályozható a teljesítmény. A tökéletes égés biztosításához a szekunder kamrába is kell 
levegőt bevezetni, ezzel biztosítható a tökéletes égés, a magas hatásfok és az alacsony 
emisszió. A szekunder levegő tehát nem a teljesítmény szabályozására való, hanem az égés 
optimalizálására. Jó szabályozással az emisszió minimalizálható működés közben, különösen 
a felfűtési fázisban. 
Ha a szabályozás a tüzelőanyag mennyiségével történik, akkor alacsony terhelésen (akár 
30%-os terhelésen) is szinte azonosan alacsony szennyezőanyag-emisszió biztosítható, míg 
ha primer levegővel történik a szabályozás, akkor részterhelésen az emisszió nő. 
 
6.3. Biomassza-tüzelésű hőtermelők épületekben 

Jelen jegyzet elsődleges célja azon hőtermelők tárgyalása, melyeket épületléptékben 
alkalmaznak, vagyis az erőművi, fűtőművi hőtermelőkkel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
Az épületben alkalmazott leggyakoribb hőtermelők a következők: 

 Hagyományos, nyílt tűzterű kandallók 
 Hagyományos zárt tűzterű kandallók, kályhák, cserépkályhák 
 Hasábfa-tüzelésű faelgázosító kandallók 
 Pelletkandallók 
 Központi fűtést és HMV-t segítő sparhelt 
 Korszerű faelgázosító cserépkályhák 
 Faelgázosító kazánok 
 Pelletkazánok 
 Faaprítékkazánok 
 Vegyes tüzelésű kazánok 

A felsorolt hőtermelők között a jellemző teljesítménytartományban jelentős eltérések 
vannak, ezt foglalja össze a 6.7 ábra. Jellemzően a kandallók helyiségfűtésre, illetve 
alacsony energiafelhasználású házak esetén egyes korszerű típusok lakásfűtésre, esetleg 
családi ház fűtésére alkalmasak. Egyéb esetben inkább átmeneti időszakban van szerepük 
vagy designfunkciót látnak el. Családi házak, kisebb társasházak, kisebb középületek esetén 
faelgázosító vagy pelletkazánok jöhetnek szóba. Nagyobb épületeknél a teljesen 
automatizált faaprítékkazánt szokták alkalmazni. 
 

 
6.7 ábra: Épületekben használt biomassza-hőtermelők teljesítménye 
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A következőkben megvizsgáljuk az egyes berendezéseket felépítés, működés, hatásfok, 
karbantartási igény, kiegészítő berendezések szempontjából. 
 
6.3.1. Hagyományos, nyílt tűzterű kandalló 

A legősibb fűtőberendezés, ma inkább designelem vagy átmeneti időszakban alkalmazott 
fűtési mód. Energiahatékonysági, környezetvédelmi szempontból semmiképpen nem 
ajánlható és az így eltüzelt fát megújuló energiának tekinteni erősen kérdéses dolog. Ennek 
a berendezésnek ugyanis rendkívül rossz a hatásfoka, kb. 20%. Az égés tökéletlen, mert az 
égési gázok nagy része gyorsan elszökik a tűztérből és a füstgáz is forrón távozik, magával 
szállítva a hő nagy részét. 
A készülék hőjét jellemzően hősugárzással adja le. Teljesítménye 1-3 kW vagyis legfeljebb 
egy helyiség hőigényét tudja fedezni. 
A tüzelőanyag általában hasábfa, de lehet brikett is, melyet kézzel adagolnak. A 
teljesítményszabályozás is kézi, ha egyáltalán szabályozásnak nevezhetjük azt, ha az 
adagolt tüzelőanyag mennyiségével, akár órákban mérhető késéssel történik a szabályozás. 
A füstgáz hőmérséklete 180 oC, de nem azért, mert a hőt átadja a helyiségnek, hanem mert 
a tökéletlen égés miatt nem érünk el túl magas égési hőmérsékletet. 
 

 
6.8 ábra: Hagyományos, nyílt tűzterű kandalló 

 
Az égéstér nyílt, a készülék kéménybe kötött. Az égéshez a helyiség levegőjét használja a 
készülék és a rossz hatásfok miatt nagy az égésilevegő-igénye. Ökölszabályként 
elmondható, hogy a kémény keresztmetszetének szükséges mérete A=30-60xVhelyiség. A 
minimális légszükséglet pedig 0,036 m3/h kémény nyílásméretre vonatkoztatva [cm2]. 
Például egy 40 m2-es 2,5 m belmagasságú helyiség esetén a térfogat 100 m3. A kémény 
keresztmetszete így legalább 3000 cm2, ami pl. egy 50cm x 60cm-es nyílás legyen. A 
légszükséglet pedig 3000 x 0,036=108 m3/h, ami n=1,08 h-1-es légcsereszámot jelent. Ez 
légtömör nyílászárók esetén nem biztosított és jóval több, mint a lakók által egyébként 
igényelt fiziológiailag szükséges légcsere. Vagyis ebben az esetben a hiányzó friss levegő 
utánpótlásáról gondoskodni kell. 
A kémény jellemzően hagyományosan falazott technológiával készül, a hőállósági 
követelmény 1200 oC. 
 
6.3.2. Hagyományos, zárt tűzterű kandalló 

Szintén évszázados hagyománnyal rendelkező fűtési mód, a mai változatok abban 
különböznek a nyílt tűzterű berendezéstől, hogy előregyártott, gyakran üvegajtóval ellátott 
tűztérrel rendelkeznek. Egy ilyen előregyártott tűztér része a hamugyűjtő tálca, a 
füstgázgyűjtő, a szellőzőnyílások, esetleg levegőcirkulációs csatornák. 
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A tűztér szimpla, ezért a tökéletes égés itt sem valósul meg, mégis a magasabb tűztér 
hőmérséklet (a füstgázhőmérséklet kb. 400 oC) miatt nagyobb hatásfok, kb. 40% jellemzi. 
A manuálisan mozgatható szellőzőnyílásoknak köszönhetően valamivel komolyabb 
szabályozásról beszélhetünk. 
 

 
6.9 ábra: Hagyományos zárt tűzterű kandalló 

 
A cirkulációs csatornákat a tűztér körül alakítják ki. A helyiség levegője gravitációs úton 
körbeáramolja a forró tűzteret, ezáltal a sugárzásos hőleadás konvektív hőleadással egészül 
ki. A felmelegedett levegő akár másik helyiségbe is bevezethető. 
Olyan kialakítás is van, ahol a bevezetett levegő részben a tüzelőanyaghoz, részben az 
üvegajtó belső felületére van vezetve. Ez öntisztító hatást eredményez és az üveg kevésbé 
kormozódik. 

 
6.10 ábra: Nyílt égésterű kandalló 

levegőcirkulációval 
Forrás: [103] 

 
6.11 ábra: Zárt égésterű szimpla tűzterű 

kandalló 
Forrás: [103] 

 
A jellemző teljesítmény 5-10 kW, vagyis speciális kialakítással (pl. levegőcirkulációs 
csatornákkal) több helyiség hőigénye is kielégíthető, ugyanakkor ez is inkább az átmeneti 
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időszakok fűtőberendezése, illetve designelem. Ide sorolhatjuk egyébként a hagyományos 
cserépkályhákat, vaskályhákat is. 
Az elnevezés félrevezető, mert a gázkazánoknál a zárt égéstér külső térből történő 
levegőellátásra utal. Ezek a készülékek a helyiség levegőjét használják, ilyen értelemben 
nyílt égésterű készülékekről van szó.Ugyanakkor léteznek zárt égésterű változatok is (6.10 
ábra). 
A légcsere és a kéménykialakítás szempontjából az igények hasonlók a nyílt kandallóknál 
leírtakhoz, de a frisslevegő-igény függ a tűztér kialakításától, ezért ennek meghatározása a 
gyártó feladata. 
A berendezés üzemeltetése manuális, a hamutálcát naponta üríteni kell. 
 
6.3.3. Hasábfa-tüzelésű, faelgázosító kandallók 

A mai modern lambdaszonda- és mikroprocesszor-vezérlésű faelgázosító kandallók 
optimalizálják az égési folyamatot, ezáltal az uniós előírásoktörtrészére csökkentik a 
károsanyag-kibocsátást és 90% fölé emelik a készülékek hatásfokát. Ezek a készülékek a 
klasszikus kályhák továbbfejlesztése és a lényegi különbség a pontosan szabályozott 
levegőbevezetésben és az égési gázok tökéletes elégetésében rejlik. A készülékek szintén 
kéménybe kötöttek, de itt alapkövetelmény a légtömör füstcső. 
 

 
6.12 ábra: Pelcom faelgázosító kandalló 

 
Az ajtófront légtömör, jellemzően kvarcüveg. 
Az égési levegő bevezetése az erre a célra kialakított szellőzőnyílásokon történik, a befúvást 
fordulatszám-szabályozású ventilátor biztosítja. Így biztosítható a teljesítmény szabályozása 
is, mely jellemzően 2-15 kW között változtatható. Az égéstér két zónára bontható: primer 
és szekunder zónára. A primer zónában a szilárd és folyékony komponensek, a szekunder 
zónában az elgázosodás eredményeképpen képződő gázok égnek el. Ehhez a 
levegőbevezetés is ketté válik primer és szekunder levegőre. Gyakori az olyan megoldás, 
ahol a levegő egy részét az üveg belső felületére vezetik érintőlegesen, ami az üveg 
öntisztítását teszi lehetővé. 
Az alapváltozat helyiségfűtésre alkalmas és elsősorban designcélokat szolgál. 
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Egyes típusok légköpenyes kialakításúak, azaz a helyiség levegője gravitációs elv alapján 
küröláramolja a forró égéskamrát és a felmelegedett levegő visszajut a lakótérbe. Ezzel 
konvektív hőleadással egészül ki az egyébként jellemzően sugárzásos hőleadás. 
Létezik olyan változat is, mely vizes hőcserélőn keresztül rákapcsolható a központi fűtésre, 
illetve a HMV-ellátásra. Ehhez puffertárolót kell alkalmazni, hogy a kazán teljes terhelésen 
működhessen, ahol jobb a hatásfoka. Ez akár egy alacsony energiafelhasználású családi ház 
vagy lakás fűtésére is alkalmas, persze a gyakori manuális tüzelőanyag-töltés némi 
kényelmetlenséget jelent. A megoldás hátránya, hogy nyári HMV-termelésre nem alkalmas, 
ezt napkollektorokkal szokták megoldani. 
Léteznek programozható, illetve távirányításos változatok is. Ez például hétvégi házban 
lehet előnyös, ahol mobiltelefon segítségével kapcsolhatjuk be automatikus gyújtással a 
fűtést órákkal érkezés előtt. 
A tüzelőanyag adagolása kézi úton történik, naponta 1-2 alkalommal, viszont a 
teljesítményszabályozás automatizált. A jó hatásfoknak köszönhetően a készülékből kilépő 
füstgáz hőmérséklete csak 180-200 oC, ami jelzi, hogy a hő nagyobb része hasznosul. 
Valamennyi kandallónál fontos, hogy betartsuk a kandalló környékére vonatkozó 
tűzbiztonsági előírásokat. Ezért a készüléket tűzálló alapra kell helyezni (lásd a hőálló 
üveglapot a 6.11 ábrán). A készülék környékén biztonsági távolságokat kell betartani (az 
erős sugárzásnak kitett front előtt 80 cm, az oldalfalaktól 30 cm, felette 70 cm), melyen 
belül éghető anyag nem lehet (különös tekintettel a tüzifára). Különösen fontos a 
légbevezető nyílások rendszeres tisztítása és akadálymentesítése, különben szén-monoxid 
mérgezés vagy robbanás is előállhat. Ezek elkerülésére léteznek zárt égésterű megoldások 
is. 
Nyílt égésterű készülékeknél a levegőellátásra különösen oda kell figyelni. A minimális 
légtérigény 4 m3/kW. Zárt égésterű készülékeknél ez nem probléma, akkor a levegő a külső 
térből jön. A levegőellátás fordulatszám-szabályozású zajtalan ventilátorokkal történik. Ha a 
helyiségben elszívás van, biztosítani kell, hogy a depresszió ne lépje túl a 4 Pa-t. Ez 
reteszelt működést tesz szükségessé vagy elegendő frisslevegő-nyílás, amit mérésekkel kell 
alátámasztani. 
 

 
6.13 ábra: Az elsődleges és másodlagos égési zóna és égési levegő értelmezése 

Forrás: [71]  



180 

A füstgázelvezető rendszer eltér a gázkazánoknál megszokottól. A kémény kapacitása 
korlátozza a kazánteljesítményt. El kell kerülni, hogy a bevezetett levegő túlnyomást 
eredményezzen az égéstérben. A kémény szívóhatásának biztosítani kell mindig a 
depressziót az égéstérben. Ha ez nem biztosított, akkor a teljesítményt csökkenteni kell, 
vagy a kéményt át kell alakítani. 
Bár normálisan a füstgáz hőmérséklete 150-200 oC, a kéménynek ki kell bírni az 1200 oC-ot 
is. 160 oC alatt kondenzáció előfordulhat, ezért korrózióálló anyagot kell választani. A 
kéménythőszigetelni kell, különösen afűtetlen terekben. A minimális kéményátmérő 13 cm, 
a füstcsőnek egy függőleges szakasszal kell kezdődnie. A füstcső elhúzása nem lehet több, 
mint 2 m. Ajánlatos a gyártó által javasolt füstgázelvezető rendszert választani. 
 
6.3.4. Pelletkandallók 

A pelletkandallók sok szempontból hasonlítanak a faelgázosító kandallókra. A külső 
megjelenés is nagyon hasonló, sőt vannak készülékek, melyek hasábfatüzelésre és 
pellettüzelésre egyaránt alkalmasak és automatikusan felismerik, hogy melyik 
tüzelőanyagot használják éppen, és ahhoz igazítják működésüket. A hőleadás itt is 
jellemzően sugárzással történik, de léteznek légköpenyes, illetve központi fűtésre köthető 
változatok is. A levegő szabályozása automatikus és az égéstér primer és szekunder zónára 
bontható, ennek megfelelően kettős a levegő-hozzávezetés is. A teljesítmény 3-11 kW 
között állítható, a hatásfok jobb készülékeknél akár 90% feletti. 

 

 
6.14 ábra: Calimax Twist 20/80 vízteres pelletkandalló 

 
A legfontosabb különbség a teljesítményszabályozásban van, ugyanis a pelletkandalló képes 
az égéstérbe juttatott pellet mennyiségével szabályozni a teljesítményt. Ennek 
eredményeképpen akár 30%-os részterhelésen is magas hatásfokon és szinte változatlan 
károsanyag-kibocsátás mellett működik a készülék. A folyamatos teljesítményszabályozás 
miatt központi fűtéses alkalmazásnál nem szükséges puffertárolót alkalmazni, ellentétben a 
faelgázosító kandallókkal. A gyújtás jellemzően automatikus, akár távolról, mobiltelefonnal 
is működtethető. 
További előny, hogy a pelletkandallókat elegendő kétnaponta feltölteni pellettel. A 
légtérigény, a füstgázelvezető rendszer hasonló a faelgázosító kandallóknál elmondottakkal. 
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A pelletkandallók alkalmasak alacsony energiafelhasználású épületek teljes hőellátására. 
Szintén célszerű a régi, központi fűtéssel nem rendelkező épületek egyedi kéményes 
hőellátó rendszerének kiváltására. 
A faelgázosító kandallókkal ellentétben, ahol a hamut minden tüzelés után el kell távolítani, 
a pelletkandallók félautomatikus működésűek. Ennek ellenére a hosszú távú jó működés 
érdekében a pelletkandallók is rendszeres odafigyelést igényelnek. Az égőt naponta 
ellenőrizni kell, hogy nem takarja-e salak, ha igen, akkor el kell távolítani az erre kialakított 
gereblyével. A szellőzőnyílásokat szintén rendszeresen ellenőrizni és ha szükséges tisztítani 
kell. 
Minden 50 kg pellet elégetése után ki kell kapcsolni a készüléket, és ha kihűlt, az égő 
tálcáját és az összes szellőzőnyílást és az üvegajtót meg kell tisztítani a salaktól és a 
koromtól, a hamugyűjtő tálcát pedig ki kell üríteni. 
Ezenkívül szükséges szakszervizzel évente egyszer vagy 15 tonna pellet elhasználása után 
karbantartást végeztetni tekintettel a sok mechanikai alkatrészre. 
 
6.3.5. Központi fűtést és HMV-t segítő sparhelt 

Ez a berendezés a faelgázosító kandallókhoz sokban hasonlít, a fő különbség, hogy főzésre 
is alkalmas. Az egyszerűbb változat sugárzással fűti a konyhát, de van olyan is, ahol a 
tűztér vízköpenyes vagy vizes hőcserélővel van ellátva, ami egy puffertárolóra kapcsolódik, 
ahonnan az épület fűtése és HMV-ellátása történik. 
Lehet kiegészítő fűtőberendezés, de teljesítménye (11-27 kW) alapján alkalmas családi 
házak teljes hőellátására is. Hatásfoka rosszabb, mint a faelgázosító kandallóké, valamivel 
65% feletti. 
A készülék ezzel együtt a főzőlapokhoz és a tűzhelyhez is vezet hőt, így főzésre és sütésre 
is alkalmas. Légtérigénye, teljesítménye, karbantartási igénye hasonló a faelgázosító 
kandallókéhoz. 
 

 
6.15 ábra: Wamsler K 148 CL központi fűtésre alkalmas sparhelt 
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6.3.6. Faelgázosító elven működő cserépkályhák 

Terjedelmi okokból részletesen nem tárgyaljuk, csak megemlítjük, hogy létezik a 
cserépkályháknak is egy új generációja, melyek működésüket tekintve a faelgázosító 
kazánokhoz hasonlók. Ezt speciális előregyártott égéstérüknek köszönhetik. Teljesítményük 
jellemzően 4-15 kW, hatásfokuk 90% feletti. Hőjüket jellemzően sugárzással adják le, de 
léteznek légköpenyes, sőt vizes hőcserélős változatok is, melyek HMV-tárolót, esetleg fűtési 
puffertárolót képesek hővel ellátni. 
 
6.3.7. Faelgázosító kazánok 

A faelgázosító kazánok feladata, hogy akár 150 kW-os fűtési és melegvíz-hőigényeket 
kielégítsenek, azaz társasházak, középületek hőellátására is alkalmasak. Nagyobb 
teljesítmények esetén a hasábfatüzelés manuális adagolása miatt más berendezések a 
jellemzők. A kandallókhoz képest fontos különbség, hogy külön kazánházba lehet őket 
telepíteni, melyekre szigorú előírások vonatkoznak. A kazánház gyakran fűtetlen, ezért a 
kazánokat jól hőszigetelt burokkal látják el, itt a sugárzásos hőleadás nem cél. 
A faelgázosító kazánok kétkamrásak, a tűztér kerámia vagy hőálló acél. Az égési folyamatot 
a 6.2. fejezetben ismertettük. Az égési gázok elégése a szekunder, ún. örvénykamrában 
történik, ahova bevezetik a szekunder levegőt úgy, hogy a gázokkal minél tökéletesebben 
keveredjen. A primer és a szekunder levegő aránya általában 1:2. A szekunder kamra után 
a füstgáz a hőcserélőn keresztül átadja a hőjét a hőhordozó víznek, ami egy puffertárolóba 
vezeti azt. A leghatékonyabb üzemelés akkor érhető el, ha a kazán puffertárolóra tud 
rádolgozni, amit megfelelő méretűre kell megválasztani. Családi házaknál ez jellemzően 
1,5-3 m3, egyébként 50-74 liter/kW. A puffertartályokra azért van szükség, mert ezzel 
elkerülhető, hogy a felesleges hőt, amire már nincsen szükség a fűtési rendszer felfűtése 
után, el lehessen tárolni. A tároló méretétől függően eltárolja a hőmennyiséget 12, 24, 48 
órára, így a magas hatásfok biztosítva van úgy, hogy a tüzet sem szükséges állandóan 
táplálni. A faelgázosító kazánoknak névleges terhelésen a legmagasabb a hatásfoka. 
 

 
6.16 ábra: Pelletkazánok (Atmos) 
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6.17 ábra: Faelgázosító kazán működése 

Forrás: [104] 
 
A hagyományos fafűtési rendszerekhez képest jóval kevesebb faanyaggal tudunk 
érezhetően jobb komfortérzetet kialakítani. 
A legolcsóbban beszerezhető tüzelőanyaggal lehet fűteni, ebből következtetni lehet arra, 
hogy gazdaságos, nem igényel folyamatos felügyeletet, azaz 5-6 órán át is kitart, az égés 
után pedig nagyon kevés salakanyag, illetve hamu képződik. A rendszer könnyen illeszthető 
bármilyen hagyományos központi fűtésre, akár még napkollektoros használati melegvíz-
előállításához is. Napkollektorral való kombinálás esetén a puffertároló méretét a 
napkollektornál leírtak szerint kell meghatározni, ami jóval nagyobb tárolót jelent, mint 
napkollektor nélküli esetben. 
A kazánok felső részébe lehetőség van kemény-, illetve puhafával tüzelésre, egyes 
kazánoknál fabrikettet is lehet alkalmazni. A primer kamra égetőtere akár még a 180 literes 
méretet is meghaladhatja. Az esetek többségében fűtési igény szerint szabadon 
megválasztható a fűtési előremenő víz hőmérséklete 65-90 oC tartományban. Amikor a 
beállított hőfokot elérte a kazán, akkor a ventilátor teljesítményét csökkenti, majd leállítja 
csakúgy, mint az égést. Egyes típusok hatásfoka akár 90 %-s is lehet, amely az Európai 
Unió által meghatározott üzemeltetésével járó környezetszennyezési mértékének 1/10-t 
sem éri el [www.kazaninfo.hu]. A hatásfok 70-85 oC fűtővíz-hőmérsékletnél optimáis, 60 oC 
alatt nehezen szabályozható. 
A szilárd tüzelésű kazánoknál a gyártók előírják a kazánba visszatérő víz hőmérsékletét (50-
60 °C), amit általában egy háromjáratú segédenergia nélkül működtetett szelep szabályoz 
(termikus szelep). Ez a szelep két célt szolgál. Az első, hogy az égőteret nem engedi 
visszahűlni, ezáltal a kátrányosodás minimálisra csökken. A másik fontos szerepe a kazán 
élettartalmát (biztosítását) szolgálja. Begyújtás után, miután a fűtési víz eléri a megfelelő 
hőmérsékletet és elindul az áramlás, nem engedi, hogy a kazán visszatérő vezetékén 
alacsony hőmérsékletű víz jusson az égésteret körülölelő öntvénybe, hiszen ez komoly 
feszültségeket okozhat, ami akár repedésekhez is vezethet. 
 
6.3.7.1. Kazánházak kialakítása 

Kazánok létesítésekor be kell tartani a hatályos előírásokat. A fatüzelésű kazánokra 
vonatkozó előírások a hagyományos szilárd tüzelésű előírásoknak felelnek meg, a 
gázkazánoknál megengedett rugalmasság itt nem tartható. 
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A következőkben bemutatott előírások Németországban érvényesek. Ott 50kW teljesítmény 
felett külön kazánház létesítése szükséges, melynek minimális belmagassága 2 m, térfogata 
legalább 8 m3.A levegőnek por és halogenizált szénhidrogénektől mentesnek kell lenni 
(spray-k, pigmentek, festékek, oldószerek). A kazánház léghőmérséklet 40 oC alatt kell 
maradjon működés közben is. A kazánt nem éghető vízszintes alapra kell telepíteni. Nem 
tárolható a kazánházban éghető anyag, folyadék, gáz. Maximum 1 napi tüzelőanyag 
tárolható, minimum 1 m-re a kazántól. Hamu csak nem éghető fedővel ellátott tárolóban 
tartható. A kazán körül 50 cm, a front előtt 80 cmszabad hely biztosítása szükséges. 
20 m2 feletti kazánházakban poroltót kell elhelyezni, minimum 6 kg-os kapacitással. A 20-
50 m2-es kazánházakban a poroltónak 12 kg-os kapacitással kell rendelkezni. 
A friss levegő utánpótlására is szigorú előírások vonatkoznak. A helyiségben 4 Pa-nál nem 
lehet nagyobb depresszió. 
Frisslevegő-bevezetéshez 50 kW alatt 300 cm2 szellőző-keresztmetszetről kell gondoskodni, 
felette további 2,5 cm2/kW-ról. A beszívó- és kidobórács hézagmérete maximum 10 mm, 
mely a falevelek, kisállatok távoltartására alkalmas, de nem akadályozza a levegő szabad 
mozgását. 
 
6.3.7.2. Füstgázelvezetés 

Faelgázosító kazánokhoz szilárd tüzelésre 
alkalmas kémény szükséges, a 
gázkazánokhoz való kémények nem 
megfelelőek. A füstgázelvezető 
rendszernek 1200 oC-ig tűzállónak kell 
lenni, de a füstgázhőmérséklet 160 oC 
alá, esetenként 90 oC alá süllyedhet és 
kondenzáció is kialakulhat. Ezért a 
kéménynek ellen kell állni a savas 
kondenzátumnak is. A kéményt 
hőszigetelni szükséges (5 cm 
ásványgyapot javasolt), főleg a fűtetlen 
padlástérben. A kéményt méretezni kell, 
melynek módját terjedelmi okokból nem 
ismertetjük. A kémény belső átmérője 
minimum 16 cm. 20 Pa-nál nagyobb 
huzat esetén huzatszabályozó 
alkalmazása szükséges. A füstcső 
maximális elhúzása 2 m lehet. Indításkor 
túlnyomás léphet fel. A füstgázelvezető 
rendszernek légtömörnek kell lennie, ez 
hőálló szilikonnal vagy légtömör 
hegesztéssel biztosítható. A füstcsőnek 
legalább 15o-os emelkedésűnek kell 
lenni, de a 30-45o az ideális. A könyökök 
kerülendők. 
 
6.3.7.3. Üzemeltetés 

A hasábfa tüzelésű kazánok több 
odafigyelést igényelnek a gázkazánoknál. 
A leginkább munkaigényes feladat, hogy 
a tűzifát 5-6 óránként pótolni kell. 
Felfűtés előtt a hamu eltávolításáról 
gondoskodni kell. A levegőbevezető 
nyílásoknak mindig szabadon kell 

 
6.18 ábra: Leier LSK szilárd tüzelésre is 

alkalmas kéményrendszer 
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maradniuk. Az égő tisztaságát szintén 
biztosítani kell. 
Hetente egyszer a hamutartó ürítése és tisztítása szükséges. Havonta egyszer az 
égéstereket is ki kell tisztítani, háromhavonta pedig a ventilátort is. Évente egyszer kötelező 
szerviz szükséges. 
 
6.3.8. Pelletkazánok 

Ahogy létezik helyiségfűtésre alkalmas pelletkandalló, úgy létezik egész épületek, kis 
társasházak és kis középületek fűtésére alkalmas pelletkazán is. A pelletkazánokat 
hasonlóan a faelgázosító kazánokhoz önálló kazánházban kell elhelyezni. A készüléket 
puffertárolóra kötve fűtési és HMV-hőigények teljes vagy részleges kielégítésére használják. 
A pelletkazánok jellemző működési teljesítménytartománya 5-50 kW, tehát elősorban 
családi házak hőellátására fejlesztették ki őket. Előnye, hogy akár 5kW-ig leszabáyozható és 
részterhelésen is jó hatásfokkal működik. Hatásfoka 90% feletti, a jellemző füstgáz-
hőmérséklet 150-200 oC. 
A pelletkazánok egyik nagy előnye a faelgázosító kazánokkal szemben, hogy a szabályozás 
a tüzelőanyag pontos adagolásával történik. Másik előny a tüzelőanyag betáplálásának 
automatizálhatósága csigás vagy pneumatikus szállítórendszerekkel. 
A tüzelőanyag tűztérbe való adagolásának három módja van: a pellet adagolható alulról, 
oldalról vízszintesen és felülről. Mindhárom esetben a kazán belsejében található 
szállítócsiga adagolja a pelletet. Az alulról adagolás esetén az égés egy vízszintes tálcán 
történik, ahova alulról töltődik a pellet. A pellet szintje ekkor jól monitoringozható, viszont 
hamufeltorlódás, visszaégés léphet fel, illetve a csiga összetömörítheti a pelletet, ami 
elégtelen égéshez vezethet. Ezért a teljesítményszabályozás a legkevésbé rugalmas. 
A horizontális adagolásnál nincs akadálya, hogy a hamu a rácson leessen, ezért feltorlódás 
nem jellemző és a szabályozás rugalmasabb. Visszaégés viszont itt is előfordulhat, valamint 
a csiga itt is összetömörítheti a pelletet, ami tökéletlen égést okoz. A felülről történő 
adagolás esetén a pelletet a gravitáció ejti a tűzágyba, ezért sem visszaégés, sem 
feltorlódás nem jellemző, a tűzágy homogén, a szabályozás rugalmas. Az égőfej 
automatikusan tisztul. Viszont a pelletszint követése tűzágyban csak külön szintjelzővel 
lehetséges. 
 

 
6.19 ábra: Alulról történő 

adagolás 

 
6.20 ábra: Vízszintes 

adagolás 

 
6.21 ábra: Felülről történő 

adagolás 
Forrás: [74] 

 
Elvileg a pelletkazán működhetne tároló nélkül, de mivel 10-15 perccel később reagál a 
hőigény változásaira, tárolót szoktak alkalmazni. Ez a HMV miatt még inkább szükséges. A 
puffertároló alkalmazása alacsony energiás épületeknél különösen ajánlott, mert ezen 
épületek hatékony működéséhez különösen fontos az igényekre való gyors reagálás. A 
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puffertároló szükséges térfogata 25 l/kW, azaz egy 25 kW-os hőigényű családi háznál kb. 
600 literes tároló szükséges. A pufferhez napkollektoros rendszer is kapcsolható, ekkor 
nagyobb tárolótérfogattal kell számolni (50-75 l/kW). 
A füstgázelvezetéssel kapcsolatban lásd a faelgázosító kazánnál leírtakat. 
 
6.3.8.1. A pelletkazánok üzemeltetése 

A pelletkazánok már teljesen automatizált működésűek lehetnek. A pellet adagolható a 
pelletraktárból vagy -silóból szállítócsigás vagy pneumatikus rendszerrel. A hamueltávolítás 
félautomatikus, gyakran hamuprést is tartalmaz. A hamu kézi eltávolítása 2-8 hetente 
szükséges. Ekkor a kazánt le kell kapcsolni és hagyni kell kihűlni. A normál pellethamu 
szürkésbarna és szemcsés. Ha a hamu koromfekete, akkor a tökéletlenégésre utal és 
szerviz szükséges. A monitoringrendszer általában hibajelző funkcióval is el van látva. 
 
6.3.8.2. Egy korszerű pelletkazán felépítése és működése 

Az alábbiakban egy példán keresztül bemutatjuk egy korszerű pelletkazán működését és 
néhány érdekes műszaki megoldást (Herc Firematic 60 pelletkazán). A kazán felépítését a 
6.21 ábra mutatja. A teljesen automatikus vezérlés a pelletet szállítócsigán adagolja a 
tárolóból a köztes adagolótartályba, ami tartalmazza a visszaégésgátlót, és a túlmelegedés 
esetére egy oltóberendezést. A köztes tartályból szintén csigával kerül be az apríték, az 
osztott kétzónás tűztér primer részébe. A vezérlés szükség szerint begyújtja a pelletet, ami 
elgázosodik, majd a szekunder tűztérben friss levegő hozzáadásával, nagy hatásfokkal ég el 
a keletkező fagáz. A faapríték a primer tűztérben található rostélyra esik, és ott ég el. 
 

 
6.22 ábra: A Herc Firematic 60 pelletkazán felépítése 

 
Ezen a rostélyon az égés során egyre közelebb kerül az égő anyag a rostélyszegmenshez, 
mely szabályozott időközönként lebillen, így a tűzteret megszabadítja az égés során 
keletkező hamutól, megoldódik a tűztér folyamatos tisztítása. 
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A szekunder égéstérkét említésre méltó műszaki megoldása, hogy az égéstér 
szilíciumbetonos béléstestes (általában samott- vagy kerámiabetétek alkalmazása az 
elterjedt). A kerámiabetétek nagy előnye a magas ellenálló képesség a hővel, illetve a 
mechanikai igénybevételekkel szemben, valamint olcsóbb az előállítása. A másik 
sajátossága, hogy a tűzteret teljesen körbe veszi a víztér. A válaszfal 6,2 mm vastag hőálló 
acélból készül. Így a hőenergia közvetlenül adódik át a tűzteret körbeölelő vízköpenynek. Az 
állócsöves megoldás gyorsabb vízhőfok-emelkedést idéz elő. Gyorsabb a reagálása a 
vezérlésnek, ezáltal hatékonyabb a szabályozás. 
Az elégetéskor keletkező füstgáz csöves hőcserélőkön keresztül távozik a kazánból, a 
kéményen keresztül. Az égéshez szükséges levegő mennyiségét szabályozható 
fordulatszámú, frekvenciaváltós ventilátorok biztosítják, melyek segítségével mindig a 
megfelelő mennyiségű levegő jut az égéstérbe. 
A kazán sajátossága a hőcserélőben található turbulátorok, amelyek a füstgázcsöveket 
automatikusan tisztítják, így a hőcsere is jó hatásfokkal valósul meg. 
A füstgázösszetételt folyamatosan felügyeli a beépített lambdaszonda, és ennek 
függvényében módosítja az égési levegő mennyiségét, valamint a tüzelőanyag beszállítását. 
Ezáltal a szonda mindig tökéletes égést biztosít, energiatakarékos üzem és alacsony 
környezetre káros kibocsátási érték mellett. 
A szonda szabályozza a primer és a szekunder levegő mennyiségét, így a lehető legtisztább 
az égés, még részterhelés esetén is. A kazán minőségi berendezéseinek köszönhetően halk 
üzemű. 
 

 
6.23 ábra: A Herc Firematic 60 pelletkazán 

lambdaszondája 

 
6.24 ábra: A Herc Firematic 60 pelletkazán 

turbulátorai 
 
Érdekes megoldás az automatikus tisztítás a hőcserélőnél (6.23 ábra). A beépített 
turbulátorok még fűtési üzem közben is automatikusan tisztítják a hőcserélő felületeket, 
hogy a hőátadás is magas hatásfokon történjen meg. Kézi beavatkozást nem igényel. Az 
ebből származó égéshamut és pernyét egy csiga szállítja ki a homlokoldali hamuládába. 
A kazán optimális működését a központi szabályozóegység teszi lehetővé, melynek főbb 
feladatai: 

 lambdaszonda segítségével az égés szabályozása, 
 fűtési puffergazdálkodás (ha szükséges a puffertartályba fűt a kazán), 
 visszatérő hőmérsékletemelése (szivattyú és keverőszelep szabályozása), 
 két szabályozott fűtési kör megvalósítása (szivattyú és keverőszelep szabályozása), 
 használati melegvíz-készítés szabályozása, 
 távfelügyeleti és távkarbantartási lehetőségek biztosítása. 

A szabályozóegység könnyen kezelhető, képernyővel és menürendszerrel ellátott. Moduláris 
bővítés lehetséges, például szolárkör-szabályozás és további fűtőkörök számára. [72] 
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6.3.9. Faaprítékkazánok 

A faapríték kevésbé homogén, mint a pellet, így automatizált adagolás esetén könnyebben 
elakad. Ezért robosztusabb, drágább adagolómechanizmus szükséges hozzá, ami kisebb 
rendszerek esetén költséghatékonyan nem oldható meg. A faaprítékkazánokat ennek 
megfelelően nagyobb társasházak, középületek és épületcsoportok esetén alkalmazzák, 
jellemző teljesítménytartományuk 35-7000 kW. Egy jellemző alkalmazási terület az ún. 
közelfűtés (Nahwärme, tömbfűtés), ami falusi kertvárosi környezetben egy épületcsoport, 
kisebb falu hőellátására létesített mini távhőrendszer. A megoldás nálunk nem jellemző, de 
a német ajkú országokban és Dániában igen elterjedt. 
Kisebb teljesítmények esetén a kazánházak kialakítási követelményei azonosak a 
faelgázosító kazánoknál leírtakkal. 
 

 
6.25 ábra: Hargassner faapríték-tüzelésű kazán szállítószalagos adagolással 

 
A faapríték-tüzelésű kazánok legnagyobb előnye, hogy folyamatos a tüzelés a fűtési 
idényben, megszakítás nélkül. Programozott logikai szabályozók (PLC) szabályozzák a 
gyújtást és a működést. A teljesítmény szabályozható 30-100%-os tartományban, 87-90% 
hatásfok mellett. 
Itt már megvalósítható a teljesen automatikus működés, vagyis nem szükséges rendszeres 
tisztítás, hamueltávolítás. Olcsóbb rendszereknél nincs automatikus hamueltávolítás, 
ilyenkor hetente manuálisan kell a hamugyűjtőt üríteni. 
 
6.3.10. Vegyes tüzelésű kazánok 

A vegyes tüzelésű kazán széles körben elérhető fűtési alternatíva, amely műszaki ismeretek 
nélkül, egyszerűen, hatékonyan üzemeltethető. Tüzelőanyagként szilárd tüzelőanyag 
szükséges, mint például fűrészpor, faapríték, brikett, szén, tűzifa, építési faanyag, 
feldolgozatlan fahulladék, kerti hulladékok. A vegyes tüzelésű kazánok tűztere típustól 
függően különböző nagyságú lehet. Kialakítástól függően akár méteres faanyag is 
behelyezhető.A tüzelőanyag-adagolás manuális. A faanyag égési ideje pár óra, bár nagyon 
ritka esetben akár 8 óráig is eltarthat. A fűtési szükségletekhez jobban tudunk igazodni, ha 
puffertartályt alkalmazunk, ezzel a kazán hatásfokát is javítjuk, mert nem szakaszos a 
fűtés, hanem folyamatos. Ettől függetlenül a kazán közvetlenül ráköthető a fűtési 
rendszerre. A vegyestüzelésű kazánnal megoldható a használati melegvíz-ellátás is. 
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6.4. A fűtési rendszer elemei 

A biomassza alapú hőtermelés teljes értékű alternatívája lehet egy gáztüzelésű 
rendszernek, és a fűtési rendszer elemei is lényegében azonosak. Kivétel, hogy szilárd 
tüzelésű kazánok esetén minden esetben (még a pelletkazánoknál is) a hatékony 
szabályozás érdekében puffertárolót kell alkalmazni. 
A fatüzelés bár monovalens üzemben is alkalmazható, sokszor kényelmesebb bivalens 
üzemet választani. Manuális rendszereknél a nyári szezonban, amikor kisebbek a 
hőigények, célszerű megoldás a napkollektor alkalmazása a biomassza-tüzelés helyett, így 
akár teljes nyáron kiváltható a munkaigényes faadagolás. 
 

 
6.26 ábra: Ecotherm pelletkazánnal és napkollektorral működő hőellátó rendszer fő elemei 

 
A gázkazán is jól jöhet alternatív megoldásként, mely kényelmesebb üzemet biztosít. 
Különösen hasznos lehet akkor, ha a fűtési idényben hosszabb-rövidebb ideig tartó, 
felügyelet nélküli temperálás szükséges (pl. elutaznak a lakók). Az automatikus adagolású 
pellet- és faaprítékkazánoknál ez nem probléma. 
Magyarországon a pellet nem mindig olcsóbb, mint a gáz (lapzártakor éppen olcsóbb volt, 
de ez változó). Ezért is hasznos lehet egy alternatív gázkazán alkalmazása, így könnyen 
válthatunk ha az árarányok változnak, vagy ha a tüzelőanyag-ellátás akadozik. 
Természetesen a beruházási költségeket is mérlegelni kell, mielőtt eldöntjük, hogy 
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monovalens vagy bivalens, illetve utóbbi választása esetén párhuzamos vagy alternatív 
rendszert választunk-e. 
 
6.4.1. Biztonsági berendezések 

A biztonsági berendezések hasonlóak a gázkazánoknál alkalmazottakkal. Régen szilárd 
tüzelésnél nyílt tágulási tartályt alkalmaztak, ma már a zárt tágulási tartály a jellemző. 
Szükséges továbbá biztonsági szelep a kazán legmagasabb pontján, hőmérők, 
nyomásmérők, hőmérséklet-korlátozó, biztonsági lefúvatószelepek. 
 

 
6.27 ábra: Viessmann-kazán biztonsági berendezései 

 
6.4.2. Füstgázelvezetés 

6.4.2.1. Kondenzáció a füstgázban 

A füstgáz harmatponti hőmérséklete függ a tüzelőanyag nedvességtartalmától és a 
légfelesleg-tényezőtől. Értéke jellemzően 45-70 oC között lehet. Ha a keverékben a levegő 
aránya kisebb vagy ha a tüzelőanyag nedvességtartalma magasabb, akkor a harmatponti 
hőmérséklet magasabb lesz, vagyis nagyobb lesz a lecsapódás kockázata. Alacsonyabb 
visszatérő hőmérséklet esetén (pl. 75/55 oC-os rendszernél) a kondenzáció kockázata 
jelentős, 90/70-es fűtéseknél minimális. Ez azt jelenti, hogy nagy hőigényeknél kisebb a 
kockázat, alacsony energiafelhasználásúaknál nagyobb. Ugyanakkor felfűtési és lehűlési 
szakaszban a kockázattal magas hőmérsékletű rendszereknél is számolni kell. Ezért a 
füstgázelvezető rendszereknél követelmény a korrózióállóság, ugyanis a kondenzátum igen 
savas lehet. 
 
6.4.2.2. Nyomásviszonyok a füstgázelvezető rendszerben 

A nyomásviszonyokat a kémény huzata és a szállítóventilátorok határozzák meg. 
Gázkazánoknál előfordul, hogy az égőbe van beépítve ventilátor, ami túlnyomást 
eredményezhet az égéstérben. Biomasszakazánoknál nem lehet pozitív nyomás (legfeljebb 
induláskor) az égéstérben, ezért a kéményt úgy kell méretezni, hogy a szívóhatás az 
égéstérben is biztosított legyen még ventilátoros levegőbevezetés esetén is. Ha 20 Pa-nál 
nagyobb huzat kialakulhat, akkor huzatcsökkentőt kell alkalmazni. 
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6.4.2.3. A füstgázelvezető rendszer kialakítása 

A kéményt és a füstgázelvezető rendszert méretezni kell. A méretezés során figyelembe kell 
venni a tengerszint feletti magasságot, a kazán vagy kandalló típusát, a füstgázelvezetés 
módját (egyedi/gyűjtő), a fűtetlen és külső térben haladó kéményszakaszok hosszát. A 
kialakuló huzat függ a keresztmetszettől és az effektív kéménymagasságtól, ami a kémény 
kiömlőnyílása és a kazán füstgázkivezető nyílása közötti magasságkülönbség. Családi 
házaknál jellemzően az effektív kéménymagasság 6 és 12 m között kell legyen. 
A kéményeknek nedvességállónak, 400 oC-ig hőállónak, 1200 oC-ig tűzállónak, sima belső 
felületűnek kell lenni. A kéményt hőszigeteléssel kell ellátni, különösen a fűtetlen és külső 
terekben. A kémény tisztítónyílása is légtömör kell legyen. 
A kémények anyaguk szerint két fő csoportba oszthatók: készülhetnek kerámiából vagy 
rozsdamentes acélból (6.28 ábra). 
 

 
6.28 ábra: Kerámia- és rozsdaálló acél kéményrendszerek 

Forrás: [105], [106] 
 
A füstcső elhúzása maximum 2 m lehet, lehetőleg könyökök nélkül kell kialakítani, 
dőlésszöge minimum 15o, de az ideális a 30-45o. Mivel indításkor túlnyomás léphet fel, 
légtömör kialakítású kell legyen, ami hőálló szilikonnal vagy légtömör hegesztéssel 
biztosítható. A füstcsövet is érdemes hőszigetelni (> 5cm, ásványgyapot). Létezik flexibilis, 
hőszigetelt változat, ami a hangszigetelés szempontjából is kedvező. A füstcső része a 
huzatszabályozó is. 
A füstgázelvezető rendszer kiválasztásánál célszerű a gyártó javaslata szerint eljárni. 
 
6.4.3. A tüzelőanyag tárolása és adagolása 

6.4.3.1. Hasábfa tárolása 

Egy liter víz gőzzé válása 0,7 kWh hőt igényel, ugyanekkora veszteséget jelent, ha a 
tüzelőanyag nincs kiszárítva és az égés endoterm fázisában kell a kiszáradásnak 
megtörténni. Ráadásul ez elégtelen égéshez, hatásfokromláshoz, koromképződéshez, 
magas károsanyag-kibocsátáshoz vezet. Ezért a hasábfát használat előtt két évig ajánlott 
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szárítani, száraz, szellős helyen. Két év alatt az eredetileg 40% körüli nedvességtartalom 
15-20%-ra csökken, tehát tökéletesen nem szárad ki a fa. 
A tüzifa fűtőértéke kb. 18 MJ/kg. Az éves tüzelőanyag-igényt az épület éves hőenergia-
igénye alapján számolhatjuk. Például, tegyük fel, hogy egy 100 m2-es családi ház fajlagos 
fűtési és HMV hőenergia-igénye összesen 150 kWh/m2/év (azaz 15.000 kWh/év= 150 
MWh/év, ami 54.000 MJ/év). Ez az épület hőigénye, de ezt el kell osztani a fűtési rendszer 
hatásfokával a tényleges tüzelőanyag-igény számításához. A rendszerhatásfok rosszabb, 
mint a kazán névleges hatásfoka, hiszen figyelembe veszi a részterhelést, illetve a tárolási, 
szállítási és szabályozási veszteségeket. Ha a rendszerhatásfokot 70%-ra vesszük, akkor az 
éves tüzelőanyag-igény 77.142 MJ/év. Az éves tüzelőanyag-igény pedig 4.285 kg/év, azaz 
4,3 tonna. A tüzelőanyag-tárolót érdemes másfél évre méretezni a szárítás miatt. 
Ha az épületen kívül történik a tárolás, akkor a tárolót a következőképpen kell kialakítani: 

 a tárolóépület alatt 20cm légrés kialakítása szükséges, 
 a jó szellőzés és a penészedés, korhadás elkerülése érdekében a hasábok mögött 5-

10 cm függőleges hézagot érdemes hagyni, 
 gondoskodni kell az eső és a csapóeső elleni védelemről (pl. eresztúlnyúlással), 
 a fát nem szabad légtömören betakarni, 
 az épület falai és alja legyen hézagos, biztosítsa az átszellőzést. 

 
6.4.4. Pellettárolás és -szállítás 

6.4.4.1. A pellet helyszínre szállítása 

Egy családi ház pelletigénye akár az 5 tonna/évet is elérheti. A pellet házhoz szállítása 
történhet speciális pellettartályos teherautóval, melyből pneumatikus úton, tömlőn keresztül 
automatizáltan lehet a pelletet az épület tárolójába tölteni. Ennek azonban műszaki 
feltételei vannak. Egyrészt a kamion meg kell tudja közelíteni az épületet. A szükséges 
útszélesség a megközelítési útvonalon minimum 3 m, a szabad magasság pedig 4m. A 
tartálykocsihoz 30 m-es töltőtömlő tartozik, így ennek megfelelő távolságig meg kell tudja 
közelíteni az épületet. A pneumatikus feltöltéshez az épület hálózati áramát (220V/16A) 
használják. Az is szükséges, hogy a tároló rendelkezzen megfelelő töltőcsatlakozással. A 
tároló kialakításánál két csatlakozónyílást kell kialakítani a teherautó számára, egyik a pellet 
betöltésére szolgál, a másik pedig a levegő kiszívására. A betöltőnyílásokkal szembeni falon, 
gumiszőnyeget kell elhelyezni. Erre azért van szükség, mert a nagy sebességgel érkező 
pellet, amely a falnak csapódna nagy zajt keltene, és a pellet törése ellen is védelmet nyújt. 
 

 
6.29 ábra: Tárolósiló és pelletszállító teherautó 

Forrás: [107] 
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6.4.4.2. A pellet tárolása 

A pellet tárolása történhet pellettároló helyiségben, speciálisan erre a célra gyártott 
zsáksilóban vagy ha az épületben nem helyezhető el, akkor épületen kívül föld alatti 
tárolótartályban. 
Ha az épület hőigénye nagyon alacsony – például passzív- és alacsony energiafelhasználású 
házaknál,– elegendő lehet kazánhoz kapcsolt tárolótartály is. Ebben az esetben a 
tüzelőanyag kazánba juttatása gravitációs úton történik. 
A tárolóhelyiséggel kapcsolatban a legfontosabb, hogy száraz legyen, mert ha magas a 
páratartalom, a pellet magába szívja a nedvességet és morzsolódik, ami használhatatlanná 
teszi. Normál, lakófunkcióra jellemző páratartalom megfelelő. 
 
6.4.4.3. A pellet kazánba juttatása 

A pellet tárolótól kazánig való szállítása automatizálható. Ha a tároló (helyiség) közvetlenül 
a kazán mellett van, akkor szállítócsigát, ha távolabb van, de 20 méteren belül, akkor 
pneumatikus adagolót érdemes alkalmazni. 
Egy szállítócsigás megoldást mutat a 6.30 ábra. Itt tárolóból a pellet egy laprugós 
keverőművel és egy, stabil szállítócsigás rendszeren keresztül jut el a kazánba. A keverőmű 
gondoskodik a pellet csigába jutásáról, és a szállítócsiga juttatja a pelletet a kazánba. A 
keverőműtárcsát pellet mellet faapríték szállítására is szokás alkalmazni. Maga a 
szállítócsigás vályúprofil C alakú, ami a zavartalan pellet-, vagy faapríték-szállítást teszi 
lehetővé. [72] 
 

 

  
6.30 ábra: Herz laprugós keverőműtárcsa és szállítócsiga 

(1 keverőműtárcsa; 2 hajtástartó; 3 kúpfogaskerekes hajtás; 4 nyitott csigacsatorna; 5 
szállítócsiga; 6 zárt csigacsatorna; 7 túltöltésvédelem; 8 ejtőakna; 9 hajtómotor) 
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6.31 ábra: Pellettároló helyiség 

Forrás:[108] 
6.32 ábra: Mall ThermoPel 2500 föld alatti 

pellettároló 
Forrás: [109] 

 
A tárolóhelyiséget csúszórámpákkal alakítják ki úgy, hogy két 40-45-os dőlésszögű rámpa 
segíti, hogy a pellet a helyiség kiürüléséig mindig a gyűjtőfejhez jusson gravitációs úton. 
Törekedni kell arra, hogy a rámpa és a padló felülete sima legyen. Ajánlott a laminált padlós 
megoldás. A tárolóhelyiség térfogatának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a 
helyiség térfogatának mindössze kétharmada hasznos tér. 
 
6.4.4.4. A faapríték szállítása és tárolása 

Faapríték esetén a pneumatikus szállítást nem alkalmazzák, ezért a tartálykocsis szállítás 
sem jellemző. Dönthető rámpájú teherautóval vagy traktorral szállítják a helyszínre és 
gravitációs úton juttatják a tárolóhelyiségbe. A helyiség kialakítása többféle lehet, de a 
szállító járműnek közvetlenül meg kell tudnia közelíteni (6.32 ábra). 
Az ábrán az is megfigyelhető, hogy a tárolóból a kazánba a pelletes rendszereknél 
robosztusabb, laprugós keverőműtárcsás szállítócsiga szállítja a faaprítékot. 
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6.33 ábra: Példák faapríték-tárolási megoldásokra 

Forrás: [110] 
 
6.5. Környezetvédelmi követelmények 

A biomassza-tüzeléskor az emisszióértékek általában sokkal kedvezőbben alakulnak, mint a 
hagyományos fűtési rendszereknél. Ugyanakkor egyes szennyezőanyagoknál 
többletkibocsátással is kell számolni (pl. NOx, por). 
Meg kell különböztetnünk egymástól a korszerű jó hatásfokú készülékeket és  
ahagyományos fatüzelésű berendezéseket, ahol a tüzelőanyag fűtőértékének nagy része 
nem hasznosul, a füstgázzal együtt távozik. A füstgázok környezetszennyező-anyag 
tartalma ekkor is kisebb, mint széntüzelés esetén, de sokkal rosszabb, mint a korszerű 
készülékeknél. 
A különböző fűtési rendszerek emissziókibocsátásának összehasonlítására ausztriai adatokat 
mutatunk be (6.3 táblázat). A táblázat mérési eredmények középértékeit tartalmazza 1 TJ 
nettó hőenergiára vonatkoztatva. [111] 
A biomasszakazánok telepítésénél a pontforrásokra (kémény) vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni. Ez a 23/2001 KöM rendeletben4 van leírva és a 4/2011. VM rendeletben5 van 
módosítva. 
 
  

                                          
423/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és az ennél nagyobb, de 50 MWh‐nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről 
5 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről 
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6.3 táblázat: Károsanyag-kibocsátás (kg/TJ) 

 
Olajtüzelés Gáztüzelés 

Hagyományos 
faapríték 
tüzelés 

Modern 
faapríték 
tüzelés 

SO2 140 0 10 10 
NOx 40 40 91 91 
CO 50 50 366 16 
CO2 78.000 52.000 0 0 
Por 5 0 14 4 
Cx Hy 10 5 9 2 

Forrás: [111] 
 
Röviden a fő szabály a következő: ha a kazánban elégetett fűtőanyag energiatartalma eléri 
vagy meghaladja a 140kW-ot, akkor a berendezés használatához emissziómérésre van 
szükség, amit a használónak ötévente ismételnie kell. Közintézmények, iskolák, kórházak 
mentesülnek a mérések elvégzése alól, illetve jegyzői hatáskörben van annak elrendelése. 
Az emissziómérést csak akkreditációval rendelkező laboratórium végezheti. [112] 
A két rendelet értelmében a légszennyező anyag kibocsátási határértékeit a 6.4 táblázat 
mutatja be. 
 

6.4 táblázat: Biomassza-tüzelésű kazánok esetén a légszennyező anyag kibocsátási 
határértékei a 23/2001 KöM rendelet és a 4/2011. VM rendelet alapján (a kibocsátási 

határértékek 11 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra 
vonatkoznak) 

Légszennyező anyag Határérték 
mg/m3 

Szilárd anyag 150 
Szén-monoxid (CO) 1000 
Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 650 
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)  2000 
Elégetlen szerves szénvegyületek C-ben (szénben) kifejezve, 
lángionizációs detektorral mérve, szilárd biotüzelőanyag esetében  

50 

Forrás: [112] 
 

A két rendeleten kívül az MSZ-EN 303-5, az európaival harmonizált szabvány határozza 
meg, milyen minőségű a kazán tüzeléstechnikai szempontból. Egész Európában ezek 
alapján osztályozzák a kazánokat, a 3. osztály a legjobb minőséget jelenti. Nincsen 
összhangban a feljebb leírt két magyar emissziós szabványunkkal, melyek szigorúbbak 
ennél (a 3. osztály szén-monoxid-értéke az EN 303-5-ben magasabb lehet, 1200mg/m3). 
[112] 
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6.5 táblázat: Az MSZ EN 303-5: 2000 szabvány által meghatározott emissziós határértékek 

 
Forrás: [112] 
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7. SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 

7.1. Bevezetés 

A szél energiájának hasznosítása időről időre újra előtérbe kerül, népszerűsége és 
megítélése a történelmi idők folyamán gyakran változott. Már az időszámításunk előtti 
évszázadokban ismerték hogyan lehet szélmozgatta terményőrlő malmokat építeni, a 
vitorlás hajózás elterjedése új távlatokat nyitott a világ megismerésében és számos új 
tapasztalatot hozott a légmozgások globális sajátosságainak a feltárásában. A négylapátos 
holland szélmalmok segítettek vízmentesíteni a poldereket, a XIX század végére Európában 
közel 100000 működött [113] ezekből. Észak-Amerikában a sorozatban gyártott, így 
nagyszámban létesített vízszivattyúzó szélerőgépek biztosították az éltető vízhez jutást, 
ezek az eszközök a vadnyugati tájkép nélkülözhetetlen részévé váltak. A maguk idejében 
rendkívül népszerűek és széles körben elterjedtek voltak a szélenergia-hasznosító 
berendezések. Ez az évszázados tapasztalat alapozta meg azt a technológiai fejlődést, 
melynek eredményként mára világszerte nagy számban építenek hálózatra csatlakozó 
szélerőműparkokat nemcsak a szárazföldeken, hanem a tengereken is. A széllel termelt 
villamos energia egyre nagyobb hányadot képvisel az energiaszerkezetben, a XXI. századra 
a szélenergia vitathatatlanul látható szereplőjévé vált a világ energiapiacának, noha 
biztosak lehetünk abban, hogy egyedül erre az energiaforrásra aligha támaszkodhatunk 
teljes egészében. 
A Nap közvetett energiájának, a szélenergia kihasználására a Földön elvileg bárhol van 
lehetőség, hiszen a légkör állandó mozgásban lévő összefüggő dinamikus rendszer, 
légmozgások mindenhol létrejönnek. A hatalmas elméleti potenciállal rendelkező 
energiaforrás kihasználásának igénye kézenfekvő, így az emberiséget mindig is 
foglalkoztatta és most is komolyan foglalkoztatja, hogyan lehet a szél energiáját minél 
jobban, hatékonyabban és gazdaságosan kihasználni. Az ingyen rendelkezésre álló 
természeti energiaforrás hasznosításához szükséges berendezések műszaki fejlesztése 
speciális tudást, a berendezések megvalósítása, telepítése, üzemeltetése beruházást, tőkét 
igényel. A technikailag hasznosítható szélenergia-potenciál mindenképpen az 
energiaátalakító eszközeink műszaki színvonalától is függ. Nem kis kihívás olyan 
szélenergia-hasznosító eszközöket tervezni, melyek képesek olyan villamos energiát 
előállítani, mely megfelel a jelenlegi műszaki követelményeknek (frekvencia, feszültség, 
felharmonikusok terén), képes hatékonyan hasznosítani az állandóan változó szélsebesség 
viszonylag széles tartományát, túléli az extrém nagy széllökéseket, ugyanakkor felveszi a 
versenyt gazdaságosság szempontjából más energiaforrásokkal [113].A kisebb 
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energiasűrűség, az időjárástól függő rendelkezésre állás miatt a szélenergia hasznosítása 
nem egyszerű feladat, mégis mára a megújuló energiaforrások közül az egyik 
legkiforrottabb technológiát képviseli a vízenergia mellett a villamosenergia-termelés terén. 
A megújuló energiaforrások és ezen belül a szélenergia által hálózatra termelt energia 
fajlagos költségei ma még köztudottan magasabbak, mintha fosszilis energiaforrásokkal 
vagy atomenergia segítségével termelnénk. A szélenergia-hasznosító berendezések XX. 
század ’90 évei óta megfigyelhető rendkívül gyors innovációja és széleskörű elterjedése 
miatt törvényszerűen megfigyelhető a szélből termelt energia költségeinek csökkenése és 
egyes technológiai formái már ma gazdaságosak, vetekedik más, nem megújuló alapú 
villamos energia árával (7.1 ábra). A szélenergia egyes alkalmazásainak fajlagos költségei 
megközelíti más villamosenergia-termelési technológia költségeinek felső határát. 
Ugyanakkor ezt a folyamatot az is segíti, hogy a hagyományos energiaforrások számos 
okból egyre magasabb áron válnak elérhetővé. 
 

 
7.1 ábra: Különböző RES-technológiák fajlagos költségeinek terjedelme 

Forrás: [114] 
 

Politikai döntéshozók hosszú távú energiapolitikai stratégiai célként fogalmazták meg a 
megújuló energiaforrások arányának növelését a klímavédelem érdekében, hogy az 
energiatermelésből származó légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését elérjék. 
Már napjaink kihívása az egyre növekvő energiaigény kielégítése, egy-egy ország egyoldalú 
energiafüggésének mérséklése. Az energiatermelés diverzifikálása az energetikai 
monopóliumok lebontásával párhuzamosan zajló folyamat, amely egyben a társadalom 
elvárását is tükrözi, épp ezért a politikai döntéshozóknak segíteniük és támogatniuk kell 
versenyhátrányban lévő, ugyanakkor környezetkímélő energiatermelési módokat. Ebben a 
támogatandó körben a légköri erőforrások, így a szélenergiakulcsszerepet kaphatnak mind 
az energiaigények kielégítése, mind a klímavédelmet szolgáló tulajdonságai révén. 
A szélenergia-hasznosítás ellen és mellette is hozhatunk érveket, nézőpont kérdése hogyan 
ítéljük meg végeredményben. Manapság a hálózatra csatlakozó ipari méretű szélerőművek 
által termelt villamos energia profitot hozó piaci termék, amely a liberalizált 
villamosenergia-piacon szabadon eladható. Ugyanakkor egy energiatárolást nélkülöző 
villamosenergia-rendszerben szabályozási kérdéseket felvető műszaki probléma. 
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Tekinthetünk rá, mint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének egyik legolcsóbb eszközére, 
az így megtakarított szén-dioxid-kvóta a befektetőkön túl egy ország számára hozhat 
költségvetési bevételeket, illetve biztosíthatja a hazai és nemzetközi környezetvédelmi célok 
elérését. Lehet tájképi értékeket érintő, érzékeny fajokat potenciálisan veszélyeztető 
zajkibocsátó forrás, ugyanakkor villamos hálózattól távol fekvő, elmaradott területeken 
olyan elérhető energiaforrás, amely alapvető komfortot, világítást, esetleg éltető vizet 
biztosíthat a felhasználóknak. 
Az vitathatatlan, hogy a szélenergia hasznosításnak helye és szerep van növekvő 
villamosenergia-igényeink kielégítésében. Döntésünket azonban nagyban befolyásolhatja, 
hogy milyen ismeretekkel bírunk erről a speciális területről. A következő fejezet abban kíván 
segítséget nyújtani a tisztelt Olvasónak, hogy tények alapján tudja megítélni a szélenergia-
hasznosítás adta lehetőségeket. 
 
7.2. A szél tulajdonságai 

A szél tulajdonságainak ismerete alapvető számos szélenergia-hasznosításhoz kapcsolódó 
problémás kérdés megoldásában, a potenciális konfliktusok elkerülésében, a lehetséges 
hatások feltárásában. Ha megfelelően megismerjük a kihasználandó energiaforrás 
tulajdonságait, akkor későbbi gazdasági-pénzügyi döntéseinket erre alapozva hozhatjuk. 
A légköri mozgások globális rendszerének létrejöttének oka abban áll, hogy a Napból érkező 
energia a Föld gömbfelszínén nem oszlik el egyenletesen, és ez nyomás- és 
sűrűségkülönbséget idéz elő a légkörben. A rendszer egyensúlyra törekedve 
tömegáramokat, légmozgásokat generál. A nyomáskülönbségből származó nyomási 
gradiens erő, a forgórendszerekre jellemző Coriolis-erő, illetve a felszín közelében ható 
súrlódási erő eredőjeként jön létre relatív elmozdulás a felszínhez képest, amelyet szélnek 
nevezzük. 
A levegő bármilyen irányába elmozdulhat az őt létrehozó erők eredőjeként, azonban 
hagyományosan szélnek csak a felszínnel párhuzamos, vízszintes összetevőt tekintjük, 
mivel különösen a talaj közelében a függőleges irányú elmozdulás nagyságrendekkel kisebb. 
A 3D légköri mozgások leírásához használt vektormennyiségek (u, v, w) közül a 
horizontális (zonális, kelet-nyugati és meridionális, észak-déli) összetevők, az u és v 
vektormennyiségek egyértelműen meghatározzák a felszínnel párhuzamosan mozgó szél 
erősségét és irányát. A szél sebességét a vektorszámítás szabályai szerint, irányát azu és v 
vektorpárok előjel-kombinációi szerinti tangensfüggvény segítségével határozhatjuk meg. A 
w vertikális komponens a le- és felszálló légmozgások leírását szolgálja, így a felszín-légkör 
között zajló anyag-, energia- és momentumcsere megvalósulását biztosítja. 
A szél irányának azt az égtájat tekintjük, ahonnan fúj. A horizontot 360°-ra osztva a szél 
iránya fokban pontosan megadható. A mindennapokban hagyományosan az égtájak angol 
vagy magyar elnevezéseit, rövidítéseit használjuk a szélirányok azonosításához. Ha mind a 
16 égtájat kívánjuk használni (7.2 ábra), akkor a szélirányszektorok intervallumai 22,5° 
szélesek. A szélpotenciál-felmérések során gyakran 30° széles, 12 irányszektor alapján 
ítélhetjük meg egy terület szélirányeloszlását. 
A szélirányok egy adott időtartam alatt meghatározott gyakorisági eloszlása alapján 
állapítjuk meg az uralkodó szélirányt, mely egy adott helyen leggyakrabban előforduló 
szélirány. Az uralkodó szélirányt egy adott helyen meghatározzák egyrészt a nagytérségre 
jellemző légmozgások, a globális légkörzés európai sajátosságai, illetve a regionális, helyi 
hatások, melyek elsősorban a környék domborzati és érdességi viszonyaival függnek össze. 
Egy területen hosszabb időszak alatt akár több szélirány is lehet nagy gyakoriságú, melyek 
nagyságrendileg nem térnek el jelentősen a leggyakoribb iránytól, ezen nagyobb 
gyakoriságú szélirányokat egy területen jellemző széliránynak nevezhetjük [115]. 
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A szélvektor nagyságát a szél sebességével fejezzük ki, mely a mozgó levegő egységnyi idő 
alatt megtett útjával azonos. A szélsebességnek számos mértékegysége létezik: m/s, km/h, 
csomó(knots), mérföld/óra. 1 m/s = 3,6 km/h = 2,237 mérföld/óra = 1,944 knots, tehát 
közel 2 csomónak felel meg. Az időjárási térképeken szereplő szélviszonyokra jellemző 
szimbólumok alakjai a csomóban kifejezett szélsebességgel arányosan változnak 
(7.1táblázat). 
 

 
7.2 ábra: Szélrózsa 

 
Egy adott hely szélviszonyainak jellemzéséhez a szélsebesség átlagos és szélső értékei 
(napi maximális szélsebesség és 3mp alatt mért maximális széllökés) mellett fontos a 
szélsebesség gyakorisági eloszlása. A szélsebesség irányszektoronkénti gyakorisági 
eloszlásán alapul a szélerőművek éves energiatermelésének számítása. A helyszínen mért 
szélsebességadatokat gyakran a Rayleigh- és a Weibull-eloszlással közelítik a szélpotenciál 
felmérése során. A Weibull-eloszlás esetén a k alakparaméter és a sebesség dimenziójú c 
skálaparaméter értékére építve közgazdasági-gazdaságossági számítások is készülnek. A 
Rayleigh-eloszlásról a Weibull-eloszlás k=2 értéke esetén beszélhetünk. A 3s mintavételezés 
mellett 10percen átlagolt szélsebesség adatsora elég gyakran követi e két eloszlás 
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valamelyikét. A szélsebesség egy adott helyen irányfüggő, így részletesebb vizsgálatoknál 
12-16 szélirányszektorra kiszámítják az átlagos szélsebességet és a sebesség relatív 
gyakorisági eloszlását is. 
Fontos tulajdonságot jellemez a turbulenciaintenzitás, mely a szélsebesség nagysága és 
annak szórásának ismeretében határozható meg. Szabványos energetikai szélméréseknél 
10 percenként rögzítik a szélsebességét és a szórását. Végeredményben ez a paraméter is 
segíti az adott helyszín szélpotenciáljához legjobban illeszkedő szélerőmű kiválasztását. A 
műszaki berendezések élettartamát komolyan befolyásolja ez az indikátor, így jó 
szélpotenciálú helyszínek összehasonlításánál inkább az alacsonyabb turbulencia-
intenzitásúakat preferálják. 
 

7.1 táblázat: A szélsebesség szimbólumai időjárási térképen 

Megfigyelt 
szélsebesség 

5 csomóra 
kerekítve 

Alkalmazott 
szimbólum 

Megfigyelt 
szélsebesség 

5 csomóra 
kerekítve 

Alkalmazott 
szimbólum 

0-2 csomó 
0-2 mérföld 

0 csomó 
 

38-42 csomó 
(44-48 mérföld) 

40 csomó 
20 m/s 

 

3-7 csomó 
(3-8 mérföld) 

5 csomó 
 

43-47 csomó 
(50-54 mérföld) 

45 csomó 
 

8-12 csomó 
(9-14 mérföld) 

10 csomó 
5 m/s 

 

48-52 csomó 
(55-60 mérföld) 

50 csomó 
25 m/s 

 

13-17 csomó 
(15-20 mérföld) 

15 csomó 
 

 

53-57 csomó 
(61-66 mérföld) 

55 csomó 
 

18-22 csomó 
(21-25 mérföld) 

20 csomó 
10 m/s 

 

58-62 csomó 
(67-71 mérföld) 

60 csomó 
30 m/s 

 

23-27 csomó 
(26-31 mérföld) 

25 csomó 
 

63-67 csomó 
(73-77 mérföld) 

65 csomó 
 

28-32 csomó 
(32-37 mérföld) 

30 csomó 
15 m/s 

 

98-102 csomó 
(113-117 
mérföld) 

100 csomó 
50 m/s 

 

33-37 csomó 
(38-43 mérföld) 

35 csomó 
 

102-107 csomó 
(119-123 
mérföld) 

105 csomó 
 

Forrás:[116] 
 

7.2.1. A szélsebesség változása a magassággal 

A szélenergia-hasznosítás szempontjából a légköri határréteg felszín közeli rétegeinek 
(Plandtl- és Ekman-réteg) folyamatai kulcsfontosságúak [117]. A mai ipari méretű 
szélerőművek tengelymagassága közel 100m, de gyakran háztartási célú szélenergia-
hasznosítók esetén sem tudjuk megítélni a szélpotenciált 10m mért átlagos szélsebesség 
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alapján. Általános szélprofilfüggvények segítségével próbáljuk közelíteni a szélsebesség 
magassággal történő változásának jellegét, ha nem volt mód a tervezett berendezés 
tengelyének magasságában szélméréseket végezni. 
A légkör legalsó, átlagosan mintegy 1 km vastag régiójában a szilárd felszín és a légkör 
kölcsönhatásának következményei figyelhetők meg. Hatással van a légmozgásokra a felszíni 
érdességéből származó súrlódási erő.Az áramló levegő sebessége a felszín közelében 
mérséklődik a felszín egyenetlenségei miatt. A súrlódási erő csökken a magassággal, míg a 
szélsebesség növekszik. A felszín egyenetlenségei által okozott mechanikai turbulencia 
mellett a légkör hőmérsékleti rétegződése, stabilitása a másik paraméter, amely a termikus 
turbulencia révén hatással van a szél magassággal történő változására. 
A planetáris határréteg legalsó részén a kicserélődés turbulens mozgások formájában 
történik, azaz a külső és belső súrlódás miatt az áramlás örvényes. Ennek megnyilvánulása 
a szélsebességének rendkívüli gyorsaságú ingadozása egy adott helyen [118]. A nagy 
érzékenységű, sűrű mintavételezésű szélregisztrátumokon jól felismerhetőek a rövid 
időtartamú széllökések, azaz a szélsebesség hirtelen növekedése. 
A pillanatnyi horizontális szélsebesség egy időintervallumra érvényes átlagos tagból és a 
fluktuációra jellemző tagból tevődik össze. A fluktuáló tag, az időegység alatt bekövetkező 
pillanatnyi maximális szélsebesség jelzi a turbulens örvények áthaladását a 
megfigyelőhelyen [118], ez pedig szélenergia konvertereknél ingadozó fordulatszámot és 
teljesítményt eredményez (7.3 ábra). 
 

 
7.3 ábra: A szélprofilfüggvény csak közelíti a szél magassággal történő változását a szél 

fluktuáló jellege miatt 
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A szélmérések és a szélenergia-hasznosító berendezés tengelyének magassága gyakran 
eltérő, szükséges ismernünk más magasságban a szélsebesség értékét. 
A hazai gyakorlatban egyszerű hatványkitevős összefüggés segítségével számítják át egy 
ismert magasságban mért szélsebesség értékét a hasznosítóberendezés 
tengelymagasságában jellemző szélsebességre: 

        (7.1) 
 

ahol u(z) a keresett szélsebesség z magasságban, u(z10) pedig a 10 m magasságban mért 
ismert szélsebesség. A kitevőben szereplő  egyrészt a felszín érdességétől függ, amely 

14.0  teljesen nyílt, rövid fűvel borított területen, 4.0  nagyon érdes felszínek 
esetén. Másrészt a légkör stabilitásától, ahol a nappal jellemző labilis légrétegződéshez 

17.0 , míg általában este és éjszaka jellemző stabilis és inverziós helyzetekhez 4.0
tartozik. Ez a tényező is sokkal változékonyabb, mint ahogy feltételezzük. A több magassági 
szinten végzett szélmérések egyik fő célja az adott helyszínre jellemző  kitevő értékének 
meghatározása, de a területhasználat típusa alapján is adhatunk becslést értékére. 
Magyarországon az alfakitevő értékére gyakran 2.0 értéket alkalmazzák, de egy 2002–
2005 között végzett kutatás során 25.0 tartották az ország területén a legjobb 
közelítésnek [119]. 
A 7.4 és 7.5 ábrán mutatjuk be, hogy Debrecenben végzett 4 hónapos SODAR mérések 
alapján, hogy az  -kitevő értéke napi ciklusban és szélirányszektoronként is rendkívül 
változékony paraméter. 
 

 
7.4 ábra: A szélprofilt leíró összefüggésben szereplő  -kitevő értékének átlagos napi 

változása Debrecenben SODAR mérések alapján 
 

  



205 

 
7.5 ábra: A szélprofilt leíró összefüggésben szereplő  -kitevő értékének változása 

szélirányszektoronként Debrecenben SODAR mérések alapján 
 

7.2.2. Szélsebességet befolyásoló tényezők és hatásuk a 
telephelyválasztásra 

Az igazi kérdés a telephelyválasztás során, hogy a szél energiáját milyen célra szeretnénk 
használni. Vízmozgatásra, a háztartás áramköltségének csökkentésére, esetleg egyedi 
villamosenergia-igényt szeretnénk kielégíteni, vagy hálózatra csatlakozó szélerőmű fogja 
biztosítani a megélhetést? Igényeinknek megfelelően kell választanunk olyan lehetséges 
helyszínt, olyan magasságot, ahol a szélviszonyok céljainknak megfelelők. Ezt a döntést 
alapozzák meg a kisebb-nagyobb térségre és különböző magasságra vonatkozó 
széltérképek, illetve a konkrét helyszínen végzett energetikai célú szélmérések. A 
telephelynek eleget kell tennie a környezetvédelem, a műszaki és jogszabályi 
követelmények szempontjainak is. A saját céljaink és a helyszín ismeretében dönthetünk a 
helyi viszonyokhoz leginkább illeszkedő berendezésről, amelynek beszerzése, felállítása, 
üzemeltetése belátható időn, legalább élettartamán belül megtérül. 
A felszín közeli szélsebességet a levegő hőmérséklete és légnedvesség-karakterisztikáján 
kívül három tényező befolyásolja: a felszín érdessége (növények, fák), akadályok (épületek, 
falak) és a domborzat. 
Az érdesség függ a talaj felszínét borító növényzettől. A szabad vízfelszínek, füves 
mezőknek alacsony az érdessége, bokros-erdős területeken nagyobb. Ezért a füves 
mezőkön erősebben fúj a szél azonos magasságban, mint az erdők belsejében vagy városi 
területen. A jelentős érdességváltozás határán az uralkodó széliránynak megfelelően egy 
belső határréteg fejlődik (7.6 ábra), mely hatással van a szélprofil alakjára. A szélenergia-
hasznosító berendezéseket célszerű nyílt területekre telepíteni. Ekkor alacsonyabb 
tartóoszlop is elegendő, amellyel elsősorban költségeinket csökkenthetjük. 
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7.6 ábra: Érdességváltozás hatása a felszín közeli szél tulajdonságaira 

Forrás: [120] 
 

A felszínt borító egyenetlenségek különösen fontossá válnak a kisebb szélgenerátorok, 
szélerőgépek optimális helyszínének és a tartóoszlop hosszának kiválasztásánál. 
A szél útjában akadályt jelentenek az épületek, zárt falak. Mögöttük a levegő mozgása 
örvényessé, turbulenssé válik. Az örvények függőlegesen az akadály magasságának két-
háromszorosáig emelkedhetnek fel, vízszintesen az akadály mögött magasságának 
hússzoros távolságban is kimutathatóak. A szélenergia-hasznosító berendezések 
helyszínének kiválasztásánál ezért ezt is figyelembe kell venni. Célszerűen, főként a terület 
uralkodó széliránya felől ne legyenek nagyobb épületek, akadályok. Berendezésünket az 
épületektől minél távolabb vagy jóval magasabb tartóoszlopra kell helyeznünk (7.7 ábra). 
A domborzat szélsebesség-módosító hatása hasonló az ember által mesterségesen 
létrehozott akadályokhoz. Nagy általánosságban el lehet mondani, hogy hegyek, dombok 
teteje és szélfelőli oldalai szelesebbek, mint a hegyek széllel ellentétes,ún. luvoldalai, illetve 
a völgyek. Bizonyos esetekben egy domboldal szélfelőli oldala szelesebb, mint maga a 
dombtető, ugyanis a sima, nem meredek domb felett áthaladó levegő áramvonalai 
összetorlódnak, amely a szél felgyorsulását, a szélsebesség növekedését okozza. Ha a 
lejtőszög nagyobb 30 foknál, akkor a meredek fal örvények leválását és erősebb 
turbulenciát okoz (7.8 ábra), amely szélenergia hasznosító berendezéseink élettartamát 
rövidíti. 
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7.7 ábra: Akadályok hatása a légmozgásra 

 
A völgyek és hegyek napszakosan változó hőmérséklet-különbségei is generálnak helyi 
légmozgásokat (hegy-völgyi szél). A domborzat a szél erősségének gyengítése mellett a 
szélirányokat is jelentősen módosítja. A helyi hatások ismerete ezért rendkívül fontos a 
legjobb telephely kiválasztásához. 

 
7.8 ábra: Domborzat hatása a szél sebességére 

 
Összefoglalva a szél sebességét befolyásoló tényezők, a felszínborítástól függő érdesség, a 
környező épületek, akadályok, a helyi domborzati adottságok figyelembevételével 
választhatjuk ki a szélenergia-hasznosító berendezésünk helyszínét. Ha nincs mód minden 
irányban nyílt, akadályoktól mentes, lehetőleg rövid fűvel borított területet választani, akkor 
arra kell törekednünk, hogy ezeket a hatásokat csökkentsük. A háztartási méretű 
szélgenerátort, a vízhúzó szélerőgépet akadályok magasságának legalább 10-20x távolságra 
kell tennünk, vagy az akadály jellemzőmagassága felett 6-10 m-rel kinyúló tartóoszlopra 
kell helyeznünk (7.9 ábra).  
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7.9 ábra: Szélgenerátorok, szélerőgépek jellemző magassága különböző felszínborítottság 

esetén 
 
Döntésünket kompromisszumok árán, végső soron az adott területen érvényes szabályok 
figyelembevételével hozhatjuk meg. 
 
7.2.3. A szél energiatartalma 

A szél sebessége révén mozgási energiával (Ek) rendelkezik, amely arányos a levegő 
tömegével ( sűrűség) és a sebesség (v) négyzetével: 

2
k v

2

1
E   (7.1) 

Amennyiben meg akarjuk határozni, hogy egységnyi A függőleges felületen, egységnyi idő 
alatt mennyi mozgási energia áramlik át, a mozgó levegő ideális esetben milyen P nagyságú 
teljesítmény leadására képes, akkor eredményül a területen rendelkezésre álló, úgynevezett 
szélteljesítményt kapjuk: 
 

   

 (7.3) 

 

amely tehát a (v) szélsebesség köbével arányos. Amennyiben a szélsebesség 
megduplázódik, a rendelkezésre álló szélenergia nyolcszorosára növekszik, háromszor 
nagyobb szélsebesség, 27-szer több energiatartalmat jelent. 
Az összefüggésben szerepel, hogy a szél energiatartalma függ a levegő sűrűségétől is. Ezt 
pedig leginkább a levegő hőmérséklete és páratartalma befolyásolja. Minél melegebb a 
levegő, illetve minél nagyobb a páratartalma, annál alacsonyabb a sűrűsége (7.2táblázat). 
Ez lehet az egyik indok arra, hogy a Földön miért a mérsékelt övi, hűvösebb éghajlatú 
országokban a legnagyobb a szélenergia alkalmazásának aránya. A legtöbb számításban 
elhanyagoljuk a levegő sűrűségének változásait. 
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Az egységnyi felületre jutó teljesítménysűrűség standard viszonyok esetén (1013hPa, 273K) 
az alábbi formában fejezhető ki: 

3647,0 v
A

P
 , (7.2) 

 
amely alapján látható, hogy a levegő teljesítménysűrűsége igen alacsony, tehát más 
energiahordozókhoz viszonyítva fajlagosan nagyobb méretű berendezésekre van szükség a 
hasznosításhoz. 
 

7.2 táblázat: A levegő hőmérsékletének és sűrűségének kapcsolata 
Hőmérséklet [oC] -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 

Sűrűség [kg/m3] 1,423 1,395 1,368 1,342 1,317 1,292 1,269 

Hőmérséklet [C0] +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 

Sűrűség [kg/m3] 1,247 1,225 1,204 1,184 1,165 1,146 1,127 

 
A mozgó levegőben rendelkezésre álló energia és a szélből kinyerhető energia mennyisége 
nem egyezik meg. A rotorlapátokon áthaladó levegő energiája teljes mértékben nem 
használható ki, ehhez a szelet a lapátoknak teljesen le kellene fékeznie, de a levegőnek 
tovább kell mozognia. A szélerőmű csak azt az energiát tudja használni, ami a rotor két 
oldalán létrejövő sebességkülönbségnek felel meg. Adott szélsebességen elvileg 
maximálisan elérhető teljesítmény akkor érhető el, ha a rotorlapát előtti szél sebessége (v1) 

a gépen áthaladva 13

2
v , majd a gép mögött 13

1
v  értékre csökken. A szélerő hasznosítása 

során a forgó rotorlapátokon a szél sebessége csökken, ugyanakkor egy jelentős 
nyomásváltozás következik be (7.10 ábra), mely a rotort elhagyva rövidtávon belül 
visszatér a rotor előtti értékre. 
 

 
7.10 ábra: Ideális lapátkeréken átömlő levegő kör keresztmetszetű csatornája 

a) keresztmetszetek, b) sebességek, c) a nyomás változása 
Forrás: [121]  
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Betz bebizonyította, hogy perdület- és turbulenciamentes áramlás esetén a szélből 
kinyerhető energia lehetséges maximuma a 
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   összefüggéssel számítható. 

Fontos következtetés, hogy egy szélturbina teljesítménye befolyásolható a szélsebességre 
merőleges A2 keresztmetszettel, illetve a lapátokon bekövetkező sebességváltozás 
nagyságával. Ez a felismerés tette lehetővé, hogy az ingadozó szélsebesség mellett a 
szélturbina teljesítményét céljainknak megfelelően tudjuk szabályozni. 

A hasznosítható szélteljesítmény ( kP ) tehát a rendelkezésre álló szélteljesítmény (P) mellett 

erősen függ az alkalmazott turbina tulajdonságaitól, az ún. pC teljesítménytényező 

értékétől: 
 

(7.5) 

Az elérhető maximális hatásfok 59,0max pC , azaz 59%. 

Valójában az áramló levegőben rendelkezésre álló mozgási energia 40%-a soha nem 
hasznosítható! Az maxpC értékét Betz-limitnek nevezzük, amelyet egyetlen szélenergiát 

hasznosító berendezés sem képes felülmúlni. 
Minden szélenergia-átalakító berendezés adott szélsebesség-tartományban üzemel. Az 
indítási és kikapcsolási szélsebesség miatt nem túl gyenge és nem túl erős, de viszonylag 
állandó légmozgás a legkedvezőbb a hasznosítás szempontjából. 
 
7.3. Szélenergiát hasznosító berendezések 

Azokat az energiaátalakító berendezéseket nevezzük szélmotoroknak, amelyek az áramló 
levegőben rejlő mozgási energiát alakítják át valamilyen hatásfokkal hasznos mechanikai 
energiává vagy villamos energiává. A szél útjába állított eszközök szinte mindig 
forgómozgással, az áramlás fékezése által hasznosítják a szél energiatartalmát. 
A szélenergiát hasznosító berendezések elnevezései nem egységesek. A szélgenerátor, 
szélturbina, szélerőmű elektromos áramot termel, csak méretben különböznek, míg 
vízmozgatást inkább szélerőgéppel, szélmotorokkal végzünk. 
A szél fajlagos energiasűrűsége elég kicsi, ezért a hasznosító berendezések forgó 
lapátjainak nagy felületet kell súrolni ahhoz, hogy számottevő energiát tudjunk termelni 
általuk. 
Energiaátalakítás szempontjából villamos és mechanikai energiát előállító berendezéseket 
különböztetünk meg (7.11 ábra). Az eszközök nevei (szélgenerátor, szélmotor, szélerőgép, 
szélerőmű) gyakran utalnak is arra, milyen energiaátalakítást végeznek. 
A berendezések kialakítása, méretei, a lapátjainak száma, viharvédelme, szabályozása 
jelentősen különbözik a hasznosítás céljától függően. 
A felszínnel párhuzamosan áramló levegő mozgási energiáját a szél útjába állított forgó 
eszközökkel hasznosítjuk. Legegyszerűbb ezek közül a Savonius rotor, amely egy elfordulni 
képes tengelyen elhelyezett ügyesen hajlított fémlap. Ez a szél nyomóereje által fordul el, 
azaz ellenállást hasznosít. 
A lapátokkal készített eszközök forgó mozgása úgy jön létre, hogy a lapátok széllel 
szembeni és ellentétes oldala között alaktól függően sebesség- és nyomáskülönbség 
keletkezik. A lapátokra ható felhajtóerő ezzel arányos, amely egyben forgatónyomatékot is 
jelent. A forgatást segíti, hogy a szél a magassággal változik, azaz a lapátok alsó és felső 
állása között eleve van sebességkülönbség. Minél nagyobb a lapátok hossza, illetve a 
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lapátkerék átmérője, annál nagyobb a sebességkülönbség. A legtöbb szélenergia-hasznosító 
berendezés a keletkező felhajtóerő segítségével működik (7.12 ábra). 
 

 
7.11 ábra: Szélmotorok alapvető csoportosítása 

Forrás: [122] 
 

A lapátokat a légmozgással párhuzamos, vízszintes tengelyre, vagy a szélre merőleges, 
függőleges tengelyre helyezhetjük. Ez utóbbiakat Darrieus-turbináknak is nevezzük. 
Az a szélgenerátor, amely a lapátjaival a szél irányával szembefordul,az upwind turbina. 
Létezik olyan változat, amikor a szél irányával a lapátok háttal fordítanak. Ezek a 
downwind-turbinák. Ebben az esetben a szélgenerátor testének áramvonalasnak kell lennie, 
hogy ne keltsen örvényeket, mielőtt a szél elérné a forgatható lapátokat. 
A forgó lapátok száma alapján nagyon sokféle kivitel létezik és van összefüggés a lapátok 
száma, a szélsebessége és a kinyerhető teljesítmény között. Ezt a gyorsjárási tényező 
segítségével is szemléletessé tehetjük (7.12 ábra). 
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A mértékegység nélküli szám, a rotorlapátok végének kerületi sebessége és a szélsebesség 
hányadosa. A gyorsjárati tényező értéke alapján lassú és gyorsjárású berendezéseket 
különítünk el. 
 

 
7.12 ábra: A teljesítménytényező és a nyomatéktényező változása a gyorsjárási tényező 

függvényében 
Forrás: [122] 

 
A lassújárású szélerőgépek (<3,5)sok lapáttal rendelkeznek. Már kis szélsebesség esetén 
nagy a forgatónyomaték, így nagyon alacsony az indítási sebességük. Kis szélsebességből 
nagyobb hatásfokkal nyernek ki energiát. A sokszor 15-20 db vékony lemezből készült 
lapátok hamar elérik maximális teljesítményüket, de erősebb szeleknél a szerkezeti 
egységek védelme érdekében hamar kifordulnak a szél irányából. Alapvetően ún. 
lassújárású szélmotorok a vízhúzó szélerőgépek, illetve a legkisebb soklapátos háztartási 
méretű villamosenergia-termelésre szolgáló berendezések. Ezeket alacsonyabb légrétegek 
légmozgásainak kihasználására konstruáltak, jellemzően 2m/s alatt indulnak, 5-6m/s-nál 
érik el névleges teljesítményüket, de közel 15m/s-nál működésbe lép a viharvédelem és 
kifordul a szél irányából. A jellemző oszlopméret 20m alatt marad, a jellemző generátor 
egységteljesítménye 10kW alatt marad. 
A nagy gyorsjárási tényezőjű (>3,5), gyorsjárású szélerőművek méreteik alapján is 
nagyobb szélsebesség rendelkezésre állása esetén hatékonyabbak. Indítási sebességük 4-5 
m/s, névleges teljesítményüket 10-13 m/s-nál érik el, kikapcsolási sebesség jellemzően 
25m/s (7.13 ábra). A gyorsjárású berendezések, pl. a dán típusú szélerőművek általában 
3db formatervezett szárnylapáttal rendelkeznek. Számos eszközzel képesek szabályozni azt, 
hogy a változó szélsebesség ellenére egyenletesen termeljenek villamos energiát. A pitch-
szabályozás során a szárnylapátok önállóan fogathatóak és ezáltal az növekvő szélsebesség 
ellenére a szárnylapát szögének csökkentésével a leadott teljesítmény a legoptimálisabb 
tartományban tartható. A gyorsjárású szélerőművek 500kW-nál nagyobb névleges 
teljesítményűek, jellemzően 2000kW közeliek. A szélerőmű tengelymagassága megközelíti a 
100m-t.  
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7.13 ábra: Enercon E70 2300kW névleges teljesítményű szélerőmű teljesítménygörbéje 

(71 m rotorátmérő, pitch-szabályozás, választható oszlopmagasság:64m, 85m, 98m, 113m) 
 
Összefoglalásként tehát kis szélpotenciálú helyszínre, a talaj közelében soklapátos 
szélerőgépek, 2m/s körüli indítási sebességű, lassújárású szélgenerátorok telepítése 
javasolt. Míg nagyobb magasságban, 40-100 méteren inkább 3 szárnylapátú rotorral 
működő szélerőművet alkalmazzunk. Csak ezek a kiviteli típusok alkalmasak ipari méretű 
szélenergia hasznosítására, illetve arra, hogy szélerőműparkokat építsünk és egy tágabb 
térség szélpotenciálját látható módon kihasználjuk. 
Ne feledjük, hogy szélpotenciál ismeretében tudunk érdemben dönteni az optimális 
hasznosító berendezésről. 
 
7.4. Szélenergia-hasznosítás napjainkban és a jövőben 

Az Európai Szélenergia Társaság adatai szerint 2011-ben a világban 41,2 GW szélerőmű-
teljesítményt építettek és kapcsoltak hálózatra, így 2011 végéig a világban összesen 238,35 
GW kapacitású szélerőmű termelt áramot. A világszerte üzemelő 238,35GW kapacitású 
szélerőmű ~ 500 TWh villamosenergia-termelésére képes és ezzel mintegy 300 millió tonna 
CO2kibocsátását kerülhetjük el 1 év alatt. Az új kapacitások több mint a fele Ázsiában, 
elsősorban Kínában épült. Már 22 országban van 1000MW-nál nagyobb beépített szélerőmű-
teljesítmény. 
Az EU27 kumulált szélerőmű kapacitása 2011 végén 93,57GW volt. Átlagos szélviszonyok 
között ez a beépített teljesítmény 204 TWh villamosenergia-termelésnek felel meg és ezzel 
a szélerőművek Európa teljes villamosenergia-igényének mintegy 6,3%-át képesek fedezni. 
A világban 2009-ben a gazdasági válság ellenére 45 milliárd eurót fektettek be 
szélerőműprojektekbe. 
A klímaváltozás elleni küzdelem miatt mára kulcsfontosságúvá váltak a szén-dioxid-mentes 
energiatermelési módok, melyek között a leggyorsabban és relatíve a legkisebb 
befektetéssel megvalósítható erőművek sorába tartoznak a szélerőművek. Ennek is 
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köszönhető, hogy amíg 2000-ben az EU energiaszerkezetében a szélenergia-hasznosítás 
részaránya még csak 2% volt, addig 2011 végére a szélenergia-hasznosítás részaránya 
elérte a 10%-ot. 
A szélenergia hasznosítása egyértelműen hozzájárul az energiatermelés diverzifikálásához, 
az energiabiztonság növeléséhez. Ezen túl számos ország tudatosan kamatoztatja a 
szélenergia–ipar kedvező társadalmi-gazdasági hatásait a gazdasági válság idején. A 
világon már most több mint 500000 embert foglalkoztatnak direkt vagy indirekt módon a 
szélenergia hasznosításához kapcsolódó iparágakban. 
A szélerőművek nemcsak CO2-mentes energiatermelést biztosítanak, de teljes életciklusra 
nézve is igen kedvező a fajlagos CO2-kibocsátásuk. A Globális Szélenergia Társaság (Global 
Wind Energy Council) adatai alapján elmondható, hogy a szélenergia-hasznosítás 
teljesítménynövekedése az elmúlt másfél évtizedben exponenciális mértékű (7.14ábra) 
[123]. 
 

 
7.14 ábra: Szélerőmű kapacitásnövekedése a világban és Európában 

Forrás: [123] 
 

A szélerőművek technológiai szempontból jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 
évtizedben. Mind a szélerőművek méretében, mind az egységek névleges teljesítményében 
óriási a fejlődés. Napjainkban (2012) a legnagyobb kereskedelmi forgalomban lévő ipari 
szélerőmű 7,5MW névleges teljesítményű, rotorlapátjainak átmérője 127 méter. A 
következő évtizedre még további méretnövekedést jósolnak. 
Az onshore és offshore szélerőművek ill. parkok között alapvető műszaki megoldásbeli 
különbségek vannak, elsősorban a szélerősség és a telepítési környezet különbözősége 
miatt. A tengerbe telepített szélerőművek, jóval robosztusabbak a szárazföldi társaiknál, 
ami szintén számos technikai és beruházási problémát vetett fel. Az EWEA szélerőmű-
beruházás előrejelzési programjában [124] 2030-ra 150 000MW offshore és 150 000MW 
onshore szélerőmű-teljesítménnyel számol. 2020-ra Európa villamosenergia-
felhasználásának akár 14%-a származhat szélenergiából (7.15 ábra), míg az EWEA 
várakozásai szerint 2030-ra akár 400GW szélerőmű-kapacitás üzemelhet, mely közel 30%-
át fedezheti Európa villamosenergia-igényének. 
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7.15 ábra: Szárazföldi és tengerparti szélerőműparkok által termelt villamos energia 

tervezett fejlődése EU27-ben 2020-ig a nemzeti megújuló energia akciótervek alapján 
Forrás: [124] 

 
Az Európai Unió a 2007-ben kiadott megújuló energia útitervben a villamosenergia-termelés 
szerkezetére vonatkozó, a 2020-ig tartó prognózisban a szélenergia részarányának 
növekedését vizionálja. Az 2050-re vonatkozó stratégiai tervekben változatlanul az egyik 
legjelentősebb megújuló energiaforrásként számolnak Európában a szélenergiával. A 
jövőben a telepítések hangsúlya várhatóan az offshore szélenergia-hasznosításra fog 
koncentrálni, miközben a szárazföldi telepítések növekedése mérséklődni fog. 
 
7.5. Szélenergia-hasznosítás Magyarországon 

A hazai energetikai célok megvalósításának útját Magyarország Megújuló Energia 
Hasznosítási Cselekvési Terve (1002/2011. (I.14.) Korm. hat.) fogalmazza meg. Célkitűzés 
az, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt aránya érje el a 14,65%-ot. Jelenleg (2011-es adatok 
szerint) a megújuló energiák a teljes végső energiafogyasztás 7,4%-át teszik ki. 
A villamosenergia-termelés tekintetében a tervezett zöldáram aránya 2020-ra 10,9%, ami a 
jelenlegi felhasználáshoz képest szerény növekedés. A tervezett szélerőművi teljesítmény 
2020- ra 750MW. A tervezett 10,9% eléréséhez jelentősen hozzájárulhat a szélenergia 
fokozottabb mértékű kihasználása. Magyarország ugyanis jelentős potenciállal rendelkezik 
(7.16 ábra). Az országos, technikailag elérhető szélenergia-potenciál 75 méteren mintegy 
204PJ/év. 
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7.16 ábra: Szélsebesség-eloszlás 75m-en 

Forrás: [119] 
 
Magyarországon a megújuló energiák elméleti potenciálját összehasonlítva a szélenergia 
jelentős pozíciót foglal el: a szélenergia-potenciál H=75 m magasságban, D=75 m 
rotorátmérővel, E=56,85 TWh (204,7 PJ/év) energiatermelését tenné lehetővé, Péves 

átl.=6489 MW[125]. 
A hazai szélenergia-termelés fejlődését a jó adottságok ellenére visszafogja a bonyolult és 
gyorsan változó jogszabályi környezet, illetve az ehhez kapcsolódó engedélyezési eljárások. 
Magyarországon rendszerirányítási okokra hivatkozva 2006-ban bevezettek egy 330 MW 
nagyságrendű szélerőmű-kapacitáslétesítési korlátot, ugyanakkor egy termelési korlátot is. 
A Magyar Energia Hivatal (MEH) szélerőműprojektenként egyedileg meghatározta, hogy a 
megtérülést biztosító kötelező átvételi időszak alatt a szélerőművek mennyi villamos 
energiát adhatnak támogatott átvételi áron a hálózatra. A számításhoz átlagosan 24%-os 
kapacitáskihasználási tényezőt használtak. 
A tapasztalatok szerint 2011-ben a hazai szélerőművek éves átlagban 21,3% kapacitás-
kihasználtságot mutattak. Egyes szélben gazdag hónapban természetesen ettől magasabb 
értékek is előfordulnak, de a havi kihasználtságok évről évre is változnak. 
2006. március 16-ig 1138 MW szélerőmű létesítésére érkezett igénybejelentés. A felállított 
feltételrendszernek megfelelő szélerőműparkok esetében az igényelt teljesítmény 51 %-át 
engedélyezte a MEH. A jogszabályi környezet bizonytalanságát jól tükrözi az egyes években 
újonnan beruházott szélerőmű-teljesítmény ingadozása is (7.17 ábra). 
A nehézségek ellenére 2011 elejére megvalósult az engedélyezett, közel 330 MW 
szélerőmű-teljesítmény. A szélenergiából termelt villamos energia folyamatosan növekedett 
az elmúlt években, a növekedés exponenciális jellegű. Az utóbbi években szinte évenként 
megduplázódott a szélerőművek által termelt villamos energia mennyisége. 2011-ben 
624GWh áramot adott hálózatra 173 hazai szélerőmű, mely a hazai villamosenergia-
rendszer bruttó termelésének 3,26%-át jelenti. 
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7.17 ábra: Szélenergia-hasznosítás fejlődése Magyarországon (2011.04.01.) 

 
A hazai energiapolitika egyik célkitűzése, összhangban az Európai Unióval, a zöldáram 
arányának növelése, mely tervek szerint a villamosenergia-termelés tekintetében 2020-ra 
20-21%-os hányadot jelent majd, ami a jelenlegi megújulós arány mintegy háromszorosa. 
Ennek eléréséhez jelentősen hozzájárulhat a szélenergia nagyobb kihasználása. Szélenergia 
számára a 2010-ben előállított 2,49PJ energiamennyiség megduplázását, mintegy 5,56PJ 
energia termelését várják 2020-ra. A 2020-as időtávban a 2011 első felére megépül közel 
330 MW-nyi szélerőmű-kapacitás mintegy 410MW-tal történő bővítésére lesz lehetőség. A 
szélből származó villamos energia aránya a hazai villamosenergia-termeléshez képest 2011-
ben mintegy 1,7%. Ennek az aránynak a további növelése 3-4%-ra az energiaszerkezetben 
klímapolitikai célkitűzések megvalósítását, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, ún. 
zöldgazdaság fejlődését is elősegítheti. 
A szigetüzemű és a háztartási méretű hálózatra csatlakozó szélenergia-hasznosító 
berendezéseket kivéve, a nagyobb szélerőművek számára továbbra is fenntartanak egy 
kapacitáskorlátot, mely hatásos gátat szab 2006 óta a területre befektetni szándékozók 
számára. A már 2008-ban bevezetett szigorítások szerint új szélerőmű-kapacitás 
létesítésére pályázat útján lehet csak jogosultságot szerezni. A 2009-ben meghirdetett, de 
2010 júliusában eredményhirdetés nélkül visszavont szélerőműtenderre 68 pályázat 
érkezett, mintegy 1117,75MW létesítési igénnyel. Az eredménytelen tender következtében 
az ipari méretű kategóriában a szélenergiaszektor fejlődése Magyarországon egyértelműen 
megtorpant. Új szélerőmű-telepítésekre 2012-ben nem számítunk. Ugyanakkor a 2005-ben 
bevezetett befektetéseket ösztönző kötelező átvételi rendszer a jövőben az új 
prioritásoknak megfelelően kerül módosításra (METÁR). 
A jelenleg üzemelő szélerőművek tapasztalatai azt mutatják, hogy hazánkban is jól működő 
rendszerek építhetők. Látható, hogy a magyarországi szélviszonyok megfelelőek és a 
szélenergia hazánkban is széles körben alkalmazható. 
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8. MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL ELLÁTOTT ÉPÜLET ENERGETIKAI 
TANÚSÍTÁSA 

Bár a hatályos épületenergetikai szabályozás (a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet) tartalmaz 
megújuló energiaforrások esetén alkalmazandó elemeket, ezek alkalmazása sokszor 
nehézségeket okoz. A rendelet több ponton utal a szakma szabályaira, mely iránymutatás 
sokszor nehezen kezelhető. Ezért az alábbiakban egy mintapéldán keresztül bemutatjuk, 
hogy milyen konkrét lépéseket célszerű alkalmazni akkor, ha az épület energiaellátása 
részben vagy egészben megújuló energiaforrásokkal történik. Meg fogunk nézni valamennyi 
reálisan szóba jöhető megújulós rendszert: a napkollektoros HMV-rásegítést, hőszivattyús 
fűtést és HMV-termelést, biomassza-tüzelést, valamint fotovoltaikus áramtermelést. 
Szélenergia-hasznosítással, megújulóval segített távenergia-ellátással ebben a példában 
nem foglalkozunk, mert az nem épület léptékben kevésbé jellemző. 
A példában gyakran utaltunk a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet egyes képleteire, táblázataira. 
Az alkalmazott jelöléseket a következőképpen kell értelmezni: 
például: TNM 2. melléklet VI.3. 3. táblázatjelentése: a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 2. 
mellékletének VI.3. fejezetének 3. táblázata 
 
8.1. Alapállapot energetikai tanúsítása 

Először egy olyan állapotot vizsgálunk meg, amikor semmilyen megújuló energiát nem 
használ az épület. Utána végig fogjuk nézni, hogy a szóba jöhető megújuló energiás 
megoldások esetén mi az alkalmazandó eljárás. 
Az épület egy, röviddel a 2006-os energetikai szabályozás előtt épült, átlagosnál lényegesen 
jobban szigetelt épület (de a passzívházszinttől még messze van). A példa korábbi változata 
megtalálható a [88]-ban, itt azonban jelentősen továbbfejlesztettük. 
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8.1 ábra: A példában szereplő családi ház terve és a megvalósult épület fényképei 
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8.1.1. Alapadatok 

Egyszintes, alápincézetlen, magastetős, padlásteres, szabadon álló családi ház (Mór). 
 
Bruttó beépített alapterület   281 m2 
Bruttó szintterület   281 m2 
Nettó szintterület   236 m2 
Hasznos fűtött szintterület  AN = 236 m2 
Belmagasság    bm = 2,7 m 
Fűtött térfogat   V = AN * bm = 236 m2 * 2,7 m = 637,2 m3 
Az épület kerülete   lpadló = 101 m 
Az ereszkinyúlás mindenhol  110 cm 
 
Felületek és a nyílászárók transzmissziós hőátbocsátási tényezői (árnyékoló nélkül): 
 

8.1 táblázat: A homlokzati és nyílászáró adatok 

 A homlokzat 
területe (m2) 

Tömör 
felület (m2) 

Nyílászáró (m2) Üvegfelület 
(m2) 

Átlagos U 
(W/m2K) 

É 18,55 16,55 2 1,2 1,18 
ÉK 53,23 36,23 6,5 + 

10,5(garázskapu) 
4,4 1,13 

0,9 

K 17,27 11,27 6 4,8 1,04 
DK 35,05 25,05 10 7,8 1,06 
D 41,98 28,98 13 10,1 1,06 
DNY 23,43 16,43 7 5,6 1,04 
NY 36,05 35,05 1 0,4 1,32 
ÉNY 40,36 37,36 3 1,8 1,18 
Összesen 265,92 206,92 59 36,1 1,082 

(átlag) 
 
Nyílászárók: 
Fa keretszerkezet:  Uf= 1,6 W/m2K 
Kétrétegű LOW-E üvegezés: Ug= 0,9 W/m2K 
Árnyékoló mindenhol: külső alumíniumredőny, lamellák PUR-hab kitöltéssel 
A nyílászárók átlagos U értékét a következő képlettel számoltuk: 

w

ffgg
w A

AUAU
U


  (8.1) 

ahol az f index a keretre, a g az üvegezésre, a w a teljes nyílászáróra utal. 
 
Külső falak: 
Homlokzati színvakolat (4 mm), ill. terméskő burkolat 
Hálóerősítésű alapvakolat (6 mm) 
NOBASIL vakolható kőzetgyapot hőszigetelés (12 cm) 
LEIER MÁTRATHERM 38 N+F vázkerámia falazat (38 cm) 
Belső vakolat és felületképzés (2 cm) 
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Hőátbocsátási tényező: 

Ufal = 0,20 W/m2K 

Padlásfödém (fapalló teherhordó szerkezetű, nem járható): 
NOBASIL kőzetgyapot hőszigetelés zárlécváz között (5 cm) 
NOBASIL kőzetgyapot hőszigetelés fapallók között (25 cm) 
(Acél csirkeháló a pallók alsó oldalán) 
Álmennyezeti tér (30 cm) 
Gipszkarton álmennyezet 

Hőátbocsátási tényező: 

Upadlás = 0,14 W/m2K 

Talajon fekvő padló (padlófűtéshez): 
Hideg- és melegpadló burkolatok 
Kavicsbeton aljzat (6 cm) 
Technológiai szigetelés 
(Fűtési csővezetékek) 
Expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés (6 cm) 
Kavicsbeton aljzat (10 cm) 
Kőzúzalék feltöltés (15 cm) 
 
Hőátbocsátási tényező: 0,587 W/m2K 
A padlószint magassága a terepszinttől: 20 cm 
 
Lábazati falak: 
Beton lábazati fal (38 cm) 
Extrudált polisztirolhab lemez hőszigetelés (8 cm) 
Terméskő lábazatburkolat (8 cm) 

 
Hőátbocsátási tényező: 0,4 W/m2K 
A lábazat magassága a terepszinttől: 30 cm 
A hőszigetelés mélysége a terepszinttől: 15 cm 
 
Padlásfödém koszorú: 
Homlokzati színvakolat (4 mm) 
Hálóerősítésű alapvakolat (6 mm) 
NOBASIL vakolható kőzetgyapot hőszigetelés (12 cm) 
Vasbeton koszorú (38x30 cm) 

 
Hőhidak hossza: 
Pozitív falsarkok           15 * 2,7 = 40,5 fm 
(Negatív falsarkok)       12 * 2,7 = 32,4 fm 
Teraszpofafal            3 fm 
Nyílászárók kerületei     149 fm 
(az üvegfalak és ajtók küszöbeivel együtt)  
A nyílászárók a nyers falazat külső síkján, 
a hőszigetelés a tokra takar 
Födém külső fal:           101 fm 
Lábazati fal:         82 fm 
Külső fal válaszfalcsatlakozás:       24,3 fm  
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Fűtés:  
20 kW-os Vaillant ecoCOMPACT kondenzációs kombi gázkazán, átlagos hatásfok 108 % 
Az épület teljes területén padlófűtés 
Garázs is fűtött (fűthető) 
 
8.1.2. Alapállapot tanúsítása egyszerűsített módszerrel 

1. A felület-térfogat arány számítása 
 

A/V = 737,92 / 637,2 = 1,16 m2/m3 (8.2) 
 

2. A fajlagos hőveszteség-tényező határértékének leolvasása a felület-térfogat arány és a 
rendeltetés függvényében 
 
A megengedett fajlagos hőveszteség-tényező a TNM 1. melléklet szerint qm = 0,526 W/m3K. 
A tanúsításban nyilatkozni kell a fajlagos hőveszteség-tényező és a követelményérték 
viszonyáról, ez azonban csak a tájékoztatást szolgálja. 
 
3. A szerkezetek hőveszteségének számítása 
 
A külső fal a hőhidak hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső-belső 
falcsatlakozásokat nem számítva 375,5 fm / 265,9 m2 = 1,41 fm/m2) az erősen hőhidas 
kategóriába sorolható. A korrekciós tényező a 2. melléklet szerint = 0,30 külső oldali 
hőszigetelés esetén. A padlásfödém korrekciós tényezője  = 0,10. Mivel a födém fűtött és 
fűtetlen teret választ el, rétegtervi hőátbocsátási tényezője 0,9 értékkel módosítható. A 
talajon fekvő padló hőveszteségét a vonalmenti veszteségek alapján kell számítani, a 
vonalmenti hőátbocsátási tényező a 3. melléklet szerint 0,95 W/mK. 
 

8.2 táblázat: A veszteségtényező meghatározása (egyszerűsített módszer) 

 

A (m2) 
vagy l (m) 

U (W/m2K) 
vagy 

(W/mK) 

1 +  Módosító-
tényező 

AUR+l 
(W/K) 

Külső fal 206,9 0,20 1,3  53,80 
Padlásfödém 236,0 0,14 1,1 0,9 32,71 
Ablak 48,5 1,08   52,48 
Kapu 10,5 0,90   9,45 
Talajon fekvő padló l=101,0 =0,95   95,95 
Összesen     244,39 

 
4. Az épület hőtároló tömegének megítélése 
 
Az épület hőtároló tömeg szerinti besorolása nem egyértelmű, hiszen a külső falazat 
vázkerámia, de a hőszigetelt favázas, álmennyezetes padlásfödémnek szinte nincs hőtároló 
tömege. A külső fal és az alsó zárófödém fajlagos hőtároló tömege kb. m = (0,1 m * 800 
kg/m3 * 206,9 m2 + 0,08 m * 2200 kg/m3 * 236 m2) / 236 m2 = 246,1 kg/m2. Ha a belső 
falak hőtároló tömegét is figyelembe vennénk, a teljes épület fajlagos hőtároló tömege 
akkor sem haladná meg a 400 kg/m2-t. Az épület ez alapján könnyűszerkezetesnek 
minősül. 
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5. A sugárzási nyereségek meghatározása 
 
A hasznosítási tényező 0,5. A direkt sugárzási nyereség minimális értéke a fűtési idényre: 
 

Qsd = 0,5 * 36,1 * 100 * 0,65  = 1173,25 kWh/a (8.3) 
 
6. A fajlagos hőveszteség-tényező számítása 

 

Km

W
36,0)

72

25,1173
39,244(

2,637

1
q

3
     (8.4) 

 
7. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése 
 
A külső alumíniumredőny hatását (árnyékolási tényező: 0,2) is figyelembe véve a nyári 
sugárzási hőterhelés: 
 

Qsdnyár = 7,4 * 85 * 0,65 + 28,7 * 150 * 0,65 * 0,2 = 694,46 W (8.5) 
 

Éjszakai szellőztetésre van mód, nyitható nyílások több homlokzaton is vannak. A belső és 
külső hőmérséklet napi átlagos különbsége: 
 

83,0
637935,039,244

52365,694





 bnyárt
, ha K <2 K (8.6) 

 
A hatásos társított szerkezetnek és az éjszakai szellőztetésnek köszönhetően a 
túlmelegedés kockázata elfogadható. 
 
8. A fűtés éves nettó hőenergia-igénye 
 
Korszerű, jó légzárású ablakok kerültek beépítésre, így a légcsereszám n = 0,5. A TNM 3. 
melléklet IV. 1. táblázat adataival a szakaszos fűtési üzem hatását kifejező szorzó  = 0,9 
és a belső hőterhelés átlagos értéke qb = 5 W/m2. 
 

QF = 72 * 637,2 * (0,36 + 0,35 * 0,5) * 0,9 – 4,4 * 236 * 5 
= 16814,12 kWh/a (8.7) 

 
(TNM 2. melléklet IV.5.1. képlet),illetve ennek fajlagos értéke qf = 71,25 kWh/m2a. 
 
9. A fűtés fajlagos primer energiaigénye (TNM 2. melléklet VI.1.a. képlet) 
 

 (8.8) 
 

ahol a nettó alapterület 236 m2.A hőtermelő 20 kW-os Vaillant ecoCOMPACT kondenzációs 
kombi gázkazán a fűtött téren belül elhelyezve. A teljesítménytényező és a kazán 
segédenergia-igénye (TNM 2. melléklet VI.1. 2. táblázata): Ck = 1,04, qk,v = 0,48 kWh/m2a. 
A rendszer alacsony hőmérsékletű, ezért a hőelosztás fajlagos vesztesége 55/45 oC fűtővíz-
hőmérséklet esetén (vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül, TNM 2. melléklet VI.3. 
2. táblázat)qf,v = 1,6 kWh/m2a.A hőelosztás segédvillamosenergia-igénye fordulatszám-
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szabályozású szivattyút padlófűtés (beágyazott fűtőfelület) esetén (TNM 2. melléklet VI.3. 
3. táblázat) EFSz = 1,39 kWh/m2a.A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága 
miatti veszteségek központi szabályozó rendeltetési egységenkénti alkalmazása esetén 2 K 
arányossági sávval (TNM 2. melléklet VI.4. 1. táblázata): qf,h = 9,6 kWh/m2a.A rendszerben 
tároló nincs, így qf,t = 0,  EFT = 0.Földgáz esetén a primer energia átalakítási tényezője (TNM 
3. melléklet C)V. 1. táblázata) ef = 1,0, a villamos segédenergia átalakítási tényezője ev = 
2,5. 
A fajlagos primerenergia-igény: 
 

EF = (71,25 + 9,6 + 1,6 + 0) * (1,04 * 1 *1) + (1,39 + 0 + 0,48) * 2,5 
= 90,4 kWh/m2a (8.9) 

  
10. A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.1.a. képlet) 
 

           (8.10) 
 

 
ahol a használati melegvíz nettó hőenergia-igénye a TNM 3. melléklet IV. 1. táblázat szerint 
qHMV = 30 kWh/m2a.Az indirekt tárolóra fűtő kondenzációs kombikazán 
teljesítménytényezője és segédenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.2. 1. táblázata): Ck 
=1,13, EK =0,17 kWh/m2a.A tárolás vesztesége (TNM 2. melléklet VII.3. 1. táblázat első 
fele)qHMV,t = 0,1 * 30 = 3 kWh/m2a.A melegvíz-elosztás veszteségei cirkulációval, elosztás a 
fűtött téren belül (TNM 2. melléklet VII.4. 1. táblázata): qHMV,v = 0,15 * 30 = 4,5 kWh/m2a. 
EC = 0,49.Földgáz esetén a primer energia átalakítási tényezője (TNM 3. melléklet C)V. 1. 
táblázata) eHMV = 1,0. A villamos segédenergia átalakítási tényezője ev = 2,5. 
 
A fajlagos primerenergia-igény: 
 

EHMV = (30 + 4,5 + 3) * (1,13 * 1 * 1) + (0,49 + 0,17) * 2,5    (8.11) 
= 44,025 kWh/m2a 

  
11. A szellőzési rendszerek primerenergia-igénye: az épületben légtechnikai rendszer 
nincsen. 
 
12. A gépi hűtés primerenergia-igénye: az épületben gépi hűtés nem szükséges. 
 
13. A beépített világítás primerenergia-igénye: lakóépület esetén a világítás primerenergia-
igényét nem kell az összevont energetikai jellemzőben szerepeltetni. 
 
14. Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok: saját energetikai 
rendszerből származó, az épületben fel nem használt, más fogyasztóknak átadott energia 
nincsen. 
 
15. Az összesített energetikai jellemző számítása 
 

(8.12) 
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Az összesített energetikai jellemző: 
 

EP = 90,4 + 44,0 + 0 + 0 + 0 = 134,4 kWh/m2a (8.139) 
 

Az összesített energetikai jellemző megengedett legnagyobb értéke: 
 

EP,max = 212,97 kWh/m2a 
 
Az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánenergiatakarékos, Aosztályú 
(100 * 134,4/212,97 = 63,1%). 
 
8.1.3. Alapállapot tanúsítása részletes módszerrel 

1. A felület-térfogatarány számítása 
 

A/V = 738 / 637,2 = 1,16 m2/m3 (8.14) 
 

2. A fajlagos hőveszteség-tényező határértékének leolvasása a felület-térfogat arány és a 
rendeltetés függvényében. 
 
A megengedett fajlagos hőveszteség-tényező a TNM 1. melléklet szerint qm = 0,526 W/m3K. 
A tanúsításban nyilatkozni kell a fajlagos hőveszteség-tényező és a követelményérték 
viszonyáról, ez azonban csak a tájékoztatást szolgálja. 
 
3. A transzparens szerkezetek benapozásának ellenőrzése 
 
Az épület nagyon tagolt alaprajza miatt a benapozottság ellenőrzése nehézkes. Az átrium K-
DK-DNy tájolású üvegezett szerkezeteit a kinyúló eresz mellett az épület maga is jelentősen 
árnyékolja, a benapozottság valószínűleg részletes vizsgálattal sem igazolható. Vizsgáljuk 
csak a viszonylag könnyen ellenőrizhető ablakokat: az átrium melletti két déli ablakot és a 
délkeleti ablakot. Előzőeket csak a kilógó eresz, utóbbit egy falszakasz is árnyékolja. 
 

  
8.2 ábra: A két déli ablak árnyékmaszkja 8.3 ábra: A délkeleti ablak árnyékmaszkja 

 
A nappályadiagrammal egyesített árnyékmaszk szerint az ablakok télen benapozottak, 
nyáron árnyékban vannak. A keleti és nyugati ablakok esetében az eresz árnyékmaszkja 
megegyezik a déli ablakéval, de az árnyékmaszk középpontját a tájolásnak megfelelően 
–90, illetve +90-kal el kell tolni. Júniusban így ezek az ablakok csak reggel 9.00 előtt, 
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illetve 16.00 után benapozottak, átlagosan kevesebb mint négy órában, ráadásul a kevésbé 
veszélyes órákban. Mindezek alapján nyáron az összes ablak árnyékosnak tekinthető. 
 
4. Az épület fajlagos hőtároló tömegének számítása 
 
A külső fal és az alsó zárófödém fajlagos hőtároló tömege kb. m = (0,1 m * 800 kg/m3 * 
206,9 m2 + 0,08 m * 2200 kg/m3 * 236 m2) / 236 m2 = 246,1 kg/m2. Ha a belső falak 
hőtároló tömegét is figyelembe vennénk, a teljes épület fajlagos hőtároló tömege akkor sem 
haladná meg a 400 kg/m2-t. Az épület ez alapján könnyűszerkezetesnek minősül. 
 
5. A szerkezetek hőveszteségének meghatározása 
 
A padlásfödém fűtött és fűtetlen teret választ el, rétegtervi hőátbocsátási tényezője 0,9 
értékkel módosítható. A talajon fekvő padló hőveszteségét a vonalmenti veszteségek 
alapján kell számítani, a vonalmenti hőátbocsátási tényező a 3. melléklet szerint 0,95 
W/mK. Ez alapján az épülethatároló felületek hővesztesége: 
 

8.3 táblázat: A veszteségtényezők meghatározása (részletes módszer) 

 

A (m2) 
vagy l (m) 

U (W/m2K) 
vagy 

(W/mK) 

Módosító-
tényező 

AU+ l 
(W/K) 

Külső fal 206,9 0,20  41,38 
Padlásfödém 236,0 0,14 0,9 29,74
Ablak 48,5 1,08  52,48
Kapu 10,5 0,90  9,45
Talajon fekvő padló 101,0 0,95  95,95
Összesen    229,0

 
A hőhídveszteségeket szabványos módszereken alapuló hőhídkatalógus szerint vesszük 
figyelembe. Az adott csomóponti kialakítás mellett a csatlakozási élek vonalmenti 
hőátbocsátási tényezői és a hőhídveszteség: 
 

8.4 táblázat: A hőhídveszteségek meghatározása (részletes módszer) 
A hőhíd típusa l (m)  (W/mK) l (W/K) 
Pozitív falsarkok    40,5 0,02 0,81 
Teraszpofafal 3,0 0,04 0,12 
Nyílászárók kerülete 149,0 0,02 2,98 
Födém külső falcsatlakozás 101,0 0,02 2,02 
Lábazati fal 82,0 0,05 4,10 
Külső fal tégla válaszfal csatlakozás 24,3 0,01 0,24 
Összesen   10,27 

 
Az összes transzmissziós hőveszteség 239,27 W/K. A hőhídveszteségek részletes számítása 
kisebb veszteségeket igazolt. 
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6. A sugárzási nyereségek meghatározása 
 
A 3. melléklet C) III. 2. pontja szerint az ÉK és ÉNY szektorban az északi tájolás adatai a 
mérvadók. A DK és DNY tájolású üvegezések esetén a két szomszédos égtáj közül a 
kedvezőtlenebb, azaz télen a K-NY tájoláshoz tartozó érték vehető fel. Az előírt nyári 
intenzitásértékek a K-D-NY szektorban azonosak. A hasznosítási tényező 0,5. 
 
A direkt sugárzási nyereség a fűtési idényre: 
 

 TOTÜsd gQAQ   

=0,5 *( 5,04 * 0,65 * 400 + 2,52 * 0,65 * 200 + (36,1 - 7,56) * 0,65 * 100)  (8.15) 
= 1746.55  kWh/a 
  

A direkt sugárzási nyereség az egyensúlyi hőmérséklet-különbség számításához: 
 

 gIAQ bÜsd 
 

=0,5 * (5,04 * 96 * 0,65 + 2,52 * 50 * 0,65 + (36,1 – 7,56) * 27 * 0,65)  (8.16) 
= 448,64 W  
 

Célszerűen ehhez a lépéshez kötve a nyári sugárzási hőterhelés meghatározása a társított 
szerkezet hatását is figyelembe véve: 
 

nyárnyárÜsdnyár gIAQ  = 36,1 * 85 * 0,65 * 0,2  = 398,9 W (8.17) 

 
7. A fajlagos hőveszteség-tényező számítása 

 

KmWq 3/337,0)
72

55,1746
27,239(

2,637

1
  (8.10) 

 
A részletes számítás jobb energetikai minőséget igazolt. 
 
8. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése 
 
Éjszakai szellőztetésre van mód, nyitható nyílások több homlokzaton is vannak. A belső és 
külső hőmérséklet napi átlagos különbsége: 
 

7,0
637935,027,239

523691,398





 bnyárt  K < 2 K (8.19) 

 
Az érték a bizonyítottan árnyékolt nyílászáróknak köszönhetően alacsonyabb, mint az 
egyszerűsített számításból származó eredmény. 
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9. Az egyensúlyi hőmérséklet-különbség számítása 
 
Korszerű, jó légzárású ablakok kerültek beépítésre, így a légcsereszám n = 0,5. A 3. 
melléklet tervezési adataival lakóépület esetén a belső hőnyereség átlagos értéke qb = 5 
W/m2. 

Ktb 6,62
2,6375,035,027,239

5236064,448





  (8.20) 

A fűtési hőfokhíd 72000 hK, a fűtési idény hossza 4400 h. 
 
10. A fűtés nettó hőenergia-igénye 
 
A szakaszos fűtés hatását kifejező korrekciós szorzó  = 0,9. Az éves nettó fűtési 
energiaigény (TNM 2. melléklet IV.5.1. képlet): 
 

QF = 72 * 637,2 * (0,337 + 0,35 * 0,5) * 0,9  – 4,4 * 236 * 5 
= 15966,65 kWh/a         (8.21) 
  

Egységnyi alapterületre vetítve: 
 

qf = 67,66 kWh/m2a. 
 
A részletes számítással jobb energetikai minőség igazolható, a fűtésienergia-igény kisebb. 
 
11. A fűtés fajlagos primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VI.1.a. képlet): 
 

    vvkFTFSzfkktfvfhffF eqEEeCqqqqE )( ,,,,     (8.22) 

ahol a nettó alapterület 236 m2.A hőtermelő 20 kW-os Vaillant ecoCOMPACT kondenzációs 
kombi gázkazán a fűtött téren belül elhelyezve. A teljesítménytényező és a kazán 
segédenergia-igénye (TNM 2. melléklet VI.1. 2. táblázata): Ck = 1,04, qk,v = 0,48 kWh/m2a. 
A rendszer alacsony hőmérsékletű, ezért a hőelosztás fajlagos vesztesége 55/45 oC fűtővíz-
hőmérséklet esetén (vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül, TNM 2. melléklet VI.3. 
2. táblázat) qf,v = 1,6 kWh/m2a.A hőelosztás segédvillamosenergia-igénye fordulatszám-
szabályozású szivattyú, padlófűtés (beágyazott fűtőfelület) esetén (TNM 2. melléklet VI.3. 
3. táblázata) EFSz = 1,39 kWh/m2a.A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága 
miatti veszteségek központi szabályozó rendeltetési egységenkénti alkalmazása esetén 2 K 
arányossági sávval (TNM 2. melléklet VI.4. 1. táblázata): qf,h = 9,6 kWh/m2a.A rendszerben 
tároló nincs, így qf,t = 0,  EFT = 0.Földgáz esetén a primerenergia átalakítási tényezője (TNM 
3. melléklet C)V. 1. táblázata) ef = 1,0, a villamos segédenergia átalakítási tényezője ev = 
2,5. 
 
A fajlagos primerenergia-igény: 
 

EF = (67,66 + 9,6 + 1,6 + 0) * (1,04 * 1 *1) + (1,39 + 0 + 0,48) * 2,5 
= 86,7 kWh/m2a         (8.23) 
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12. A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.1.a. képlet) 
 

vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV eEEeCqqqE )()()( ,,   
   (8.24)

 

  
ahol a használati melegvíz nettó hőenergia igénye a TNM 3. melléklet IV. 1. táblázat szerint 
qHMV = 30 kWh/m2a. Az indirekt tárolóra fűtő kondenzációs kombikazán teljesítmény-
tényezője és segédenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.2. 1. táblázata): Ck =1,13, EK 
=0,17 kWh/m2a.A tárolás vesztesége (TNM 2. melléklet VII.3. 1. táblázat első fele)qHMV,t = 
0,1 * 30 = 3 kWh/m2a.A melegvíz-elosztás veszteségei cirkulációval, elosztás a fűtött téren 
belül (TNM 2. melléklet VII.4. 1. táblázata): qHMV,v = 0,15 * 30 = 4,5 kWh/m2a. EC = 
0,49.Földgáz esetén a primer energia átalakítási tényezője (TNM 3. melléklet C)V. 1. 
táblázata) eHMV = 1,0. A villamos segédenergia átalakítási tényezője ev = 2,5. 
 
A fajlagos primerenergia-igény: 
 

EHMV = (30 + 4,5 + 3) * (1,13 * 1 * 1) + (0,49 + 0,17) * 2,5   (8.25) 
= 44,025 kWh/m2a 

  
13. A szellőzési rendszerek primerenergia-igénye: az épületben légtechnikai rendszer 
nincsen. 
 
14. A gépi hűtés primerenergia-igénye: az épületben gépi hűtés nem szükséges. 
 
15. A beépített világítás primerenergia-igénye: lakóépület esetén a világítás primerenergia-
igényét nem kell az összevont energetikai jellemzőben szerepeltetni. 
 
16. Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok: saját energetikai 
rendszerből származó, az épületben fel nem használt más fogyasztóknak átadott energia 
nincsen. 
17. Az összesített energetikai jellemző számítása. 
 

 jP EE  (8.26) 

 
Az összesített energetikai jellemző: 
 

EP = 86,7 + 44,0 + 0 + 0 + 0 = 130,7  kWh/m2a (8.27) 
 

Az összesített energetikai jellemző megengedett legnagyobb értéke: 
 

EP = 212,97 kWh/m2a 
 
Az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánenergiatakarékos, A osztályú 
(100 * 130,7/212,97 = 61,37%). 
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8.2. Napkollektoros rásegítés a használati melegvíz-termelésre 

8.2.1. Használati melegvíz-igény meghatározása 

A használati melegvíz-igény számítása tervezés esetén a fogyasztói igények 
meghatározásán alapszik, energiatanúsítás esetén viszont törekedni kell a fogyasztótól való 
függetlenségre. Ezért a rendeletben megadott nettó HMV-igényekből kell kiindulni, melynek 
fajlagos értéke lakóépületek esetén 30 kWh/m2/év. Az épület nettó kondicionált alapterülete 
AN = 236 m2, így a teljes HMV hőigény 30 x 236 = 7080 kWh/év. 
Megjegyezzük, hogy ez az érték várhatóan nagyobb, mint az épületben valószínűsíthető 
tényleges érték, tekintettel arra, hogy az épület alapterülete nagy a fogyasztók becsült 
számához képest, így várhatóan a reálisnál lényegesen alacsonyabb szoláris részarány fog 
kijönni. Ennek ellenére a rendelet miatt ezzel az értékkel kell számolni, és a napkollektor 
által bevitt energia szempontjából ez az eredményt nem befolyásolja, az épület 
primerenergia-mutatóját természetesen igen, de ez független az energiaellátás módjától. 
 
8.2.2. A napkollektorok kiválasztása és benapozás vizsgálata 

Gazdaságossági megfontolások miatt hazai klimatikus viszonyok között családi házak 
napkollektoros HMV-rásegítése esetén 60%-os éves szoláris részarány elérésére célszerű 
törekedni. Ez gyakorlati tapasztalatok szerint általában 3-4 m2 kollektorral érhető el. Ezek 
alapján választunk 4 m2 szelektív síkkollektort. A tető dőlésszöge 30o, a déli tájolás 
lehetséges (azaz elfér ennyi kollektor a déli tetőn). Ez alapján meghatározzuk a k korrekciós 
tényezőt (lásd ábra), mely az ideálistól eltérő tájolás és dőlésszög hatását fejezi ki, ennek 
értéke k = 98%=0,98. 
 

 
8.4 ábra: Ideálistól eltérő tájolású napkollektorok k korrekciós tényezője 

 
Természetesen szükséges benapozásvizsgálat is annak eldöntésére, hogy a 
napkollektorokra az év mekkora szakaszában vetül árnyék. Jelen esetben szabad, nagyobb 
fáktól mentes területen áll az épület, úgyhogy egész éves benapozottsággal számolhatunk. 
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8.2.3. A napkollektorokkal megtermelt energia és a szoláris részarány 
meghatározása 

Az érkező napenergiából hasznosítható hőmennyiséget a rendszerhatásfok alapján 
számolhatjuk, ez szelektív síkkollektoroknál ideális tájolásnál jól megtervezett rendszerek 
esetén 35%. A hazai átlagos szoláris hozam 1250 kWh/m2/év, ebből tehát hasznosítható 
1250 x 0,35 x 0,98 =429 kWh/m2/év, ahol 0,98 az előző pontban kiszámolt k tényező. 
Összesen 4 m2 kollektorunk van, mely tehát éves szinten összesen 4 x 429 = 1716 kWh/év. 
Ezt összevetve a HMV hőigénnyel a szoláris részarány 1716/7080 =24%, vagyis jóval a 
kitűzött 60% alatt vagyunk. Az eltérés oka, hogy a rendelet szerint számolt nettó HMV-
igény statisztikailag átlagos fogyasztóra van meghatározva, ebben az épületben viszont az 
egy főre jutó alapterület lényegesen nagyobb az átlagnál. Ezzel nem kell törődnünk, a 
tanúsítás szempontjából nincs jelentősége, viszont rámutat arra, hogy ha tanúsítás helyett 
napkollektoros rendszer tervezése lenne a cél, akkor a nettó hőigényt másképp kellene 
számolni. 
A termelt hőt szoftver segítségével (pl. a Naplopó Energy D ingyenesen letölthető szoftver, 
http://www.naplopo.hu/Szoftverek/Energy.html) is meghatározhatjuk, mellyel pontosabb 
eredményhez juthatnánk, ez azonban most nem cél. 
 
8.2.4. A napenergiával termelt hő figyelembevétele a tanúsítási példában 

Számításaink során a továbbiakban mindig az egyszerűsített módszerrel számolt változatból 
indulunk ki. Lehetne a részletesből is, ez önkényes döntés. A számítás a 9. pontig ugyanaz, 
hiszen a napkollektoros rendszer a fűtésre nem termel hőt, ott továbbra is a már ismert 
kondenzációs kazánt feltételezzük. Így tehát EF = 90,4 kWh/m2a. 
A melegvízellátás primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.1.a. képlet): 
 

vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV eEEeCqqqE )()()( ,,     (8.28) 

 
Ezt két tagra bontjuk, hiszen a rendszer részben a már megismert kazán, részben a 
kollektor lesz: 

 földgáz,HMVkazán,kkazán,kkazán,t,HMVkazán,v,HMVHMVHMV eC)qqq(E    (8.29)
 

vKCmegújuló,HMVkollektor,kkollektor,kkollektor,t,HMVkollektor,v,HMVHMV e)EE(eC)qqq(   

  
A nettó HMV-igény mindkét tag esetén 30 kWh/m2/év, a tárolási veszteségek azonosak, 
hiszen a tároló közös (a kazán csúcshőtermelőként működik), a szállítási veszteségek 
várhatóan kissé eltérnek, de mivel az emegújuló = 0, lényegében mindegy, hogy mennyi a 
kollektorhoz köthető szállítási veszteség és a teljesítménytényező, ezért ezekkel nem kell 
foglalkozni (a rendelet sem teszi). Így a képlet a következőképpen egyszerűsödik: 
 

vKCföldgáz,HMVkazán,kkazán,kkazán,t,HMVkazán,v,HMVHMVHMV e)EE(0eC)qqq(E   (8.30)
 

  
ahol k,kazán = 1- 0,24 = 0,76, mert a szoláris részarány 24%. 
 

vKCföldgáz,HMVkazán,kkazán,t,HMVkazán,v,HMVHMVHMV e)EE(0e76,0C)qqq(E   (8.31) 
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Ha alaposabban vizsgálnánk a rendszert, akkor a segédenergia-igénynél a HMV-cirkuláció 
segédenergia-igénye és a kazán segédenergia-igénye mellett a szolárköri segédenergia-
igényt is figyelembe kellene venni (pl. szolárköri szivattyú villamosenergia-felhasználása) 
katalógusadat és üzemidő alapján, ezt azonban most elhanyagoljuk. Így lényegében az 
alapváltozatnál meghatározott számokat kell behelyettesíteni: 
 

EHMV = (30 + 4,5 + 3) * (1,13 * 0,76 * 1) + 0 + (0,49 + 0,17) * 2,5 
= 33,855 kWh/m2a        (8.32) 

  
A napkollektor nélküli esetben ez az érték 44,025kWh/m2a volt, vagyis a napenergia által 
kiváltott primer energia 44,025-33,855 = 10,17 kWh/m2a, ami összesen 236 x 10,17 
=2400 kWh/év. Láttuk az előző pontban, hogy a napkollektorok által termelt energia 1716 
kWh/év volt, ez azonban végső energia volt, ez az oka az eltérésnek. 
 
Az összesített energetikai jellemző 
 

EP = EF + EHMV = 90,4 + 33,9 = 124,3 kWh/m2a    (8.33) 
  

Az összesített energetikai jellemző megengedett legnagyobb értéke: 
 

EP,max = 212,97 kWh/m2a 
 
Tehát továbbra is az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánenergiatakarékos, 
Aosztályú. 
 

(100 * 124,3/212,97 = 58,4%). 
 
Ha a részletes módszer eredményeiből indultunk volna ki: 
 

EP = EF + EHMV = 86,7 + 33,9 = 120,6 kWh/m2a (8.34) 
(100 * 120,6/212,97 = 56,6%), 

 
ami még mindig csak A kategória. Tehát a napkollektoros rendszer nem eredményezett 
kategóriaugrást. 
 
8.3. Hőtermelés hőszivattyúval 

8.3.1. Energetikai számítás 

Vizsgáljunk meg egy olyan esetet, ahol az épület fűtését és HMV-ellátását teljes mértékben 
talajkollektoros hőszivattyús rendszer biztosítja. A hőszivattyúhoz jól illeszkedik a 
padlófűtés, hiszen az alacsony hőmérsékletű fűtések esetén működik igazán hatékonyan, 
vagyis az elosztási és szabályozási veszteségek változatlanok lesznek. A rendszernek 
puffertárolóval kombinált HMV-tároló is részét képezi. 
Az alábbi gondolatmenetben az egyszerűsített módszer szerint számolt alapváltozatot 
dolgozzuk át. 
A fűtés nettó hőenergia-igényéig a számítás változatlan, azt a hőtermelő általában nem 
befolyásolja, azaz qf = 71,25 kWh/m2a. 
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A fűtés fajlagos primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VI.1.a. képlet): 
 

    vvkFTFSzfkktfvfhffF eqEEeCqqqqE )( ,,,,     (8.35) 

ahol a nettó alapterület 236 m2.A hőtermelő tehát talajkollektoros hőszivattyú. A 
teljesítménytényező (TNM 2. melléklet VI.2. 3. táblázata(lásd ezen bekezdés után) 35/28 
oC-os rendszert feltételezve): Ck = 0,23, a hőszivattyú segédenergia-igénye qk,v = 0 
kWh/m2a, mert a teljesítménytényező magában foglalja a berendezés összes 
villamosenergia-felhasználását. 

 
8.5 táblázat: Villamos hőszivattyúk teljesítménytényezője 

 
 
A rendszer alacsony hőmérsékletű, ezért a hőelosztás fajlagos vesztesége 35/28 oC fűtővíz-
hőmérséklet esetén (vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül, TNM 2. melléklet VI.3. 
2. táblázat)qf,v = 0,5 kWh/m2a.A hőelosztás segédvillamosenergia-igénye változatlan, azaz 
fordulatszám-szabályozású szivattyú, padlófűtés (beágyazott fűtőfelület) esetén (TNM 2. 
melléklet VI.3. 3. táblázat) EFSz = 1,39 kWh/m2a.A teljesítmény és a hőigény illesztésének 
pontatlansága miatti veszteségek központi szabályozó rendeltetési egységenkénti 
alkalmazása esetén 2 K arányossági sávval (TNM 2. melléklet VI.4. 1. táblázata): qf,h = 9,6 
kWh/m2a, ez tehát változatlan.A rendszerben puffertároló, azaz indirekt fűtésű tároló van, 
így (TNM 2. melléklet VI.5. 1. táblázata): qf,t = 0,1kWh/m2a,   EFT = 0,24 kWh/m2a.A 
hőszivattyú elektromos üzemű, ezért primer energia átalakítási tényezője (TNM 3. melléklet 
C)V. 1. táblázata) ef = 2,5, illetve Geo-tarifa esetén indokolható az éjszakai áramra 
vonatkozó ef = 1,8-as érték használata. 
 
A fajlagos primerenergia-igény: 
 

EF =(71,25 + 9,6 + 0,5 + 0,1)*(0,23*1*2,5) + (1,39 + 0,24 + 0)* 2,5 
= 50,9 kWh/m2a         (8.36) 

  
Éjszakai árammal számolva (Geo-tarifa): 

EF =(71,25 + 9,6 + 0,5 + 0,1)*(0,23*1*1,8) + (1,39 + 0,24 + 0)* 2,5 
= 37,8 kWh/m2a         (8.37) 

  
Az 1,8-as primertényező a segédenergiára nem alkalmazható, hiszen a hőelosztó rendszer 
egész nap működik. Vagyis a hőszivattyú alkalmazásával a fűtés primerenergia-
felhasználása 90,4-50,9 = 39,5 kWh/m2a-vel, éjszakai árammal számolva 90,4-37,8 = 52,6 
kWh/m2a-vel csökken, ezek rendre 44%, illetve 58%-os primerenergiahordozó-kiváltást 
jelentenek az alapváltozathoz képest. 
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A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.1.a. képlet) 
 

vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV eEEeCqqqE )()()( ,,     (8.38) 

 
ahol a használati melegvíz nettó hőenergia-igénye a TNM 3. melléklet IV. 1. táblázat szerint 
qHMV = 30 kWh/m2a.A talajkollektoros hőszivattyú nem szerepel a rendelet vonatkozó 
táblázatában (TNM 2. melléklet VII.2. 3. táblázata), ezért itt némi elméleti megfontolás 
szükséges. A fűtésre Ck=0,23 adódott, ami 1/23=4,34-es éves COP-nek felel meg. A 
fűtéshez 35 oC-os előremenőt állítunk elő, a HMV-hez viszont 45 oC szükséges. A 8.5 ábra 
szerint ekkora hőmérséklet-emelkedés kb. 0,8-dal rontja a COP-t forráshőmérséklettől 
lényegében függetlenül, azaz Ck= 1/(4,34-0,8) =0,28 érték vehető fel. A segédenergia-
igény EK =0 kWh/m2a (lásd az előző pontot). 
 

 
8.5 ábra: Az előremenő hőmérséklet hatása a COP értékre 

 
A tárolás vesztesége (TNM 2. melléklet VII.3. 1. táblázat első fele)qHMV,t = 0,1 * 30 = 3 
kWh/m2a, ez tehát nem változik. 
A melegvíz elosztás veszteségei cirkulációval, elosztás a fűtött téren belül (TNM 2. melléklet 
VII.4. 1. táblázata)szintén változatlan: qHMV,v = 0,15 * 30 = 4,5 kWh/m2a. EC = 0,49. 
A hőszivattyú elektromos üzemű, ezért primer energia átalakítási tényezője (TNM 3. 
melléklet C)V. 1. táblázata) ef = 2,5, illetve Geo-tarifa esetén indokolható az éjszakai 
áramra vonatkozó ef = 1,8-as érték használata. 
 
A HMV fajlagos primerenergia-felhasználása: 
 
EHMV = (30 + 4,5 + 3) * (0,28 * 1 * 2,5) + (0,49 + 0) * 2,5 = 27,5 kWh/m2a (8.39) 

  
Éjszakai árammal számolva (Geo-tarifa): 
 
EHMV = (30 + 4,5 + 3) * (0,28 * 1 * 1,8) + (0,49 + 0) * 2,5 = 20,1 kWh/m2a (8.40) 

  
Az 1,8-as primer tényező a segédenergiára nem alkalmazható, hiszen a hőelosztó rendszer 
egész nap működik. Vagyis a hőszivattyú alkalmazásával a HMV primerenergia-
felhasználása 44,0-27,5 = 12,5 kWh/m2a-vel, éjszakai árammal számolva 44,0-20,1 = 23,9 
kWh/m2a-vel csökken, ezek rendre 28%, illetve 54%-os primerenergiahordozó-kiváltást 
jelentenek az alapváltozathoz képest.  
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Az összesített energetikai jellemző számítása 

 jP EE
         (8.41)

 

  
Az összesített energetikai jellemző (nappali árammal számolva): 
 

EP = 50,9 + 27,5 = 78,4 kWh/m2a (8.42) 
 

Az összesített energetikai jellemző megengedett legnagyobb értéke: 
 

EP,max = 212,97 kWh/m2a 
 
Az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánfokozottan energiatakarékos, 
A+osztályú(100 * 78,4/212,97 = 36,8%). 
 
Éjszakai árammal számolva (Geo-tarifa): 
 

EP = 37,8 + 20,1 = 57,9 kWh/m2a (8.43) 
 

Az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánígy is fokozottan energiatakarékos, 
A+osztályú(100 * 57,9/212,97 = 27,2%). 
 
8.3.2. A kiváltott primer energia és a megújulós részarány meghatározása 

A hőszivattyú alkalmazásával az épület fajlagos primerenergia-felhasználása 134,4-
78,4 = 56,0 kWh/m2a-vel, éjszakai árammal számolva 134,4-57,9 = 76,5 kWh/m2a-vel 
csökken, ezek rendre 42%, illetve 57%-os primerenergiahordozó-kiváltást jelentenek az 
alapváltozathoz képest. 
Tekinthető-e ez az érték megújulós részaránynak? A megújulós részarány hivatalosan nem 
definiált fogalom, ezért mindig felmerül a képest, hogy mi a viszonyítási alap. Ebben az 
esetben egy kondenzációs kazánnal ellátott rendszerhez viszonyítottunk, de 
viszonyíthattunk volna egy hagyományos atmoszferikus kazános rendszerhez is, vagy bármi 
máshoz. A megújulós részarány ilyen definiálása tehát nem csak a megújulós rendszertől 
függ, hanem attól is, hogy mihez viszonyítunk, ezért ezzel a fogalommal vigyázni kell. Egy 
új épület hőszivattyús épület esetén nincs alapváltozat, egy felújítás esetén igen. Viszont 
felújítás esetén is meg kell gondolni, hogy a primerenergiahordozó-kiváltás mekkora 
hányada köthető ténylegesen a megújulós rendszerhez és mely hányada esetleg 
hatékonyságjavító intézkedésekhez (pl. jelen esetben az 55/45 oC-os rendszerről áttértünk 
a 35/27 fokosra). 
Logikusnak tűnik új építésű épületek esetén a TNM rendeletben definiált sztenderd 
gépészethez viszonyítani, de a megújulós intézkedés és a hatékonysági intézkedések 
szétválasztása itt is szükséges. 
Még egy fontos megjegyzés. A számpéldából látható, hogy az elektromos üzemű 
hőszivattyúk energiaforrása nem megújuló energia, hanem elektromos áram, a megújuló 
jelleg az alacsony teljesítménytényezőből adódik. Ez is azt igazolja, hogy a hőszivattyúval 
előállított hő csak részben tekinthető megújuló energiának, a fűtésnél például kb. 1-Ck*ef 
=1-0,23 * 2,5 = 1-0,57= 43% a megújulós hányad, vagyis akkor kapnánk hasonló 
eredményt, ha a hőszivattyús rendszerünket egy 43%-kos szoláris részarányú 
napkollektoros rendszer és egy kiegészítő gázkazán kombinációjával helyettesítenénk. 
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Viszont ebből az is következik, hogy ha a szivattyú Ck-ja 0,4 felett van, akkor egyáltalán 
nem tekinthetjük megújulósnak a rendszert. 
 
8.4. Biomassza alapú hőtermelés 

8.4.1. Energetikai számítás 

Tegyük fel, hogy az épület fűtését és HMV-ellátását teljes mértékben pellettüzelésű kazán 
biztosítja. A rendszernek puffertárolóval kombinált HMV tároló is részét képezi. 
Az alábbi gondolatmenetben az egyszerűsített módszer szerint számolt alapváltozatot 
dolgozzuk át. 
A fűtés nettó hőenergia-igényéig a számítás változatlan, azt a hőtermelő általában nem 
befolyásolja, azaz 
 

qf = 71,25 kWh/m2a. 
 
A fűtés fajlagos primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VI.1.a. képlet): 
 

    vvkFTFSzfkktfvfhffF eqEEeCqqqqE )( ,,,,     (8.44) 

ahol a nettó alapterület 236 m2.A hőtermelő tehát pellettüzelésű kazán (ventilátorral, 
elektromos gyújtással). A teljesítménytényező (TNM 2. melléklet VI.2. 4. 
táblázata)Ck = 1,49, a kazán segédenergia-igénye qk,v = 1,71 kWh/m2a(TNM 2. melléklet 
VI.2. 5. táblázata).A rendszer alacsony hőmérsékletű, ezért a hőelosztás fajlagos 
vesztesége 35/28 oC fűtővíz-hőmérséklet esetén (vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren 
belül, TNM 2. melléklet VI.3. 2. táblázat)qf,v = 0,5 kWh/m2a.A hőelosztás 
segédvillamosenergia-igénye változatlan, azaz fordulatszám szabályozású szivattyú, 
padlófűtés (beágyazott fűtőfelület) esetén (TNM 2. melléklet VI.3. 3. táblázat) EFSz = 1,39 
kWh/m2a.A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek 
központi szabályozó rendeltetési egységenkénti alkalmazása esetén 2 K arányossági sávval 
(TNM 2. melléklet VI.4. 1. táblázata): qf,h = 9,6 kWh/m2a, ez tehát változatlan.A 
rendszerben puffertároló, azaz indirekt fűtésű tároló van, így (TNM 2. melléklet VI.5. 1. 
táblázata): qf,t = 0,1*2,6=0,26kWh/m2a (a táblázat lábjegyzete szerint az értéket 2,6-al 
szorozni kell), EFT = 0,24 kWh/m2a.A kazán biomassza üzemű, ezért a primer energia 
átalakítási tényezője (TNM 3. melléklet C)V. 1. táblázata) ef = 0,6. 
 
A fajlagos primerenergia-igény: 
 

EF =(71,25+ 9,6+ 0,5+ 0,26)*(1,49*1*0,6)+ (1,39+ 0,24+ 1,71)* 2,5 
= 81,3 kWh/m2a         (8.45) 

  
Vagyis a pelletkazán alkalmazásával a fűtés primerenergia-felhasználása 90,4-81,3 = 9,1 
kWh/m2a-vel csökken, ami 10%-os primerenergiahordozó-kiváltást jelent az 
alapváltozathoz képest. 
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A melegvíz ellátás primerenergia-igénye (TNM 2. melléklet VII.1.a. képlet) 
 

vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV eEEeCqqqE )()()( ,,   
   (8.46)

 

  
ahol a használati melegvíz nettó hőenergia igénye a TNM 3. melléklet IV. 1. táblázat szerint 
qHMV = 30 kWh/m2a.A pellettüzelésű kazán nem szerepel a rendeletvonatkozó táblázataiban 
(TNM 2. melléklet VII.2. 1-3. táblázatok), ezért a teljesítménytényezőre és a segédenergia-
igényre a fűtésnél meghatározott értéket vesszük fel. Így tehát Ck=1,49, 
EK =1,71 kWh/m2a.A tárolás vesztesége (TNM 2. melléklet VII.3. 1. táblázat első fele)qHMV,t 
= 0,1 * 30 = 3 kWh/m2a, ez tehát nem változik.A melegvíz-elosztás veszteségei 
cirkulációval, elosztás a fűtött téren belül (TNM 2. melléklet VII.4. 1. táblázata)szintén 
változatlan: qHMV,v = 0,15 * 30 = 4,5 kWh/m2a. EC = 0,49.A kazán biomassza üzemű, ezért 
primer energia átalakítási tényezője (TNM 3. melléklet C)V. 1. táblázata) ef = 0,6. 
 
A HMV fajlagos primerenergia-felhasználása: 
 

EHMV = (30 + 4,5 + 3) * (1,49 * 1 * 0,6) + (0,49 + 1,71) * 2,5 
= 39,0 kWh/m2a         (8.47) 

 

Vagyis a pelletkazán alkalmazásával a HMV primerenergia-felhasználása 44,0-39,0 = 5,0 
kWh/m2a-vel csökken, ami 11%-os primerenergiahordozó-kiváltást jelent az 
alapváltozathoz képest. 
 
Az összesített energetikai jellemző számítása 
 

 jP EE
 (8.48) 

 
Az összesített energetikai jellemző (nappali árammal számolva): 
 

EP = 81,3 + 39,0 = 120,3 kWh/m2a (8.49) 
 
Az összesített energetikai jellemző megengedett legnagyobb értéke: 
 

EP,max = 212,97 kWh/m2a 
 
Az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánenergiatakarékos, Aosztályú(100 * 
120,3/212,97 = 56,5%). 
 
8.4.2. A kiváltott primer energia és a megújulós részarány meghatározása 

Apelletkazán alkalmazásával az épület fajlagos primerenergia-felhasználása 134,4-
120,3 = 13,1 kWh/m2a-vel csökken, ami 9,7%-os primerenergiahordozó-kiváltást jelent az 
alapváltozathoz képest. 
Tekinthető-e ez a meglehetősen szerény érték megújulós részaránynak? Egyrészt itt is 
igazak a hőszivattyúnál leírtak, vagyis a viszonyítási alap befolyásolja az eredményt. 
A szerény megtakarítás azzal magyarázható, hogy a biomassza primerenergia-tényezője 
(0,6) viszonylag magas érték, másrészt a Ck is nagy, ami rossz éves hatásfokot jelent. 
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A számításban ragaszkodtunk a TNM rendelet számaihoz, de sokan vitatják azokat. A 
fatüzelés primer energia tényezője egyes országokban jóval alacsonyabb (nem ritka a 0,2 
alatti érték), mellyel már jóval kedvezőbb eredményt kapnánk. 
Valószínűsíthető az is, hogy korszerűbb készülékek esetén az éves hatásfokra jobb érték 
határozható meg, mint a rendelet által megadott Ck. 
Végezetül megjegyezzük, hogy a megújulós részarány nem definiált fogalom, ezért 
meghatározására más megközelítés is elképzelhető, mely nem a primerenergia-tényezőn 
alapszik. 
 
8.5. Villamosenergia termelése fotovillamos berendezéssel 

8.5.1. A termelt villamos energia számítása 

A feladat egy 10 PV modulból álló, hálózatra kapcsolt PV-rendszer számítása, melyet az 
épület tetején helyezünk el. A Danish Solar energy HEM120-as modulok csúcsteljesítménye 
összesen 1,2 kWp. A modulok hatásfoka 11,61%. A rendszerhez tartozik egy SB120 típusú 
inverter is. A napelemek tájolása déli, a tető dőlésszöge 30o.A napelemek mérete egyenként 
1,516x0,682 = 1,033 m2, összesen 10,33 m2. 
Az első feladat az éves termelt energia meghatározása. Ehhez szoftvert veszünk igénybe 
(például az ingyenesen letölthető Sunny Design szoftvert). A megadott alapadatok alapján a 
szoftverrel meghatározzuk az éves termelt energiahozamot, ami 1214 kWh/évre adódik. 
 

 
8.6 ábra: A termelt villamos energia számítása a Sunny Design szoftverrel 

Forrás: [73] 
 
Ez nagyjából összevág azzal, hogy a Magyarországra jellemző 1250 kWh/m2év szoláris 
hozamból a 11,61%-os hatásfok miatt max. 145 kWh/m2év hasznosul négyzetméterenként. 
Az eltérés oka az ideálistól kissé eltérő tájolásból, a hatásfok időjárás és üzemállapotból 
eredő változásaitól és további rendszerveszteségekből adódik. 
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8.5.2. A napelemes épület energiatanúsítása 

Az alapváltozatból indulunk ki, azaz kondenzációs gázkazánt feltételezünk. A napelemek 
által termelt energiát teljes mértékben a hálózatba tápláljuk, az épület villamosenergia-
igényét (azon belül a gépészeti rendszer energiaigényét) hálózati áramról elégítjük ki. Ezért 
a fűtési és a HMV primerenergia-fogyasztás számítása nem változik: 
 

EF = 90,4 kWh/m2a, illetve EHMV = 44,0 kWh/m2a 
 
A napelemekkel termelt villamos energiát saját energetikai rendszerből származó 
nyereségáramként kell figyelembe venni. Ez lényegében azt fejezi ki, hogy mennyi primer 
energiát váltunk ki úgy, hogy átadjuk más fogyasztóknak, vagy jelen esetben a hálózatnak. 
A megtermelt villamos energia 1214 kWh/év, viszont ez kivált 2,5x1214 = 3035 kWh/év 
primer energiát. Tehát a megtermelt energia 2,5-szeresét vonhatjuk le. 
 

Eát = (1214 x evil) / AN = (1214 x 2,5) / 236= 12,9 kWh/m2év  (8.50) 
 

Így az épület összesített energetikai jellemzője: 
 

EP = EF + EHMV – Eát = 90,4 + 44,0 – 12,9 = 121,5 kWh/m2év  (8.51) 
 
Az összesített energetikai jellemző megengedett legnagyobb értéke: 
 

EP,max = 212,97 kWh/m2a 
 
Az épület minősítése az energetikai jellemző alapjánenergiatakarékos, Aosztályú(100 * 
121,5/212,97 = 57,0%), tehát a több mint 10 m2-es napelemmező sem tudott 
kategóriaugrást eredményezni. Ennek az is oka, hogy a 10 m2-es napelemmező egy 236 
m2-es alapterületű épülethez tartozik, tehát 23,6 m2 alapterülethez tartozik 1 m2 napelem. 
Kisebb épület esetén a hatás is nagyobb lett volna. 
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