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Mezőgazdasági épületgépészet

Az épületgépészet szakterületei:

1. Vízellátás, (melegvízellátás) 

2. Csatornázás

3. Gázellátás

4. Klímatizálás

5. Fűtés, hűtés 

6. Szellőzés



Vízellátás

A vízzel szembeni követelmények felhasználás függőek.
(ezzel szemben a közösített vízellátó rendszereknek a legigényesebb fogyasztó igényeit 

kell kielégíteni)

A víz tulajdonságai:
- fizikai : sűrűség; viszkozitás; fajhő; hőmérséklet; párolgáshő; oldóképesség

- kémiai : pH; keménység; oldott  gázok és egyéb szervetlen anyagtartalom

- biológiai : oldott szervesanyag és élő organizmus tartalom, érzékszervi minősítés

Az ivóvíz minőségi követelményeit, szigorú, 
minden tulajdonságra kiterjedő szabvány 

tartalmazza!



Néhány jellemző adat a szabvány előírásaiból:

A víznyerés lehetőségei

• Csapadékvizek

• Felszíni vizek ( folyó és állóvizek )

• Felszín alatti vizek ( források, talajvizek, karsztvizek, artézi vizek )



Vízkivétel felszíni vizekből

Forrásfoglalás

Vízkivétel tóból vagy 
folyóból vízkivételi csővel

• Vert kút                         
• Ásott kút                       
• Süllyesztett kút
• Csápos kutak
• Csőkutak
• Mélyfúrású kutak
• Galériák

Ásott kút Csőkút Csápos kút

Vízkivétel felszín alatti vizekből



A víz kezelése
• Szűrés (durva, finom)
• Ülepítés, derítés
• Levegőztetés, gáztalanítás
• Vas és mangántalanítás
• Biológiai tisztítás (klór- ózon- ultraibolya- kezelés)
• Vízlágyítás: hidrokarbonát tartalom csökkentése ( termikus, vegyszeres, ioncserélős, fordított ozmózis

eljárások )

Vízellátó rendszerek
A vízellátó rendszer elemei:

Kiépített vízlelőhely
Szivattyúk:(csoportosíthatók működési elv és elhelyezkedés szerint)

elhelyezkedés szerint:
vízfelszín alatt: búvárszivattyú
vízfelszín felett: önfelszívó szivattyú, szivattyú lábszeleppel 

Vízkezelő berendezések
Csővezetékek anyagai: öv; acél; azbesztcement; beton; vörösréz; PVC; PE
Szerelvények : tolózárak, csapok, szelepek, csőidomok
Tárolók  tároló medencék; víztornyok

Tűzvédelmi berendezések

• Közműhálózatról táplált vízellátó rendszerek

• Saját vízforrásból táplált rendszerek



Önfelszívó szivattyú Búvárszivattyú

Hidroglóbusz

Hidrosztát
Szívó-töltő tartályos szivattyú



Házi vízellátó berendezés

1. Nyomásmérő  
2. Vízszint mutató
3. Hálózati csatlakozó csonk
4. Tartály
5. Önfelszívó szivattyú
6. Szívóvezeték

Kialakítása (részei):
• Szivattyú
• Visszacsapó szelep
• Légüst (gumimembránnal)
• Nyomáskapcsoló
• Vh – hasznos térfogat 
• Vmin – minimális légtérfogat
• Vmax – maximális légtérfogat
• V – össz térfogat

Légnyomásos víztartály (hidrofor)



Vízellátó berendezések méretezése
A méretezés alapját a maximális vízfogyasztás képezi

Lakóépületek esetében számítható a rendszerre kapcsolódó 
fogyasztók napi fogyasztásának összegzéséből:

[ m³/nap ]
qd napi vízigény; n a fogyasztók száma; qn fogyasztó vízfogyasztása

A fogyasztókra jellemző egyenlőtlenségi tényező figyelembevételével 
a maximális óránkénti vízigény:

[ m³/h ]

Vegyes felhasználói struktúra esetében kiindulhatunk a beépített csapolók
vízhozamának a fogyasztókra jellemző tapasztalati összefüggéssel történő
összegzéséből. Ebben az esetben szükségessé vált a különböző csapolókra
jellemző egyenértékű vízhozam mutató, N bevezetése, aminek egysége a ½”
csatlakozású falikút vízhozama 0.5 m kifolyási nyomás mellett: 0.2 l/s.
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Szerelvény ellenállástényezők

Szűkítőellenállás tényezők

λ - Új cső esetén 0,02; használt cső esetén 0,03

Áramlási nyomásveszteség számítása

v - áramlási sebesség a csőben [m/s];
qh - óránkénti vízfogyasztás [m3/h];
d - a cső belső átmérője [m].π⋅⋅
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Kifolyók terhelési egyenértékei



Csatornázás
A szennyvizek csoportosítása

- házi, tömény szennyvizek      - csapadékvizek

- ipari szennyvizek                    - egyéb szennyvizek

A szennyvízelvezetés és rendszere

-Elválasztó csatornarendszer: a csapadékvíz és a tömény szennyvíz elkülönítve kerül elvezetésre
-Egyesített csatornarendszer:  a csapadékvíz és a tömény szennyvíz egyesítve kerül elvezetésre

A csatornarendszer elemei:

-Víznyelők, bűzelzárók,        - Ágvezetékek,
-Ejtővezetékek,                     - Szellőzővezetékek,
-Belső-külső alapvezetékek, - Kémlelő-tisztítók,
-Átemelők.



Zsírfogó akna Rácsszűrő

Szennyvíztisztítás
Mechanikai szennyvíztisztítás

Homokfogó

Kétszintes üllepítő



Eleveniszapos és oxidációs árokkal 
működő szennyvíztisztító

Biológiai szennyvíztisztítás

Az aerob folyamatokhoz a szükséges
oxigént levegőztető berendezés
biztosítja.

Az eleveniszapos tavakban a létrejött,
aktív mikroorganizmusokat tartalmazó
iszapot cirkuláltatják, ezzel növelve
hatásfokát.

Az állattenyésztésben és elsődleges
feldolgozásban keletkezett
szennyvizeket A leggyakrabban
kombinált biológiai módszerekkel
tisztítják.



A kellemes, egészséges környezet az alapja a jó munkavégzésnek és 
testi fejlődésnek, az állatok esetében a gazdaságos termelésnek.

Zárt életterekben az élő szervezetek oxigént fogyasztanak, hőt, széndioxidot, párát termelnek, ezzel 
felborítva a számukra kedvező környezeti feltételeket. Feladatunk ezeknek a hatásoknak 

kompenzálása.

A klímatechnika, a környezetteremtés technikája sok, egymással is 
összefüggő fizikai mennyiség befolyásolását végzi.

A legfontosabb technikák:
-szellőztetés

Az élettérben felgyülemlett gáznemű salakanyagok eltávolítása és az elfogyasztott oxigén pótlása 
érdekében, ami egyben hőtranszportot is lebonyolít.

-fűtés –hűtés
Alkalmazásával az élettérben felboruló hőmérleg, számunkra kedvező hőmérséklet tartása mellett, 

tartósan fenntartható.

Klímatechnika



Fizikai jellemzők:

Legfontosabb klímajellemzők és csoportosításuk

Kémiai jellemzők: Elektromos jellemzők:
- Hőmérséklet                                                
- Légsebesség                                                
- Páratartalom

- Levegő összetétel - Elektromos térerősség
- Ionizáció                                                    
- Sugárzás

Fizikai jellemzők:

Hőmérséklet : Sugárzásvédett hőmérővel mért léghőmérséklet.

Hőérzet: A fejlettebb élő szervezetek önszabályzó rendszerrel rendelkeznek, a hőmérsékleten kívül hat
rájuk a környezeti sugárzás, a páratartalom és a levegő áramlása is, ezért ezek együttes hatása alakítja
ki komfortérzetüket.

Légmozgás : a légsebesség hatása általában irányfüggetlen, nagy 
értékhatárok között változik. Hatása a konvektív hőátadáson
és a felületi párologtatáson keresztül érvényesül.

Páratartalom : A levegőben, -100 ⁰C alatt, 100 kPa nyomáson – hőmérsékletfüggő a vízgőz maximális
parciális nyomása, azaz az egy kg levegőben maximálisan lehetséges vízgőzmennyiség. Az abszolút
páratartalom ( x ) az egységnyi tömegű száraz levegőre jutó vízgőz tömege. A relatív páratartalom ( φ )
az adott hőmérsékleten a levegőben maximálisan előfordulható és a ténylegesen jelenlévő
páramennyiség százalékos viszonya.



Összefüggés a levegő 
hőmérséklete, páratartalma 

és entalpiája között.

Mollier-féle 
i-x diagram

i  (1+x) kg levegő entalpiája
cpl   a levegő fajhője áll. nyomáson
cpg a vízgőz fajhője áll. nyomáson
t     a levegő hőmérséklete
x    1 kg száraz levegő víztartalma 

( )tcrxtci pglp ⋅++⋅= 0

Alapegyenlet:

Egyszerűsítve:

xti ⋅+= 5,2



Légállapot változások és ábrázolásuk az i-x diagramban

Fűtéssel létrehozott 
légállapot változás

Konvekciós:(A1-A3) és 
adiabatikus:(A1-A2)
hűtéskor jelentkező  

állapotváltozás

A levegő szárítása: hűtéssel 
és visszafűtéssel

Két különböző állapotú levegő 
keveredése



Szellőztetés( Légcsere )

A zárt tér levegőjét kicseréljük a számunkra kedvező, vagy kedvezőre 
alakított összetételű külső levegőre.    A cserét létrehozhatjuk:      

- természetes úton      - mesterséges úton

A számítás elve az, hogy a külső (szellőző) levegő egységnyi mennyisége annyi
szennyezőanyagot „ Y „ képes eltávolítani, amennyi a megengedett és a szellőző
levegőben található érték különbsége. A mennyiséget minden szennyezőre – a képlet
szerint - külön-külön meg kell határozni, és a mértékadó a kapott értékek közül a
legnagyobb lesz. Ha a hőmérleg számításból adódó légcsereszükséglet ennél kisebb,
pótló hőbevitelt is alkalmazni kell.

A szellőző levegő mennyisége

[kg/sec] V    a szükséges szellőző levegő mennyisége [ kg/sec ]
Y    a keletkező szennyezőanyag mennyisége [ kg/sec ]
ym a belső levegőben megengedett szennyezőanyag koncentráció  [ kg/kg ]
yk a külső levegőben lévő szennyezőanyag mennyisége [ kg/kg ]

Az így kapott érték elméletileg helyes, de az átöblítés tökéletlensége miatt a gyakorlatban 
ennél az értéknél nagyobb mértékű légcsere alkalmazása indokolt.
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Az állatok környezetet terhelő anyag termelése

Szárnyasállatok széndioxid termelése



Különféle állatok érzeti és összes hőleadása

Az állatok életük folyamán hőt termelnek. Ezt a hőt
részben bőrfelületükön keresztül, konvencióval és
sugárzással, részben tüdejükön keresztül, a beszívott
levegő felmelegítésével és párologtatással adják le. A
hőmérsékletnövekedést okozó hőleadást nevezzük
érzeti hőnek és a párologtatással leadott hőt pedig
rejtett hőnek.



Természetes szellőzésű zárt tér nyomásviszonyai és az átáramlás 
mennyiségének elvi számítása

Vbe = Vki

Torricelli szerint a be- ill. kiömlőnyíláson
átáramló levegő mennyisége:

( )bkkibeh gHppp ρρ −⋅⋅=∆+∆=∆

ρ
µ pAV ∆⋅

⋅=
2



Az élettér jó átszellőzését a mélyalmos istállóban a
nyitott oldalfalak biztosítják, miközben az alom,
időnkénti lazítással jól szárad.

Ha az állatok termelési komfortzónájába a helyi időjárás ingadozás beilleszkedik,
a tartóépület zártságát az állat igényeinek megfelelően csökkenteni lehet.

A magasan elhelyezkedő tetőgerinc-szellőző és a
nyitott orom-, és oldalfalak, a keverőventilátorokkal
kiegészítve, maximális komfortérzetet biztosítanak.



Mesterséges szellőztetés

Depressziós rendszer: A zárt szellőztetett térbe szívó ventillátort csatlakoztatnak,
ezzel a tér belső nyomása kisebb lesz a környezetnél, a határolófelületeken lévő
nyílásokon légbeáramlás történik. A ventilátor nyomó oldalára szerelt tisztító
berendezéssel a környezetvédelem biztosítható.

Kiegyenlített rendszer: 

Túlnyomásos rendszer:  A ventilátor az épület belsejét túlnyomás alá helyezi,
igy a határoló felületek nyílásain kiáramlik a belső levegő

A be- és kilépő nyílásokba is azonos légszállítású
ventillátorokat szerelnek, így nincs a határoló 
felületek két oldala között nyomáskülönbség.



Mesterséges szellőztetési változatok áramlási képei

A mesterséges szellőztetést lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a tervezett áramlási irányok megközelítsék
a feltételezett természetes áramlási irányokat. Ez biztosítja a tér egyenletes átöblítését.



Különböző légbeeresztő nyíláskialakítások és a központi 
állítószerkezet

A beömlési irány változtatására is alkalmas légbeeresztő

Ventilátor és
zsalus légbeeresztő



Istállók fűtése

Az istállók hőmérlege erősen különbözik a téli és nyári időszakban.
Legfőbb hőnyereség az állatok metabolikus hőtermelése
Legfőbb hőveszteség télen a határoló szerkezetek hőátbocsátása 

és a szellőztető levegővel távozó hő.

Hőtranszport a határoló felületeken keresztül:

Szilárd testekben vezetéssel történő 
hőáramlás esetén:

Két különböző közeg határán történő
hőátadás esetén:

[W]

Határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezője: [ W/m² ⁰C ]

A határoló szerkezetek ( falak, födémek, padozat ) többrétegű szerkezetek, 
melyek egyik oldalukon a külső, mások oldalukon a belső légtérrel 
érintkeznek.
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A hőmérséklet alakulása a fal belsejében stacioner áramlás esetén

Különböző falkialakításokA parciális gőznyomás változása a falon belül 
többrétegű fal esetén

Előfordulhat, hogy a falon belül harmatponti hőmérséklet
alakul ki, ami párakicsapódást eredményez a falon belül.



Különböző Pb-gáz üzemű hőlégfúvó kialakítások

Az istálló kialakításakor törekedni kell a határoló szerkezetek minél jobb hőszigetelésére,
hogy az állatok által termelt hő a veszteségek minél nagyobb hányadát fedezhesse.

Növendék baromfi és malacneveléshez, lokális hőpótlásra

Propán-butángáz üzemű infrasugárzók



Istállók hűtése

Hűtőgépeket, magas beruházási és üzemeltetési költségvonzatuk miatt, az istállók hűtésére ritkán
alkalmaznak. A kútvízzel üzemeltetett víz-levegő hőcserélőkkel csak kis hűtőteljesítmény érhető el.
Amennyiben a környezeti levegő relatív páratartalma nem túl magas, alkalmazható az adiabatikus hűtés.

Adiabatikus hűtés: az istálló légterébe, leggyakrabban a szellőztető légáramba, vizet permeteznek. A
cseppképzés általában hidraulikusan történik. Az apró cseppekre bontott víz elpárologva elvonja a levegő
érzékelhető hőjét, ezzel annak hőmérséklete lecsökken. Növekszik azonban relatív páratartalma, ami
csökkenti az állatok páraleadását. Ezért ez az eljárás csak korlátozottan alkalmazható.



Mesterséges és természetes szellőztetés mellett alkalmazott adiabatikus hűtés 
áramlási képei



Az istállókban az állatok fölött elhelyezett ventilátorok (vízpermetezés
közben). A bekapcsolásuk automatikus, amikor a páratartalom
túlságosan alacsony, a hőmérséklet pedig magas értéket ér el.



Adiabatikus hűtés
ventilátor-porlasztással

Csepegtetéssel nedvesített,
nagyfelületű, cellulóz alapanyagú 

párologtatóval kivitelezett
adiabatikus hűtő



Előadás összefoglalása
Vízellátás

• A víz tulajdonságai, vele szemben támasztott követelmények
• Víznyerési lehetőségek
• A víz továbbításának eszközei
• Vízellátó berendezések méretezése, nyomásveszteség 

számítás
Csatornázás

• Szennyvizek csoportosítása, szennyvízelvezetés rendszerei
• A csatornarendszer elemei, szennyvizek tisztítása

Klímatechnika
• Feladata, eszközei
• Szellőztetés, a szellőztető levegő szükséges mennyiségének

számítása, légállapot változások
• Fűtés, hőveszteségek és hőnyereségek számítása
• Hűtés,adiabatikus hűtés



Előadás ellenőrző kérdései

1. Sorolja fel és csoportosítsa a víznyerési lehetőségeket!

2. Mit ért vízlágyítás alatt?

3. Milyen módszereit ismeri a szennyvíztisztításnak?

4. A szellőző levegő mennyiségének számításakor milyen elvet 
alkalmazunk?

5. Mi az adiabatikus hűtés korlátja, és számszerűsített határa?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Szarvasmarha tartás gépei I.

Előadás anyagát készítette:  Stépán Zsolt
Dr. Csiba Mátyás PhD
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