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A német gázipar új kihívások előtt áll. Egyrészt a liberalizáció következ-
tében a versenyhelyzet gyökeresen megváltozott. Másrészt az olajipar érez-
hető erőfeszítéseket tesz azért, hogy ne veszítse el a fogyasztókat. A villamos
energia ugyanakkor megkísérli megvetni a lábát a kis energiafogyasztású há-
zak fűtésénél. A kis hőigény pedig a drága ellátórendszereket az új építkezé-
seknél gazdaságtalanná teszi. Ilyen körülmények között sok gázszolgáltató-
ban felmerül a kérdés: egyáltalán megtérül-e az új ház gázellátása. A válasz a
gázhasználat kiterjesztése lehet.

A csak földgázzal ellátott ház műszaki feltételei már ma megvannak, ill.
folyamatosan kiépülnek. Ide számíthatók a készülékek mellett az olcsó veze-
téképítési eljárások, a házi csatlakozás és a fogyasztói berendezések egysze-
rűsített megoldásai.

A teljes földgázellátás fogalma eddig elsősorban kedvező díjszabást je-
lentett annak a fogyasztónak, aki földgázzal fűtött és főzött, földgázzal me-
legítette a vizet. Mára ez a fogalom minőségileg megváltozott, a földgáz-
használat kiterjesztését jelenti új vagy eddig alig használt célokra. Ide tarto-
zik pl. a gáz ruhaszárító, a kandalló, a terasz infrasugárzója, a gázfűtésű sza-
una, de még a mosogatógép és a mosógép csatlakoztatása a földgázzal
üzemelő, központi vízmelegítőhöz is (1. ábra). Az utolsó lépés a teljes földgáz-
ellátás felé, ha a villamosenergia-ellátás is földgázalapú lesz. Erre a kis
tömbfűtő-erőművek, mikro-gázturbinák vagy a tüzelőanyag-elemes technika
kínál-
kozik.

Hiába óhajt azonban a fogyasztó gázzal főzni, ha a gázellátás nincs ki-
építve. A házak felújításánál ezért fel kell mérni azt a kört, amely alkalmas a
gázellátás bővítésére. Új épületeknél nemcsak a tulajdonosnak, hanem az
építésznek, ill. az épületgépésznek is fel kell ismernie, hogy a kétsínes ener-
giaellátás (villamos energia és földgáz) előnyös a jövő szempontjából.



1. ábra A ház az összes energiaigényt földgázzal elégíti ki

Egyszerű létesítés és csatlakoztatás
A széles körű fogadókészség feltételei az olcsó létesítési megoldások. Itt

új lehetőségeket nyitnak a máshol már bevált hajlékony vezetékek és duga-
szolt csatlakozások. Ezen a téren piacképes termékek állnak rendelkezésre.

Gáztűzhely
A gáztűzhelyek forgalma az utóbbi években tovább csökkent, noha a tí-

pusválaszték széles és az igényekhez alkalmazkodik. A forgalom növeléséhez
a következőket kell megoldani: 

– A konyhatervezők a gáztűzhelyt részesítsék előnyben, vegyék fel ta-
nácsadási palettájukra.

– A konyhastúdiók több gáztűzhelyt állítsanak ki.



– Fontos az egyszerű csatlakoztatás is. A készülék legyen gyárilag ru-
galmas csatlakozóvezetékkel felszerelve, amely a már beépített duga-
szolócsonkhoz csatlakoztatható.

Gáz ruhaszárító
A Miele cég kb. 3 éve forgalmaz gázüzemű háztartási ruhaszárítót, amely

jelentős előnyöket kínál a villamos üzemű készülékekkel szemben. Ezt a
Stiftung Warentest című újság átfogó vizsgálata is megerősíti. Az alapener-
gia-felhasználása 43%-kal, működési ideje 40%-kal kisebb, így az üzemkölt-
ségek akár 64%-kal is kisebbek lehetnek. A rövidebb működési idő a ruhát is
kíméli.

A gázüzemű ruhaszárítóhoz nincs szükség égéstermék-csatlakozásra,
mivel az égéstermékhez lényegesen nagyobb arányban szárítólevegőt kever-
nek, amelyet − mint a villamos készüléknél − a szabadba vezetnek. A gázké-
szülék többletköltsége a villamoshoz képest kb. 350 EUR. Ez évi 250 szárítás
esetén (4–5 fős háztartás) 5 év alatt megtérül.

Kandalló és cserépkályha
Egyre kedveltebb a kandalló és a cserépkályha, mert meghitt, romantikus

hangulatot teremt. Ugyanakkor kellemes hőforrás is, különösen az átmeneti
időszakokban. A készülékgyártók, kihasználva ezt az irányzatot, vonzó kíná-
latot nyújtanak gázüzemű kandallókból és cserépkályha-fűtőbetétekből. Ke-
zelésük egyszerű, nem kell tűzifával és a hamuval bajlódni. Az indítás piezo-
elektromos gyújtással történik, a teljesítmény kézzel vagy távvezérléssel foko-
zatmentesen szabályozható. A gázkandalló fautánzatú lángképét alig lehet
megkülönböztetni a valódi fatüzelésűétől.

Hősugárzó és grill
a szabadban

Gázüzemű infravörös hősugárzóval meghosszabbítható a szabadban
tartózkodás időszaka. Hidegebb napokon vagy esténként a sugárzott hő kel-
lemes közérzetet teremt a szabadban. A hősugárzó elvileg úgy működik, mint
a nap, infravörös tartományban elektromágneses sugárzást bocsát ki, amelyet
a bőrfelület nyel el és ott hővé alakul. A sugárzó többféle kivitelben kapható, a
nosztalgikustól a modernig, a falra szerelhetőtől az állványig. Teljesítményük
10–13 kW. A PB-hősugárzókkal szemben, amelyeket a vendéglátóiparban
gyakran alkalmaznak, a földgázzal működők üzemköltsége jóval kisebb.
Megfelelő csatlakoztatási megoldásokkal kényelmes berendezések létesíthe-
tők (2. ábra).



A szén, hamu és füstképződés nélküli gázgrill a hagyományos grill mo-
dern helyettesítője. Ezt, úgy mint a többi háztartási gázkészüléket is, tömlőn
és dugaszolón keresztül a teraszon létesített aljzathoz lehet csatlakoztatni.

2. ábra Hősugárzó csatlako

Gázüzemű szaunakályha
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melegvíz-csatlakozása van, mivel nem minden ruha mosható 50–55 ºC-os
vízben. A többletköltség mintegy 50 EUR. A mosási idő itt is rövidebb, ez kí-
méli a ruhát, és a költségek is kisebbek.

Gázüzemű hőszivattyú
A Buderus cég 2001-ben bemutatta továbbfejlesztett diffúziós-abszorp-

ciós hőszivattyúját a jövőbe mutató, energiatakarékos megoldásként. Ez a
környezeti hő hasznosításával több energiát tud leadni, mint amennyit a tüze-
lőanyaggal felvesz. Ezen az elven a kondenzációs technikával összehasonlít-
va még kb. 25% energiát takarít meg, ami a CO2-kibocsátás csökkentéséhez
is jelentős mértékben járul hozzá.

A Buderus és a Ruhrgas üzemi körülmények között próbálta ki 12 gáz-
szolgáltatónál a készüléket, ahol az bizonyította gyakorlati alkalmazhatóságát.
Emellett fontos ismereteket nyertek a tökéletesítéséhez. 2003 tavaszán a
Buderus forgalomba hozza „Logana” nevű, gázüzemű hőszivattyúját. Fűtőtel-
jesítménye 3,6 kW (1,2 kW környezeti hő, 2,4 kW-os gázégő). A téli és a víz-
melegítési csúcsigényeket (11–19 kW-os) kondenzációs készülék fedezi. Mi-
vel a hőszivattyúnak nincs mozgó alkatrésze, nemcsak karbantartásmente-
sen, hanem csendesen és rezgésmentesen működik. Így a lakótérben is el-
helyezhető.

Tüzelőanyag-elem
A tüzelőanyag-elemeket kétféleképpen osztályozhatjuk: a működési hő-

mérséklet (kis- és nagyhőmérsékletű), valamint az elektrolit fajtája szerint. A
családi és társasházak számára jelenleg a PEMFC (Proton Exchange
Membrane Fuel Cell = protoncserélő membrános tüzelőanyag-elem) a kis
hőmérsékletű tartományban (100 ºC) és a SOFC (Solid Oxide Fuel Cell =
oxidkeramikus tüzelőanyag-elem) nagy hőmérsékleten (1000 ºC) kecsegtet
sikerrel. Hosszú távon a tüzelőanyag-elem versenyképes megoldás lehet, és
a földgáz számára új piacokat nyithat. A készülékgyártóknál folynak az üzemi
kísérletek, és már az első tüzelőanyag-elemes fűtőkészülék megfelelőségi ta-
núsítványt is kapott. A Vaillant cég készülékének villamos teljesítménye 4,7
kW, hőteljesítménye 7 kW, a téli csúcshőigényt egy 28 kW-os kondenzációs
kazánnal elégítik ki. A berendezés tartós próbaüzeme várhatóan 2005-re sike-
resen befejeződik, és a készülék kereskedelmi forgalomba kerülhet.

Mikroerőművek
A jelenleg kapható blokk-fűtőerőművek legkisebb villamos teljesítménye

5 kW, hőteljesítménye 12 kW. Ez nagy egy családi házhoz, mivel a (termikus)
csúcsterhelés 25%-ára kell méretezni. A blokk-fűtőerőművek gazdaságossá



gát a piaci liberalizáció és a csökkenő villamosenergia-árak rontották, alkal-
mazásuk legfeljebb luxuskivitelű (pl. uszodával ellátott) családi házaknál lehet
gazdaságos.

A mikrogázturbinák villamos teljesítménye 25 kW, ezért családi házakhoz
nem alkalmasak, további fejlesztésekre kell várni. Ezeket a berendezéseket
jelenleg csak nagyobb társasházakban, szállodákban és kisipari üzemekben
lehet ésszerűen alkalmazni.

Új megoldások a gázszerelésben
Új, idő- és költségtakarékos vezetékfektetési és készüléktelepítési meg-

oldások döntő mértékben hozzájárulhatnak a földgázhasználat gazdaságos-
ságához és népszerűségéhez. Ezek kifejlesztése érdekében az utóbbi évek-
ben a gázipar szorosan együttműködött a gyártókkal, kutatóhelyekkel és más
partnerekkel. Ilyen megoldás pl. az egyesített közműátvezetés, amely a csat-
lakozási költségeket jelentősen csökkenti, mivel csak egyetlen faláttörésre van
szükség az összes közmű (gáz, víz, villamos energia, távközlés) vezetéke
számára. Az egyesített átvezetéshez üres védőcsövek csatlakoznak, a mun-
kaárok pedig betemethető. Csatlakoztatáskor csak az utcán kell egy fejgödröt
kialakítani és a vezetékeket a védőcsövekbe behúzni.

A házi csatlakozások költségeinek mintegy 78%-a a mélyépítési költség.
Ez az egyesített közműátvezetéssel jelentősen, 35–50%-ra csökkenthető. A
négy DN 80-100-as méretű falátfúrás helyett egy DN 200-as lyukra van szük-
ség. Ezek a költségek is egy harmaddal kisebbek. A megoldás gáz- és vízzá-
ró, továbbá bármikor lehetővé teszi a vezetékcserét. Az egyesített közműát-
vezetés egyre szélesebb körben terjed, néhány energiaszolgáltató már csak
ezt alkalmazza.

Gépészeti központ
Korszerű, hely- és költségtakarékos megoldás a szekrénymodulokból álló

épületgépészeti központ, amelyben helyet foglalnak a csatlakozások, a fo-
gyasztásmérők és a villamos energia, gáz, hideg és meleg víz elosztói, vala-
mint a fűtés és a melegvíz-készítés hőcserélői. Ez elsősorban az alápincé-
zetlen épületek kompakt és olcsó megoldása.

Dugaszolt gázcsatlakozás
Egy új szerelési megoldásokat felvonultató, kísérleti házban az egyesített

műanyagcsövön, a préskötéses szerelésen, az áramlásőrön és a vissza-
áramlás-biztosítón kívül kipróbálták a japán gáz-dugaszoló csatlakozót is. A
gáz-dugaszoló csatlakozóval a gázkészüléket a villamos készülékekhez ha-
sonló egyszerű módon lehet a vezetékes energiaellátó rendszerhez csatla



koztatni. Mivel a japán megoldás a német biztonságtechnikai követelmények-
nek nem felel meg, új rendszert fejlesztettek ki. A biztonságos zárás elérésére
ennek egy reteszelt tolattyús mechanizmusa van, amely csak a csatlakozó
tömlő csatlakozócsonkjával nyitható. A gázkiáramlás megakadályozására még
áramlásőrrel is fel van szerelve, amely bizonyos mennyiségnél nagyobb
áramlás esetén zár. A csatlakozóba be van építve egy termikus megszakító
egység is, amely ha a környezeti hőmérséklet 95 ºC fölé emelkedik, megsza-
kítja a gázáramot. Ez a szerkezet a falba süllyesztett aljzatnál is megbízható-
an működik. A csatlakozó ugyanolyan méretű, mint egy villamos dugaszoló
aljzat, bel- és kültéri elhelyezésre egyaránt alkalmas.  Ezzel a megoldással
akár a fogyasztó is csatlakoztathatja, áthelyezheti a készüléket.

Egy új épület esetében már a tervezéskor tájékoztatni kell a tulajdonost a
különböző gázkészülékek széles körű alkalmazási lehetőségeiről, és a csatla-
kozásokat az igényeknek megfelelően kell elkészíteni.

(Dr. Szentkereszty Gábor)
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