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A modern fizika, a termodinamika első és második főtétele alapján, az 

energiaáramokhoz két minőségi komponenst rendel 
– anergia, 
– exergia 

néven. Az első főtétel épületekre vonatkoztatva kimondja a bevitt és a kimenő 
energia egyenlőségét, tehát minden energiatörvény és -rendelet célja minimá-
lisra csökkenteni az energiakiáramlást, így a hőveszteséget. 

Exergia és anergia 
A termodinamika második főtétele akkor lép érvénybe, ha hő áramlik két 

különböző hőmérsékletű tartály között. Ez a hőáram egy 1956-ban felállított 
definíció szerint az anergia- és az exergiaáramból tevődik össze: 

 
Q = A + E (1) 
 
– Az exergia, E (mechanikai munka/háztartási áram) a teljes Q energia-

áramnak az a része, amely átalakítható más energiaformákból, 
– az anergia, A a környezetből származó, pl. földhő. 
Az exergia és az anergia viszonya a tartályok T1, ill. T2 (K-ben mért) hő-

mérsékletétől függ. A Q hőáram T1 és T2 között működő ideális hőerőgépbe 
vezetve exergiaáramot (munkát) lehetne termelni: 

 
E = Q ([T1-T2]/T1) (2) 
 
Az anergiaáram kifejezése: 
 
A = Q (T2/T1) (3) 

 



Az a hőáram, amelyet egy épület T1 = 20°C (293K) hőfokon a falakon, te-
tőn (az épületburkon) át lead a T2 = 0°C-os (273K) légkörbe, a (2) és (3) 
egyenlet alapján 6,83%-ban exergiából, 93,17%-ban anergiából áll. Ebben az 
esetben a szükséges fűtőenergia 90%-át lehetne a környezetből nyerni. 

Anergia/exergia-megfontolások 
A gyakorlatban a költségkeretek az alábbiak szerint korlátozzák az építte-

tő mozgásterét: 
– a beruházási költség, az adott komfortszint megtartása mellett nem 

lépheti túl az előre megállapított tervezett összeget, 
– a kialakítás 5-6%-os többlete elfogadható, amennyiben a döntéshozó 

személyesen meg van győződve ennek előnyéről, 
– ökológiai igények 1–2%-kal növelhetik a beruházási költséget (legin-

kább, ha az üzemelés kapcsán megtérülnek). 
Svájcban az első hőszigetelési rendelet 1976. évi hatályba lépése óta az 

építőiparban a legnagyobb figyelem a kimenő energia felé fordul. Egy 1998. 
évi kiegészítés megengedi a további hőveszteség-csökkentési erőfeszítések 
kompenzálását megújuló energia használatával. 

Szintén gyakorlati feladat megkeresni az optimumot az alábbi háromirá-
nyú intézkedések költsége között: 

– az energiaveszteség csökkentése (hőszigetelés, visszanyerés), 
– az anergiaáram-arány növelése, 
– az anergiaáram átalakítása (ez exergiaáram hozzáadását jelenti úgy, 

hogy a szükséges hőmérsékletű áram jöjjön létre.) 
Ezt az optimálást tovább bonyolítja kapcsolódása a komfort, az esztétika, 

a majdani üzemköltség stb. kritériumaihoz, egyben azonban a lehetőségek 
egész sorát tárja fel. 

Példa változatokkal 
A feladatot egy képzeletbeli ház három változata szemlélteti: 
1. Alacsony energiafogyasztás, jó (ezért drága) hőszigetelés, vízmelegí-

tés napenergiával, minden egyéb energiabevitel olajjal vagy gázzal, 
anergiaarány: 0%. 

2. Csekély exergia, közepes (olcsó) épületburkolat, hőtermelés hőszi-
vattyúval, műszakilag maximálisan elérhető anergiaarány: 79%, 
energiabevitel: villamos energia. 

3. Vegyes változat jó hőszigeteléssel (közepes költség), hőterelés ún. to-
tális energiamodullal (hő/villamosenergia kapcsolt termelése, hőszi-
vattyú), anergiaarány: 50%, energiabevitel: gáz. 

 

 



Energiamérlegek 
Az épületből kiáramló energiamennyiség a 2. változatban a legnagyobb 

(1. ábra). Az ásványi fűtőanyagokból kiinduló áramtermeléssel szemben meg-
újuló energiák használata esetén nem kell figyelembe venni a CO2-mérleget. 
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1. ábra Kiáramló energiamennyiség a három házváltozatban 
 

A 21. századi fenntartható építkezésnek már figyelembe kell vennie 
– az energia minőségét és 
– a szürke (a tervezéshez, szállításhoz, építéshez felhasznált) energiát 

(2. ábra). 
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2. ábra Az épületbe bevitt exergiaáramok, üzemi energia (fehér), 
szürke energia (szürke) 

 



 

Az egy-két évtizeden belül bizonyosan bekövetkező energiadrágulás az 
építtetőket újításokra fogja késztetni, feltehetően haszonnal ruháznak majd be 
az energiakinyerés és az energiaátalakítás módszereibe. Ebbe az irányba mu-
tatnak pl. a: 

– nagy hőcserélő-felületek (földszondák, csővezetékek épületrészek-
ben), 

– csekély intenzitású elosztórendszerek (kis légsebesség csatornákban), 
– hosszú élettartamú műszaki elemek, valamint 
– részek cserélhetősége. 
 

 (Dr. Boros Tiborné) 
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