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Légtechnikai eszközök energiatakarékos méretezése 
 

Néhány előfeltétel megléte esetén a lelkiismeretes és alapos tervezés jelentős energia- és költségmeg-

takarításokat eredményezhet a légtechnikai eszközök (légkondicionálók, szellőzők) teljes életciklusa 

során. A légcsatorna és a hűtő csőkígyók méreteinek növelése csökkenti a ventilátor hajtásához szük-

séges teljesítményt. A szűrők kialakítása és elhelyezése, a ventilátor konstrukciója is szerepet játszik. 

 

Tárgyszavak: ventilátor; légszűrő; méretezés. 

 
A légtechnikai eszközök (légkondicionálók, 

szellőzők) energetikai szempontból optimá- 

lis méretezése, illetve a mögötte levő mun- 

ka- és időráfordítás olyan befektetés, amely 

ugyan lassítja és drágítja az épületek terve-

zését, de az energia- és egyéb üzemelteté- 

si költségek terén általa lehetővé váló megta-

karítás az objektum teljes élettartama során 

kedvező megtérülést tesz lehetővé. A megfele-

lő méretezés (angolul rightsizing) nem jelenti 

egyes funkciók vagy jellemzők feláldozását, 

vagyis a funkcionalitás terén nem követel ál-

dozatokat. Az értékelemzéshez az a jellemzője 

köti, hogy a fölösleges túlméretezéseket, túl-

zott teljesítményeket lehet segítségével kikü-

szöbölni. 

 

 

Mekkora valójában a terhelés? 
 

Az optimális méretezés elérésének első és leg-

fontosabb lépése a terhelés pontos ismerete. A 

légtechnikai rendszer e tulajdonságát a terve-

zés legelső fázisában becsülni kell, majd a 

későbbiekben minél előbb pontosítani szüksé-

ges. Új épületek tervezésénél ez a kiinduló 

becslés gyakran túlzottan elnagyolt, a tervezők 

hajlamosak a túlbiztosításra, illetve gyakran 
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elavult módszereket és már régen nem érvé-

nyes irányszámokat használnak. Jó példa erre 

a irodai berendezések, számítógépek esete: 

nemcsak a villamos teljesítményfelvételük 

csökken az idők folyamán, például a folyadék-

kristályos képernyők térhódításával, hanem az 

általuk támasztott hűtési igény is. Meglevő 

épületeknél adatgyűjtő segítségével meg lehet 

határozni, hogy a légtechnikai eszközök a kí-

vánt hatást fejtik-e ki. Ezekben az esetekben a 

régi tervek előhúzása gyakran nem vezet 

eredményre, mivel az építés vagy a legutóbbi 

jelentős felújítás óta sok minden változhatott: a 

készülékek, a lakók/munkatársak száma stb.  

 

A ventilátor meghajtásához szükséges telje-

sítményt a következő képlet írja le: 
 

motorvent

stat

,
PQP

ηη ××
×

=
3566

 

 
Ahol  P a hajtómotor sarkain felvett villamos 

teljesítmény (a motor saját veszteségeit 

beleértve, LE-ben), 

Q a légszállítás, köbláb/percben∗

Pstat a statikus nyomás, vízoszlop-

hüvelykben∗∗

ηvent a ventilátor (statikus) hatásfoka, 

ηmotor a hajtómotor hatásfoka, 

6,356 a mértékegység-átváltásokból adó-

dó konstans. 
                                                 
∗ 1 láb = 0,3048 m, 1 köbláb = 28,3 liter 
∗∗ 1 hüvelyk (US) = 25,4005 mm 

A kissé szokatlan mértékegységek oka az, 

hogy az összeállítás alapját az USA gyakorla-

tára alapozott cikkek képezik. A Magyarorszá-

gon szokásos mértékegységekre nyilván egy 

másik konstans adódna. 

 

A képlet megadja a kulcsot ahhoz, hogyan 

lehet a szükséges teljesítményt csökkenteni. 

Ennek egyes tényezőit részletezi az összeállí-

tás soron következő része. 

 

 

A statikus nyomás méretezése 
 

A teljesítmény képletének számlálójában sze-

repel a statikus nyomás, ezért ennek csökken-

tésére kell törekedni. A statikus nyomás csök-

kentésének legegyszerűbb eszköze a kereszt-

metszet növelése, aminek révén csökken a 

légáramlás sebessége, ez pedig a nyomásesés 

csökkenéséhez vezet. A légáramlás sebességé-

nek szokásos értéke 500 láb/perc körül van a 

légtechnikai eszközökben. Ennek jelentős 

csökkentése látványos tervezési lehetőség, ha a 

körülmények megengedik. A légáramlás se-

bességének csökkentésére számos lehetőség 

kínálkozik. 

 

A légcsatorna méretének növelése 

 

Ez a legkézenfekvőbb módszer a légáram- 

lás sebességének csökkentésére. A 300–350 
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A hűtő csőkígyók mérete láb/perc sebesség beállításához szükséges 

többlet beruházási költséget (amit a csatorna 

elemein felül a nagyobb helyfoglalás is okoz) 

az energiaköltség-megtakarítással kell össze-

vetni, a teljes életciklust figyelembe véve. Ez 

az összevetés különösen nagyméretű és nagy 

légcsereigényű objektumoknál kecsegtet ko-

moly megtakarítással, jó példa erre a sebészeti 

műtők és a félvezetőgyárak friss levegőt keze-

lő, vagy visszakeringetéses esete. Azokban az 

esetekben, amikor a kiinduláskor tervezett 

méretű légcsatorna esetén a légszállítás a meg-

engedhető tartomány felső részére esik, min-

denképpen érdemes az általában moduláris 

elemrendszerként forgalmazott légcsatorna 

eggyel nagyobb méretű változatát betervezni.  

 

Számos gyártó különféle méretű hűtő csőkí-

gyókat ajánl ugyanahhoz a légcsatorna-

mérethez. Az ezzel kapcsolatos energiameg-

takarítási lehetőségeket szemlélteti az 1. táblá-

zat. A többi eszköz bekerülési értékéhez mérve 

viszonylag kicsi megtakarítás mellett szól az, 

hogy egyszerű megtérülési ideje 1–2 év. Ez 

persze csak arra az esetre igaz, ha a kivitele-

zéskor eleve a nagyobb méretű csőkígyókat 

építik be, utólagos csere esetén a gazdaságos-

ság gyengébb. Az a kérdés is felmerülhet, 

hogy a gyártók miért nem eleve a nagyobb 

méretű csőkígyókat ajánlják. Ennek oka való-

színűleg az, hogy a beszerzési ár viszonylag 

kis többlete a kiélezett versenyhelyzetben oda 

vezethet, hogy az ajánlattevő elveszti a ver-

senytárgyalást. Javít a helyzeten, ha a kiíró 

pontosan meghatározza a műszaki feltételeket, 

így a csőkígyók méretét is.  

 

A nagyobb méret alkalmazásának gazdaságos-

ságát gyors életciklus-elemzéssel érdemes 

vizsgálni. A feltételezett terhelési profil mellett 

(a különböző nagyságú légszállításokkal jel-

lemzett működési órák száma) a ventilátor 

képletének alkalmazásával meg lehet határozni 

a kétféle méret esetén az éves energiamennyi-

séget és -költséget. A kettő különbségét a tu-

lajdonos által elvárt megtérülési idővel meg-

szorozva adódik az energiamegtakarítás révén 

elért teljes költségcsökkenés. Az így nyert 

összeget kell a kétféle méret közötti beruházási 

költségkülönbséggel összevetni. Ez utóbbi 

adat katalógusokból, vagy egy-két telefonnal 

megszerezhető. 

 

A bordák távolsága 

 

A bordák távolsága a hűtő csőkígyókban szin-

tén befolyásolja a nyomáscsökkenést. A bor-

dák számát hüvelykenként 8-ban maximálva 

nemcsak a teljesítményt lehet korlátozni, ha-

nem a karbantarthatóság is javul, mert a kisebb 

bordaközök növelik az elszennyeződési hajla-

mot. A nagyobb közök a tisztítást is könnyeb-

bé teszik.  
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1. ábra A légtechnikai eszközök helyes méretezése jelentős hosszú távú hatást gyakorol 
az egész rendszerre 

 
1. táblázat 

A nagyobb csőkígyó által elérhető megtakarítások 
 

 Legkisebb csőkígyó 
(alapeset) 

Legnagyobb csőkígyó 

Keresztmetszet (négyzetláb) 16,5 21,3 

Áramlási sebesség 10 000 köbláb/perc esetén (láb/perc) 606 469 

A fűtő csőkígyó nyomásesése 10 000 köbláb/perc esetén (vízoszlop-hüvelyk) 0,43 0,29 

A hűtő csőkígyó nyomásesése 10 000 köbláb/perc esetén (vízoszlop-hüvelyk) 1,56 1,03 

Átlagos teljesítménycsökkenés (kW) – 0,58 

Éves megtakarítás 0,085 USD/kWh és 2600 üzemóra/év esetén (USD) – 128 

Éves megtakarítás 0,085 USD/kWh és 8760 üzemóra/év esetén (USD) – 430 

A megtakarítások jövőértéke 20 évre, 5%-os kamatláb és 2600 üzemóra/év esetén (USD) – 4 371 

A megtakarítások jövőértéke 20 évre, 5%-os kamatláb és 8760 üzemóra/év esetén (USD) – 14 728 

 
Szűrők 

 

A szűrők kialakítása szintén hatással van a 

nyomásesésre. A legkézenfekvőbb megoldás a 

szűrők keresztmetszetének növelése, vagyis a 

teljes keresztmetszet kitöltése a szűrővel. Ez 

persze költségnövekedést jelent, aminek gaz-

daságosságát a légcsatorna méretezésénél be-

mutatott eljárással lehet ellenőrizni. Egy másik 

lehetséges alternatíva speciális, megnövelt 

felületű szűrők alkalmazása, ezeknél a hagyo-

mányosnál akár kétszer nagyobb effektív szű-

rőfelületű betét helyezhető el ugyanabban a 

keretben. Az energiamegtakarításon kívül ez a 

a berendezések és a rendszer 
hatásfokának optimalizálása 

 csúcsterhelésnél 
 a terhelési profil mentén 

az életciklus költségeinek 
optimalizálása 

 beállítás és hangolás 
 a karbantartási igények 

figyelembevétele 
 az egész életciklus figyelembe- 

vétele 

az anyag és munkafelhasználás 
optimalizálása 

 a berendezések méretei és költségei 
 az elosztóhálózat méretei 

és költségei 
 a közművek igénybevételének 

mértéke és költségei 
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megoldás megnöveli a szűrő élettartamát, 

csökkenthetőek általa a munka- és szállítási 

költségek is. A megtakarítások nagyságánál 

fontos szerepet játszik a szűrők cseréjének 

periódusa is. A cserét gyakran az állapottól 

függetlenül az előírt üzemórák alapján, vagy 

éppen ránézésre, a szűrők kinézete alapján 

határozzák el. Mind a szakirodalom elméleti 

okfejtései, mind a gyakorlat azt mutatja, hogy 

ezek a módszerek nem optimálisak. A szűrőket 

egyedül a nyomásesés alapján érdemes cserél-

ni, a cserére érett állapotot jellemző nyomás-

esés-értéket a szűrő struktúrája alapján, illetve 

a rendszer teljesítményére gyakorolt hatás 

alapján lehet meghatározni. 

 

Egy félvezetőgyártó üzem szűrőkkel kapcsola-

tos tapasztalatai az alábbiak szerint foglalható-

ak össze: 

 A szűrők elszennyeződése erősen függ a 

rendszer típusától. A zárt, visszakerin-

getéses rendszerek szűrői lassabban szeny-

nyeződnek el a 100%-osan friss levegőt be-

szívó rendszerekéinél. 

 A szűrők elszennyeződése változik az év-

szakokkal, különösen „zöldmezős” beruhá-

zásoknál. A tavaszi szántási és az őszi csép-

lési időszakokban a levegő porterhelése na-

gyobb, az őszi esők ezzel szemben szinte 

kimossák a levegőt. 

 A változtatható légszállítású rendszereknél 

a szűrők okozta nyomásesés erősen változik 

a terheléssel, mivel a nyomásesés négyzete-

sen függ a légszállítástól. Az olyan szűrők, 

amelyek a reggeli kisebb igénybevételnél 

kiválóan megfelelnek, a nap során könnyen 

teljesítőképességük határára kerülhetnek.  

 

A szűrők elhelyezése a rendszerben közvetve 

ugyan, de szintén befolyásolhatja az energia-

igényt (2. ábra). Az „A” változatnál a szűrőt a 

ventilátor elé helyezték, ennek a változatnak a 

legkisebb a hatása az energiafelvételre, és ez 

foglalja el a legkisebb alapterületet. Hátránya 

viszont, hogy nyomáscsökkenés alakul ki a 

szűrő mögött, ez pedig szennyeződések beszi-

várgását okozhatja. Ez a jelenség lehet kritikus 

is meg nem is az alkalmazás jellegétől, a rend-

szer többi szűrőjének elhelyezkedésétől és a 

légcsatorna minőségétől függően. A megítélést 

befolyásolhatja továbbá a levegővel szállított 

nedvesség bejutása is, ha közvetlenül a szűrő 

előtt hűtő csőkígyó található. A „B” változat-

nál a szűrő a ventilátor mögött foglal helyet. 

Ez a megoldás megszünteti a nyomáscsökke-

nés miatti problémákat, és enyhíti a nedves- 

ség bejutásának gondjait, viszont növeli a 

szükséges alapterületet. A merőlegesen kiala-

kított csőcsatlakozás ugyanakkor turbulenssé 

teszi a levegő áramlását, és emiatt többlet-

energiaveszteség lép fel. A „C” változat a leg-

kedvezőbb az áramlás és így az energiafel-

használás szempontjából. A kúpos, vagy ha-

ranggörbeszerű  csőcsatlakozás  megszünteti a 
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a legkisebb hossz 
minimális veszteségek 
a turbulencia miatt

A változat 

nyomáscsökkenés a szűrő mögött, 
emiatt szennyeződések szivároghatnak be szűrő 

nagyobb hossz nagy veszteség 
a merőleges csatlakozás miatt 

nincs 
külön ki-
vezetés és 
sebesség/
nyomás- 
növekedés 

B változat 

nincs nyomáscsökkenés 
a szűrő mögött 

még nagyobb hossz a kúpos vagy haranggörbeszerű 
csőcsatlakozás megszünteti a veszteségeket 

C változat 

nincs nyomáscsökkenés 
 a szűrő mögött 

a diffúzor csökkenti, de nem szünteti meg 
 a veszteségeket 

 
2. ábra A szűrő elhelyezésének hatása 

 
turbulenciákat. Az előnyökért a még nagyobb 

területigénnyel kell fizetni. Természetesen itt 

sincs egyedül üdvözítő megoldás, csak adott 

feladatra adott domináns szempontok szerinti 

optimum. 

 

 

A ventilátor kialakítása 
 

A ventilátor konstrukciója jelentős hatással 

van az energiaigényre. A légtechnikai beren-

dezésekben általában centrifugális ventilátoro-

kat alkalmaznak, de a lapátok kialakításában 

nagy a változatosság. A leggyakoribb kialakí-

tási módok az előre görbülő, a hátrahajló és a 

repülőszárny-keresztmetszetű kivitel. A kerék 

lehet burkolt és nem burkolt is. Az egyes vál-

tozatok ára és hatásfoka különböző, itt is a 

teljes életciklus kalkulációja alapján érdemes 

dönteni.  

 

A burkolatlan ventilátor például vonzó alterna-

tíva lehet a kis befoglalóméretek, így az épü-

letből lefoglalt csekély alapterület miatt. Ha-
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tásfoka ugyanakkor 5–8%-kal kisebb az 

ugyanolyan méretű és lapátkialakítású, de bur-

kolt ventilátorénál. Ha egyszer már beépítet-

ték, a burkolt változatra való átállás gyakorla-

tilag kivitelezhetetlen, illetve gazdaságtalan. A 

megtakarításért a beruházás során a nagyobb 

energiafelhasználás a „büntetés” a teljes, akár 

15–20 évig tartó élettartamon keresztül. A 

burkolt kivitel is rejteget ugyanakkor a hatásfo-

kot befolyásoló részletproblémákat. Ilyen pél-

dául a levegő visszaáramlása a lapátok és a 

burkolat közötti résben. A résre amiatt van 

szükség, hogy a kerék semmiképpen sem súr-

lódjon a burkolathoz, ez a további energiavesz-

teség mellett kopást és idő előtti tönkremenést 

is okozhat. Az optimalizálás útja ennek a résnek 

a lehető legszűkebb kialakítása, ami precíz 

gyártást, csomagolást és szállítást feltételez. 

 

Sok ventilátort szíjáttételen keresztül hajtja 

meg a változtatható sebességű hajtás. A szíjak 

további súrlódási veszteségek forrásai, amit a 

megfelelő beállítással, feszítéssel lehet a lehető 

legkisebb értéken tartani. A feszességet az 

üzembe helyezés előtt, néhányórás járás után 

is, valamint a későbbi rendszeres karbantartá-

sok során is ellenőrizni kell. Az áttételt úgy 

érdemes beállítani, hogy a betervezett légszál-

lítást a változtatható sebességű hajtás 100%-os 

sebessége mellett adja a rendszer, ekkor leg-

jobb ugyanis a hajtás hatásfoka. A sebesség 

csökkentésére csak kisebb szállított levegő-

mennyiség esetén legyen szükség. A hajtások 

vesztesége a gyártók adatlapjaiból kiolvasható, 

tipikus értékei 100%-os sebesség esetén 3–5%, 

fél terhelésnél 15–20%, a névleges sebesség 

egynegyedénél elérheti a 40–50%-ot is. A név-

leges sebesség állandó értéken tartásának ára 

van az üzemelés során is, mégpedig a szabá-

lyozás energiaveszteségének formájában.  

 

A ventilátor túlméretezése kedvezőtlen hatás-

sal van a rendszer többi elemére is, mind a 

beruházáskor, mind az üzemeltetés során. A 

túl nagy ventilátort tápláló villamos rendszert 

is túl kell méretezni, ez érinti az elosztóhálóza-

tot, a hozzávezető huzalokat, az indítót és/vagy 

a változtatható sebességű hajtást is. A túl nagy 

áram fölösleges veszteségeket okoz a csatla-

kozó villamos alkatrészekben is, ami fölösle-

gesen növeli az üzemeltetési költségeket. 

 

Hűtőrendszerekben a túlméretezett ventilátor 

által disszipált fölösleges hő többletterhelést 

okoz a hűtő részegységeknél. Ez még akkor is 

részben így van, ha a hajtómotor maga nem 

esik a légáram útjába. Az sem mindegy, hogy 

a ventilátor hol helyezkedik el a kondicionáló 

modulhoz képest. Ha ugyanis annak kilépő 

részére helyezik el, akkor a ventilátor által 

bevitt hő rontja a hűtést, ha viszont a kondi-

cionáló modul előtt van a ventilátor, akkor 

ez a hő megnöveli a szükséges hűtőteljesít-

ményt.  
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További kisebb jelentőségű, de alattomos mére-
tezési problémát okoz az, hogy a sorozatban 
gyártott alkatrészek méretei és teljesítménye 
csak lépcsőkben növekszik, és néha ezek a lép-
csők túl nagyok. Ha például a kiválasztott venti-
látor 22 lóerő névleges fékező teljesítményt 
képvisel, a hozzá legközelebb eső motor névle-
ges teljesítménye 25 lóerő (a teljesítményen 
felül más tényezők is szerepet játszanak, például 
az indítónyomaték és az indítóáram). A gyakor-
latban általában a motort ilyenkor is névleges 
terheléséig kiterhelik, ami a ventilátor optimális-
tól eltérő üzemi pontjának kialakulásához vezet. 
Az ezzel kapcsolatos többlet energiafelhasználás 
okait a legritkábban vizsgálják, pedig az rossz 
esetben a teljes élettartamon keresztül megterhe-
li az üzemeltető költségvetését. 

 

 

Következtetések 
 
Az eddig részletezett elemzések és konstrukci-
ós erőfeszítések időigényesek, az idő pedig 
pénz, mint közismert. Az általános (amerikai) 
gyakorlatban a határidők szorításában általá-
ban egyikből sem áldoznak az energetikai op-
timalizálásra és méretezési finomhangolására. 
A tervezők szakmai lelkiismeretességén túl 
néhány előfeltételre szükség van e szempontok 
érvényre jutásához: 
 a megbízóknak meg kell érteniük a teljes 

életciklusban elért megtakarítások lehetősé-
gét és jelentőségét; 

 a tervezőknek bírniuk kell a megbízók bi-
zalmát, és ennek a többlet idő és pénz ren-
delkezésre állásában is testet kell öltenie; 

 az energetikai szempontokat maximálisan 
szem előtt tartó tervezőknek a projekt kez-
detétől szerepet kell kapniuk, 

 a tervezőknek motiváltnak kell lenniük, 
hinniük kell a gyakran szokatlan szemlélet-
ben és módszerekben. 

 
Ha szerencsés esetben mindezek az előfeltéte-
lek egyszerre fennállnak, a lelkiismeretes és 
alapos tervezés jelentős energia- és költség-
megtakarításokat eredményezhet a légtechni-
kai eszközök (légkondicionálók, szellőzők) 
teljes életciklusa során. Ha a szakmai közvé-
lemény elfogadja és beépíti a „legjobb gyakor-
lat” elvárásai közé ezeket a szempontokat, 
akkor a ma még sokak szerint „favágó”, csak a 
beszerzési érték mindenáron való csökkentését 
hajszoló napi gyakorlat a kedvező irányba vál-
tozhat. 
 

Összeállította: Kis Miklós 
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