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1. Összefoglalások 

1.1.Magyar nyelv ő összefoglaló 
 
Kutatás címe: A légforgalom/légcsere az épületek energiamérlegében és állagvédelmében – 
különös tekintettel az épületek hıenergia-fogyasztásának minimalizálására a megfelelı 
komfort feltételek biztosítása mellett 
 
A kutatás tárgya és célja: Disszertációmban az energia-megtakarítás és a komfort viszonyát 
vizsgáltam. Az egyre jobban hıszigetelt falszerkezetekkel, nyílászárókkal és korszerő 
építészeti kialakításokkal rendelkezı épületek esetén a minimális légcsere és a zárt térben 
tartózkodó emberek komfortérzetének biztosításához szükséges főtési és légtechnikai 
rendszert úgy kell kialakítani, beszabályozni és üzemeltetni, hogy a megfelelı 
komfortparaméterek biztosítása a legkevesebb energia felhasználása mellett történjen. A téma 
tehát az építészek és az épületgépészek szoros és eredményes együttmőködését segíti elı. 
 
A kutatás módszere: Az elmúlt 12 év tapasztalatát felhasználva kifejlesztettem egy új 
vizsgálati módszert, amely tartalmazza az épület komplett beüzemelését, energetikai audit 
készítésének menetét és energetikai optimalizálását. A kutatás során szimulációs szoftvert 
fejlesztettem ki és helyszíni vizsgálatok, valamint mérések alapján fogalmaztam meg 
állításaimat. 
 
Új tudományos eredmények: 
1.tézis: Kifejlesztettem és a vonatkozó szakirodalomban elsıként publikáltam az épületek 
megfelelı belsı légállapotát biztosító beüzemelés új modelljét és modell alkalmazási módját, 
amely bemutatja a folyamat célját, lényegét és az egyes szintek kapcsolódását.   
2. tézis: Az épület megfelelı komfort körülményeit biztosító rendszerek sokszor azért nem 
mőködnek helyesen, mert a tervezı nem a megfelelı hidraulikai kapcsolást alkalmazza. 
Kidolgoztam a szabályozó körök tervezéséhez összeállított kapcsolások győjteményét, és 
módszert adtam a különbözı feladatokhoz és az elvárt belsı légállapothoz szükséges 
kapcsolás alkalmazására. 
3. tézis: Meghatároztam a radiátor hıteljesítményét és exergetikai hatásfokát a tömegáram 
függvényében. Bebizonyítottam, hogy a hidraulikai beszabályozással nem csak a megfelelı 
belsı légállapotot lehet biztosítani, hanem energia-megtakarítás is elérhetı.  
4. tézis: Kidolgoztam a légtechnikai beszabályozás új menetét. Módszert adtam a légtechnikai 
beszabályozás során lépésrıl-lépésre elvégzendı feladatokra. 
5.tézis: Kifejlesztettem egy algoritmust és annak alapján elkészítettem egy tudásbázisú 
rendszert, amely bemutatja mely bemenı építészeti és épületgépészeti paraméterek, illetve 
azok milyen kombinációjának a változtatásával lehet biztosítani a kívánt komfort szintet. 
6.tézis: Helyszíni vizsgálatok alapján meghatároztam általában a kórház jellegő épületek 
tényleges fajlagos hıveszteség tényezıit, meghatároztam a kórház jellegő épületekre javasolt 
összesített energetikai jellemzı követelményértékét és javaslatot tettem az átalakításokra. 
 
Eredmények hasznosítása: 
A kutatás beszabályozással, beüzemeléssel foglalkozó eredményei jelen formájában 
hasznosíthatók az oktatásban és a gyakorlatban. A kórház jellegő épületek fajlagos 
hıveszteség tényezıi segítik a hazai épületállománnyal foglalkozó kutatásokat, az összesített 
energetikai jellemzı követelményértéke támpontot ad a kórház jellegő épületek megfelelı 
energiatakarékos építészeti és épületgépészeti tervezésénél és energetikai auditálásánál. 
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1.2. Abstract 
 
Tittle: Airchange rate in the energy balance and structure protection of the buildings, with 
special attention to minimize the thermal energy use of buildings ensuring the comfort 
conditioning 
 
Topic and aim of the research: In my thesis I studied the connection between the energy 
saving and comfort. The heating and air conditioning systems must be prepared, balanced and 
operated ensuring the minimum air change rate and the comfort condition using more and 
more insulated building envelope and using less energy. This topic helps to work up fruitful 
co-operation between the HVAC engineers and architects.  
 
Method: Using the last 12 years experience I developed a new method, which contents the 
complex commissioning of the building, the way and the method of the energy audit and the 
energy optimise of the building. Based on using simulation software, measuring and 
investigating in real buildings I formulated my theses. 
 
New scientific results: 
 
1. Thesis: I developed and I was the first to published the new model of commissioning 
ensuring the satisfaction of the occupant with the indoor climate. The model present the goal 
and aim of the process, and the relations between the different levels. 
2. Thesis: Many times the HVAC systems ensuring the right comfort conditions do not work 
in the proper way, because the designers do not use the right hydronic connection. I developed 
the collection of hydronic connection for design and I gave a method to use the right 
connection for the given topic achieving the right indoor climate. 
3. Thesis: I determined the heat capacity and exergy efficiency of the radiator in function of 
the volume flow. I demonstrated that the hydronic balancing not only ensures the right indoor 
climate, but energy savings are also optainable. 
4. Thesis: I developed the new method of air balancing. I gave a method what to do step by 
step during the air balancing. 
5. Thesis: I determined a new algorithm and developed a knowledge based system for 
ensuring the requested comfort condition by changing the HVAC and architectural input 
parameters or special combination of inputs.  
6. Thesis: 
Based on the field measurments and investigations I determined the real specific heat loss 
factor of hospital buildings in general. I proposed to use the determined values of integrated 
energy performance for hospital buildings and I made proposal for recontruction.  
 
Unitilization of the results: 
 
The results in connection with the balancing and commissioning can be used in its present 
form in higher education and practice. Knowing the real specific heat loss factor of hospital 
buildings can help for the research concerning the building stock. The integrated energy 
performance of hospital buildings can be used in the energy saving calculation of arcitectural 
and HVAC systems of the eneregy performance and preparing energy certification and energy 
audit.  
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2. Elıszó 
 
Épületeink többnyire esztétikai élményt is nyújtanak, de ahhoz, hogy az adott épületben 
tartózkodó ember jól érezze magát, a környezetével, a komfortjával elégedett legyen, a 
gondosan megtervezett és kivitelezett épületen kívül megfelelı épületgépészeti rendszert is ki 
kell alakítani. Napjainkban a berendezéseket gyártók egyre jobb készülékeket forgalmaznak, 
de a kiváló minıségő készülékek összessége még nem jelenti azt, hogy maga az 
épületgépészeti rendszer is az elvárásoknak megfelelıen fog mőködni.  
 
Az elmúlt évtizedekben végzett tervezıi és szakértıi munkáim során rendszeresen 
tapasztaltam, hogy az épületben fellépı panaszok - a nem megfelelı belsı hımérséklet, a friss 
levegı hiánya, az épület szerkezetének károsodása - és a vártnál lényeges magasabb 
energiafelhasználás gyakran nem az adott feladathoz szükséges kialakítására vezethetık 
vissza.  
 
Az elmúlt 12 évben az épületek belsı légállapotának és komfort paramétereinek a 
biztosítására nagyszámú méréséket végeztem, főtési-, hőtési- és légtechnikai rendszerek 
tömeges beszabályozásait hajtottam végre, valamint az utóbbi 5 évben több mint 100 
energetikai auditot készítettem.  
 
Az Európai Unió 2002/91/EK direktívája (EPBD) elıírja a tagállamok részére az épületek 
energiafelhasználását csökkentı intézkedések (rendeletek) megalkotását. Dr. Zöld András 
vezetésével készült miniszteri rendelet, valamint oktatási anyag kidolgozásában részt 
vehettem. Az EPBD Concerted Action EU projectben dr. Zöld András vezetése mellett 
hazánkat képviselhettem a kazánok és légtechnikai rendszerek felülvizsgálata szakterületen. 
Az épületenergetikai direktívával kapcsolatos információim, a REHVA (Európai 
Épületgépész Egyesületek Szövetsége) alelnökeként az Európai Uniós épületenergetikával 
kapcsolatos projektekben való részvételem nagymértékben segítette doktori értekezésem 
anyaggyőjtését és kidolgozását. 
 
Köszönettel tartozom elsısorban témavezetımnek, dr. Kontra Jenınek szakmai segítségéért 
és önzetlen támogatásáért. Köszönöm dr. Zöld András segítségét, tanácsait és azt a 
lehetıséget, hogy részt vehettem/vehetek az épületenergetikával foglalkozó európai 
projektekben. 
 
Köszönettel tartozom dr. Bánhidi Lászlónak, aki tapasztalatával, hasznos tanácsaival 
folyamatosan segítette munkámat. Köszönöm dr. Mecsi Józsefnek, a Pécsi Tudományegyetem 
Pollack Mihály Mőszaki Kar dékánjának a lehetıséget, hogy mindennapi munkám mellett 
lehetıvé tette, hogy doktori értekezésem elkészülhessen.   
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3. Bevezetés, problémafelvetés 
 
Az Európai Unió országaiban összességében az energiafelhasználás 41 %-át az épületek 
energiafelhasználása teszi ki. A közlekedés 31 %-ot, az ipar 28 %-ot használ. Ha figyelembe 
vesszük, hogy az ipar energiafelhasználásába beleszámíthatjuk az ipari telephelyeken lévı 
irodaépületek főtési, hőtési, világítástechnikai, … stb. energiafelhasználását, vagy például a 
közlekedés energiafelhasználásába beleszámít a vasútállomások, mint épületek 
energiafelhasználása is, akkor mondhatjuk, hogy a teljes energiafelhasználás közel felét az 
épületek energiafelhasználása teszi ki. 

41%

31%

28%

 
3.1. ábra 

Az Európai Unióban az energiafelhasználás megoszlása 
  

Az energiafelhasználás természetesen függ a klimatikus viszonyoktól is. Az ASHRAE [1] 
vizsgálata szerint ugyanannál az épülettípusnál, például irodaépületnél az energiafelhasználás 
lényeges eltér a forró, a meleg, a hővös és a hideg klimatikus körülményeknél. A vizsgálat 
eredményeit a 3.2. ábra mutatja be.  
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3.2. ábra 
A különbözı klimatikus viszonyok melletti energiafelhasználás 

 különbözı funkciójú épületek esetén  
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Az értekezés a következı problémák elemzésére irányul: 
 
A magas spontán légcsere következménye nem csak a többlet energiafogyasztás, hanem a 
főtési és a légtechnikai rendszer szabályozási problémái: a zárt tér elıírt komfort paraméterei 
(hımérséklet, páratartalom, légcsere) nem tarthatók. A spontán légcsere csökkentésének 
állagvédelmi, biztonsági és egészségügyi kockázatai is vannak. Ha a túlságosan légtömör 
épület nem tudatos fogyasztói magatartással párosul, akkor ez állagkárosodáshoz vezethet. Az 
egyre jobban hıszigetelt falszerkezetekkel és nyílászárokkal rendelkezı épületek esetében a 
minimális légcsere és a zárt térben tartózkodó emberek komfortérzetének biztosításához 
szükséges főtési és légtechnikai rendszereket úgy kell kialakítani, beszabályozni és 
üzemeltetni, hogy a megfelelı komfortparaméterek biztosítása a legkevesebb energia 
felhasználása mellett történjen. A jól beszabályozott légtechnikával többet lehet tenni a 
spontán légcsere ellen, mint a határoló szerkezetek légzárásával. A légtechnikai rendszer 
elektromos fogyasztása ellenére is energiatakarékosabb, mint a spontán légcsere. A 
szabályozatlan és kontrolálatlan légáramlás következtében a komfortkövetelményeket nem 
tudjuk kielégíteni, ugyanakkor az épület energiafelhasználása lényegesen nagyobb lehet az 
elvártnál. Az épületgépészeti rendszerek hidraulikai és légtechnikai beszabályozásával, 
energetikai optimalizálásával is jelentısen csökkenhetı az épületállományunk éves 
energiafelhasználása. A beszabályozott és megfelelıen üzemeltetett épületgépészeti rendszer 
jelentısége összemérhetı a gondos méretezéssel. 
 
Az épületek energiafelhasználásának megismeréséhez energetikai auditot kell készíteni, 
melynek célja az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása, majd az 
energiafelhasználás csökkentésre érdekében javaslatok kidolgozása, mőszaki és gazdasági 
értékelése. Az audit tartalmazza a meglévı állapot elemzését, valamint javaslatot az energia-
megtakarítás csökkentésére.  
 
Az értekezés tárgya kapcsolódik az Európai Unió 2002/91/EK [7] direktívájához. Az épületek 
energiafelhasználásának számításánál az összesített energetikai jellemzıt határozzuk meg, 
amely az épület rendeltetésszerő használatának feltételeit biztosító épületgépészeti rendszerek 
egységnyi főtött alapterületre vonatkozó, primer energiában kifejezett, kWh/(m2⋅a) 
mértékegységő éves fogyasztása. Az összesített energetikai jellemzı tartalmazza a főtési, 
légtechnikai, melegvízellátási és a világítási rendszereinek fogyasztását, beleértve e 
rendszerek hatásfokát és önfogyasztását. Az aktív szoláris, fotovoltaikus, hıszivattyús 
rendszerekkel és az épület saját rendszereként üzemeltetett kapcsolt energiatermeléssel nyert 
energia az összfogyasztásból levonható.  
 
Új épületekre, illetve a meglévı épületek lényeges felújítására követelményértékeket  
fogalmaz meg az Európai Unió 2002/91/EK [7] direktívája alapján a 7/2006. TNM rendelet 
[63]. A rendelet alapján meghatározhatjuk a vizsgált épület energiafelhasználását. A 
2002/91/EK direktíva azonban elıírja a meglévı épületek minıségtanúsítását is. A tanúsítás 
az elıírások alapján elvégezhetı, az épületek besorolhatók, tehát így egymással össze lehet 
hasonlítani. A tanúsítás azonban a standard körülményekre vonatkozik, ami nem veszi 
figyelembe a felhasználói szokásokat, a ténylegesen elkészült épület beszabályozását, a 
szabályozók tényleges beállítását, az épületfelügyeleti rendszer paramétereit és sok egyéb 
tényezıt, ami az adott konkrét épület tényleges energiafelhasználását meghatározza. 
Épületeinknél alapvetıen meghatározandó, hogy az adott épületben tartózkodó ember jól 
érezze magát, környezetével, komfortjával elégedett legyen. A komfort és az 
energiafelhasználás azonban kapcsolatban van egymással. Egy adott paraméter, például az 
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operatív hımérséklet - amely figyelembe veszi a levegı és a határoló szerkezetek 
hımérsékletét is - egy szőkebb tartományban történı tartása más épületgépészeti kapcsolást, 
és más szabályozási módot igényel.  
 
Az értekezésemben két különbözı, de egymáshoz logikailag kapcsolódó területen kívánom 
téziseimet megfogalmazni, és azokaz igazolni. A bemutatott vizsgálatok a különbözı 
hidraulikai kapcsolások, légtechnikai és hidraulikai beszabályozások jelentıs szerepet 
töltenek be az épületek energiamérlegében, valamint befolyásolják az épület légforgalmát, 
légcseréjét. Az épületek energetikai auditálása során olyan módszer kidolgozása volt a célom, 
ami nem csak az épületek tanúsítására alkalmas, hanem annál pontosabban határozza meg a 
konkrét épület energiafelhasználását, figyelembe veszi az épületben tartózkodó emberek 
igényeit a belsı légállapot és a komfort vonatkozásában. A meglévı épületek 
energiafelhasználásának pontos ismerete önmagában is fontos, de az energiafelhasználás 
csökkentési lehetıségeinek a feltárása, a jobb komfort körülmények biztosítása nem csak a 
tudományos kutatás, hanem a gyakorlati implementáció számára is meghatározó. Az 
értekezésben kidolgoztam az energetikai audit lépéseit, esettanulmányokon keresztül 
mutattam be a meglévı középületek éves energiafelhasználását, valamint épületszerkezeti, 
épületgépészeti és világítástechnikai javaslatokat tettem az energiafelhasználás csökkentésére 
és a belsı légállapot, valamint a komfort paraméterek javítására. Külön fejezetben mutattam 
be a kórházak energetikai auditját. 
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4. Lakó- és középületek energiafelhasználásának 
meghatározása (Irodalmi feldolgozás) 

 
A lakó- és középületek energiafelhasználásának a meghatározásakor a huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló épületeket vizsgáltam. A vizsgálat nem terjedt ki a mezıgazdasági 
jellegő épületekre, valamint azon ipari jellegő épületekre, ahol a technológiából származó 
hınyereség rendeltetésszerő használat esetén nagyobb, mint 20 W/m3; vagy a technológiából 
adódóan 20 szorosnál nagyobb légcserét kell biztosítani. 
 
Az épületek energiafelhasználásának számításakor az összesített energetikai jellemzıt [63], 
[7], [66] határozzuk meg, amely az épület rendeltetésszerő használatának feltételeit biztosító 
épületgépészeti rendszerek egységnyi főtött térfogatra vonatkozó, primer energiában 
kifejezett, kWh/(m2⋅a) mértékegységő éves fogyasztása.  
 
Az összesített energetikai jellemzı tartalmazza a főtési, légtechnikai, melegvízellátási és a 
világítási rendszereinek fogyasztását, beleértve e rendszerek hatásfokát és önfogyasztását. Az 
aktív szoláris, fotovoltaikus, hıszivattyús rendszerekkel és az épület saját rendszereként 
üzemeltetett kapcsolt energiatermeléssel nyert energia az összfogyasztásból levonható.  
 
Az összesített energetikai jellemzı nem tartalmazza 
 

• az épületben lévı technológiai célú hıellátó, 
• technológiai célú légtechnikai (például peremelszívás), 
• technológiai célú melegvízellátási, 
• uszodagépészeti, 
• balneológiai rendszerek  
• és a kültéri világítás energiafogyasztását. 

 
Az energiafelhasználást primer energiában fejezzük ki. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
energiahordozók nem egyformán „értékesek”. Ha például az egységnyi főtési célú hıenergia 
fogyasztást összevetjük az egységnyi villamos energiafogyasztással (amely szolgálhatja a 
világítást, a kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok meghajtását), akkor nyilvánvaló, hogy az 
egységnyi villamos energia az erımővekben kétszer – háromszor annyi hıenergia 
fogyasztásból. A szállítás és elosztás veszteségei szintén befolyásolják ezt az arányt. 
Figyelembe vehetı egy adott energiahordozó környezeti hatása is: fatüzelés esetén például a 
CO2 kibocsátást semlegesíti az a tény, hogy a növény növekedése közben a légkörbıl 
széndioxidot von ki és köt le. A primer energiatartalom megállapítása egy-egy év statisztikai 
adatai alapján mőszaki kérdés. Az, hogy egy hosszabb (ötéves) idıszakban az épületekkel 
kapcsolatos számításokban milyen adatokat használunk ezen túlmenıen energiapolitikai-
stratégiai kérdés is, hiszen ezek révén a tervezık-építtetık bizonyos energiahordozók 
használatára ösztönözhetık. Jelenleg a 7/2006. TNM rendelet alapján [63] a következı primer 
energia átalakítási tényezıkkel kell számolni: 
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Energia e 

Elektromos áram 2,50 
Csúcsidın kívüli elektromos áram 1,80 
Földgáz 1,00 
Tüzelıolaj 1,00 
Szén 0,95 
Főtımővi távfőtés 1,20 
Távfőtés kapcsolt energiatermeléssel 1,12 
Tőzifa, biomassza 0,60 
Megújuló energia 0,00 

 
4.1. táblázat 

Primer energia átalakítási tényezık 
 

4.1. A főtés primer energia igénye 
 
A főtés fajlagos primer energia igénye a következı összefüggéssel számítandó: 

( ) ( ) vvkFTFSzfkktfvfhffF eqEEeCqqqqE )( ,,,, +++⋅⋅⋅+++= ∑ α
                  (4.1) 

Az elsı zárójelben szereplı tényezık: 
 

• a főtés fajlagos nettó energiaigénye; 
• a teljesítmény és az igény pontatlan illesztésébıl származó (tehát a tökéletlen 

szabályozás miatti) veszteség; 
• az elosztóhálózatok hıvesztesége; 
• az esetleges tároló hıvesztesége. 

 
Ennyi hıt kell a „forrásból” a rendszerbe betáplálni. A forrás rendszerint a kazán, amelynek 
magának is van teljesítménytényezıje. A kazánban valamilyen tüzelıanyagot használunk, 
amelynek primer energiatartalma e. A szorzatösszeg azért szerepel a második zárójelben, mert 
elképzelhetı, hogy a főtési rendszert nem csak egy forrás táplálja (például gáz- és vegyes 
tüzeléső kazán, hıszivattyú és csúcs kazán, stb.). Ezek „tüzelıanyagainak” primer 
energiatartalma különbözı lehet, α pedig az éves igény egyes forrásokból fedezett részarányát 
jelzi. 
 
A főtési rendszernek többnyire van villamos energiaigénye is. Ennek meghatározásához a 
szabályozás, az elosztás, a tárolás és a hıtermelı (primer energiában kifejezett) villamos 
segédenergia igényét kell összegezni: ev a villamos energia primer energiatartalma. Ezek 
értékét adjuk hozzá a hıenergia igényhez. 

 
A főtési rendszerrel fedezendı nettó főtési energiaigény fajlagos értéke 
 

A

Q
q F

f =
                  (4.2) 

 

 

[kWh/m2a]  
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Az éves nettó főtési energiaigény 
 

QF =HV(q +0,35n)σ  – ZFAN qb     [kWh/év]    (4.3)  
    
Az összefüggésben H a főtési hıfokhíd órafokokban kifejezett értékének, Z a főtési idény 
órában kifejezett hosszának ezredrésze.  
A belsı hımérséklet alatt az operatív hımérséklet értendı, de a számítások során a belsı 
levegı hımérséklete és az operatív hımérséklet közötti különbség elhanyagolható, ha a 
Celsius skálán mért értékeik közötti eltérés nem nagyobb, mint 5% és a tér rendeltetése nem 
kíván, vagy okoz a szokványostól eltérı légnedvességet, illetve légmozgást. 
 
A főtési rendszerrel fedezendı nettó hıigény 

 
A nettó főtési energiaigényt fedezheti 
 

• a főtési rendszer, 
• a légtechnikai rendszerbe beépített hıvisszanyerı, 
• a légtechnikai rendszerbe beépített léghevítı 

 
különbözı teljesítmény és üzemidı kombinációkban. 
 
Ha a nettó főtési energiaigény fedezéséhez a főtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe 
beépített folyamatos mőködéső hıvisszanyerı is hozzájárul, akkor a főtési rendszerrel 
fedezendı nettó energiaigény a következık szerint módosul: 
 

QF =HV[q +0,35n(1-ηr)]σ  – ZFAN qb     [kWh/év]    (4.4)  
 
Ha a nettó főtési energiaigény fedezéséhez a főtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe 
beépített szakaszos mőködéső hıvisszanyerı is hozzájárul, akkor a főtési rendszerrel 
fedezendı nettó energiaigény a következık szerint módosul: 
 

bNF
F

LT
rLT

F

LTF
F qAZ

Z

Z
n

Z

ZZ
nqHVQ −








−+

−
+= ση )1(35,035,0 inf  (4.5) 

 
Vélelmezhetı, hogy szakaszosan használt épületben (például irodaház) a légtechnikai 
rendszer csak munkaidıben jár, mégpedig a jelenlétnek megfelelı nagyobb légcsereszámmal 
idıszakban (ZLT a légtechnikai rendszer üzemideje órában a főtési idény alatt, osztva ezerrel a 
W/kW átszámítás miatt). Ebben az a nagyobb légcsere miatti főtıteljesítmény igényt a 
hıvisszanyerı mérsékli. Amikor a légtechnikai rendszer nem jár, a hıvisszanyerı hatása sem 
érvényesül, de a légcsereszám is kisebb, jelenlét hiányában csak az infiltrációnak megfelelı. 
 
Ha a légtechnikai rendszerben a levegı felmelegítésére léghevítı (is) szolgál, akkor a főtési 
rendszerrel fedezendı nettó energiaigény a következık szerint módosul: 
 

bNFLTbefiLT
F

LTF
F qAZZttVn

Z

ZZ
nqHVQ −−+







 −
+= )(35,035,0 inf σ                  (4.6) 
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A nettó főtési energiaigénynek a légtechnikai rendszerrel fedezett része a légtechnikai 
rendszer energiafogyasztásnál számítandó. 
 

4.2. A melegvízellátás primer energia igénye 
 

A melegvízellátás primer energiaigénye a következı összefüggéssel számítható: 
 

vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV eEEeCqqqE )()()( ,, ∑ ++⋅++= α
  (4.7) 

 
Az összefüggésben az elsı zárójelben a melegvízellátás nettó hıigénye, az elosztás és a 
tárolás hıvesztesége szerepel.  Ezt a hıtermelı teljesítménytényezıjével (a hatásfok 
reciproka)  és a tüzelıanyag primer energiatartalmával szorozzuk.  
 

4.3. A szell ızési rendszerek primer energia igénye  
 
A légcserét és esetleg a levegı melegítését is szolgáló szellızési rendszerek fajlagos primer 
energia igénye 
 

[ ]{ }
N

vsLTVENTLTkvLTszLTnLTLT A
eEEeCQfQE

1
)()1( ,,,, ++++=   (4.8) 

 
Az egyenlet jobboldalán két tag összege látható. Az elsı tag csak abban az esetben játszik 
szerepet, ha a légtechnikai rendszerben a levegıt felmelegítjük, ugyanis az elsı tag a rendszer 
hıenergia igényét fejezi ki.  
 
A nettó hıigény korrekciós szorzója a teljesítmény és az igény pontatlan illesztésébıl, azaz a 
szabályozás tökéletlenségébıl származó veszteséget fejezi ki. Az elsı zárójelen belüli 
második tag a légcsatorna hıvesztesége, ezt elegendı a főtetlen térben haladó szakaszra 
számolni, ha a hımérsékletkülönbség ezt indokolja. Az elsı zárójeles tag szorzója a 
hıellátásra használt energiahordozó primer energiatartalma. 
Primer energiatartalom tekintetében 
 

• a főtési rendszer energiahordozójának primer energiatartalma mérvadó, ha a 
légtechnikai és a főtési rendszer energiaellátása azonos forrásról történik, 

• a légtechnikai rendszerben használt energiahordozó a mértékadó egyéb esetben. 
 
A második zárójelben a levegı keringtetésének és a rendszerben lévı esetleges további 
berendezéseknek a villamos energiaigénye szerepel, a villamos energia primer 
energiaátalakítási tényezıjével szorozva. A fajlagos érték számításához az energiaigényt a 
hasznos szintterülettel osztjuk. 
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A légtechnikai rendszerek ventilátorainak villamos energia igénye 

 
A rendszerekbe épített ventilátorok villamos energiaigényét az alábbi összefüggéssel lehet 
meghatározni:  

       
 
 

 
A ventilátor összhatásfoka magában foglalja a ventilátor, a hajtás és a motor veszteségeit. 
Értéke pontosabb adat hiányában az alábbi táblázat szerint vehetı fel: 
 

 Ventilátor térfogatárama 
VLT [m

3/h] 
Ventilátor összhatásfoka 

ηvent [-] 
Nagy ventilátorok 10.000 ≤ VLT 0,70 
Közepes ventilátorok 1.000 ≤ VLT < 10.000 0,55 
Kis ventilátorok VLT < 1.000 0,40 

 

4.2. táblázat 

Ventilátorok összhatásfoka ηvent 

 
 A légtechnikai rendszer nettó éves hıenergia igénye 

Amennyiben a légtechnikai rendszerben a levegıt melegítik, annak hıenergia igénye az 
alábbi összefüggéssel számítandó: 
 

   )4()1(35,0, −−= befLTrLThLT tZVnQ η      (4.10) 

 
Az összefüggésben ZLT a légtechnikai  rendszer üzemóráinak száma a főtési idényben osztva 
ezerrel (a W/kW átszámítás miatt). Az utolsó zárójelben az átlagos befúvási hımérséklet és a 
főtési idény (kerekített) átlagos külsı hımérséklete szerepel. 
 
Ha a szállított levegı hımérséklete a környezeti hımérsékletnél 15 K-nél magasabb, akkor a 
befúvó hálózat hıvesztesége az alábbi összefüggésekkel számítható: 
 

• kör keresztmetszető légcsatorna hıvesztesége  hosszegységre vonatkoztatva 
 

LTvátliközlvkörLTv ZfttlUQ )( ,, −=     

    
• négyszög keresztmetszető légcsatorna hıvesztesége felületre vonatkoztatva 

 

LTvátliközlvnszLTv ZfttlbaUQ )()(2 ,, −+=     

 
A légcsatorna fv veszteségtényezıje főtetlen téren kívül haladó légcsatorna esetén fv = 1, főtött 
térben haladó vezetékeknél fv = 0,15 értékkel számítható.  
 
 
 

LTa
vent

LTLT
VENT Z

pV
E ,3600η

∆
= ⋅ (4.9) 

(4.11) 

(4.12) 
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 A légtechnikai rendszer villamos segédenergia fogyasztása 

 
Az ELT,v villamos segédenergia igény számításához az átadás, elosztás és hıtermelés igényeit 
kell összegezni. Egy légtechnikai rendszer esetében jellemzıen csak a hıtermelı és 
hıvisszanyerı mőködtetéséhez szükséges segédenergia, esetleg a helyiségenkénti 
szabályozás, vagy a befúvószerkezethez tartozó ventilátor segédenergia igényét kell fedezni. 
A segédenergia igény alapvetıen a rendszer kialakításnak és alkalmazott berendezésnek a 
függvénye, ezért azt a rendszer ismeretében kell meghatározni. A segédenergia igény ELT.v 
mértékegysége kWh/év. Ha az épületben több rendszer van, akkor ezek fajlagos segédenergia 
igényét összegezni kell. E tételben vehetı figyelembe az esetleges villamos árammal történı 
fagyvédelmi főtés is. 
 
A berendezések segédenergia igénye a következı összefüggéssel számítható: 
     

∑= sjLTsLT EE ,,      kWh/m2év 

 

4.4. A gépi h őtés fajlagos éves primer energiafogyasztása 
 
A gépi hőtés fajlagos éves primer energiafogyasztása a bruttó energiafogyasztásból 
számítandó: 
 

N

hőhő
hő A

eQ
E =     [kWh/m2év]           (4.14) 

 
A beépítendı teljesítményre és az üzemidıre nem adható általánosan használható 
összefüggés, mert a követelmények az épület egészére vonatkoznak, a hőtési hıterhelés 
számítása viszont csak helyiségenként vagy zónánként végezhetı. 
 
A mesterséges hőtés átlagos teljesítményét és évi üzemóráinak számát vagy a beépített 
teljesítményt és a csúcskihasználási óraszámot a tervezı adja meg. 
 
A nettó hőtési energiaigény elızetes becslésére a következı közelítés alkalmazható: 
 

)(24 sdnyárbNhőhő QqAnQ +⋅⋅= ∑     (4.15) 
 
ahol nhő azoknak a napoknak a száma, amelyre teljesül a 
 

bnyáre tt ∆−≥ 26
                                                               (4.16) 

feltétel.   
 
A hőtıgép villamos vagy hıenergia fogyasztását teljesítménytényezıik (COP) alapján lehet 
meghatározni. 
 
 
 

(4.13) 
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4.5. A beépített világítás fajlagos éves primer ene rgiafogyasztása 
 
A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása:  
 

υvilnvilvil eEE ,=    [kWh/m2év]     (4.17) 

 
Néhány rendeltetés esetére a beépített világítás fajlagos energia igényére vonatkozó tervezési 
adatokat az 4.14. táblázat tartalmazza. 
 

Légcsere- 
szám főtési 
idényben 
[1/h] 

Az épület 
rendeltetése 

1) 2) 3) 

Használati 
melegvíz 
nettó 
hıenergia 
igénye  
[kWh/m2év
] 

Világítás 
energia 
igénye  
 
 
[kWh/m2év
] 

Világítási 
energia 
igény 
korrekciós  
szorzó 
υ4) 

Szakaszos 
üzem  
korrekciós 
szorzó 
 
σ 5) 

Belsı hı- 
nyereség  
átlagos 
értéke 
  
[W/m2] 

Lakóépületek 6) 0,5 30 (8) 9) - 0,9 5 
Irodaépületek 7) 2 0,3 0,8 9 22 0,7 0,8 7 
Oktatási 
épületek  8) 

2,5 0,3 0,9 7 12 0,6 0,8 9 

 
1)  Légcsereszám a használati idıben 
2)  Légcsereszám használati idın kívül 
3)  Átlagos légcsereszám a használati idı figyelembevételével 
4) A világítási energia igény csökkenthetı, ha a rendszer jelenlét- vagy mozgásérzékelıkkel és 
a természetes világításhoz illeszkedı szabályozással van ellátva. 
5) A szakaszos éjszakai - hétvégi leszabályozott teljesítményő főtési üzem hatását kifejezı 
korrekciós tényezı 
6)  Folyamatos használat 
7)  Napi és heti szakaszosságú használat  
8)  Napi és heti szakaszosságú használat két hónap nyári szünet feltételezésével 

 

 

4.6. Az épület energetikai rendszereib ıl származó nyereségáramok 
 
Az épület saját energetikai rendszereibıl származó, az épületben fel nem használt és más 
fogyasztóknak átadott (fotovoltaikus vagy motorikus áramfejlesztésbıl származó elektromos, 
aktív szoláris rendszerbıl származó hı) energia az épületben felhasznált primer energia 
összegébıl levonható. 
Adott esetben például a szoláris rendszerbıl származó hıenergiát a használati melegvízellátó 
rendszerben hasznosítjuk. Ekkor az ott került beszámításra: a melegvízellátás hıigényének 
valamekkora hányadát a szoláris rendszerrel fedezzük (és az összefüggésekben a megújuló 
energia zéró primer energiatartalmával kedvezı energetikai minıséget igazolhatunk). Hasonló 
a helyzet, ha egy gázmotoros kapcsolt energia termelésbıl vagy fotovoltaikus rendszerbıl 
származó villamos áramot az saját épületünk rendszereiben használunk fel. (Ez a megújuló 
energia hasznosítás is a saját épület primer energia igényét csökkenti a kedvezı primer 
energia átalakítási tényezık révén.) 
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A levonás arra az esetre vonatkozik, amikor ilyen rendszerbıl több energia származik, mint 
amennyit a saját épületben hasznosítani tudunk és a fölösleget „eladjuk” az országos 
hálózatnak vagy más épületeknek. 
 
 

4.7. Összefoglalás 
 
A számítási eljárás alapján pontosan meghatározhatjuk a vizsgált épület energiafelhasználását. 
Az új épületekre, illetve a meglévı épületek lényeges felújítására követelményértékeket  
fogalmaz meg a 7/2006. TNM rendelet [63].  
 
Az Európai Unió 2002/91/EC direktívája [7] elıírja a meglévı épületek minıségtanúsítását is. 
A tanúsítás a fenti összefüggések alkalmazásával elvégezhetı, az épületek besorolása is 
elvégezhetı, az épületeket egymással össze lehet hasonlítani.  
 
A tanúsítás azonban a standard körülményekre vonatkozik, ami nem veszi figyelembe a 
felhasználói szokásokat, a ténylegesen elkészült épület beszabályozását, a szabályozók 
tényleges beállítását, az épületfelügyeleti rendszer paramétereit és sok egyéb tényezıt, ami az 
adott konkrét épület tényleges energiafelhasználását meghatározza.  
 
A disszertáció célja olyan módszer kidolgozása, ami nem csak az épületek tanúsítására 
alkalmas, hanem annál pontosabban, energetikai audit szintjén meghatározza a konkrét épület 
energiafelhasználását, figyelembe veszi az épületben tartózkodó emberek igényeit a belsı 
légállapot és a komfort vonatkozásában. A meglévı épületek energiafelhasználásának pontos 
ismerete önmagában is fontos, de az energiafelhasználás csökkentési lehetıségeinek a 
feltárása, a jobb komfort körülmények biztosítása nem csak a tudományos kutatás, hanem a 
gyakorlati implementáció számára is meghatározó. 
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5. Lakó és középületek bels ı légállapota, komfort 
paraméterei, valamint a légforgalom/légcsere szerep e 
(Irodalmi feldolgozás)  
       
 
Épületeinknél alapvetıen meghatározó, hogy az adott épületben tartózkodó ember jól érezze 
magát, környezetével, komfortjával elégedett legyen, ezzel munkateljesítménye maximális 
legyen [65]. Ismernünk kell az ember hıegyensúlyát, és különbözı tevékenységeknél, 
öltözetben meghatározhatjuk az elvárt paramétereket. A komfort és az energiafelhasználás 
azonban kapcsolatban van egymással. Egy adott paraméter, például ez eredı hımérséklet egy 
szőkebb tartományban tartása más épületgépészeti kapcsolást, más szabályozási módot 
igényel.  
 

5.1. Az ember h ıegyensúlya 
 

P.O.Fanger professzor elıször 1970-ben kiadott – azóta már klasszikus számító - Thermal 

Comfort címő könyvében [11] a korábbi méretezési módszerekhez képest teljesen új eljárást 

dolgozott ki a zárt terek hıtechnikai, hıérzeti méretezésére. Módszerének alapja az emberi 

test hıegyensúlya, amit a következı formában felírva használt : 

 

  CRKLEEEH reswd +==−−−−    (5.1) 

ahol : 

H  - az emberi testen belüli hıfelszabadulás, 
Ed  - a bırrıl elpárolgó nedvességgel távozó hı, 

Esw - verejtékezéssel leadott hı, 

Ere  - kilégzett nedvességgel távozó hı, 

L  - a légzéses hıleadás száraz része, 

K  - a ruházaton hıvezetéssel átjutó hıáram, 

R  - a ruházat felületérıl sugárzással távozó hı, 

C  - a ruházat felületérıl konvekcióval távozó hı. 

 

A számítás kiindulási alapja szerint a hıegyensúly a következı tényezık függvénye : 

 

    ,0,,,,,,,, =







η

Du

sw
bvgkslbcl

Du F

E
tvpttI

F

H
f   (5.2)  

ahol : 

 
H

FDu
 a testfelület-egységre esı belsı hıtermelés   [W/m2], 
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Icl  a ruházat termikus ellenállása    [clo], 

tlb  belsı levegı hımérséklete     [°C], 

tks  közepes sugárzási hımérséklet    [°C], 

pvg nyugvó levegıben a vízgız parciális nyomása  [Pa], 

v relatív légsebesség      [m/s], 
tb közepes bırhımérséklet     [°C], 
E

F
sw

Du
 a testfelület-egység hıvesztesége párolgással és izzadással [W/m2]. 

η  az emberi munkavégzés hatásfoka    [%]. 

 

Ezek azok a tényezık, amelyek állandósult környezeti állapotban huzamosabban tartózkodó 

és az adott tevékenységet folyamatosan végzı személyre hatnak, egymáshoz való 

viszonyainak eredményeképp alakul ki valamilyen hımérsékletszinten a hıegyensúly. Mérési 

eredmények alapján matematikai kapcsolatot állítottak fel a közepes bırhımérséklet és a 

hıtermelés, valamint a párolgásos hıleadás és a hıtermelés között a többi tényezı állandó 

értéken tartása mellett, így a figyelembe veendı tényezık száma kettıvel csökkenthetı. 

 

Az (5.1) egyenletben szereplı egyes tagok nagyságának számítása mérésekbıl származó 

összefüggésekkel történik a következı összefüggésekkel Fanger [1] alapján : 

 

 ( )η−= 1
DuF

M
H       (5.3) 

 ( )vgbDud ptFE −−⋅= 3.259.135.0     (5.4) 

 







−⋅= 504.0

Du
Dusw F

M
FE      (5.5) 

 ( )vgre pME −⋅= 440023.0      (5.6) 

 ( )vgpML −⋅= 340014.0      (5.7) 

 K
t t

I
b cl

cl

=
−

⋅0 18.
       (5.8) 

 ( ) ( )[ ]448 273273104.3 +−+⋅⋅⋅= −
ksclclDu ttfFR   (5.9) 

 
  ( )lbclcclDu ttfFC −⋅⋅= α      (5.11) 

 

Az (5.1) egyenlet egyes tagjainak helyére beírva a fentebb részletesen közölt mérések 

eredményeként kapott empirikus összefüggéseket, átrendezés után kapjuk az úgynevezett 

Fanger-féle komfortegyenletet : 
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            (5.12) 

 
A komfortegyenletet tcl-re, a ruházat külsı felületének közepes felületi hımérsékletére 

megoldva a következı egyenlethez jutunk: 

( ) ( ) ( )
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A komfortegyenletben a megfelelı paramétereket helyettesítve, és azokat különbözı 

paramétercsoportokra megoldva dolgozta ki Fanger a komfortdiagramokat. Ezeket a 

diagramokat az (5.13) egyenlet alapján szerkesztette és azért van rájuk szükség, mert a 

gyakorlati felhasználáshoz az egyenlet megoldása túl nehézkes, sok iterációs lépést követel.  

  

A komfortdiagramok felhasználásuk szerint három csoportba oszthatók. Az elsı csoportba 12 

diagram tartozik, amelyekben azonos lég- és közepes sugárzási hımérsékletek függvényében 

a relatív nedvességtartalom függvényében a levegı nedves hımérséklete van feltüntetve, 

különbözı tevékenységő és öltözető alanyoknál. Ezeket a diagramokat használhatjuk, ha adott 

paraméterek között a kellemes hıérzetet kialakító levegı-hımérsékletet és közepes sugárzási 

hımérsékletet kívánjuk meghatározni. A második csoportba sorolható négy diagram esetében 

- azonos levegı- és közepes sugárzási hımérséklet függvényében - különbözı relatív 

légsebességek mellett az aktivitási szint a paraméter. A négy diagram mindegyike eltérı 

öltözékő emberre vonatkozik, de azonos 50 %-os relatív nedvességtartalmú belsı levegıre 

vonatkozik. A harmadik csoportba sorolható 12 diagram a levegı hımérséklet, valamint a 

közepes sugárzási hımérséklet függvényében mutatja a relatív légsebesség értékeit. Itt 

diagramonként változik a ruházat hıszigetelése és a munkavégzés aktivitási szintje, de 

minden diagram 50%-os relatív nedvességtartalomra vonatkozik. Ez a diagramcsoport 

használatos a tervezıi gyakorlatban, mert ezekbıl állapíthatók meg a kellemes hıérzetet 

biztosító levegı- és közepes sugárzási hımérséklet összetartozó értékei a relatív légsebesség 

függvényében.  
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5.1.1. Várható h ıérzeti értékek meghatározása 

 

Az elızı fejezetben bemutatott méretezési eljárást Fanger [11] olyan irányba fejlesztette 

tovább, amely alapján a zárt tér adott pontjára különbözı paraméterek mellett az emberre és 

ruházatára vonatkozó ismeretek birtokában meg lehet határozni a várható hıérzeti értékeket. 

Ezen várható hıérzeti érték (Predicted Mean Vote, PMV), illetve a kedvezıtlen hıérzet 

várható százalékos valószínőségének (Predicted Percentage of Dissatisfied, PPD) 

meghatározhatósága jelentıs elırelépés a zárt terek hıérzeti méretezésében. 

 

A PMV mérıszám 

 

Fanger szerint, annál nagyobb a diszkomfort mértéke, minél erısebb igénybevételt jelentenek 

a külsı körülmények az emberi szervezet hımérséklet-szabályozási rendszere számára a 

hıegyensúly fenntartásában. Például túlfőtött helyiségben nagy aktivitású munkavégzés 

mellett a hıszabályzó mechanizmus megindítja a verejtékezést, ezzel próbálva visszaállítani 

az optimális testhımérsékletet, amit a személy kellemetlen hıérzetként érzékel. Fanger 

feltételezése alapján a fentiek miatt a külsı terhelés mértéke egyben meghatározza az ember 

várható hıérzetét is. Ez az állítás matemetikai függvény formájában a következı módon 

fejezhetı ki : 

 

   ,, 







= L

F

M
fY

Du

      (5.14) 

ahol, 

Y - a várható hıérzet, 
M
FDu

 - 1 m2 testfelületre ható hıterhelés, 

L  - az egész szervezetre vonatkozó hıterhelés. 

 

A függvénykapcsolatot mérési eredmények támasztják alá, az eredményeket feldolgozó görbe 

közelítı egyenlete : 
     ( )( )LeY DuFM 037.041.0 /049.0 += −    (5.15) 

 

Fanger az így kapott Y értéket nevezte el PMV (Predicted Mean Vote) értéknek. Részletes 

felírása a fent tárgyalt hıérzetet befolyásoló tényezıkkel a következı : 
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A PMV skála értelmezési tartománya -3...+3, amelyen belül a 0 érték felel meg az emberi 

hımérleg egyensúlyi értékének, a +3 az elviselhetetlenül meleg, a -3 pedig az 

elviselhetetlenül hideg környezetet jelenti. A skála nullapontja sok emberen elvégzett 

szubjektív hıérzeti kísérletsorozat eredményeinek átlagolásából keletkezett, vagyis PMV=0 

érték esetén mondta azt a legkevesebb kísérleti alany, hogy nem kellemes számára az adott 

hıkörnyezet.  

 

A PPD mérıszám 

 

Mivel az emberek hıkomfortja személyenként eltérı, ezért elıfordulhat, hogy míg valaki egy 

adott környezetet komfort szempontjából kellemesnek ítél meg, addig mások számára 

ugyanaz a környezet hővös vagy meleg. Fanger - vizsgálatai alapján - arra az eredményre 

jutott, hogy a legtöbb embert kielégítı hıkörnyezet esetén is lesz 5 %, akik számára az adott 

környezet nem kellemes. A PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) érték azt mutatja meg, 

hogy a hıérzetet tekintve egy belsı térben az emberek hány százaléka érzi magát kellemesen. 

A vizsgálat eredményét más szavakkal kifejezve a PPD = f (PMV) görbének (5.1. ábra) 

minimuma van a PPD = 5%-os értéknél, vagyis elméletileg 95%-nál nagyobb arányú 

elégedettség nem érhetı el. A mért értékekbıl alkotott görbe szimmetrikus, ami azt jelenti, 

hogy a kellemes hıérzetet jelentı PMV = 0 értéktıl hideg vagy meleg irányba történı, 

megegyezı nagyságú eltérés az emberek azonos százalékában kelt kellemetlen érzést. A PPD-

PMV görbét közelítı exponenciális függvény pedig a következı : 

 

   PPD e PMV PMV= − ⋅ − −100 95 0 03353 0 21794 2. .     (5.17) 
 

A hıkomforttal kapcsolatos vizsgálatok különösen jelentısek a sugárzó felületfőtések, vagyis 

elsısorban fal- és mennyezetfőtés, illetve hőtés esetén [27],[28].  
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5.1.ábra 

PMV-PPD függvény grafikonja 

 
 

5.2.  Az energetikai követelmények és a bels ı környezet kapcsolata 
 
Az energia-megtakarítási intézkedések nem mehetnek a belsı környezet paramétereinek a 
rovására. Erre utal az épületenergetikai direktívához kapcsolódó EN 15251 [16] szabvány is, 
amelynek a honosítása még nem történt meg. A szabvány a belsı környezet kritériumait 
foglalja össze, beleértve a hıkomfortot, a belsı levegı minıségét, a megvilágítást és a zajt.  
 
A készülı szabvány alapelvében hasonlít a jelenleg hazánkban is érvényben lévı MSZ CR 
1752:2000 [58] szabványra, amely az épületek belsı környezetének a tervezési alapjait 
határozza meg. Eszerint az igények megfogalmazásánál el kell dönteni a tervezendı 
épületgépészeti rendszer szintjét, amely lehet:  
 

A  magas fokú elvárás  
B  közepes szint 
C  elfogadható, szerény szint 

 
kategóriájú. A besorolástól függıen a tervezési kritériumok más-más igényt támasztanak a 
rendszerrel szemben.  
 
Hıkomfort vonatkozásában az energetikai számításokhoz a javasolt hımérséklet tartomány a 
különbözı épülettípusok és épületgépészeti rendszer szint függvényében: 
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Épület típusa 
 

Kate-
gória 

Operatív hımérséklet 
tartomány télen (oC); 

ruházat: 1,0 clo 

Operatív hımérséklet 
tartomány nyáron 

(oC); ruházat: 0,5 clo 
A 21,0 – 25,0 23,5 – 25,5 
B 20,0 – 25,0 23,0 – 26,0 

Lakóépület tartózkodási zónái 
(nappali, hálószoba,..) 
Tevékenység: 1,2 met C 18,0 – 25,0 22,0 – 27,0 

A 18,0 – 25,0 - 
B 16,0 – 25,0 - 

Lakóépület egyéb területei 
(konyha, elıszoba,..) 
Tevékenység: 1,5 met C 14,0 – 25,0 - 

A 21,0 – 23,0 23,5 – 25,5 

B 20,0 – 24,0 23,0 – 26,0 

Iroda jellegő épületek (iroda, 
konferencia terem, elıadó, 
étterem, kávézó, iskola,..) 

Tevékenység: 1,2 met C 19,0 – 25,0 22,0 – 27,0 
A 19,0 – 21,0 22,5 – 24,5 
B 17,5 – 22,5 21,5 – 25,5 

 
Óvoda, bölcsöde 

Tevékenység: 1,4 met C 16,5 – 23,5 21,0 – 26,0 
A 17,5 – 20,5 22,0 – 24,0 
B 16,0 – 22,0 21,0 – 25,0 

 
Áruház 

Tevékenység: 1,6 met C 15,0 – 23,0 20,0 – 26,0 
 

5.1. táblázat 
Az operatív hımérséklet értékei a  CR 1752 [58]  

 
A hımérséklet értékei az operatív hımérsékletet jelentik a tartózkodási zónában. A 
hımérséklet értékeinek az egész épület vonatkozásában a megadott zónában kell maradnia. A 
tanúsítás során mindig meg kell határozni az épületgépészeti rendszer kategóriájának a 
besorolását (A,B,C) és méréssel kell ellenırizni a belsı környezet paramétereit.  
 
 

 
Épület típusa 

 
Kategória 

Alapterület 
m2/fı 

Térfogatáram 
l/s, m2 

A 10 1,0 
B 10 0,7 

 
Cellás irodák 

C 10 0,4 
A 15 0,7 
B 15 0,5 

 
Egylégterő irodák 

C 15 0,3 
A 2 5,0 

B 2 3,5 

 
Konferencia terem 

 C 2 2,0 
A 0,75 15,0 
B 0,75 10,5 

 
Elıadóterem 

C 0,75 6,0 
A 1,5 7,0 
B 1,5 4,9 

 
Étterem 

 C 1,5 2,8 
A 2 5,0 
B 2 3,5 

 
Osztályterem 

 C 2 2,0 
 
 

5.2. táblázat 
A szükséges szellızı levegı mennyisége az EN 15251 [16] szerint  
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A belsı levegı minısége a legegyszerőbben a zárt térbe érkezı szellızı levegı 
mennyiségével jellemezhetı. Az EN 15251 [16] szabvány az 5.2. táblázat szerinti  
térfogatáram értékek figyelembe vételét javasolja. 

       
A belsı levegı megfelelı minıségének a tartásához gyakran nagyobb mennyiségő szellızı 
levegı bevezetése szükséges. A szellızı levegı térfogatáramának növelése huzathatást 
okozhat, amely a megfelelı légvezetési rendszer választásával küszöbölhetı ki. Az EN 15251 
[16] szabvány megadja A, B és C kategóriás épületgépészeti rendszer esetén a légsebesség 
maximális értékét a tartózkodási zónában.   
 

 
Épület típusa 

 
Kategória 

Max. légsebesség 
nyáron, m/s 

Max. légsebesség 
télen, m/s 

A 0,18 0,15 
B 0,22 0,18 

 
Cellás irodák 

C 0,25 0,21 
A 0,18 0,15 
B 0,22 0,18 

 
Egylégterő irodák 

C 0,25 0,21 
A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

 
Konferencia terem 

 C 0,25 0,21 
A 0,18 0,15 
B 0,22 0,18 

 
Elıadóterem 

C 0,25 0,21 
A 0,18 0,15 
B 0,22 0,18 

 
Étterem 

 C 0,25 0,21 
A 0,18 0,15 

B 0,22 0,18 

 
Osztályterem 

 C 0,25 0,21 
 

5.3. táblázat 
A légsebesség maximális értéke az EN 15251 [16] szerint  

 
A megvilágítás értékei nem kötıdnek épületgépészeti kategóriákhoz, értékei csak az épület 
funkciójától függnek. A szabvány az 5.4. táblázat szerinti értékek betartását javasolja 
 

 
Épület típusa 

 
Helység 

Megvilágítás értéke a 
munkaterületen, lx 

Cellás iroda 500 
Egylégterő iroda 500 

 
Irodaépület 

Konferencia terem 500 
Osztály terem 300 

Osztályterem felnıtt oktatáshoz  500 
 

Oktatási épület 
Elıadó terem 500 

Általános helyiség 100 
Vizsgáló helyiség 300 

 
Kórház 

Mőtı 1000 
Eladó tér 300  

Üzletek Pénztár 500 
 

 5.4. táblázat 
A megvilágítás javasolt értéke az EN 15251 [16] szerint  
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A légcsatornában a sebesség növelésével a helységben növekedhet a hangnyomás szintje. 
Ugyancsak nagyobb zajterhelés tartozik a fan-coil készülékek magasabb fordulatszámához. A 
főtési rendszerek energiatudatos korszerősítéséhez tartozik a termosztatikus radiátorszelepek 
beépítése. A nagyobb ellenállás miatt megnı a nyomáskülönbség, így a szelep zajossá válhat. 
Az épületgépészeti rendszerek korszerősítésénél a felújítást úgy kell elvégezni, hogy a 
helyiségben a hangnyomás szintje a szabványban javasolt érték alatt maradjon. 
 

Épület típusa Kategória Hangnyomás szint, dB(A) 
A 30 
B 35 

 
Cellás irodák 

C 40 
A 35 
B 40 

 
Egylégterő irodák 

C 45 
A 30 

B 35 

 
Konferencia terem 

 C 40 
A 30 
B 33 

 
Elıadóterem 

C 35 
A 35 
B 45 

 
Étterem 

 C 50 
A 30 

B 35 

 
Osztályterem 

 C 40 
 

5.4. táblázat 
A hangnyomás szint maximális értéke az EN 15251 [16] szerint  

 
 

5.3. Összefoglalás 
 
A szakirodalom részletesen foglalkozik az ember hıegyensúlyával, meghatározza a komfort 
zónát, ahol az ember jól érzi magát. A komfort zóna meghatározása tulajdonképpen egy 
ellenırzést jelent, ami megmutatja, hogy a számított, illetve a mért paraméterek alapján a 
vizsgált épület, vagy helyiség mely PMV, illetve PPD értékkel jellemezhetı. Készültek már 
vizsgálatok arra is, hogy az adott A, B, illetve C kategóriához milyen komfort zónák tartoznak 
[12]. 
 
Az 1970-es és az 1980-as években az elsı, illetve a második olajválság idején az 
energiatakarékosság jegyében sok országban lecsökkentették a szellızı levegı mennyiségét, 
megjelentek a penészfoltok az épületekben, kialakult a beteg épület szindróma (SBS). Az 
alapvetı célkitőzés, amit disszertációmmal szeretnék elısegíteni: 

 
 

„ Jobb belsı környezetet – kevesebb energiával ! ” 
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6. Vizsgálati módszer, a beüzemelés modellje 
 
Az elmúlt 12 évben az épületek belsı légállapotának és komfort paramétereinek a 
biztosítására nagyszámú méréséket végeztem, főtési-, hőtési- és légtechnikai rendszerek 
tömeges beszabályozásait hajtottam végre, valamint az utóbbi 5 évben több mint 100 
energetikai auditot készítettem. Az elmúlt évek tapasztalatát felhasználva kifejlesztettem egy 
vizsgálati módszert, amely tartalmazza az épület komplett beüzemelését és energetikai 
optimalizálását. 
 
Elkészítettem a beüzemelés modelljét, melyet korábban több hazai és külföldi 
szakirodalomban már publikáltam [38], [39], [41], [45]. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

6. 1. ábra   

A beüzemelés modellje 

 

Rendszerelemek beüzemelése 

Alrendszerek beüzemelése 

Az alrendszerek  
beüzemelése 

egymáshoz képest 

Komfort 
ellenırzés 
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A beüzemelés során az elsı lépés mindig az egyes rendszerelemek pl. kazánok, hőtıgépek, 
folyadékhőtık, szelepek, szivattyúk beállítása.  A nagyobb elemek beüzemelését többnyire a 
szállító szakcégek, vagy a velük szerzıdéses kapcsolatban lévı szerviz cégek végzik.  
 
Ezután történik az egyes alrendszerek beüzemelése. Ide tartozik a főtési rendszer, a 
használati melegvíz ellátó rendszer, a hőtırendszer és a légtechnikai rendszer 
beszabályozása. A beszabályozás egy olyan folyamat, amely során az elıbbiekben beállított 
szelepek, szivattyúk, zsaluk és ventilátorok olyan állásba kerülnek, hogy a csöveken, 
légcsatornákon a tervezett tömegáramok haladnak át. A nem megfelelıen beszabályozott 
rendszer a méretezési állapotban sem tudja biztosítani a megkívánt belsı légállapotot, 
ugyanakkor energiafelhasználása is nagyobb az optimálisnál. Gyakori probléma, hogy a 
helyesen kiválasztott elemekbıl összeállított alrendszer a beszabályozás hiánya miatt nem 
megfelelıen mőködik.  
 
Egy épületgépészeti rendszer több alrendszert is tartalmazhat. Egy alrendszer pl. a főtési 
hálózat, egy másik alrendszer a használati melegvíz hálózat. A két alrendszer közös eleme a 
hıtermelı, amelynek mind a főtési, mind a melegvíz igényt is ki kell elégítenie. A 
klímarendszer egyik alrendszere a légcsatorna hálózat, melynek eleme a légkezelıben lévı 
főtési és hőtési hıcserélı. Ezek a hıcserélık viszont a főtési, illetve a hőtési hálózat elemei. 
A beüzemelés során az egyes alrendszerek beüzemelése után el kell végezni az alrendszerek 
egymáshoz képest történı beüzemelését, a közös elemek ellenırzését. 
 
Amikor az alrendszerek, majd a teljes rendszer beüzemelése elkészült, a tervezési értékeknek 
megfelelı belsı légállapot értékeket ellenırizni kell. Ide tartozik a helyiségben a 
hımérséklet, a páratartalom, a megvilágítás, a zaj, a tartózkodási zónában a légsebesség 
(huzat) mérése. Amennyiben a tervezéskor kiválasztott kategóriának megfelelı megadott 
értékhatárok között valósult meg a belsı légállapot, a beüzemelést elvégeztük. Ellenkezı 
esetben iterációs folyamat kezdıdik, amíg el nem érjük a koncepció során megfogalmazott 
kategóriának megfelelı paramétereket. A beüzemelés modellje egy piramis, mivel a folyamat 
során mindig az alsó szintrıl haladhatunk feljebb, az egyre bonyolultabb fázisok felé. 
Amennyiben szükséges, vissza kell térnünk az alsóbb szintekre is.     
 

Az energetikai auditok készítése során összegyőjtött tapasztalatok alapján meghatároztam 
azokat az intézkedéseket, amelyekkel energia-megtakarításon kívül jobb belsı légállapotot 
lehet elérni.   
 
Tapasztalatom szerint az épületgépészeti rendszerek sokszor azért nem mőködnek helyesen, 
mert a tervezı nem a megfelelı hidraulikai kapcsolást alkalmazza. A szakirodalomban 
fellelhetı és az általam kifejlesztett kapcsolásokat alkalmazási feladatok szerint 
csoportosítottam. A mindenkori feladatnak megfelelı kapcsolás használata a helyesen 
mőködı rendszer alapfeltétele. Tudományos eredménynek tartom a szabályozó körök 
tervezéséhez összeállított – energiafelhasználás szempontjából optimális - kapcsolások 
győjteményét. 
 
A beüzemelés modelljében részletesen megvizsgáltam az alrendszerek beüzemelését. A 
főtési- és hőtési rendszerek tömegárama befolyásolja a hıleadást. Számítással határoztam 
meg a főtıtest teljesítményének változását a tömegáram függvényében. Bebizonyítottam, 
hogy hidraulikai beszabályozással a belsı légállapot javítása mellett energia-megtakarítást is 
el lehet érni. 
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A főtési- és a hőtési rendszerben lévı szivattyút a tervezı a méretezés során választja ki, 
határozza meg a munkapontját. Bebizonyítottam, hogy az optimális munkapont csak a 
hidraulikai beszabályozás után, méréssel határozható meg. Az optimális munkaponton 
üzemelı szivattyú energiafelhasználása is minimális. 
 
A beüzemelés addig tart, amíg az épület és a hozzá tartozó épületgépészeti rendszer elkészül. 
Fontos feladat, hogy ezt az állapotot az épület teljes fennállása alatt fenntartsuk és 
megırizzük. Az épület és az épületgépészeti rendszer pillanatnyi állapotáról folyamatos 
információt szerezhetünk az épületfelügyeleti rendszeren keresztül, azonban ez információt, 
csak mint bemenı paramétert tudjuk felhasználni az épületenergetikai auditot készítésénél. A 
vizsgálati módszer része az épületenergetikai auditok készítésének menete. Az eredmény 
azon intézkedések sorozata, melyekkel az üzemelı épület energiafelhasználását csökkenteni 
tudjuk, úgy, hogy a belsı komfort körülmények nem romlanak (lehetıleg javuljanak), az 
épület állagvédelme is megvalósuljon. Ebben az esetben már energetikai optimalizálásról 
beszélünk.   
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7. Vizsgálatok 
 
Az épületek energiafelhasználását nagymértékben meghatározza a kialakítandó/kialakított 
épületgépészeti rendszer kialakítása. Alapvetıen a zárt tér belsı légállapotát vizsgáltam, de 
ehhez a teljes főtési és légtechnikai hálózat rendszerszintő ismerete szükséges. Vizsgálatom 
során részletesen kitértem az energia-megtakarítást eredményezı intézkedésekre, így a 
kialakítandó hidraulikai kapcsolásokra, a hidraulikai- és a légtechnikai beszabályozásra, az 
ezekkel történı energia-megtakarítási lehetıségekre. Új számítógépes modellt és tudásbázisú 
megközelítés alapján számítógépes programot készítettem a belsı légállapot biztosítására 
meglévı épületek esetén.  
 

7.1. Hidraulikai kapcsolások 
  
A szakirodalom feldolgozása és a saját tapasztalataim alapján kidolgoztam a gyakorlatban 
javasolt hidraulikai kapcsolásokat. A kapcsolások alkalmazásait is megadtam. 
 

7.1.1. Bekever ı kapcsolás 
 
A bekeverı kapcsolás elvi kialakítását a 7.1 ábra mutatja. A kétutú, keverı motoros 
szabályozó szelep primer oldalán gyakorlatilag egy nyomáskülönbség nélküli csıvezetéki 
hálózat van, ezért a szelep autoritása mindig közel 1 lesz.  A primer hálózat változó 
térfogatáramú. A kétutú szabályozó szeleppel leggyakrabban az elıremenı ts1 hımérsékletet 
szabályozzák, de légkezelıknél a levegı hımérsékletérıl is történhet a szabályozás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ábra  
Bekeverı kapcsolás elvi kialakítása 

 
Mivel a kézi beszabályozó szeleppel a szivattyú munkapontját kell beállítani, ezért a 
beszabályozó szelep mindig a kétutú motoros szabályozó szelep by pass vezetéke felett 
helyezkedik el. A motoros szabályozó szelep teljes nyitásakor a szekunder oldali ts1 
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hımérséklet megegyezik a primer oldali tp1 hımérséklettel, ezért a fenti szabályozó kör 
használatát kerülni kell olyan helyzetekben, amikor a ts1 hımérséklet minden esetben eltér a 
tp1 hımérséklettıl (pl. padlófőtés, falfőtés, falhőtés).  
 
A primer és a szekunder kör tervezett hıfoklépcsıje mindig azonos (pl. 90/70 °C). A 
kapcsolás állandó tömegáramú rendszerek alkalmazása esetén javasolt. 
 
 

7.1.2. Idıjárásfügg ı szabályozás 

 
A bekeverı kapcsolás egyik leggyakrabban használt formája, amikor a szabályozó szelepek a 
külsı hımérséklet függvényében az elıremenı ts1 hımérsékletet szabályozzák, és a külön 
szivattyúval rendelkezı kazánokat hidraulikai váltóval választják le a szekunder oldali 
szabályozó körökrıl (7.2 ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ábra 
Bekeverı szabályozási körök, hidraulikai váltóval  

leválasztott rendszerben, elvi kapcsolás 
 
A nyomáskülönbség nélküli szekunder osztó/győjtın több, párhuzamosan kapcsolt fogyasztói 
kör van, bekeverı kapcsolással. Mivel az osztó/győjtı nyomáskülönbség nélküli, ezért a 

fogyasztói körök között hidraulikai 
interaktivitás nem lép fel. A 
nyomáskülönbség nélküli 
osztó/győjtıt by pass vezetékkel is 
ki lehet alakítani, ekkor a 
hidraulikai váltót el kell hagyni. 
 
Különleges, kis hidraulikai 
ellenállású kazánok (néhány kPa), 
vagy hıcserélık használatakor a 
hidraulikai váltó elhagyható. 
 
                        

                                          7.3 ábra  
Bekeverı kapcsolások nagy vízterő, kis ellenállású  
                          kazánokkal, elvi kapcsolás 
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A 7.3 ábrán látható kapcsolás használatakor az éppen nem üzemelı kazánt egyutú motoros 
pillangószeleppel lehet kiszakaszolni. Átmeneti idıszakban elıfordulhat, hogy egyik kazán 
sem mőködik, tehát mindegyik motoros pillangószelep zárva van, ekkor viszont a keringtetı 
szivattyúk teljesen lezárt rendszerben üzemelnének. A fenti üzemmód elkerülésére javaslom 
egy, a kazánokkal párhuzamos by pass vezeték kiépítését motoros pillangószeleppel, mely az 
összes kazán kizárásakor automatikusan nyit. 
 
Nagy nyomáseséssel rendelkezı primer oldali rendszerek esetén a bekeverı kapcsolások 
kialakításakor ügyelni kell arra, hogy a párhuzamosan kapcsolt szabályozó körök primer 
oldala nyomáskülönbség nélküli rendszerhez csatlakozzon, ellenkezı esetben a hidraulikai 
körök között interaktivitás lép fel, és a szabályozó szelepek hibásan mőködnek (7.4 ábra).  
Amennyiben az osztó/győjtı primer oldalán egy nagy ellenállású lemezes hıcserélı 
helyezkedik el, úgy a megfelelı mőködés érdekében egy hidraulikai váltót és egy primer 
szivattyút kell beépíteni a 7.2 ábra szerint. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 ábra  
Bekeverı kapcsolás, magas primer oldali 

nyomáseséssel (a kapcsolás kialakítása kerülendı) 
 
A fenti probléma megoldása lehet, ha az F1 és az 
F2 körökhöz külön hıcserélıt építünk be (ld. 7.5 
ábra). Ebben az esetben a szabályozó szelep 
nyomásesése egyenlı kell, hogy legyen a 
hıcserélın esı nyomáskülönbséggel, a tervezett 
térfogatáramnál. 
 
 
 
 
                              7.5 ábra  
           Bekeverı kapcsolás, szabályozó  
             körönként külön hıcserélıvel 
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Nagy kiterjedéső elosztóhálózat esetén a légkezelık főtési hıcserélıinek teljesítmény 
szabályozása gyakran nagy kiterjedéső alapvezetékhez csatlakozó, párhuzamosan kötött 
bekeverı kapcsolásokkal történik. Az alapvezetéki hálózat egy nyomáskülönbség nélküli 
osztó/győjtıhöz, vagy közvetlenül a hidraulikai váltóhoz csatlakozik (7.6 ábra). 
 

Ebben az esetben ügyelni kell 
arra, hogy az alapvezetéki 
hálózat nyomásesése igen 
alacsony, csak néhány kPa 
legyen, ellenkezı esetben a 
fogyasztói körök között 
hidraulikai interaktivitás lép fel, 
vagyis a különálló körök 
hidraulikai szempontból 
egymásra hatnak. A kapcsolás 
nagy kiterjedéső elosztóhálózat 
esetén kerülendı! 
Ha a közös csıvezetéki elosztó 
hálózat nyomáskülönbsége 
magas, akkor a szabályozó 
köröket a nyomáskülönbséggel 
rendelkezı primer hálózat szerint 
kell kialakítani (pl. 
befecskendezı kapcsolás), és a 
szabályozó kör primer oldalára 
szivattyút kell beépíteni. 

                                          7.6 ábra  
Bekeverı kapcsolású szabályozó körök csatlakozása kiterjedt  
alapvezetéki rendszerhez (a kapcsolás kialakítása kerülendı) 
 
 
A kettıs bekeverı kapcsolást a 7.7. 
ábra szemlélteti, és hasonlóan a 
bekeverı kapcsoláshoz, a 
szabályozási kör nyomáskülönbség 
nélküli primer hálózathoz 
kapcsolódik. A kettıs bekeverı 
kapcsolást például padlófőtési, 
falfőtési és falhőtési körökhöz lehet 
alkalmazni, amikor tp1 és ts1 
hımérséklet, a kétutú szabályozó 
szelep teljes nyitásakor sem lehet 
azonos. 
 
  
                   7.7 ábra 
      Kettıs bekeverı kapcsolás  
              elvi kialakítása 
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A B jelő kézi beszabályozó szelepen állandó by pass térfogatáramot kell beállítani a tP1, tP2, tS1 
és tS2 hımérsékletek ill. a V térfogatáramok függvényében, teljesen nyitott, kétutú szabályozó 
szelep mellett: 
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A fenti képletbıl látható, hogy a B jelő beszabályozó szelepen a Vsz-Vp térfogatáram 
különbséget kell beállítani. A kétutú szabályozó szelep autoritása, a bekeverı kapcsoláshoz 
hasonlóan, mindig közel 1 lesz. 
 
Saját beszabályozási tapasztalatom szerint a kettıs bekeveréső szabályozó körök akkor 
mőködnek megfelelıen, amikor a szekunder fogyasztói hálózat állandó térfogatáramú. Ezért 
javaslom, hogy a szekunder oldali fogyasztói körök ON/OFF motoros szabályozó szelepei (pl. 
padlófőtési körök) kétutúak legyenek, ill. egyutú szelepek beépítésekor a szivattyú után 
túláram szelepet kell használni. 
 
Az egyutú motoros szabályozó szeleppel történı befecskendezı kapcsolás elvi felépítését a 
7.8. ábra szemlélteti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 ábra 
Befecskendezı kapcsolás egyutú motoros szabályozó szeleppel, elvi kapcsolás 

 
A szabályozó kör nyomáskülönbséggel rendelkezı primer elosztóhálózathoz csatlakozik, mely 
az egyutú szabályozó szelep beépítése miatt változó térfogatáramú. A szekunder oldali 
fogyasztói hálózat, a fogyasztók szabályozó szelepeitıl függıen – kétutú vagy egyutú 
szabályozó szelepek - állandó, vagy változó térfogatáramú lehet. A tp1 és a ts1 
hımérsékletek, a feladattól és a beszabályozástól függıen azonosak, vagy eltérıek lehetnek. 
 
Amennyiben a ts1 hımérsékletnek mindig kisebbnek kell lennie, mint a primer oldali 
elıremenı hımérséklet (pl. padlófőtés), vagy nagyobbnak (pl. mennyezethőtı gerendák), 
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akkor a primer oldali egyutú szabályozó szelepet a szekunder oldalinál kisebb térfogatáramra 
kell méretezni, és a szabályozó kör különbözı primer és szekunder oldali térfogatárammal 
mőködik. A szabályozó kör különbözı primer és szekunder térfogatáramait az S és P 
beszabályozó szeleppel kell beállítani. A Vsz és Vp térfogatáramot a 7.2. képlet határozza meg. 
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Ebben az esetben a szabályozó szelep teljes nyitásakor sem lesz egyenlı a szekunder 
elıremenı hımérséklet a primer oldali elıremenı hımérséklettel, tehát a szabályozó szelep a 
teljes szelepemelkedés-tartományban képes szabályozni. A fenti szabályozást gyakran 
használják a légkezelık főtési regisztereinek szabályozására, a fagyveszély elkerülése 
érdekében. Ha a by pass ágba visszacsapó szelepet helyezünk el, akkor a légkezelık 
elıfőtıjében megakadályozzuk a fagyveszélyt a szekunder köri szivattyú üzemzavara esetén 
is, mivel a primer oldali szivattyú egy minimális térfogatáramot mindig biztosít a hıcserélın. 
A szekunder köri szivattyú üzemzavara esetén a primer oldali térfogatáramot a by pass ág 
rövidre zárja, és a szekunder főtési hálózat nem melegszik túl (pl. padlófőtés). 
 
A szabályozó kör egyutú motoros szabályozó szelepének autoritása: 
 

    
H

pszelep

∆
∆

='β  (-) (7.3) 

 
              ahol 
   β’ – a szelep autoritása 
   ∆pszelep – a teljesen nyitott szabályozó szelepen esı nyomás a  
   tervezett térfogatáramnál (kPa) 
   ∆H – a szabályozó szelep elıtt lévı rendelkezésre álló   
   nyomáskülönbség (kPa) 
 

 
A fenti szabályozó kör használata esetén különös 
figyelmet kell fordítani a motoros szabályozó szelep kvs 
értékének kiválasztására, és a rendszer 
nyomáskülönbség szabályozására, ellenkezı esetben a 
szabályozó kör mőködése hibás lesz: a folyamatos 
szabályozás kétpont szabályozássá alakulhat. 
Távfőtés, illetve távhőtés esetén, ahol fontos a 
visszatérı víz lehetı legalacsonyabb (főtés) ill. lehetı 
legmagasabb (hőtés) hımérsékletének elérése, és a 
fogyasztói körök közös primer oldalán lemezes 
hıcserélı van, elınyösen használható a változó 
térfogatáramú, befecskendezı kapcsolás. 
 
 

                       7.9. ábra 
Befecskendezı kapcsolás kétutú szabályozó szeleppel 
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                                7.10. ábra        7.11. ábra 
        Változó térfogatáramú befecskendezı         Befecskendezı kapcsolás kétutú motoros       

kapcsolás lemezes hıcserélıvel                      szabályozó szeleppel, elvi kapcsolás 
 
A kétutú motoros szabályozó szeleppel történı befecskendezı kapcsolás elvi felépítését a 
7.11 ábra szemlélteti.  
 
A szabályozó kör nyomáskülönbséggel rendelkezı primer elosztóhálózathoz csatlakozik, mely 
a kétutú szabályozó szelep beépítése miatt állandó térfogatáramú. A szekunder oldali 
fogyasztói hálózat - a fogyasztók szabályozó szelepeitıl függıen - állandó, vagy változó 
térfogatáramú lehet. A tp1 és a ts1 hımérsékletek, a feladattól függıen azonosak, vagy 
eltérıek lehetnek. Amennyiben a ts1 hımérsékletnek mindig kisebbnek kell lennie, mint a 
primer oldali elıremenı hımérséklet (pl. padlófőtés), vagy nagyobbnak (pl. mennyezet 
hőtés), akkor a primer oldali kétutú szabályozó szelepet a szekunder oldalinál kisebb 
térfogatáramra kell méretezni. A szabályozó kör ebben az esetben különbözı primer és 
szekunder oldali térfogatárammal mőködik. A szabályozó kör különbözı primer és szekunder 
térfogatáramait az S és a P beszabályozó szeleppel lehet beállítani. A Vsz és Vp térfogatáramot 
a 7.4. képlettel lehet meghatározni. 
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Ebben az esetben a szabályozó szelep teljes nyitásakor sem lesz egyenlı a szekunder 
elıremenı hımérséklet a primer oldali elıremenı hımérséklettel, tehát a szabályozó szelep a 
teljes szelepemelkedés-tartományban képes szabályozni. Mivel a kétutú motoros szabályozó 
szelep után egy by pass vezeték van beépítve, ezért a kétutú szabályozó szelep autoritása 
mindig közel 1 lesz. A szabályozás részterheléskor is igen pontos, ezért mennyezethőtési 
körök elıremenı víz hımérsékletének szabályozására a fenti szabályozókör elınyös 
megoldást nyújt. 
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7.1.3. Szabályozó körök tervezése 
 
A szabályozó körök kiválasztásakor meg kell vizsgálni, hogy a primer oldali elosztó hálózat 
nyomáskülönbséggel rendelkezik-e, vagy nyomáskülönbség nélküli. Ügyelni kell arra, hogy a 
szabályozó körök megfeleljenek a primer hálózat nyomásviszonyainak.  
 
A 7.12 ábrán egy 
nyomáskülönbséggel 
rendelkezı primer oldali 
elosztóhálózat látható, 
amelynek az F3 szabályozó 
kör kialakítása megfelel, 
viszont az F1 és F2 
bekeverı kapcsolások 
használata - ebben az 
esetben - hibás.  
 
 
 
 

7.12. ábra 
Bekeverı kapcsolások (F1,F2) nyomáskülönbséggel       

rendelkezı primer hálózatban (hibás kialakítás) 
 
A fenti hibás kapcsolásokat a következı módon lehet például kijavítani (ld. 7.13 ábra): 
• az F1 kapcsolási kör esetében egy by pass vezeték beépítésével a kétutú szabályozó szelep 

primer oldala nyomáskülönbség nélkülivé válik, a primer hálózat állandó térfogatáramú, 
• az F2 kapcsolási kör befecskendezı kapcsolássá lett átalakítva, a primer hálózat változó 

térfogatáramú 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.13 ábra 
 Nyomáskülönbséggel rendelkezı primer hálózathoz  

kapcsolódó szabályozó kör típusok 
A szabályozó körök kialakításakor kerüljük a sorba kötött szivattyúkat. Sorba kötött 
szivattyúk esetében az egyes hidraulikai köröket- például by pass vezeték beépítésével- 
válasszuk szét a hidraulikai interaktivitás elkerülése végett (7.14 ábra). 
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7.14 ábra 
Sorosan kötött szivattyús körök szétválasztása by pass vezeték beépítésével 

 
A kialakítás során ügyelni kel arra, hogy amennyiben csak szekunder oldali szivattyúkat 
használunk, a közös primer oldali hálózat nyomásesése alacsony legyen a hidraulikai 
interaktivitás elkerülése végett (7.15 ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.15 ábra 
Párhuzamosan kötött szivattyús fogyasztói körök, magas nyomáseséssel rendelkezı 

fogyasztóval, a közös primer oldalon (hibás kialakítás) 
 
Nyomáskülönbséggel rendelkezı, változó térfogatáramú hálózatok esetében, a szabályozó 
szelepek megfelelı autoritása érdekében gondoskodni kell az elosztó hálózat ill. a szabályozó 
szelepek nyomáskülönbségének stabilizálásról, ami történhet: 
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- változó fordulatszámú szivattyúkkal, 
- változó fordulatszámú szivattyúkkal és nyomáskülönbség szabályozó szelepekkel, 
- állandó fordulatszámú szivattyúkkal és túláram szelepekkel. 

 
A szabályozó körök kialakításakor és a beszabályozásakor figyelembe kell venni a primer 
hálózat és a szekunder fogyasztói kör közvetítı közegének hımérsékletét ill. hıfoklépcsıjét. 
Amennyiben a két hálózat elıremenı hımérséklete különbözik, úgy teljesen nyitott motoros 
szabályozó szelepállásban sem lehet a szekunder oldali közvetítı közeg hımérséklet egyenlı 
a primer oldali hımérséklettel. 
 
A szabályozó körök by pass vezetékeinek beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a vezeték 
minimum 10 D (D= a csıvezeték névleges átmérıje) távolságra legyen a szabályozó kör 
primer hálózati lecsatlakozásától (ld. 7.8. ábra) ill. a vele párhuzamos kétutú motoros 
szabályozó szelep by pass vezetékétıl (ld. 7.7. ábra). Az épületgépészeti rendszerek 
csıvezetékeiben az áramlás az esetek többségében turbulens. A by pass vezetékek 
csatlakozásánál ez a turbulens áramlási kép torzul, és kb. 10D távolságon belül veszi fel újra a 
jellegzetes turbulens áramlási képet, ami a szabályozó szelepek és a beszabályozó szelepek 
megfelelı mőködéséhez szükséges. A by pass vezeték mérete legtöbbször azonos a fı vezeték 
méretével. A by pass vezeték kialakításakor kerülni kell az iránytöréseket és az átmérı 
változásokat. 
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7.2. A radiátor exergetikai hatásfoka a tömegáram f üggvényében 
 
Általában mindig az energia-megtakarításról és energiafelhasználásról beszélünk, de 
valójában nem az energiáról, hanem az exergiáról kellene beszélnünk [13],[14],[17],[20]. Az 
energia két részbıl tevıdik össze. Az egyik rész az exergia, a másik pedig az anergia. 
 

Energia = exergia + anergia 
 
Az exergia az energiának azon része, mely átalakítható bármilyen energiaforrássá. Az anergia 
az energia azon része, mely nem alakítható át. Az exergia a rendszer tényleges munkavégzı 
képessége, a maximális reverzibilis munka. 

A radiátor 
0

a

Q
Q

Q
=  hıleadásának a változását az 

0
a

m
m

m
=  tömegáram függvényében 

vizsgáltam, ahol a „0” indexek a névleges (tervezett) értékeket jelölik. Célom olyan 

( )a aQ f m=  függvény- kapcsolat meghatározása volt, amely segítségével elı tudjuk állítani a 

radiátor 

1

1

b

x v
rad a

b

e

t

t
Q

t

t

ν
−

= ⋅
−

 exergetikai hatásfokát [14] az am  tömegáram függvényében, ahol  

tb   - a helyiség belsı hımérséklete 

tv   - a visszatérı víz hımérséklete 

te   - az elıre menı víz hımérséklete 

 

 Induljunk ki az m tömegáramú víz által leadott Q hımennyiség  = Q c m ( ) − t
e

t
v  képletébıl, 

ahol c a víz fajhıje. Ha ezt a kapcsolatot felírjuk a tervezési értékekre is, akkor a kapott 

 = Q
0

c m
0

( ) − t
e0

t
v0 egyenlıséget elosztva a fenti egyenlettel a 

                                           
 = Q

a

m
a

( ) − t
e

t
v

 − t
e0

t
v0                                                                       

(7.5) 

lineáris kapcsolat adódik aQ  és am  között. Ebbıl a képletbıl látható, hogy ha ma=0 - vagyis 

nincs áramlás - , akkor Qa=0 vagyis nincs hıleadás sem.  

Továbbiakban feltételezzük, hogy képleteinkben az elıremenı víz t
e hımérséklete idıben 

állandó, vagyis  = t
e

t
e0 . A probléma további bonyolításának indítéka az, hogy a (7.5) 

képletben nem ismerjük a víz
 
visszatérı t

v  
hımérsékletének idıbeli változását. Ezért 

használjuk a radiátorok pillanatnyi Q hıleadása és Qa névleges hıteljesítményének arányára 
ismert 
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 (7.6a) 

összefüggést illetve az ennek alternatív  
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(7.6b) 

 
változatát, ahol M a radiátor kitevı és értékét 0.3 –nek választjuk. Továbbiakban a helyiség 
belsı hımérsékletének állandó értéke t

b0 =  = t
b

20 °C
 

lesz, az elıremenı víz állandó 

hımérséklete  = t
e

t
e0 = 80 °C , míg a visszatérı víz hımérsékletének névleges értékére a 

 
, , = t

v0
50 °C 60 °C 70 °C

 
eseteket vizsgálom.  
 
Az (7.5) képletbıl fejezzük ki  tv értékét  
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és helyettesítsük az (7.6a) és (7.6b) képletekbe a  = t
e

t
e0  és  = t

b
t
b0 feltételekkel együtt 
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(7.8a) 
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(7.8b) 

 
Megkaptuk a keresett ( )a aQ f m=  függvénykapcsolat  = ( )F ,m

a
Q

a
0

 
implicit alakját, 

amelyekbıl ki kellene fejezni a Qa változót.  
 
 

7.2.1. A radiátor h ıteljesítmény-grafikonja a tömegáram függvényében 
 

Az (7.8a) és (7.8b) nem-lineáris egyenletekbıl a Maple  számítógép algebrai rendszer [67] 10 
verziója segítségével megpróbáltam kifejezni a Qa  változót, amely azonban nem sikerült.   Az 
alábbi rajzok úgy készültek, hogy az (7.8a) illetve (7.8b) nem-lineáris egyenletek numerikus 
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megoldását iterációs módszerrel  határoztam meg az ma= [0, 3] intervallum 100 egyenlı 
részre osztásával.  

          
 7.16. ábra. A (7.8a) összefüggés alapján számolt grafikon 7.17. ábra. A (7.8b) összefüggés alapján számolt grafikon 

A két grafikon hármas összehasonlítása érdekében mindkét ábrát egy koordinátarendszerbe 
helyeztem, hogy az eltérések és az azonosságok jól láthatók legyenek. 

 
7.18. ábra. A (7.8a) és a (7.8b) összefüggések alapján számolt grafikonok összehasonlítása 

 
Mivel a megfelelı grafikonok azonosaknak tekinthetık és a további számítások 
szempontjából a  (7.8b) képlet kedvezıbb, ezért a következı vizsgálatok kiinduló pontja a 
(7.8b) formula. 
 
 

7.2.2. A hıteljesítmény-tömegáram függvény jellemzése  
 

Az (7.8b) egyenletbıl ma →∞ esetben azt kapjuk, hogy Qa értéke nem haladhat meg egy 
bizonyos szintet  
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Így az egyes névleges értékekhez tartozó határértékek − amelyek egyben a hıteljesítmény 

felsı korlátai a függvény monoton növekedés miatt − a következık lesznek:  

•  80/50 esetben   = lim
 → m

a
∞

Q
a

1.569168196; 

• 80/60 esetben   = lim
 → m

a
∞

Q
a

1.301545390; 

• 80/70 esetben  = lim
 → m

a
∞

Q
a

1.125817020;     

 A (7. 8b) egyenlet mindkét oldalát 
2
 + M 1 -ik hatványra emelve kapjuk a 
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egyenletet, amelybıl egyszerően kifejezhetjük ma-t 
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Megkaptuk a keresett  = Q
a

( )f m
a függvény kapcsolat  = m

a
( )( )f

( )−1
Q

a inverz függvényét.  

Ebbıl behelyettesítéssel látható, hogy az eredeti és az inverz grafikon is átmegy az 
(ma;Qa)=(1;1) ponton. Vagyis amikor a tömegáram 100 %, akkor a leadott hıteljesítmény is 
100 % és fordítva. A (7.10) egyenlıséget arra tudjuk még használni, hogy az eredeti függvény 
meredekségét meghatározzuk a 0 helyen. Ugyanis az inverz függvény Qa szerinti deriválját ki 
tudjuk számolni a (7.10) képletbıl 
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Ha itt Qa=0 –t helyettesítünk, akkor megkapjuk az 
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inverz függvény meredekségét az origóban, ahol a = Φ
 − t

e0
t
v0

 − t
e0

t
b0

hányadost termikus 

hatásfoknak nevezzük és értéke rendre a t
e0 / t

v0 = 80/50, 80/60, 80/70 tervezési értékek 
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mellett  , , = Φ
1
2

1
3

1
6 , tehát 1-nél kisebb. Mivel az eredeti ( )f m

a  függvény és az ( )( )f
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inverz függvény deriváltja között fennáll a  
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reciprok kapcsolat, továbbá  = ( )f 0 0 , ezért 
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A felrajzolt grafikonok meredeksége az origóban  = 
1
Φ

 − t
e0

t
b0

 − t
e0

t
v0

 , melynek értéke  1-nél 

nagyobb és rendre 2, 3 illetve 6 a fenti tervezési értékek mellett. 
 
 

7.2.3. A hıteljesítmény-tömegáram függvény approximációja  
  

A hıteljesítmény-tömegáram függvény approximációját a legkisebb négyzetek módszerével 

határoztam meg. A 7.17. ábrán felrajzolt grafikonok numerikus számításai során kapott 

(ma,Qa) érték-párokat felhasználva egyszerő függvényt szeretnénk illeszteni legkisebb 

négyzetes elv alapján azért, hogy analitikus összefüggés alapján számoljuk  a ( )a aQ f m=  

függvény értékeit. Az alábbi adatsor a t
e0 / t

v0 = 80/60 névleges értékekhez tartozó (ma, Qa) 

párok numerikus értékeit mutatja az ma=[0; 3] intervallum 30 egyenlı részre osztásával 

 

[0.0, 0.00000], [0.1, 0.27287], [0.2, 0.47340], [0.3, 0.61557], [0.4, 0.71871], 
[0.5, 0.79600], [0.6, 0.85573], [0.7, 0.90312], [0.8, 0.94156], [0.9, 0.97332], 
[1.0, 1.00000], [1.1, 1.02270], [1.2, 1.04224], [1.3, 1.05925], [1.4, 1.07417], 
[1.5, 1.08737], [1.6, 1.09913], [1.7, 1.10967], [1.8, 1.11917], [1.9, 1.12777], 
[2.0, 1.13561], [2.1, 1.14276], [2.2, 1.14933], [2.3, 1.15538], [2.4, 1.16097], 
[2.5, 1.16614], [2.6, 1.17095], [2.7, 1.17543], [2.8, 1.17961], [2.9, 1.18353], 

              [3.0, 1.18720] 
 
A ( )a aQ f m=  függvénykapcsolatban f alakját ismert függvények segítségével szeretném 

megadni. A megadáshoz az ötletet az szolgáltatta, hogy az (7.8b) egyenletet az M=0 „ideális” 
radiátor kitevı mellett meg tudjuk oldani, ugyanis Qa-ra nézve másodfokú egyenlet. 
Tekintsük például a te0 / t

v0 = 80/60 névleges értékhez  tartozó (7.8b) egyenletet M=0 mellett 
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 = Q
a

−  + 
1
2

Q
a

m
a

3
2

             (7.15) 

vagy  = Q
a

2
−  + 
1
2

Q
a

m
a

3
2

. Ennek szóba jöhetı megoldása   

                                                     
 = Q

a

1
4

−  + 1  + 1 24m
a

2

m
a

                                 (7.16) 

Felrajzoltam az (7.16) négyzetgyökös függvényt a megfelelı eredeti grafikonnal azonos 
koordináta-rendszerben, hogy a különbséget érzékeljük.   
 

    
7. 19.ábra. Az M=0.3 és M=0 radiátor kitevık alapján kapott grafikonok 

 
Az (7.16) függvényt az alábbi tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy a közelítést hasonló 

függvénnyel végezzük M > 0 radiátor kitevı esetén is: 

• az origóból indul:   = lim
 → +m

a
0

1
4

−  + 1  + 1 24m
a

2

m
a

0   ; 

• átmegy az (1,1) ponton:    = 
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a
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• deriváltja az origóban 
1
Φ , mert  = 3 lim

 → +m
a

0 d
d
m

a
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a

2

m
a

 

 

Az illesztendı függvényt keressük 

 

 = ( )f m
a

−  + 1  + 1 A m
a

2

( )−  + 1  + 1 A m
a

 

(7.17)  

 
alakban. A képletben keressük az „A” együttható értékét. Figyeljük meg, hogy  = A 24  esetén 
a (7.17) képlet éppen a (7.16) képletet szolgáltatja. A képlet ilyen alakja továbbra is biztosítja, 
hogy a függvény határértéke ma=0 helyen jobbról 0, továbbá f(1)=1 és a végtelenben vett 

M=0.3 

M=0 

ma 

Qa 



 

 46 

határértéke véges. A további függvény-tulajdonságok teljesülését a közelítéstıl várjuk. A 
közelítéshez használt pontok felsorolásából a (0;0) helyet ki kellett hagyni, mert a (7.16) 
függvénynek szingularis helye. A (7.17) képletben szereplı „A” paraméter értékét úgy 
határoztam meg, hogy az f(xk) függvény értékek és az adott yk értékek eltéréseinek 
négyzetösszege minimális legyen  

 → ∑
 = k 1

N

( ) − ( )f x
k

y
k

2
min  

 
A fenti adatsorra a Maple „NonlinearFit” eljárása [67] ilyen módszerrel az alábbi közelítı 
függvényt adta  
 

 
 = ( )f m

a

0.31891002305067170578 ( )−  + 1  + 1 16.103854740397040026m
a

2

m
a

 (7.18) 

 
 Tehát az „A” együttható értéke  = A 16.103854740397040026. Felrajzoltam a 7.20. ábrán az 
(7.18) közelítı függvényt és a (7.8b) képletbıl számolt pontsorozat értékeit közös 
koordinátarendszerben.  
 

  
 7.20. ábra. A (7.18) képlet jól közelíti a numerikusan számolt grafikon pontokat 

Ezzel meghatároztam egy közelítı képletet, amelyet a különbözı tervezési értékekhez csak 
egyszer kell kiszámolni.  
 
 

7.2.4. A hıteljesítmény-tömegáram függvény spline interpoláció ja 
 

A (7.16) képletben egyetlen paraméter szerepel, ezért változatos alakot nem tud felvenni. Ez 
itt még nem okoz komoly eltérést, de az exergia képletben több helyen is elıfordul a 
hıteljesítmény értéke, így a közelítés hibái a számítási képletben felhalmozódnak. Ezért 
kerestem a 7.2.3. pontban megadott értékpárokhoz pontosabb függvényszerő közelítést. Ezt az 
ún. „természetes” köbös spline interpolációs függvényben találtam meg. A spline függvény 
szakaszonként harmadfokú polinomokból áll és átmegy a kiszámolt pontokon. Továbbá a 
különbözı polinomok kétszer folytonosan differenciálhatóan csatlakoznak egymáshoz. A 

ma 

Qa 
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Maple CurveFitting csomagjának Spline eljárásával számoltam ki az alábbi harmadfokú 
spline  - függvényt a [0, 3] intervallum 30 egyenlı részre osztásával.  

  
 

 := f

























































































































 − 2.88715660399999984x 15.8359027799999996x
3  < x 0.100

 +  −  + 0.0316718056 2.41207951999999981x 4.75077083507543120 ( ) − x 0.100
2

6.82465701699999983 ( ) − x 0.100
3  < x 0.200

 +  −  + 0.1400716455 1.66666506400000002x 2.70337372969826939 ( ) − x 0.200
2

2.53743231300000005 ( ) − x 0.200
3  < x 0.300

 +  −  + 0.2549408736 1.20211328699999998x 1.94214403613148700 ( ) − x 0.300
2

2.34715453299999988 ( ) − x 0.300
3  < x 0.400

 +  −  + 0.3650722562 0.884099116100000026x 1.23799767577578157 ( ) − x 0.400
2

1.26784025099999998 ( ) − x 0.400
3  < x 0.500

 +  −  + 0.4587422835 0.674534788400000030x 0.857645600765386540 ( ) − x 0.500
2

0.853166365300000007 ( ) − x 0.500
3  < x 0.600

 +  −  + 0.5385794714 0.528600659199999988x 0.601695691162671964 ( ) − x 0.600
2

0.542902388699999960 ( ) − x 0.600
3  < x 0.700

 +  −  + 0.6059418634 0.424548592700000004x 0.438824974583925220 ( ) − x 0.700
2

0.369924480300000024 ( ) − x 0.700
3  < x 0.800

 +  −  + 0.6632573465 0.347881332200000004x 0.327847630501626964 ( ) − x 0.800
2

0.256020790300000022 ( ) − x 0.800
3  < x 0.900

 +  −  + 0.7123349032 0.289992429800000006x 0.251041393409566660 ( ) − x 0.900
2

0.183080958300000013 ( ) − x 0.900
3  < x 1.

 +  −  + 0.7547234202 0.245276579800000006x 0.196117105860106334 ( ) − x 1.
2

0.133807075700000000 ( ) − x 1.
3  < x 1.10

 +  −  + 0.7916261860 0.210067370899999994x 0.155974983150007906 ( ) − x 1.10
2

0.0999667389999999990 ( ) − x 1.10
3  < x 1.20

 +  −  + 0.8240015962 0.181871376499999987x 0.125984961539861912 ( ) − x 1.20
2

0.0760749693299999919 ( ) − x 1.20
3  < x 1.30

 +  −  + 0.8526069878 0.158956633200000002x 0.103162470690544433 ( ) − x 1.30
2

0.0588713833299999990 ( ) − x 1.30
3  < x 1.40

 +  −  + 0.8780471282 0.140090280600000006x 0.0855010556979603210 ( ) − x 1.40
2

0.0462374972699999970 ( ) − x 1.40
3  < x 1.50

 +  −  + 0.9008079844 0.124377194400000002x 0.0716298065176142196 ( ) − x 1.50
2

0.0368006276299999992 ( ) − x 1.50
3  < x 1.60

 +  −  + 0.9212835950 0.111155251900000002x 0.0605896182315827440 ( ) − x 1.60
2

0.0296439922299999992 ( ) − x 1.60
3  < x 1.70

 +  −  + 0.9397959694 0.0999266480199999946x 0.0516964205560547578 ( ) − x 1.70
2

0.0241354034000000016 ( ) − x 1.70
3  < x 1.80

 +  −  + 0.9566105402 0.0903114260100000011x 0.0444557995441981768 ( ) − x 1.80
2

0.0198483942300000002 ( ) − x 1.80
3  < x 1.90

 +  −  + 0.9719476759 0.0820157179299999956x 0.0385012812671525068 ( ) − x 1.90
2

0.0164660195999999996 ( ) − x 1.90
3  < x 2.

 +  −  + 0.9859916805 0.0748094422599999976x 0.0335614753871917720 ( ) − x 2.
2

0.0137735273700000000 ( ) − x 2.
3  < x 2.10

 +  −  + 0.9988979267 0.0685103530099999970x 0.0294294171840803927 ( ) − x 2.10
2

0.0116098710000000008 ( ) − x 2.10
3  < x 2.20

 +  −  + 1.010797934 0.0629727657000000024x 0.0259464558764866300 ( ) − x 2.20
2

0.00984598856700000074 ( ) − x 2.20
3  < x 2.30

 +  −  + 1.021804312 0.0580788541800000002x 0.0229926593099730632 ( ) − x 2.30
2

0.00843117476699999959 ( ) − x 2.30
3  < x 2.40

 +  −  + 1.032012249 0.0537332575599999974x 0.0204633068836210936 ( ) − x 2.40
2

0.00716331239999999994 ( ) − x 2.40
3  < x 2.50

 +  −  + 1.041509184 0.0498554955599999974x 0.0183143131555425533 ( ) − x 2.50
2

0.00648457556700000016 ( ) − x 2.50
3  < x 2.60

 +  −  + 1.050350172 0.0463871702000000011x 0.0163689404942086933 ( ) − x 2.60
2

0.00452438539999999983 ( ) − x 2.60
3  < x 2.70

 +  −  + 1.058663759 0.0432491136599999979x 0.0150116248676226693 ( ) − x 2.70
2

0.00807988276700000002 ( ) − x 2.70
3  < x 2.80

 +  −  − 1.066249522 0.0404891851699999972x 0.0125876600353006206 ( ) − x 2.80
2

0.00835991649999999996 ( ) − x 2.80
3  < x 2.90

 +  −  + 1.074143442 0.0377208556699999976x 0.0150956349911748437 ( ) − x 2.90
2

0.0503187833000000029 ( ) − x 2.90
3

otherwise 
 
 
A spline- függvény grafikonja olyan jól közelíti a pontsorozatot, hogy a két görbe grafikonja 
valójában egynek látszik, ezért ezt nem mellékelem. 
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7.2.5. A radiátor exergetikai hatásfoka a tömegáram  függvényében  
 
  Az exergetikai hatásfokot az 

 

ηx
=  = exergia hatásfok Q

a

 − 1
t
b

t
v

 − 1
t
b

t
e0

 (7.19)

 
 
képlet alapján számoljuk. Helyettesítsük tv helyére az (7.7) képlet szerinti kifejezést 
 

 = ηx

Q
a













 − 1
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−  + 
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a
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t
e

 − 1
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b

t
e0

 

 
Így a t

e0 / t
v0 = 80/60 névleges értékekhez és a tb=20 °C belsı hımérséklethez tartozó 

exergetikai hatásfok képlete 
 

 
 = ( )( )ηx m

a

4 ( )Q
a

m
a

( ) − ( )Q
a

m
a

3 m
a

3 ( ) − ( )Q
a

m
a

4 m
a  

(7.20) 

 
Mivel a Qa(ma) hıteljesítményre van 3–féle közelítésünk is: (i) a nem-lineáris egyenlet 
numerikus megoldásából, (ii) a legkisebb négyzetes közelítésbıl és (iii) a spline 
interpolációból, ezért az exergetikai hatásfokra kapunk 3 közelítı függvényt az ma tömegáram 
függvényében. 
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7.21. ábra. Az exergetikai hatásfok 3 –féle képlet alapján rajzolt grafikonjai a tömegáram függvényében 

 
A 7.21. ábrán a piros görbe a nem-lineáris egyenlet közelítı megoldásával-, a fekete a spline – 
közelítéssel-, a kék a legkisebb négyzetes illesztéssel kapott exergetikai hatásfok. Azt 
mondhatjuk, hogy a spline- függvénybıl és a nem-lineáris egyenlet megoldásából kapott 
görbe azonos, míg a legkisebb négyzetes közelítésbıl kapott görbe a [0; 0.2] intervallumon 
különbözik ezektıl. A gyakorlati számítások során azonban a [0.4; 1.4] intervallumot 
használjuk. 

   

ma 

ηx
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7.3. A hidraulikai beszabályozással elérhet ı energia-megtakarítás 
 
Napjaink energiafelhasználásának jelentıs részét a különbözı hidraulikai rendszerek 
üzemeltetésére fordítják. Elsısorban a főtési, hőtési és használati melegvíz (HMV) 
hálózatokról van szó, melyeket mind lakossági, mind pedig ipari alkalmazásoknál 
mőködtetnek. Ezek kiépítése elengedhetetlen, mivel az ember komfortérzetét, kényelmét, 
biztonságát szolgálják, illetve a különbözı technológiákat segítik elı. 
 
Ma már ismerjük a Föld potenciális és felhasználható energiakészleteit, és az is egyértelmő, 
hogy hosszú távon az energiaárak folyamatosan növekednek. Ezek a tények ösztönözték az 
energetikus és épületgépész szakembereket arra, hogy olyan mőködtetési megoldásokat és 
hidraulikai rendszereket tervezzenek, melyek mőszaki szempontból a legkorszerőbbeknek 
számítanak, ugyanakkor üzemeltetésük hatékony és gazdaságos, azaz jelentıs energia-
megtakarítások érhetık el.  
 
A kutatások a legkülönfélébb technológiákkal és rendszerelemekkel is foglalkoztak. 
Megjelentek a magas hatásfokú és jó éves kihasználtságú hıtermelık, terjednek a 
frekvenciaváltós szivattyúk, csökkentik az energia szállításával járó veszteségeket, egyre 
népszerőbb a fogyasztás alapján történı elszámolás, illetve a költségosztás, a szabályozó 
körök rugalmasabbak, a változó igényeknek és terheléseknek is eleget tesznek. Az utóbbi 
évek korszerősítı intézkedései közül azonban a hidraulikai beszabályozás hozta a legtöbb 
eredményt [29],[30], [31], [32], [33],[34],[35],[36][62]. 
 
Még a korszerő szabályozó berendezésekkel ellátott modern épületekben is gyakran elıfordul 
hımérsékletkülönbség a különbözı emeletek, sıt, az egyes helyiségek között is. Az épület 
egyes részeiben az emberek a hideg miatt panaszkodnak, míg más helyeken az ablakokat is 
kinyitják a melegtıl. Ugyanakkor az energia költségek a vártnál magasabbak, és a beépített 
teljesítmény nem elegendı a csúcsigények kielégítésére. 
 
Ezeket a panaszokat igen gyakran a főtıközeg nem megfelelı térfogatárama okozza, ami 
akadályozza a szabályozókörök helyes mőködését. A szabályozók ugyanis csak akkor tudnak 
hatékonyan mőködni, ha a névleges térfogatáramok és nyomásértékek a rendszer egészében, a 
hıtermelıtıl kezdve a legtávolabbi radiátorig, minden üzemállapotban rendelkezésre állnak. 
Ezekre a problémákra csak a rendszer beszabályozása jelent megoldást, mivel ennek 
hiányában a szivattyúhoz közelebb lévı fogyasztók „ellopják” a térfogatáramot a távolabbi 
fogyasztóktól, melyek ezáltal térfogatáram-hiánnyal fognak üzemelni (és természetesen a 
tervezett szobahımérsékletet sem tudják biztosítani). A 200-300 %-os túlárammal mőködı 
egységek leadott hıteljesítménye viszont mindössze 10-15 %-kal nı meg, azaz 
tulajdonképpen belsı légállapot szempontjából nem tapasztalható változás. Az 
energiaköltségek azonban magasak lesznek, mivel azt a szivattyú áramfelvétele határozza 
meg. A lakók tehát magas főtési számlákat fizetnek ki úgy, hogy az azonos belsı hımérséklet 
kevesebb energiával is biztosítható lenne.  
 
Napjainkban egyre jobban terjed a költségosztók alkalmazása. Ezek a radiátorra szerelhetı kis 
berendezések csak akkor alkalmasak a hıfogyasztás megfelelı osztására, ha a főtési rendszer 
beszabályozását ezt megelızıen elvégezték. A beszabályozatlan rendszer esetén a 
költségosztó által elszámolt hımennyiség nem a valóságos fogyasztást tükrözi.  
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A hidraulikai beszabályozás tehát azt jelenti, hogy a rendszerbe épített beszabályozó szelepek 
segítségével, valamint egy mérıkomputer alkalmazásával, egy beszabályozási eljárást 
követve biztosítjuk a tervezı által elıírt térfogatáram és nyomáskülönbség értékeket a 
fogyasztóknál, kiküszöbölve ezáltal a túlméretezéseket, kivitelezési hibákat, valamint a rejtett 
zavarásokat.  
 

 
7.22. ábra 

Beszabályozatlan hidraulikai rendszer 
 

A beszabályozatlan hidraulikai rendszernél a 7.22. ábrán látható módon például a 
szivattyúhoz legközelebb lévı fogyasztónál a tervezett térfogatáram 196 % -át kell biztosítani 
ahhoz, hogy a szivattyútól legtávolabb található fogyasztónál is a 100 %-os térfogatáramot 
kapjuk. A példán az elsı felszálló vezetéken a térfogatáram 170 %-a, sıt még az utolsó 
felszálló vezetéknél is a térfogatáram 123 %-a halad át ahhoz, hogy az utolsó felszállón is 
rendelkezésre álljon a méretezési térfogatáram. Ez lényegesen több energiafelhasználást 
jelent, ugyanakkor a rendszer szabályozása is bizonytalanná válhat.  
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7.23. ábra 
Beszabályozott hidraulikai rendszer 

 
A hidraulikai rendszer beszabályozottnak mondható, ha a megvalósított/tényleges 
térfogatáram és a méretezési térfogatáram aránya megegyezik. A 7.23. ábrán minden 
fogyasztóhoz a méretezési, tervezési térfogatáram 144-147 %-a jut el, így a rendszer 
beszabályozott, de energiafelhasználás szempontjából nem optimális.  
 

 

 
 

7.24. ábra 
Optimálisan beszabályozott hidraulikai rendszer  
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A hidraulikai rendszert akkor mondjuk optimálisan beszabályozottnak, ha minden 
fogyasztóhoz a méretezési térfogat jut el. Ekkor a minimális a szivattyú áramfelvétele is, 
mivel az a legalacsonyabb fordulatszámon tudjuk üzemeltetni. 
 
Általában egy lakóépületnél a belsı hımérséklet általában 19 és 25 ºC között változik. Az 
átlaghımérséklet 23-24 ºC körül mozog. Egy korszerő beszabályozási módszerrel elérhetı, 
hogy a térfogatáramot ± 10 % -on belül, ezzel a belsı hımérsékletet a szobákban ± 0,5 ºC-on 
belül be tudjuk állítani. Az égész épületre vonatkozóan a belsı hımérséklet ± 1 ºC-on belül 
tartható.  
 
A helyiségben egy fok hımérséklet-eltérés nem okoz észrevehetı különbséget a komfortban 
vagy az energiaköltségekben, ha azonban az átlaghımérsékletet az egész épületre 
vonatkozóan csökkenteni tudjuk, azzal már jelentıs energia-megtakarítást érhetünk el. 20 ºC 

felett minden egy foknyi 
túlhımérséklet 6 - 8 % főtési 
költségnövekedést jelent. Az 7.25 
ábrán jól érzékelhetı a költség- és 
energiapazarlás mértéke, hiszen – 
elsısorban a távfőtött lakásokban – 
a főtési idény során 2 - 3 ºC-os 
túlfőtés is tapasztalható. A fentiek 
alapján látható, hogy a 
beszabályozással 12 -  20 %-os 
energia-megtakarítás érhetı el. 

 
                                           7.25. ábra  
Helyiséghımérséklet alakulása hidraulikai beszabályozás elıtt és után 
 
Nagyon lényeges, hogy egy épületben az összes érintett helyiségben pontosan a méretezési 
belsı hımérséklet alakuljon ki, hiszen éppen ez az energia-megtakarítás leghatékonyabb 
módszere. Egy nem beszabályozott rendszer esetén a kívánt belsı légállapot a helyiségek 
mindössze 20-25 %-nál érhetı el. Ha ezt úgy akarják – tévesen – korrigálni, hogy megnövelik 
az elıremenı vízhımérsékletet, csupán az történik, hogy a kialakult átlagos belsı 
hımérsékletek megnınek, és a legtöbb érintett helyiségben különbözı mértékő túlfőtések 
jelentkeznek. Egy beszabályozott rendszernél az érintett helyiségek 90-95 %-ban a méretezési 
légállapot alakul ki. 
 
Az energiaköltségek mérséklésének másik irányzata a szivattyúzási munka csökkentése. 
Érdemes tehát összehasonlítani a napi szivattyúzási költségeket egy hagyományos és egy 
korszerő rendszernél. Az éjszakai főtéscsökkentés után egy nem beszabályozott rendszer 
esetén a tervezett nappali üzemállapot a szivattyúhoz közeli fogyasztóknál viszonylag hamar 
kialakul, míg a távoli fogyasztók ezt sokkal késıbb vagy soha nem érik el. Ezzel szemben egy 
beszabályozott rendszer esetén az összes fogyasztónál az elıírt belsı hımérséklet közel 
egyszerre alakul ki, ráadásul a felfutási idı kb. a felére csökken. A szükséges üzemidı 
csökkenésével jelentıs megtakarítás érhetı el. 
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7.26. ábra 
A hőtési rendszert naponta elegendı 1 órával késıbb  

indítani beszabályozott rendszer esetén  
 
 

7.3.1. A hidraulikai beszabályozás a gyakorlatban 
 
Budapesten több, a FİTÁV RT által üzemeltetett épület főtési rekonstrukcióját végeztük el, 
melyek közöl kettıt szeretnék bemutatni [40], [42], [57]. Az egyik épület a Bornemisza tér 8-
9 szám alatt található. A főtési rendszer az átalakítás elıtt egycsöves, átkötıszakasz nélküli 
volt. Az átalakítás után kétcsöves főtési rendszert alakítottunk ki, a radiátorokat 
termosztatikus szelepekkel szereltük fel és elvégeztük a főtési rendszer hidraulikai 
beszabályozását. Az átalakítás hatására az 1999-2000 főtési idényben az elızı évihez képest 
19 %-os energia-megtakarítást értünk el. A részletes adatokat a II.1. melléklet tartalmazza. A 
másik épület a Kérı utca 18-20 szám alatt található. A főtési rendszer eredetileg itt kétcsöves 
volt. A rendszer megtartása mellett termosztatikus radiátorszelepeket szereltünk fel és 
elvégeztük a főtési rendszer hidraulikai beszabályozását. Az energia-megtakarítás az 1999-
2000 főtési idényben az elızı évihez képest 14 %-os volt. A részletes adatok a II.2. 
mellékletben találhatók.  
 
7.3.1.1. Következtetések 
 
Épületgépészeti rendszereinket maximális terhelésekre méretezzük. Ha a teljes teljesítmény 
nem érhetı el, mert a rendszer nincs beszabályozva, a rendszerre költött pénz nem kifizetıdı. 
Csak szabályozó szelepekkel a helyzet nem oldható meg, mivel azok teljesen nyitva vannak, 
amikor a teljes teljesítményre szükség van. A kiszámított szelepméretek általában nem 
kaphatók a kereskedelemben, tehát a beépített szelepek eleve túlméretezettek. A hidraulikai 
beszabályozás alapvetı fontosságú, ráadásul a teljes beruházásnak kevesebb, mint egy 
százalékát képviseli. Az eddigi hazai és külföldi tapasztalatok mind a beszabályozás 
szükségességét támasztják alá. Az olcsó energia és az átalánydíjas főtési elszámolás miatt ez a 
kérdés hazánkban csak lassan kerül elıtérbe. Az energia világpiaci árának megközelítése, 
elérése esetén azonban a beszabályozás alkalmazása egyre inkább a figyelem középpontjába 
kerül. Egy főtési rendszer hidraulikai beszabályozása megfelelı belsı légállapotot biztosít 
optimális energiaköltségek mellett. Ma már az épületgépész szakértık meg vannak gyızıdve 
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a hidraulikai beszabályozás szükségességérıl, sıt, új rendszerek esetén megkövetelik azt. A 
meglévı épületek, lakások hidraulikai beszabályozása az elkövetkezendı évek egyik fontos 
feladata lesz. 
 
Több távfőtött épület korszerősítését és hidraulikai beszabályozását végeztük el Budapesten. 
A lakásszámok 20 és 354 között voltak. A felújítás során a főtési rendszert részben 
átalakítottuk, valamint minden esetben termosztatikus radiátorszelepekkel és beszabályozó 
szelepekkel láttuk el. A hidraulikai beszabályozás után a belsı léghımérséklet, a komfort 
minden esetben javult, az épület hıfogyasztása pedig a vizsgált épületeknél 10-25 %-kal 
csökkent. 
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7.4. Energia-megtakarítás a szivattyú szállítómagas ságának az 
optimalizálásával 

 
Tételezzük fel, hogy energia-megtakarítást szeretnénk elérni, ezért változó térfogatáramú 
szivattyút alkalmazunk. Az üzemeltetınek kell beállítani a változtatható fordulatszámú 
szivattyú maximális terheléshez tartozó munkapontját [37]. Felmerül az alapvetı kérdés: „Hol 
az optimális munkapont?”. Erre a kérdésre általában nem kapjuk meg a várt választ. A 
tervezés során ki lehet számolni egy munkapontot, a valóságban azonban az elkészült 
rendszer nem egyezik meg teljesen a megtervezettel: lehet több könyök, a csıvezeték hossza 
kissé változhat, a csıvezeték súrlódási ellenállása lehet nagyobb, a csövek mérete sem mindig 
egyezik meg a rajzon szereplı értékkel. A kivitelezés során törvényszerően a rendszer kissé 
megváltozik, így szivattyú tervezés során meghatározott munkapontja is megváltozik. 
 

3kPa15kPa 3kPa 3kPa 3kPa

3kPa 3kPa 3kPa 3kPa15kPa

30kPa

30kPa

Szivattyú
 114 kPa
   63 l/s

12,6 l/s minden
  fogyasztónál V1 V2 V3 V4 V5

 
 
 

7.27.ábra 
Szivattyú elméleti munkapontja  

 
A 7.27. ábrán egy egyszerő példát láthatunk. A primer oldal állandó térfogatáramú, 
mindegyik hőtıgép külön keringtetı szivattyúval rendelkezik. A szekunder oldal változó 
térfogatáramú, az öt, azonos teljesítményő fogyasztót (F1, …. F5) egy fokozatmentesen 
változtatható fordulatszámú szivattyú lát el hőtıvízzel. A szabályozás egyutas szelepekkel 
(V1, …. V5) történik. A példán a szelepek és a fogyasztók ellenállása is 30-30 kPa, a 
csıvezeték ellenállása a fogyasztók ágvezetékei között 3 kPa, a by-pass, illetve a szivattyú és 
az elsı fogyasztó közötti szakasz ellenállása 15-15 kPa. Elméletileg a szállítómagasság ebben 
az esetben 114 kPa, a szükséges térfogatáram pedig 63 l/s. 
 
Reggeli üzemindításkor, hirtelen hıterheléskor vagy ha a zárt térben tartózkodó személy 
hirtelen alacsonyabb helyiséghımérsékletet szeretne elérni, akkor a szabályozó szelepek 
teljesen kinyitnak, hogy biztosítani tudják az elvárásokat. Abban az esetben, ha mindegyik 
szabályozó szelep teljesen kinyit, - a szabályozó szelep tervezett és tényleges kvs értéke 
közötti különbség miatt – minden fogyasztónál a tervezettnél nagyobb lesz a térfogatáram. A 
fenti példát szimulációs programmal elemeztük, s a 7.28. ábrán bemutatott térfogatáramokat 
kaptuk. A szivattyú munkapontja a példán 164 kPa és 78,2 l/s lett. Mivel a rajzon látható 
rendszert nem lehet hidraulikailag beszabályozni, a szivattyúhoz közel lévı fogyasztón 
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nagyobb, a távolabb lévın kevesebb térfogatáram halad át. A teljes térfogatáram 63 l/s helyett 
78,2 l/s lesz.  
 

Szivattyú
164 kPa
78.2 l/s

17.0 l/s 16.3 l/s 15.6 l/s 15.0 l/s 14.3 l/s

V1 V2 V3 V4 V5

 
 
 

7.28. ábra 
Szivattyú kialakult munkapontja hidraulikai beszabályozás nélkül 

 
Változó térfogatáramú rendszereknél – mint a bevezetıben említettem – energia-megtakarítást 
lehet elérni. Ahhoz, hogy a legtávolabbi fogyasztóhoz is eljusson a szükséges térfogatáram, 
sokszor a szükségesnél nagyobb a szivattyú szállítómagassága. Ezáltal a szivattyúhoz közel 
esı fogyasztóknál a szállítómagasság nagyobb, melynek következtében a térfogatáram is 
nagyobb lesz, mint a tervezett érték. Az arányossági törvény következtében így a teljes 
rendszerben is nagyobb térfogatáram, mint a szükséges. A helyes megoldást akkor kapjuk, ha 
minden egyes fogyasztónál beállítjuk a tervezési térfogatáramot, majd a szállítómagasságot a 
mindenkori igényeknek megfelelıen csökkentjük a minimális értékre.  
 

V1 V2 V3 V4 V5

30 kPa

12.6 l/s  minden
fogyasztónál

Szivattyú
117 kPa

63 l/s

30 kPa

15 kPa

15 kPa

 
 

 
7.29.ábra 

Szivattyú kialakult munkapontja hidraulikai beszabályozás után 
 
 
Tapasztalatom szerint a szivattyúzási munkából eredı költségeinket 20 – 30 %-kal 
csökkenthetjük csupán azzal, hogy elvégezzük a rendszer hidraulikai beszabályozását.  
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7.5. A légtechnikai beszabályozás 
 
A beszabályozatlan légtechnikai rendszerrel rendelkezı épület egyik részén melegebb van a 
tervezettnél és a zárt térben tartózkodó emberek által elvárt légállapotnál, ugyanakkor az 
épület más részén hideg van, fáznak az emberek [43], [44]. 
 
Az energiaköltségek is magasabbak a szükségesnél, hiszen a ventilátor légszállítása nagyobb, 
így az üzemeltetési költsége is magasabb.  
 
A tervezettnél nagyobb légmennyiség következtében a ventilátor gyakran túlságosan zajos, a 
zárt térben pedig huzathatás léphet fel. A megnövekedett szellızı levegı miatt a hőtési, 
illetve a főtési teljesítmény is nagyobb a tervezettnél. 
  
Az épület más részein, ahol a térfogatáram kevesebb, mint a tervezett, a térben feldúsul a 
szén-dioxid, a levegı túlságosan szárazzá válik, így elıidézi a beteg épület szindrómát.  
 
A fenti problémákból látható, hogy a légtechnikai beszabályozásra szükség van, 
 

• az elıírt és elvárt komfort paraméterek biztosítása; 
• energiaköltségek csökkentése; 
• beteg épület szindróma megelızése érdekében. 

 
 

 7.5.1. Légtechnikai beszabályozás alapelve 
 
A beszabályozási módszerek közül a légtechnikai beszabályozásnál az arányos módszert 
alkalmazzuk. A módszer alapja az arányossági törvény. Az arányossági törvény szerint, ha a 
gerincvezetékben változtatjuk a légmennyiséget, akkor a gerincvezeték által ellátott modulon 
belül ugyanolyan arányban változik a térfogatáram.  Ez a törvény az elektromosságban is 
közismert. 
 
A módszer alkalmazása során a légcsatornában mérjük a térfogatáramot, beállítjuk a zsalukat, 
beszabályozzuk a rendszer különbözı részeit, majd az egészet. Elsı közelítésben a 
beszabályozás két részbıl áll: 
 

• Az arányossági törvényt alkalmazva beszabályozzuk az alrendszereket, beállítjuk a 
zsalukat, anemosztátokat. Ebben a fázisban nem törekszünk a légmennyiség pontos 
értékének a beállítására, csak a modulon, az adott egységen belül a helyes arányok 
beállítása, vagyis a beszabályozás a cél. Tapasztalat alapján a modulon belül a helyes 
arányok pontosan beállíthatók, ha az összes légmennyiség a tervezett érték 70 %-a és 
130 %-a közötti tartományban található. 

• A második lépésben állítjuk be a tényleges térfogatáramot, elvégezzük a modulok 
beszabályozását egymáshoz képest, majd meghatározzuk a ventilátor szükséges 
fordulatszámát. 
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7.5.2.  A légtechnikai beszabályozás el ıkészítése 
 
A légtechnikai beszabályozást akkor tudjuk elkezdeni, ha a rendszer szerelése teljesen 
befejezıdött, minden anemosztát, zsalu, szabályozó szerkezet felkerült a helyére, a ventilátor 
mőködik. Elsı lépésben el kell végezni az egyes elemek mőködési ellenırzését, melyet 
jegyzıkönyvben dokumentálunk. Ide tartozik a különbözı szabályozó elemek, 
tőzcsappantyúk helyes mőködése, a ventilátor fogásiránya, a légcsatorna tömörsége. 
 
A légtechnikai beszabályozás elıkészítéseként a rendszert modulokra kell bontanunk. A 
modul nem tartalmazhat aktív elemet, például ventilátort. 
 
 

 
7.30. ábra 

A rendszer modulokra bontása 
 
 

A beszabályozást akkor tudjuk elvégezni, ha 
 

• a légcsatornában az áramlás turbulens (Re > 2310); 
• az áramlás zavartalan; 
• a modulban nincs aktív mőködı elem (ventilátor, nyomáskülönbség szabályozó). 

 
A beszabályozás elıkészítése a következı lépésekbıl áll: 
 

• az anemosztátok elıtti zsaluk nyitott állapotának ellenırzése; 
• a légcsatornában lévı zsaluk nyitott állapotának ellenırzése; 
• tőzcsappantyúk és motoros zsaluk nyitott állapotának ellenırzése; 
• a ventilátor fordulatszámának maximális értékre történı beállítása és rögzítése; 
• az anemosztátok terelılemezeinek terv szerinti beállításának az ellenırzése 
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7.31. ábra 
A beszabályozás elıkészítése 

 
 

 7.5.3. Az anemosztátok beszabályozása 
 
A légtechnikai beszabályozást mindig az alrendszernél kell elkezdeni. Az alrendszeren belül 
megmérjük az anemosztátokon keresztül átáramló légmennyiséget, majd meghatározzuk a 
mért és a tervezett térfogatáramok arányát. A legkisebb értékkel rendelkezı anemosztát lesz 
az úgynevezett „referencia”. Ennek a fogyasztónak a zsaluja teljesen nyitott állapotban marad, 
a többi anemosztát zsaluját fojtással ehhez képest szabályozzuk be. 
 

 
1. anem. 2. anem. 3. anem. 4. anem.

Mért térfogatáram [m3/h] 360 385 380 260
Tervezett térfogatáram [m3/h] 300 400 400 300
Vmért / Vterv 1,20 0,96 0,95 0,87  

 
7.32. ábra 

A referencia meghatározása 
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A 7.32. ábrán a 4. számú anemosztát a referencia, mert mért és a tervezett térfogatáram aránya 
itt a legkisebb. 
 
A következı lépésben a modulon belül a referencia után következı zsalut oly mértékben 
fojtjuk, hogy a mért és a tervezett térfogatáram aránya mindkét helyen megegyezzen. 

 
1. anem. 2. anem. 3. anem. 4. anem.

Mért térfogatáram [m3/h] 360 390 365 270
Tervezett térfogatáram [m3/h] 300 400 400 300
Vmért / Vterv 1,20 0,98 0,91 0,90  

 
7.33. ábra 

Térfogatáram arányok beállítása (3. anemosztát) 
 
A 7.33. ábrán látható, hogy a referencia meghatározásakor a 4. fogyasztónál az arány 0,87 
volt, majd miután a 3. anemosztáton beállítottuk a helyes arányt, a 4. fogyasztó térfogatárama 
megnıtt 260 m3/h-ról 270 m3/h-ra. A beszabályozás során csak a 3. anemosztát zsaluját 
állítjuk, a referenciát nyitva hagyjuk, és ott ellenırzı mérést végzünk. Ezt a lépést addig 
folytatjuk, amíg a 3. és a referencia (4.) anemosztáton áthaladó légáramok aránya közelítıleg 
megegyezik. 
 

 
1. anem. 2. anem. 3. anem. 4. anem.

Mért térfogatáram [m3/h] 360 365 370 275
Tervezett térfogatáram [m3/h] 300 400 400 300
Vmért / Vterv 1,20 0,91 0,93 0,92  

 

7.34. ábra 
Térfogatáram arányok beállítása (2. anemosztát) 
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Az arányossági törvény értelmében a 3. és 4. fogyasztó térfogatárama mindig azonos 
arányban változik, ezért elegendı csak a referencia anemosztátot figyelnünk. Az arányos 
beszabályozási módszert alkalmazva beállítjuk a 2. anemosztát térfogatáram arányát, majd a 
kapott értéket összehasonlítjuk a referencia fogyasztónál kialakult aránnyal. Amennyiben 
közel azonos, a 2. , a 3. és a 4. (referencia) fogyasztót egymáshoz képest beszabályoztuk. 
 

 
1. anem. 2. anem. 3. anem. 4. anem.

Mért térfogatáram [m3/h] 280 380 375 280
Tervezett térfogatáram [m3/h] 300 400 400 300
Vmért / Vterv 0,93 0,95 0,94 0,93  

 

7.35. ábra 
Térfogatáram arányok beállítása (1. anemosztát) 

 
A fenti eljárást folytatva az 1. anemosztátnál beállítjuk a mért és a tervezett légáram 
megfelelı arányát, majd a kapott értéket összehasonlítjuk a referencia fogyasztónál mért 
térfogatáramból számított aránnyal. Amennyiben e két arány megegyezik, a modul 
beszabályozását befejeztük. Ha nem, az 1. anemosztát zsalujának állását változtatjuk, újra 
mérjük a légáramot, kiszámítjuk az arányt. Ellenırzı mérést végzünk a referencia 
fogyasztónál, majd a kapott légáramból számított arányt összehasonlítjuk az 1. anemosztát 
mérésénél kapott aránnyal. A folyamat során a 2.és a 3. fogyasztóhoz már nem kell 
visszamennünk, hiszen az arányossági törvény értelmében a légáramok ott is a referencia 
fogyasztóval arányosan változnak. 
 
A módszert alkalmazva a modul beszabályozható. A helyes arányok beállítása után a 
továbbiakban csak a fıágban lévı zsalunál kell elérnünk a tervezési térfogatáramot, hiszen az 
arányossági törvény miatt a modulon belül az összes párhuzamos ágban automatikusan 
megkapjuk a tervezési légáramot. 
 
A modul beszabályozása után rögzítjük a zsalu helyzetét, megjelöljük a beszabályozott 
pozícióhoz tartozó állást. A többi modul beszabályozását ugyanígy végezzük el. 
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 7.5.4. A modulok beszabályozása egymáshoz képest 
 
A modulok egymáshoz képesti beszabályozása is a fenti elvek szerint történik. Elıször a 
mértékadó áramkör zsalujánál kell beállítanunk a tervezései térfogatáramot, majd a mért és a 
tervezett térfogatáram arányának állandó értéken tartása mellett a különbözı almodulok 
beszabályozását kell elvégezni. 
 

 
 

7.36. ábra 
Modulok beszabályozása egymáshoz képest 

 
 
A modulok egymáshoz képesti beszabályozása a következık szerint történik: 
 

• Minden alrendszernél megmérjük az adott modulhoz tartozó össz térfogatáramot és a 
statikus nyomást. 

• Meghatározzuk a referencia modult. 
• A zsalukat az arányossági módszert alkalmazva úgy állítjuk be, hogy minden 

modulnál megközelítıleg ugyanaz az arány alakuljon ki a mért és a tervezett légáram 
között. 

• Rögzítjük a zsalukat és megjelöljük a pozíciójukat. 
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7.5.5. A ventilátor munkapontjának beállítása 
 
Amikor beszabályoztuk az összes modult egymáshoz képest, a ventilátornál kell beállítanunk 
a tervezési légáramot. Amennyiben a fıágban mért érték 5 %-kal tér el a tervezettıl, a 
beszabályozás megfelelı. A ventilátornál a következı adatokat kell mérni, illetve feljegyezni: 

 
• A ventilátor adatai 
• A motor adatai 
• A ventilátor munkapontja 
• A ventilátor fordulatszáma 
• Nyomások és nyomáskülönbségek a szívó és a nyomó oldalon 
• A ventilátor áramfelvétele 
• A tárcsák mérete 
 

 
Amennyiben a mért térfogatáram eltérése a tervezettıl nagyobb, mint 5 % meghatározzuk a 
tervezési légmennyiséghez tartozó motor, illetve ventilátor átmérıt az alábbi összefüggések 
alapján: 
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7.37. ábra 

Ventilátor tervezési térfogatáramának beállítása 
 
 
A modulok egymáshoz képest történt beszabályozása után például a fıágban a mért 
légmennyiség 110%-a a tervezett értéknek. A ventilátor tárcsájának átmérıje legyen  
 

Djelenlegi = 120 mm 
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A jelenlegi esetben, mivel a rendszer beszabályozását már minden modulban elvégeztük, így 
a hálózat minden fogyasztójánál 10 %-kal nagyobb a térfogatáram, mint a tervezett érték. Ez 
bizonyos esetekben rontja a komfort paramétereket, például a tartózkodási zónában a 
légsebesség nagyobb a megengedettnél, így huzathatást idézhet elı. A fenti képletek 
alkalmazásával a ventilátor tárcsájának szükséges átmérıje: 
 

Dúj = (100/110) x 120 = 109 mm 
 
Egy új tárcsával a ventilátor légszállítása pontosan a tervezett érték lesz. Változtatható 
fordulatszámú ventilátor alkalmazásával a tervezett légmennyiséghez szükséges fordulatszám 
közvetlenül beállítható.  

 

7.6. Tudás-bázisú számítógépes támogatás a bels ı komfort- 
paraméterek tervezéséhez 
 
Amikor az épületek légkondicionáló berendezésének a tervezése befejezıdött, akkor egy 
számítási módszerrel láthatóvá válik, hogy megfelel-e a szabványoknak. Ha nem, akkor a 
légtechnikai rendszer megfelelı alkotóelemének változtatása a bemeneti paramétereket 
megváltoztatja. Ebben a fejezetben egy rugalmas deklarációs tudásalapot mutatok be, amely 
logikus programozási környezetben képes kezelni különféle bemeneti és kimeneti 
változatokat, a hiányos információt, a tervezési folyamatok és alternatív eljárások 
alkotóelemeinek az integrálását és sok tekintetben támogatja az emberi következtetést.  
 
A belsı környezet tervezése, vagy ellenırzése egy összetett folyamat, amely a követelmények 
sokaságát dolgozza fel a következı területeken: 
 

� Hıkomfort 
� Belsı levegıminıség 
� Akusztikai környezet 
� Megvilágítási környezet 

 
A MSZ CR 1752 szabvány alapján [58] bevezetve három különbözı minıségi kategóriát (A, 
B, C) bizonyos kategóriának való megfeleléshez a kritériumok mindegyikének el kell érnie az 
adott elvárásoknak megfelelıen a szabványban meghatározott értéket. Egy belsı környezet 
teljes és rugalmas (újra)tervezése – amikor egyszerre csak a fenti összetevık egyikével 
foglalkozunk – roppant összetett folyamat és túlmegy a jelenleg ismert eljárások lehetıségein. 
Hagyományos megközelítéssel, amely a környezeti alapadatokból számított tényleges 
értékekbıl az adott, alkalmazható eljárásokon (algoritmusokon) alapul, nincs lehetıség több 
összetevı vagy szempont egyidejő összevetésére. A nagyszámú megoldási lehetıségek miatt 
a számítást visszafelé elvégezni csak tudás-bázisú rendszerek alkalmazásával lehet. 
Elmondható, hogy a bemenetek, és a kimenetek funkciója a folyamatban megváltozik. 
Természetesen ez az adott folyamatnak nemcsak egy egyszerő inverze, hanem az inverzek 
egy sorozata, attól függıen, hogy mi ismert, vagy mit bonyolult változtatni, illetve mi az, ami 
szabadabban módosítható vagy újratervezhetı. [24] 
 
A tudás-bázisú rendszerek megpróbálják rögzíteni az emberi tudás „elveinek” vonatkozó 
moduljait a következı szempontok figyelembe vételével: 
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• a számítógépes elvek közel legyenek az emberi gondolkodáshoz, relevánsak legyenek 
az adott területen; 

• az elvek és paraméterek általában több célúak, több közülük késıbb jelentkezik, azaz 
még ismeretlen, amikor az elv megfogalmazódik; 

• az elvek bizonyos sajátosságai és kapcsolatai az elsı prototípusban adottak; 
• az elvek nem algoritmusok, sokkal inkább logikai definíciók; 
• amikor választ adunk egy kérdésre, vagy megoldunk egy problémát, nemcsak az 

eredeti definíciókat használhatjuk, hanem a rendszer érvelni is képes, így a releváns 
elveket, és azok specifikációit adekvátan kombinálhatjuk; 

• a problémamegoldó tapasztalat magasabb szintő elvek kialakításához vezet, amelyek 
hasznosak további problémák megoldásában – összekapcsolva más elérhetı tudással; 

• az elvek bizonyos hálózata felhasználható a probléma leírására, egy kommunikációs 
nyelvet biztosít a szakember és a számítógép között; 

• alternatív definíciók, sajátosságok és kapcsolatok segítséget nyújthatnak az esetek 
nagy részénél, amikor nem minden adat áll rendelkezésünkre vagy nem kielégítıen 
pontos.  

 
A tudás-bázisú rendszerekkel szemben a szakértıi rendszerek úgy épülnek fel, hogy szakmai 
szabályokat használnak, amelyek kevésbé rugalmasak, mint az elıbbi „tudás-elvek”, de nagy 
részük a leggyakrabban elıforduló eseteket dolgozza fel [22],[64]. A szakértıi rendszerek 
jellemzıi a következık: 
 

• tartalmazza az érvelés magyarázatát, ahogy egy adott probléma megoldásra került; 
• megmagyarázza, hogy bizonyos, újonnan szükséges paraméter miért szükséges az 

adott kérdés megválaszolásához vagy az adott probléma vagy (al)probléma 
megoldásához; 

• visszamenılegesen és elıremutatóan is tud érvelni (a problémáktól a tényekig és a 
tényektıl a probléma megoldásáig); 

• táblarendszert tartalmaz (a függı kérdések és alproblémák menedzselése); 
• esettanulmányokat dolgoz fel. 

 
A két nézetet kombinálhatjuk és kifejleszthetjük azokat az elemeket, amelyek az alkalmazás 
adott területén szükségesek. A szakértıi rendszerek közelebb állnak a sok-sok konkrét 
szolgáltatást nyújtó kereskedelmi termékekhez, a problémák bizonyos csoportjához 
alkalmazkodnak, megoldást biztosítva sok területen, de figyelembe véve a rugalmasságot, az 
új szabályokat és preferenciákat. A tudás-bázisú rendszerek szellemiségükben közelebb állnak 
a kutatáshoz, jobban alkalmazhatók a jelenlegi tudás kombinálására és kiterjesztésére annak 
érdekében, hogy messzemenı következtetéseket vonhassunk le, vagy modellbeli hibákat 
derítsünk fel, vagy segítséget nyújtsunk a rendszer felett teljes ellenırzést gyakorló 
szakembereknek. Mindkét rendszerben az érvelés kapja a legfontosabb szerepet. Logikai 
programozás biztosítja a korrekt és erıteljes keretet a tudás és az érvelés megjelenítéséhez.  
 
Egy kutatási munka során kifejlesztett szabályalapú (ruled-based) szakértıi rendszer [15] 
képes segítséget nyújtani a PMV és a PPD számításokhoz szükséges meghatározott 
paraméterek meghatározásában. Ezen kívül néhány elıre meghatározott inverz számítást is 
készülhet, ami segítséget nyújt a tervezınek. A szabályalapú rendszer nem azzal a célzattal 
készült, hogy szabadon és könnyen kiterjeszthetı és együttmőködı legyen a tervezı 
tudásával, tapasztalatával és a jelenlegi szándékokkal. 
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A továbbiakban nem a szabályalapú, hanem a tudás-bázisú rendszereket vizsgálom. A tudás-
bázisú rendszerek a használatával elérhetı - amelyek logikai programozáson (az állítások 
logikáját használva) alapulnak és beépültek olyan leíró számítástechnikai nyelvbe, mint 
például a Prolog –, hogy következtetı-rendszer alkalmazásával automatikus következtetéseket 
tudjunk használni. Az emberi elvárások, a sajátosságok és a kapcsolatok, továbbá a 
tapasztalatokból nyert módszerek természetes módon megjeleníthetık. Ez az új tudás-
szervezet paradigma és a különbözı elınyök számbavétele egy rugalmas, humán orientációjú 
és az ember által ellenırizhetı ember-gép együttmőködést tesz lehetıvé. 
 
A logikai programozás az informatika független leíró logikai nyelvének neve, amely a Horn-
klauzulák formájában használja az állítás logikáját. Bár egy logikai programon keresztül 
különbözı számítógépes nyelvek használhatók, a szellemében legközelebb áll a Prolog. A 
Prolog nyelvet Colmerauer és Kowalski alapította meg, majd a „logikai programozás” 
kifejezést Kowalski vezette be.  Több könyv és kiadvány foglalkozik a logikai programozás, a 
Prolog és a tudás prezentáció különbözı aspektusaival [22], [25], [64]. 
 

7.6.1. A hıkomfort tudás-bázisú támogatása  
A várható hıérzeti érték (Predicted Mean Vote, PMV) és a kedvezıtlen hıérzet várható 
százalékos valószínőségének (Predicted Percentage of Dissatisfied, PPD) meghatározásához a 
következı paraméterek szükségesek: 
 
 

� Levegı hımérséklete 
� Közepes sugárzási hımérséklet 
� Légsebesség 
� Relatív páratartalom 
� Ruházat hıszigetelı képessége 
� Metabolikus érték  

 
Amikor a fenti hat paraméter ismert, akkor a PMV és a PPD értékek speciális módon 
meghatározhatók a szabványból [58]. Ha ezek az értékek jók, azaz a szabvány által 
megengedett, a gyakorlatnak megfelelı minıségi kategóriába esnek, akkor a tervezınek – 
vagy egy meglévı épület esetében az ellenırnek – nincs semmi teendıje. 
 
A tervezıi gyakorlatban az elsı közelítés gyakran eredménytelen. Ezért ezt követıen a 
paraméterek újabb és újabb cseréjével megismételjük a számításokat, míg a kívánt minıségi 
kategória meg nem valósul. Egy gyors siker – az elsı vagy az elsı néhány módosított 
számítás után – gyakran az eredmények lényeges túldimenzionálását eredményezi, melyek 
energetikai szempontból nagyon kedvezıtlenek. 
 
A PMV és a PPD jelenlegi prototípusa [23] alkalmas a minıségi mutatók értékének 
kiszámítására (ha minden paraméter ismert), vagy egy fordított számítás elvégzésére, az 
irányított keresésre. Bár sok ilyen paramétercsoport létezik, a szakértık leszőkíthetik ezt a 
vizsgálatot egy ésszerő mértékre, bevonva további tervezési tudást, tapasztalatot, speciális 
esetek tényadatait, követelményeket, valamint érdekeket. Fokozatosan minden ésszerő 
tervezési alternatíva feltárható. 
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7.6.1.1. HELYI TERMIKUS DISZKOMFORT 

 
A továbbiakban az alábbi helyi termikus diszkomfortokat vizsgáltam: 
 

� Huzat 
� Vertikális léghımérséklet 
� Meleg és hidegpadlók 
� Sugárzási aszimmetria 

 
A helyi termikus diszkomfort tanulmányozásának célja, hogy megtaláljuk azt a területet az 
irodában, amely megfelelı az adott, állandó emberi tevékenységhez. A helyi diszkomfort 
típusok mindegyikére egy PD (elégedetlenek százalékos valószínősége) érték lett 
meghatározva. Ezen értékek alapján a teljes hıkörnyezet minısítése elvégezhetı a 
szabványban leírtak szerint [58].  
 
A tudás-bázisú számítógépes támogatás különösen akkor hasznos, amikor helyi diszkomfort 
tapasztalatható, vagy elıre jelezhetı. A jelenlegi prototípus - a tervezı potenciális 
segítségeként - sok inverz számítást tartalmaz, hogy kiválassza az optimális megoldás(oka)t, 
fokozatosan vizsgálva a lehetıségeket, megfelelı korlátokat bevezetve a költségekhez és más 
releváns paraméterekhez. 
 
A számítógépes támogatás további célja lehet a konfliktusmegoldás a különbözı kritériumok 
között, az összhang megteremtése a különbözı szakértık, így az építészek, épületgépész 
mérnökök és a munkavégzés során az emberek egészségi állapotát vizsgáló orvosok között az 
esettanulmányok tervezési hipotéziseit tesztelve, vagy a következményeket vizsgálva. 
 
 
7.6.1.2.  A JELENLEGI PROTOTÍPUS ÁLTAL KEZELT PROBL ÉMATÍPUSOK 

 
Az elsı állítás, amelyet pmv-nek nevezünk, kapcsolatot ír le 
 

• a ruházat hıszigetelı képessége;  
• a metabolikus érték; 
• a levegı hımérséklete; 
• a közepes sugárzási hımérséklet; 
• a légsebesség; 
• a páratartalom 
• a PMV érték és 
• a PPD érték között. 

 
Az állítás formája (különféle neveket használva, amelyek visszautalnak az általuk jelzett 
fogalomra, az elıbbiekben leírt sorrendben jelennek meg): 
 

pmv([Clo,MetR,TempA,TempR,Vel,RelH], [PMV, PPD]) 
 
Ideális esetben ez az állítás képes lehet megválaszolni néhány kérdést, amelyekhez elegendı 
tudás és információ van a rendszerben. Ha nem ez a helyzet, párbeszéd kezdıdhet a 
tervezıvel, ami több adat hozzáadásához vezet egészen addig, amíg az egyik elérhetı 
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módszer használható lesz, vagy a jelenlegi összefüggésekhez, új eljárásokhoz, 
feltételezésekhez, megközelítésekhez több ismeretet szolgáltat.   
 

Jelenleg ezt a tudást a szabványban meghatározott formában a PMV és PPD számítása 
képviseli [58]. Ez azt jelenti, hogy ha a változók elsı listája az aktuális probléma megfelelı 
értékeit eredményezi, akkor a PMV és PPD értékek meghatározhatók. Ez a számítási eljárás 
már elég rugalmas ahhoz, hogy megengedjen néhány háttérszámítást és e típus további 
kiterjesztését. Más szóval, ha a PMV, vagy a PPD egyik kívánt értéke és sok más paraméter 
ismert, akkor a hiányzó paraméter(ek) meghatározhatók. Ha vannak alternatív megoldások, 
akkor mindegyik pontosan meghatározott. (Folyamatos értéktartományok esetén végtelen sok 
választási lehetıség van, de választva egy megfelelıen pontos pl: 0,25°C értéket, csak véges 
számú megoldást kapunk.) 

A szabvány [58] számításait követve két változó képviseli a metabolikus értéket, a 
MetR=MET-WME, (MET: metabolikus érték; WME: külsı munka). Továbbá a relatív 
páratartalom helyett (RelH) a parciális víznyomás (Pa) is megadható. Ez azt jelenti, hogy 
valójában 8 változónk van és mégis hasonló eredményeket kapunk, mint amikor a bemeneti 
paraméterek ismertek. Ily módon az állítás a módosított változókkal a következıképpen néz 
ki:  

 
pmv([Clo,MET,WME,TempA,TempR,Vel,RelH,Pa], [PMV, PPD]) 

 
Ebben a formában a szakértıi rendszer még csak kis segítséget nyújt a paraméterértékek 
meghatározásához [15], amelyek az 1980-as évek tudását tükrözik. A rendszer megkövetelné 
számos kifejezés, táblázat és függvény ismeretét, vagy becslését, amelyeket a gyakorlatban 
használunk, és azok, részletezése megtalálható az [58] irodalomjegyzékben.  
 
A helyi termikus diszkomfortot részletesebben vizsgálhatjuk a huzatjelenségen keresztül, 
amely kifejezi a kapcsolatot a 4 változó között: 
 

Huzat(TA, V, TU, DR) 
ahol a paraméterek a következıket jelentik: 

TA: helyi levegı hımérséklet 
V: helyi átlagos légsebesség 
TU:  helyi turbulencia intenzitás  
DR: huzatkockázat 

 
Ez az állítás használható a helyi léghımérsékletbıl meghatározott huzatkockázat 
számításánál, megadva az elfogadható kockázatot, a rendszer javaslatot tesz a helyi 
léghımérsékletre. Ez esetben feltételezzük, hogy a másik két paraméter ismert. Egy hasonló 
kiterjesztés a helyi átlagos légsebességre egy kicsit bonyolultabb, mivel a kapcsolat nem 
lineáris, de a probléma megoldható. A következı kérdés, hogy mit tegyünk a huzatkockázat 
megfelelı szintjén maradva, ha a levegı hımérséklete és sebessége megváltozik. 
Valószínőleg ez a kockázat nem az egyetlen érték, de minél alacsonyabb, annál jobb. Ez egy 
kétismérves (kockázat, beruházási és üzemeltetési költség) döntési probléma, melyben a 
költségeknek van két, nem teljesen független összetevıje: a megkívánt helyi léghımérséklet 
és a tartózkodási zónában az átlagos helyi légsebesség. Ilyen komplex tervezési kérdést nem 
lehet megoldani, de sok módszer és tapasztalat győjthetı belıle, és ennek egy része 
megjelenik a tudásalapú támogató rendszerben. 
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A többi helyi termikus diszkomfort állítás egyrészt egyszerőbb, mivel azoknak csak két 
változója van. Ezzel szemben viszont az összefüggés nem egy matematikai kifejezési 
formában adott, hanem a gyakorlati méréseket reprezentáló pontok sokaságát figyelembe 
vevı regresziós görbével, így numerikus közelítések alkalmazásával ábrázolhatók. A 
számítások - mindkét irányban - egyszerően megoldhatók. Amire figyelni kell az, hogy  
ugyanaz a kívánt PD (az elégedetlenek százalékos valószínősége) elérhetı például több 
hımérsékleten is (ugyanaz a PD – nem ugyanazok az emberek lesznek elégedetlenek a 
hidegebb vagy a melegebb hımérséklet miatt).  Ezek az állítások a következık: 
 
 

Vertical_diff_PD(DT, PD): 
  DT: a fej és a láb közötti léghımérséklet különbség  

DT=T(fej)-T(boka) 
  PD: elégedetlenek százalékos értéke 
 

Floor_PD(T, PD): 
  T: padló hımérséklete 
  PD: elégedetlenek százalékos értéke 
 

SUGÁRZÁSI ASZIMMETRIA (4 eset): 
warm_wall_PD(TR, PD) 
cool_wall_PD(TR, PD) 
warm_ceiling_PD(TR, PD) 
cool_ceiling_PD(TR, PD) 

   TR: sugárzási hımérséklet aszimmetria 
   PD: elégedetlenek százalékos értéke 
 
Nyilvánvaló, hogy legtöbbször nem elégséges a PMV, PPD vagy a helyi termikus 
diszkomfortok egyikét egy idıben kezelni. Ezek azonban segítenek a mélyebb tudás 
megszerzéséhez, így biztosítva az intelligens és erıteljesebb számítógépes támogatási 
rendszert, amely az instrukciók szerint nemcsak számol, hanem segítséget is nyújt az 
érveléshez, a megfelelı módszerek és példák kereséséhez, és kombinálja ezeket valami új 
elérése érdekében.  
 
 

7.6.2. Példa a hıkomfort tudásbázisú támogatására 
 
Próbáljunk megfelelı értéket találni a levegıhımérséklet és a sugárzási hımérséklet 
kombinációjára, széles tartományt engedve mindkettıre (6-30°C tartományban, 1°C 
pontossággal), továbbá követeljük meg a legszigorúbb feltételt, amelynél a PMV értéke 
abszolút értékben kevesebb, mint 0,1.  
 
Alkalmazva a PMV kijelentésünket, ez a következıképpen írható le: 
 

ex3([R, Ta, Tr]) :- 
  between(Ta, 16, 30, 1), 
  between(Tr, 16, 30, 1), 
  pmv([1,1.2,0,Ta,Tr,0.1,40,Pa], R), 
  R=[PMV, PPD], abs(PMV)<0.1. 
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A kérdés feltevése 

 

?- ex3([[PMV, PPD], TempAir, TempRad]). 

 

a következı megoldások csoportjában vezet eredményre, garantálva, hogy több megoldás 
nem létezik:  

 

N°1  PMV = -0.0318,  PPD = 5.020,  TempAir = 19,  TempRad = 30 

N°2  PMV = -0.0288,  PPD = 5.017,  TempAir = 20,  TempRad = 28 

N°3  PMV =  0.0436,  PPD = 5.039,  TempAir = 20,  TempRad = 29 

N°4  PMV = -0.0875,  PPD = 5.158,  TempAir = 21,  TempRad = 25 

N°5  PMV = -0.0198,  PPD = 5.008,  TempAir = 21,  TempRad = 26 

N°6  PMV =  0.0513,  PPD = 5.054,  TempAir = 21,  TempRad = 27 

N°7  PMV = -0.0535,  PPD = 5.059,  TempAir = 22,  TempRad = 23 

N°8  PMV =  0.0127,  PPD = 5.003,  TempAir = 22,  TempRad = 24 

N°9  PMV =  0.0785,  PPD = 5.127,  TempAir = 22,  TempRad = 25 

N°10  PMV = -0.0812,  PPD = 5.136,  TempAir = 23,  TempRad = 20 

N°11  PMV = -0.0160,  PPD = 5.005,  TempAir = 23,  TempRad = 21 

N°12  PMV =  0.0489,  PPD = 5.049,  TempAir = 23,  TempRad = 22 

N°13  PMV = -0.0400,  PPD = 5.033,  TempAir = 24,  TempRad = 18 

N°14  PMV =  0.0248,  PPD = 5.012,  TempAir = 24,  TempRad = 19 

N°15  PMV =  0.0888,  PPD = 5.163,  TempAir = 24,  TempRad = 20 

N°16  PMV =  0.0033,  PPD = 5.000,  TempAir = 25,  TempRad = 16 

N°17  PMV =  0.0669,  PPD = 5.092,  TempAir = 25,  TempRad = 17 

Nincs több megoldás 
 
Az eredmények tanulmányozása néhány további érdekes kérdést vethet fel. Annak ellenére, 
hogy ezek a megoldások kiváló becslések a PMV és PPD mutatók adott szinten történı 
tartására, mégsem csak azokat a lehetséges változatokat kaptuk, amelyeket a helyiségben 
tartózkodó emberek elvárnának. 
 

7.6.3. A bels ı levegıminıség tudás-bázisú támogatása  
 
A helyiségben lévı burkoló anyagok, a benntartózkodó személyek és a dohányfüst által az 
épületekben okozott szennyezettség meghatározására egy egyszerősített módszer került 
bevezetésre egy audit projekt kapcsán [10]. A módszernél meg kell adni az érzékelt 
levegıminıségi méréseket (decipolban). A projekt célja az irodaépületek belsı 
levegıminıségének és az energia felhasználásának optimalizációja. A módszerrel [10] 
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meghatározhatjuk az épületekben lévı szennyezettséget, de nincs információnk arról, hogy 
mit kell tennünk a jobb levegıminıség elérése érdekében. 
 
A 7.5.1. pontban ismertetett inverz számítások megmutathatják, melyik paramétert, vagy mely 
paraméter kombinációt kell megváltoztatni (és milyen mértékig) ahhoz, hogy a kívánt 
eredményt elérjük. Általában több, alapvetıen különbözı megoldás lehetséges, a különbözı 
kategóriák különbözı kritériumai alapján, például: 
 

• Építészet:    a szoba méretének változtatása 
• Belsıépítészet:  burkolatok, vagy a falakat borító anyagok változása 
• Munkaadói és higiéniai szempontok: 

� A megengedett dolgozó emberek száma a helyiségben 
� A különbözı magasságú bútorok által elkülönített csoportok 
� A dohányzás engedélyezett-e és hol? 
� Tevékenység 
� Ruházat 

• Épületüzemeltetés: 
� A légcsere értéke 
� A szellızési és főtési rendszer korszerősítése vagy lecserélése 

• Környezetvédelem:    
� Külsı levegıminıség 

 
Ez a feladat túl bonyolultnak tőnik ahhoz, hogy a 7.5.1 fejezetben bemutatott tudás-alapú 
rendszerek támogatása nélkül foglalkozzunk vele. A megoldás bonyolultsága a kapcsolatok 
komplexitásában és a különbözı kisebb problémák figyelembevételében és ütköztetésében, a 
konfliktusmentes megoldások megtalálásában rejlik. A tervezık sokkal hatékonyabbak a 
komplex program áttekintésében, a globális megoldás kialakításában, de nem biztos hogy 
sikerül megtalálni az optimális megoldást a tudás-alapú támogatás nélkül. 
 
Vizsgáljuk meg egy egyszerő példán keresztül logikai programozás módszerét [26]. Egy 
épületben a belsı levegı minıségét meghatározza a benntartózkodók, különösen a dohányzók 
által kibocsátott szennyezıanyag, valamint a hőtési-, a főtési, vagyis az épületgépészeti 
rendszerbıl származó szennyezı anyag.  
 
Ezt logikai nyelvben a következıképpen lehet leírni : 
 

Indoor_air_quality_in(Office)  if  
 olf_load_occupants_in(Office) and 
 olf_load_smoke_in(Office)  and 
 olf_load_materials_in(Office) and 
 olf_load_mech system_in(Office) and 

 
Természetesen a helyiség belsı levegı minıségére vonatkozó definícióban bemutatott négy 
paramétert fokozatosan, egyre részletesebben lehet vizsgálni. Ennek a kapcsolatnak és az 
elemek végsı implementációjának meg kell ıriznie a tiszta logikát és átláthatóságot, valamint 
képesnek kell lennie kiszámítani a helyiség szennyezıanyag-terhelését. A módszer megadja a 
lehetséges megoldásokat.  
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7.6.4. A kísérleti rendszer bemutatása 
 
A jelenlegi prototípus képes meghatározni az épületek szennyezıanyag-terhelését, több inverz 
számítási módszert is tartalmaz, amelyek támogatják a tervezı munkáját, aki kiválaszthatja a 
számára legkedvezıbb megoldást, áttekintve a lehetıségeket, azoknak költség- és más 
releváns paramétereinek a függvényében. 
 
A számítógépes támogatás további célja a különbözı kritériumok között jelentkezı 
konfliktusok megoldása, a különbözı szakértık, így az építész, a fizikus, az épületgépész-
mérnök munkájának összehangolása, különféle hipotézisek felállítása és azok 
következményeinek vizsgálata. 
 
7.6.4.1. Szennyezıanyag-terhelés az épületekben 
 
Az épületben érzékelhetı szennyezett (SPLbuild) meghatározásához a következı paraméterek 
ismeretére van szükség:  
 

• Légcsereszám a helyiségben (VR - ventilation rate) 
• Érzékelhetı levegı minısége a helyiségben (PAQin) 
• Érzékelhetı külsı levegı minısége (PAQout) 
• A helyiség szellızési hatékonysága (Eps) 

 
Amikor a fenti négy paraméter ismert, akkor az érzékelhetı szennyezés értéke 
meghatározható. A következı parancsot használva olf_load_build meghatározhatjuk a 
hiányzó paramétert. 
 
  Olf_load_build(VR, SPLbuild, Eps, PAQin, PAQout) 
 
 
7.6.4.2. Dohányzás által okozott szennyezıanyag terhelés 
 
Az olf_load_smoke parancs használatával megadható a dohányzás által okozott 
szennyezıanyag terhelés az épületekben, amely egy kapcsolatot határoz meg a hat paraméter 
között: 
 
  Olf_load_smoke(VR, COin, COsup, SPLsmoke, Eps, PAQout) 
   
  ahol a paraméterek a következıket jelentik: 

� VR: légcsereszám a helyiségben 
� CO: szénmonoxid koncentráció a helyiségben (in), és a  

a befújt levegıben (sup) 
� SPL: dohányzásból származó szennyezıanyag-terhelés (smoke) 
� Eps: Szellızési hatékonyság 
� PAQ: érzékelhetı levegıminıség a helyiségben (in) 

 és a külsı térben (out) 
 
A légcsereszám meghatározásához meg kell határozni az adott helyiségben a dohányzók által 
óránként elszívott cigaretták számát. A Cain számítási módszert használva [2] a légcsereszám 
cigarettánként és az elégedetlenek százalékos aránya (PD) adott. A PD értékbıl 
kiszámíthatjuk a helyiségbe áramló levegı mennyiségét. 
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7.6.4.3. A helyiségben tartózkodók által okozott szennyezıanyag terhelés 
 
Az olf_load_occupants parancs használatával megadható az emberek által okozott 
szennyezıanyag terhelés az épületekben, mely egy kapcsolatot határoz meg a négy paraméter 
között: 
 
  Olf_load_smoke(VR, CO2in, CO2sup, SPLocc) 
   

ahol a paraméterek a következıket jelentik: 
� VR:  légcsereszám a helyiségben 
� CO:  széndioxid koncentráció a helyiségben (in), 

         a befújt levegıben (sup) 
� SPL: emberektıl származó szennyezıanyag-terhelés (occ) 

 
 
7.6.4.4. Példa a belsı levegı minıségének a tudásbázisú támogatására 
 
A prototípust felhasználtam az irodaépület ellenırzésére a [61] esetében. Például, határozzuk 
meg az épületben érzékelhetı belsı levegı minıségét. 
 
A bemeneti adatok a következık: 
 
  / ****  COWI  ROOM 265  **** / 
    area(50.4) 
    volume(127.5) 
    perPAQin(5.1) 
    perPAQout(0.8) 
    perPAQsup(3.5) 
    concCO2in(960) 
    concCO2sup(500) 
    concCOin(1) 
    concCOsup(0.8) 
 
Felhasználva az elızı parancsot, a következıképpen írhatjuk: 
   
  -cowi(VR, SPL, SPLocc, SPLsmoke, SPLbuild, SPLvent) 
 
 
Eredmények:   SPL  = 0.85 olf/m2 

SPLocc = 0.12 olf/m2 
SPLsmoke = 0.05 olf/m2 
SPLvent = 0.50 olf/m2 
SPLbuild = 0.18 olf/m2 

 
Inverz számítást alkalmaztam a jobb BLM eredmény elérése érdekében. 
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7.6.5. Összefoglalás 
 
Az épületek belsı levegıminısége vizsgálatának komplex feladata magába foglalhatja a 
próbáknak, vagy hibás kísérleteknek egy nagyobb számát. Az eredmények alapján sok 
kritériumot kell megvizsgálni. Nehéz integrálni a tervezési folyamatot teljes egészében, és 
teljesíteni az összes minıségi követelményt lényeges és költséges túlméretezés nélkül. A 
javasolt tudás-bázisú számítógépes rendszer támogatja az ígért segítségeket több 
összefüggésben is. 
 
Mindenekelıtt a kísérleti és hibás számítások egy része elkerülhetı rugalmasabb 
számításokkal, beleértve a számítások különbözı irányait és a különbözı elemek könnyő, 
gyakran automatikus kapcsolatát. Ezek a leíró programozások kifejezett kapcsolatai a 
következmények, melyek különféleképpen használhatók a beépített rendszerben. 
 
A logikai programozás szemléletének másik elınye a tudásábrázolás alapja, ami gondoskodik 
az automatikus problémamegoldás képességérıl, a logikus, jól leírt problémákért, magába 
foglalva egy kutatást az összes alternatív megoldásokkal. 
 
Végül a koherens koncepció nyelv, közel az emberi gondolkodáshoz, fokozatosan 
fejleszthetı, jó ösztönzést nyújtva a szakembereknek, új utat nyitva az interaktív 
problémamegoldásnak, a kísérletezésnek. 
 
A BLM élı adatbázis prototípusa szabványok [58] használatával épült fel, a Prolog ezt 
alkalmazta. Mindent egybevetve az elsı tapasztalatok, a fejlıdési próbálkozások, a rendszerek 
rugalmassága a különbözı típusú kísérletekben nagyon bíztatóak.  
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8. Épületek energetikai auditálása 
 
Az energetikai audit célja az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása, majd 
az energiafelhasználás csökkentése érdekében javaslatok kidolgozása, mőszaki és gazdasági 
értékelése [9]. Az audit jelentéssel zárul, amely tartalmazza a meglévı állapot elemzését, 
javaslatot és megvalósíthatósági tanulmányt tartalmaz az energia-megtakarítás csökkentésére. 
Az épületenergetikai auditot nagymértékben elısegíti, ha korábban elkészült az épület 
tanúsítása, amely az épületenergetikai direktíva alapján az EU tagállamaiban kötelezı 
[46][47][48][49][50][51][52][53][54][55]. 
 

 8.1. Energetikai min ısítés referencia értékek alapján 
 
Az energetikai audit elsı része az épület energiafogyasztását határozza meg. A vizsgálat 
kiterjed az épülethatároló szerkezetekre, az épületgépészeti, az elektromos és az épület-
felügyeleti rendszerre. Az audit során figyelembe kell venni az épület üzemeltetése során 
szerzett információkat és tapasztalatokat is. Az egyes energetikai javaslatoknál megbecsülik a 
várható megtakarítást, a beruházási költséget és kiszámítják a várható megtérülési idıt is. A 
számított értékeket olyan referencia számokhoz hasonlítják, amely alapján egyértelmően 
meghatározható, hogy az adott országban, adott korú és jellegő épületek esetén az 
energiafogyasztás hogyan viszonyul az átlagos értékekhez [6]. Például a norvégiai Oslóban az 
1987-ben készült irodaépületek átlagos épületgépészeti energiafelhasználása évente 188 
kWh/m2. Az energiafogyasztási kulcs-számokat meghatározták külön a főtési, a hőtési, a 
szellızési és a világítási fogyasztókra összesen, valamint külön a szivattyúkra és a 
ventillátorokra. Magyarországon az energetikai audit elvégzéséhez ilyen referencia értékek 
jelenleg még nem állnak rendelkezésre. A vizsgálat elvégzéséhez szükség lenne azoknak a 
hazai referencia értékeknek a meghatározására, amely alapján az egyes épületek 
energiafogyasztását minısíteni lehetne.  
 

8.2. Energetikai min ısítés szimulációs program alapján 
 
Az energetikai audit az energiagazdálkodás egyik legfontosabb és egyben az egyik 
legbonyolultabb lépése is. Az audit három, egymásra épülı részbıl áll, s bármelyik lépés után 
a vizsgálatot be lehet fejezni [59].   
 

1. Az audit elsı szintjén az épület tényleges energiafogyasztását határozzuk meg a 
rendelkezésre álló információk, számlák alapján. Ebben a lépésben történik az 
épületszerkezet és a teljes épületgépészeti, villamos és épület-felügyeleti rendszer 
szemrevételezése. Megbeszéléseket folytatunk az üzemeltetıvel a tapasztalatokról, az 
esetlegesen felmerült problémákról. Az elsı lépés eredményei rendszerint olyan 
javaslatok, amelyek elsısorban adminisztratív és szervezési jellegőek, 
költségvonzatuk csekély. 

 
2. Az audit második szintje az elıbbiekben meghatározott energiafogyasztó 

berendezések részletes vizsgálatát tartalmazza.  Az audit ezen szintjén történik az 
egyes elemek jellemzı paramétereinek méréssel történı ellenırzése, az esetleges 
meghibásodások, panaszok okainak a kiderítése.  
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3. Az audit harmadik szintje tartalmazza azokat a javaslatokat, amellyel az energia-

megtakarítást el lehet érni. Ehhez egy szimulációs programra van szükség, amely 
kiindulásképpen a meglévı állapot energiafelhasználását számítja ki (amelynek jó 
közelítéssel meg kell egyeznie a számlák alapján vett tényleges fogyasztással). A 
program különbözı paraméterek mellett történı futtatásával az energiafogyasztás 
csökkentésére irányuló javaslatok energetikai hatása azonnal kiszámítható és 
értékelhetı. A folyamat végén olyan javaslatokat tartalmazó csomagot állítunk össze, 
amely tartalmazza minden egyes energiafogyasztás csökkentésre irányuló változat 
beruházási költségét, a várható megtakarítást és megvalósulás esetén a várható 
megtérülési idıt. 

 
Az épület energiaegyensúlya, valamint a különbözı hıáramok és fogyasztók viszonya 
rendkívül bonyolult. Ez különösen érvényes kereskedelmi épületek, kórházak és múzeumok 
esetén. Az energiaegyensúly komplex volta miatt gyakran nehéz megbecsülni az egyes 
javaslatok hatását külön-külön az épület teljes energiafelhasználására. A különbözı 
változatok gyakran hatnak egymásra, ezért mindig csoportokat alkotnak, s ezek együttes 
hatását vizsgálják.  
 
Elsı közelítésben az épületek energiafogyasztására a következı  
 

1. Az épületszerkezeten keresztül történı energia transzport (használat nélkül)  
 

• Falakon, ablakokon, ajtókon, tetıkön, padlón keresztül történı transzmissziós 
hıveszteség 

• Infiltráció következtében létrejövı hıáram 
• Nyári hınyereség 

 
2. Belsı hıterhelés számítása 
 

• A zárt térben tartózkodó emberek hıterhelése 
• Világító testek és egyéb berendezések hıterhelése 

 
3. A tervezett, vagy elıírt belsı légállapot biztosítására fordított energiafelhasználás 
 

• Hıterhelésbıl, nyári hınyereségbıl származó többlet hı eltávolítása 
• A főtéshez szükséges hiányzó hı biztosítása 
• Szellızı levegı biztosítása 
• HMV elıállítására fordított hımennyiség 

 
Az energetikai vizsgálat során elıfordul, hogy egyes változók hatása az energiafelhasználásra 
sokkal kisebb, mint más paraméterek esetén. Ennek eldöntésére mindig megvizsgálják és 
értékelik minden egyes változó hatását a végsı fogyasztásra. 
 
Lényeges az adott épület, vagy épülettípus energiafogyasztásának idıbeli változása. Például 
egy iskola esetén egész más az energiafelhasználás nappal és éjjel, munkanapokon és 
hétvégén, tanítási idıben és szünidıben. 
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Az energiafogyasztás meghatározásához a paramétereket három csoportba sorolják, melyeken 
belül alcsoportokat határoznak meg. Általános esetben az energetikai audit a következı 
területekre terjed ki: 

 
1. Épületszerkezetek 

• Falak 
• Ablakok 
• Ajtók 
• Tetık 

 
2. Belsı hıterhelések 

• Világítás 
• Egyéb berendezések, pl. számítógépek 

 
3. Épületgépészeti rendszerek 

• Főtési hálózatok 
• Hőtési hálózatok 
• Légtechnikai hálózatok 
• Hıtermelı egységek (kazánok, hıszivattyúk, hőtıgépek) 
• HMV termelés 

 
Fontos megvizsgálni az egyes javaslatok egymásra hatását. A szabályozás például 
önmagában, mint fogyasztó nagyon kis energia-felhasználónak számít. A megfelelı beállítási 
érték meghatározása azonban több energia-megtakarítást eredményezhet a rendszer más 
részén. 
 
Az épületek energiafogyasztása idıben, még egy napon belül is sokszor változó. Lényeges 
meghatározni azokat az idıtartamokat, amely alatt az egyes alrendszereknek üzemelniük kell. 
Szakaszos üzemben a tervezett, vagy elıírt belsı légállapot eléréséhez egy adott idıtartamra 
van szükség. A megfelelıen elvégzett hidraulikai és légtechnikai beszabályozással ez az 
idıtartam lényegesen lecsökkenthetı, s ezzel is energia-megtakarítás érhetı el. Az 
épületgépészeti, illetve a teljes épülettechnikai rendszer beüzemelésével elérhetjük, hogy az 
épület úgy mőködjön, ahogy a tervezı a dokumentációban megtervezte, és ahogyan a zárt 
térben tartózkodó személyek és a tulajdonos megkívánják, miközben az épület 
energiafogyasztását csökkenteni is lehet. 
 

8.3. Az energetikai audit készítésének menete  
  
Az épületek, intézmények valamint a hozzájuk kapcsolódó épületgépészeti rendszerek energia 
felhasználásának, primerenergia igényének megállapításához energetikai auditot kell készíteni 
[8-3].  
Az energetikai audit a következıket foglalja magában: 

• követelmények meghatározása; 
• energiafogyasztó rendszerek azonosítása; 
• a tényleges energiafogyasztás meghatározása; 
• a tényeleges energiafogyasztás összehasonlítása a tervezett értékekkel; 
• energiamegtakarítást elısegítı javaslatok készítése. 
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Az energetikai auditnak nem feladata a pontos költség és megtérülés számítás, mivel azokhoz 
árajánlat bekérése szükséges, melyek már a megvalósíthatósági tanulmány témakörébe 
tartoznak. Ugyanakkor elvárás minden energia audittal szemben, hogy közelítı pontossággal 
tartalmazzon olyan kalkulációkat, melyek segítségével a tulajdonos vagy más döntéshozó el 
tudja dönteni, hogy mely beruházásokat indítja el, illetve mely beruházásokra készíttet 
megvalósíthatósági tanulmányt, tanulmányokat. 
 
Az energetikai audit célja tehát az épület energia felhasználásának felmérése, energia-
megtakarítási javaslatok készítése. Amint azonban a 2002/91 EC épületenergetikai direktíva 
[7] is kimondja, az energiamegtakarítási intézkedések során figyelembe kell venni a belsı 
környezeti követelményeket.  
 
A vizsgált intézmények esetében az energetikai auditot az alábbi lépések szerint végeztem el: 
 

1. Az audit részeként vizsgálandó épületek azonosítása. A belsı környezeti 
követelmények meghatározása (rendelkezésre álló adatok, vagy a helyiségek 
rendeltetése alapján). 

2. A rendelkezésre álló tervdokumentáció összegyőjtése (építészeti és gépészeti kiviteli 
tervek, villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, mőszaki leírások,…). 

3. Energiaellátó rendszerek, fogyasztási helyek azonosítása. 
4. Közüzemi illetve üzemeltetési és karbantartási szerzıdések, energiafogyasztási adatok 

(elszámoló számlák) összegyőjtése a megelızı 3 évre vonatkozóan. 
5. Elızetes helyszíni felmérés; az üzemeltetıkkel, mőszaki munkatársakkal való 

egyeztetés, üzemeltetési tapasztalatok rögzítése. 
6. Tényleges fogyasztási adatok meghatározása a rendelkezésre álló számlák alapján. A 

fogyasztási adatok elemzése, az átlagos energiafogyasztási jellemzık meghatározása a 
főtési hıfokhíd figyelembe vételével, a lekötött mennyiségek értékelése. Az energia 
költségek elemzése, tényleges fogyasztástól függı, illetve attól független 
költséghányad meghatározása.  

7. Az épületszerkezet és a kapcsolódó épületgépészeti és világítástechnikai rendszerek 
helyszíni felmérése; helyszíni mérések (helyiség légállapot paraméterei, HMV 
cirkulációs idı, …) 

8. Helyszíni felmérés eredményeinek kiértékelése, összegzése.  
9. Az épületszerkezet hıtechnikai méretezése az épület (helyiségek) tényleges 

rendeltetése, az érvényben lévı belsı környezeti követelmények és az épületszerkezet 
aktuális állapota alapján.  

10. Az épületgépészeti rendszerek tényleges primerenergia igényének meghatározása. 
11. A tényleges és méretezési értékek összehasonlítása, az esetleges eltérések okainak 

feltárása.  
12. Energiamegtakarítási javaslatok elkészítése. A javasolt intézkedések energetikai 

hatásának vizsgálata a fajlagos hıveszteség értékének, illetve az épületgépészeti és 
világítástechnikai rendszerek primerenergia igényének várható változása alapján.  

13. Megtérülési idık vizsgálata fajlagos beruházási költségek alapján.  
 
Az egyes épületek hıtechnikai méretezését, az épületgépészeti rendszerek primerenergia 
igényének meghatározását valamint az energia-megtakarítási intézkedések energetikai 
hatásának elemzését a WinWatt méretezı program alkalmazásával végeztem el.  
 
Az energia-megtakarítási javaslatokat az épületszerkezet felújítására, valamint az 
épületgépészeti rendszerek és a villamos hálózat korszerősítésére vonatkozóan dolgoztam ki. 
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Általánosan az épületszerkezet korszerősítéséhez a nyílászárók cseréje, illetve felújítása és az 
épület külsı hıszigetelése tartozik. Az épület hıszigetelésénél figyelembe kell venni, hogy 
amennyiben a homlokzat burkolata össze van építve a tetı vízszigetelésével, így a felújítás és 
korszerősítés elvégzése után a tetı vízszigetelését is helyre kell állítani, ami további 
kiadásokat jelent. 
 
Az épületek határoló szerkezeteinek vizsgálata során a következı adatok kerülnek 
kidolgozásra: 

• A szerkezetek jelenlegi hıátbocsátási tényezıi. 
• A szerkezetek hıátbocsátási tényezıi a tervezett utólagos hıszigetelés beépítése, 

illetve ablakcsere, vagy felújítás esetén – figyelembe véve az új épületenergetikai 
szabályozás követelményértékeit. 

 
Az energia megtakarítási számítások során általánosan az alábbi követelmény értékeket 
vettem figyelembe: 

• külsı fal hıátbocsátási tényezıje    UF=0,45 W/m2K; 
• tetıfödém hıátbocsátási tényezıje    UT=0,3 W/m2K; 
• hıszigetelt nyílászárók hıátbocsátási tényezıje  U=1,2 W/m2K. 
 

A főtési rendszer korszerősítéséhez mindenképpen hozzá tarozik a korszerőtlen főtési 
rendszerek cseréje, felújítása, a rendszer hidraulikai beszabályozása és radiátorok 
termosztatikus szelepekkel történı felszerelése.  
 
Vízellátás területén általánosan a víztakarékos csaptelepek, WC tartályok és vizelde öblítések 
beépítésével lehet csökkenteni a felhasznált vízmennyiséget és ezáltal az üzemeltetési 
költséget. Egészségügyi intézmények esetében különösen fontos a legionella fertızés 
kialakulásának megakadályozása. Ez a használati melegvíz elegendıen magas 
hımérsékletének biztosításával, a melegvizes rendszerek megfelelı kialakításával érhetı el 
(pangó vezetékszakaszok megszüntetése, cirkuláció biztosítása).  
 
Az elektromos hálózat korszerősítéséhez hozzá tartozik a meglévı világítótestek cseréje 
energiatakarékos típusokra. A fénycsövek cseréjével egy idıben a korszerő, elektronikus 
elıtétekre történı átállást is célszerő megvalósítani. További megtakarítást jelent – indokolt 
esetben – a mozgásérzékelıs világítás kialakítása. Általánosan javasolt a villamos 
energiafogyasztó gépek, berendezések hatásfokának az ellenırzése, az elavult berendezések 
cseréje. Ezáltal csökken az induktív meddı teljesítmény is, ami további költségmegtakarítást 
jelent. A meddı teljesítmény csökkentésének további lehetısége a csoportos fázisjavító 
berendezés beszerelése. Ebben az esetben javasolt a kompenzálandó teljesítmény hálózatra 
történı hatásának mőszeres vizsgálata, szükség szerint szőrıkörös fázisjavító beépítése.  
 
A fentieken az energiafelhasználás racionalizálása érdekében minden esetben javasolt a 
dolgozók, felhasználók és üzemeltetık energetikai továbbképzése, az energiatudatos 
fogyasztói magatartás megvalósítása. 
 
Egy budapesti általános iskola esettanulmányát a III. mellékletben mutatom be [60]. Az 
esettanulmány ismerteti az épület leírását, a jellegzetes üzemviteli panaszokat, az 
épületenergetikai számításokat és a javasolt energiatakarékossági intézkedések hatását.    
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9. Kórházak energetikai vizsgálata 
 
A 2002/91/EK Európai Parlament és Tanács által kiadott direktívának [7] megfelelıen 2006. 
szeptember elsején lépett életbe a 7/2006. TNM rendelet [63], amely az új és a lényeges 
felújításon átesı épületek energetikai követelményrendszerét fogalmazza meg. A rendelet 
szerint az 1000 m2-nél nagyobb alapterülető épületek lényeges felújítása esetén az épület 
nyílászáró elemeire, falára, födémére és padlójára a megadott értékeket be kell tartani, 
ugyanakkor a teljes épület összesített energetikai jellemzıjének is a megadott érték alatt kell 
lennie. Az összesített energetikai jellemzı követelményértékét a rendelet lakó- és 
szállásjellegő épületekre, irodaépületekre, oktatási épületekre adja meg, a többi rendeltetéső 
épület az egyéb kategóriába tartozik.  
 
Egészségügyi intézmények esetében Magyarországon jelenleg erre vonatkozó külön elıírás 
nincs [18][19][21], így az egészségügyi intézmények energiafelhasználását, illetve az egyes 
épületek energetikai jellemzıit a jelenleg érvényben lévı TNM rendelet [63] elıírásait 
figyelembe véve vizsgáltam. Egészségügyi intézmények mesterséges levegıellátására 
vonatkozóan az MSZ 03-190:1987 szabvány [8] ajánlásai vehetık figyelembe. Közforgalmú 
terek és irodák vonatkozásában alkalmazható a Magyarországon 2000. májusában bevezetett 
MSZ CR 1752 [58] szabvány. 
 
A továbbiakban magyarországi egészségügyi intézményekben (rendelık, kórházépületek) 
végzett energetikai vizsgálatok eredményeit ismertetem, különös tekintettel a főtési 
primerenergia megtakarítás lehetıségeire.  
 

9.1. A vizsgált épületek bemutatása 
 
A vizsgálat során összesen 18 épületet, és a hozzájuk tartozó épületgépészeti és 
világítástechnikai rendszereket értékeltem, elsısorban a primerenergia fogyasztás alapján [3], 
[4] [5] [56]. 
 
Az 1960-1990 között készült, döntıen tégla falazatú épületek szerkezete napjainkra erısen 
elhasználódott. A közelmúltban néhány épület kivételével jelentıs felújításokat nem, csak 
kisebb mértékő, folyamatos javítási munkálatokat, valamint a homlokzati felújítást végeztek. 
Ebbıl következıen a vizsgált épületek döntı többségében a legtöbb problémát a korszerőtlen 
ablak-, illetve tetıszerkezetek jelentik. Ehhez kapcsolódóan az épületekben szinte állandó 
huzat problémák tapasztalhatók. 
 
Az épületek főtését és HMV ellátását – egy kivételtıl eltekintve – távfőtési hálózaton 
keresztül biztosítják. Az épületekben a gáz-, illetve gızfelhasználás kizárólag technológiai 
célú. A főtési rendszerek hıleadói döntıen öntöttvas tagos radiátorok, illetve kb. 30%-ban 
lapradiátorok, jellemzıen termosztatikus szelepek nélkül beépítve. A csıvezeték hálózatok 
vegyes kialakításúak (egycsöves átfolyó, egycsöves átkötı szakaszos, kétcsöves rendszerek). 
A szekunder oldalon állandó fordulatszámú szivattyúk kerületek beépítésre. A szekunder 
oldali szabályozás automatikája sok esetben nem megfelelıen mőködik, ezért kézi vezérlést 
alkalmaznak. A rendszerek hidraulikai beszabályozását nem végezték el, az ehhez szükséges 
szelepek is hiányoznak.  
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A vízhálózatba beépített csaptelepek hagyományos és karos keverıcsapok. A WC-k öblítése 
vegyesen csapos vagy felsı öblítıtartályos, a felújított mellékhelyiségekben (kb.15%) öblítés-
stop funkcióval ellátott öblítıtartályok kerületek beépítésre. A lefolyócsövek anyaga PVC, 
PVCK, illetve forrcsı. A vízvezetékek anyaga horganyzott acélcsı, a szükséges helyeken 
ásványgyapot szigeteléssel ellátva. A használati melegvíz az épületek többségében 
cirkuláltatott, de a fogyasztói panaszok alapján a cirkuláció nem megfelelı. Ezt a helyszíni 
mérési eredmények is igazolták. 
 
Az épületek villamos rendszerei alapvetıen a 70-es évek idıszakában készültek, annak 
technikai színvonalát mutatják. A világítási rendszer átlag életkora kb. 20 - 30 évre 
becsülhetı, az esetek többségében elavult, nem felel meg a mai kor elvárásainak. Az egyes 
épületeknél az energiatakarékos (és üzembiztos) üzemvitel akadálya az elavult készülékekkel 
felépített 20 – 30 éves elosztó-biztosító berendezések. Ugyanakkor az elmúlt idıszakban sok 
épület esetében megkezdték a világítótestek fokozatos cseréjét, korszerő tükörreflexiós, 
energiatakarékos típusokra.  
 

9.2. A kórház jelleg ő épületek fajlagos h ıveszteség tényez ıjének 
meghatározása 
 
Az Épületenergetikai Direktíva (EPBD) [7] hatására minden EU országban, így hazánkban is 
bevezetésre kerülnek/kerültek azok a jogszabályi feltételek és követelményrendszerek, 
amelyek az épületek szabályozására, tanúsítására, valamint a kazánok, főtési és 
klímatechnikai rendszerek felülvizsgálatára vonatkoznak. A 7/2006. TNM rendelet [63] 
meghatározza azokat a követelményeket és számítási algoritmust, amellyel a hazai vizsgálatot 
el kell végezni. A követelményértékek között szerepel a fajlagos hıveszteség tényezı elvárt 
értéke, amely független az épület rendeltetésétıl.  

 
A fajlagos hıveszteség tényezı a transzmissziós hıáramok és a főtési idény átlagos feltételei 
mellett kialakuló (passzív) sugárzási hınyereség hasznosított hányadának algebrai összege 
egységnyi belsı – külsı hımérsékletkülönbségre és egységnyi főtött térfogatra vetítve.  
Ez a tényezı csak az épületre jellemzı adatoktól függ és így az épület rendeltetésétıl 
független. A fajlagos hıveszteség tényezı [66] értéke a következı összefüggéssel számítható: 
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Meghatároztam a vizsgált kórházépületek tényleges fajlagos hıveszteség tényezıit. Az 
eredményeket összehasonlítottam a követelményértékekkel és megállapítottam, hogy a 
vizsgált kórházépületek esetén a tényleges fajlagos hıveszteség tényezı értékei átlag 68 %-
kal rosszabbak a követelményértékeknél. 
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Fajlagos h ıveszteség tényez ı megengedett értéke
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9.1. ábra 
Épületek fajlagos hıveszteség tényezıjének követelménye, illetve a vizsgált 

kórházépületek esetén a tényleges fajlagos hıveszteség tényezık értékei 
 
 

A fajlagos hıveszteség tényezı megengedett legnagyobb értéke a [63] szerint a 
felület/térfogat arány függvényében a következı összefüggéssel számítandó:  

   
ΣA/V ≤ 0,3  qm = 0,2    W/m3K       (9.2.) 

   0,3 ≤ ΣA/V ≤ 1,3  qm = 0,086 + 0,38 (ΣA/V)  W/m3K       (9.3) 
ΣA/V ≥ 1,3  qm = 0,58    W/m3K       (9.4) 

 
ahol  ΣA   =  az épülethatároló szerkezetek összfelülete  

  V   =  főtött épülettérfogat (főtött légtérfogat) 
 

A vizsgált kórház jellegő épületek esetén meghatároztam a tényleges fajlagos hıveszteség 
tényezı értékeit, a kapott pontokra regressziós görbét fektettem. A kapott egyenlet a [0,3 ; 
0,6] ΣA/V tartományban következı: 

q = 0,0717 + 0,9189 (ΣA/V)                               (9.5) 
 
 

9.3. A kórház jelleg ő épületekre javasolt összesített energetikai 
jellemz ı 

 
A 7/2006. TNM rendelet [63] meghatározza azokat a követelményeket és számítási 
algoritmust, amellyel a hazai vizsgálatot el kell végezni. A rendelet a lakó- és szállásjellegő 
épületekre, irodaépületekre, valamint oktatási épületekre határozza meg a primer főtési 
energia igényét, valamint az összesített energetikai jellemzı követelményértékét.  
 
Az összesített energetikai jellemzı kiszámításához elıször a primer főtési energiaigényt kell 
meghatározni. Értekezésemben a kórházépületek energetikai vizsgálata során a tényleges 
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belsı hınyereségnek a mérése és az épületre elvárt hıtechnikai követelmények alapján - a 
TNM rendeletben [63] megadott épületet és épületgépészeti rendszert figyelembe véve - 
általánosságban meghatároztam a kórház jellegő épületekre javasolt primer főtési 
energiafelhasználás követelményértékét. 
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9.2. ábra 
A vizsgált épületek primer főtési energia igénye 

 
A regressziós görbe:   

y = 200,91x  + 86,11                        R2 = 0,17                       (9.6) 
 
A kórház funkciójú épületekre általánosított primer főtési energia igényt a 7/2006. TNM 
rendeletben [63] a „más funkciójú épületek” primer főtési energia igényének megadásához 
hasonló módon határoztam meg. 
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9.3. ábra 
A kórház funkciójú épületek primer főtési energia igénye 
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A görbe egyenlete: 

 
ΣA/V ≤ 0,3            EF=156     kWh/m2a  (9.7.) 

 0,3<ΣA/V ≤ 1,3       EF=201*ΣA/V + 86     kWh/m2a  (9.8.) 
1,3<ΣA/V              EF=347     kWh/m2a  (9.9.) 

 
 

A használati melegvízfogyasztást és az elektromos áramfelvételt hozzáadva a főtési 
energiafelhasználáshoz, majd a TNM rendelet [63] szerint, a [66] segédlet alapján elvégzett 
számítással a megkaptam a vizsgált épületek összes primer energiafelhasználását. A kapott 
eredményeket általánosítva meghatároztam a kórház jellegő épületek összes primer 
energiafelhasználás megengedett értékét. Az eredményt a TNM rendeletben ismertetett – 
„más funkciójú épületekhez” hasonló módon - adtam meg és értékeit összehasonlítottam az 
ott közölt eredményekkel. 
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9.4. ábra 
Kórházak összes primer energiafelhasználásának javasolt megengedett  

értéke és annak kapcsolata más funkciójú épületekkel  
 
Kórház funkciójú épületek esetén az összes primer energiafelhasználásra javasolt görbe 
egyenlete: 

 
ΣA/V ≤ 0,3            EF=189     kWh/m2év  (9.10.) 

     0,3<ΣA/V ≤ 1,3            EF=173*ΣA/V + 120    kWh/m2év  (9.11.) 
1,3<ΣA/V              EF=345     kWh/m2év  (9.12.) 
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9.4. Az energetikai audit eredménye, a javasolt áta lakítások 
 
Az energetikai auditot a 8.3. pont alapján végeztem el. A közüzemi számlák alapján vettem 
figyelembe a felhasználótól függı tényezıket, az adott épületgépészeti rendszert, a különbözı 
alrendszerek önfogyasztását, valamint az egyéb energiafelhasználással kapcsolatos 
tényezıket. A szükséges korrekciók elvégzése után javaslatot tettem az elsıdlegesen, majd a 
másodlagosan javasolt átalakításokra, meghatároztam azokat a jellemzı átalakításokat, 
amelyeket 8 éves megtérülési idıt figyelembe véve célszerő végrehajtani. 
 
A vizsgált kórház jellegő épületek épületenergetikai auditjánál megvizsgáltam a különbözı 
intézkedések hatását a fajlagos hıveszteség tényezıre és a főtési rendszer primerenergia 
igényére. Az intézkedések egy része az épület szerkezetét érintette (külsı hıszigetelés, 
határoló falak hıszigetelése, nyílászárók cseréje, felújítása), másik része pedig az 
épületgépészeti rendszerrel foglalkozott (termosztatikus radiátorszelepek beépítése, 
hidraulikai beszabályozás, kazáncsere alacsonyhımérséklető, illetve kondenzációs kazánra).  
 
Az alábbi energiatakarékossági intézkedések energetikai hatását és az abból származó 
eredményeket vizsgáltam: 
 

• Termosztatikus radiátorszelepek beépítése, beszabályozás; 
• Nyílászáró csere, illetve felújítás (tömítések cseréjével illetve ún. Duplo-Duplex 

módszerrel); 
• Határoló falak utólagos külsı hıszigetelése; 
• Utólagos külsı hıszigetelés (határoló falak és födém); 
• Épület teljes hıszigetelése (utólagos külsı hıszigetelés és nyílászáró csere illetve 

felújítás); 
• Épület teljes hıszigetelése és a főtési rendszer felújítása (radiátorcsere, termosztatikus 

radiátorszelepek beépítése, beszabályozó szelepek beépítése, főtési rendszer 
beszabályozása); 

• Teljes felújítás egyedi gázkazánnal (az épület teljes hıszigetelése és a főtési rendszer 
felújítása; egyedi gázkazán beépítése, idıjárás követı szabályozással és 
frekvenciaváltós szivattyúval); 

• Teljes felújítás egyedi kondenzációs gázkazánnal (az épület teljes hıszigetelése és a 
főtési rendszer felújítása; egyedi gázkazán beépítése, idıjárás követı szabályozással és 
frekvenciaváltós szivattyúval). 

 
Az egyes energia-megtakarítási intézkedések hatását a fajlagos hıveszteség tényezıre a 9.5 
ábra, a főtési rendszer primerenergia igényére a 9.6 ábra  mutatja be. Az eredményekbıl 
látható, hogy önmagában a nyílászárók és az üvegezett szerkezetek cseréje, illetve felújítása 
energetikai szempontból nem elegendı. Hasonlóképpen önmagában a külsı szigetelés 
elvégzése sem vezet megfelelı eredményre. „Megfelelıség” alatt ebben az esetben a várható 
megtérülési idıt értem, amely a vizsgált épületek esetében a külsı hıszigetelés cseréjére, 
felújítására vonatkozóan 25-35 év volt. Így elmondható, hogy a számítások alapján – a 
várható megtérülést figyelembe véve – a külsı hıszigetelés és a nyílászáró csere együttesen, 
az épületgépészeti rendszer felújításával és korszerősítésével javasolt.   
 
A vizsgálatot részletesen a IV. melléklet tartalmazza. 
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9.5. ábra  
Energia-megtakarítási intézkedések hatása a fajlagos hıveszteség tényezıre 
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9.6. ábra 

Energia-megtakarítási intézkedések hatása a főtési rendszer primerenergia igényére 
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9.5. Összefoglalás 
 
Az Európai Parlament és Tanács 2002-ben elfogadta az épületek energiafelhasználásával 
foglalkozó direktívát, s ennek megfelelıen a tagországoknak – így hazánknak is - ki kellett 
dolgoznia a megfelelı jogi lépéseket. Az Épületenergetikai Direktíva (EPBD) hatására 
minden EU országban, így hazánkban is be kell/kellett vezetni azokat a jogszabályi 
feltételeket és követelményrendszereket, amelyek az épületek szabályozására, tanúsítására, 
valamint a kazánok, főtési és klímatechnikai rendszerek felülvizsgálatára vonatkoznak. A 
7/2006. TNM rendelet meghatározza azokat a követelményeket és számítási algoritmust, 
amellyel a hazai vizsgálatot el kell végezni. A követelményértékek között szerepel a fajlagos 
hıveszteség tényezı elvárt értéke, amely független az épület rendeltetésétıl.  
 
Számos kórházépület energetikai vizsgálata alapján meghatároztam általában a kórház 
jellegő épületek tényleges fajlagos hıveszteség tényezıit. Az eredményeket 
összehasonlítottam a követelményértékekkel és megállapítottam, hogy a vizsgált 
kórházépületek esetén a tényleges fajlagos hıveszteség tényezı értékei átlag 68 %-kal 
rosszabbak a követelményértékeknél. A kórházépületek tényleges fajlagos hıveszteség-
tényezıi a q = 0,0717 + 0,9189 (ΣΣΣΣA/V) összefüggéssel adhatók meg. 

 
A 7/2006. TNM rendelet meghatározza azokat a követelményeket és számítási algoritmust, 
amellyel a hazai vizsgálatot el kell végezni. A rendelet a lakó- és szállásjellegő épületekre, 
irodaépületekre, valamint oktatási épületekre határozza meg az összesített energetikai 
jellemzı követelményértékét. Értekezésemben a kórházépületek energetikai vizsgálata alapján 
a tényleges belsı hınyereségének mérése és az épületre elvárt hıtechnikai követelmények 
alapján meghatároztam a kórház jellegő épületekre javasolt összesített energetikai 
jellemzı követelményértékét. A kutatás eredménye a kórházépületek összesítet 
energetikai jellemzıjének követelményértéke (9.4. ábra): 
 

A/V ≤ 0,3            EP=189    kWh/m2év 
0,3<A/V ≤ 1,3     EP=173*A/V + 120   kWh/m2év 
1,3<A/V              EP=345    kWh/m2év 
 

Megvizsgáltam számos kórház jellegő épület tényleges főtési energiafelhasználását. A 
közüzemi számlák alapján vettem figyelembe a felhasználótól függı tényezıket, az adott 
épületgépészeti rendszert, a különbözı alrendszerek önfogyasztását, valamint az egyéb 
energiafelhasználással kapcsolatos tényezıket. A szükséges korrekciók elvégzése után 
javaslatot tettem az elsıdlegesen, majd a másodlagosan javasolt átalakításokra, 
meghatároztam azokat a jellemzı átalakításokat, amelyeket 8 éves megtérülési idıt 
figyelembe véve célszerő végrehajtani. A vizsgált kórház jellegő épületek épületenergetikai 
auditjánál megvizsgáltam a különbözı intézkedések hatását a fajlagos hıveszteség tényezıre 
és a főtési rendszer primerenergia igényére. Az intézkedések egy része az épület szerkezetét 
érintette (külsı hıszigetelés, határoló falak hıszigetelése, nyílászárók cseréje, felújítása), 
másik része pedig az épületgépészeti rendszerrel foglalkozott (termosztatikus radiátorszelepek 
beépítése, hidraulikai beszabályozás, kazáncsere alacsonyhımérséklető, illetve kondenzációs 
kazánra).  
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10. Új tudományos eredmények, tézisek 
 

1. Tézis 

 Kifejlesztettem és a vonatkozó szakirodalomban elsıként publikáltam az épületek 
megfelelı belsı légállapotát biztosító beüzemelés új modelljét és modell alkalmazási 
módját (Értekezés 6. pont), amely bemutatja a folyamat célját, lényegét és az egyes szintek 
kapcsolódását. A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [2],[4],[12]. 

A beüzemelés új modellje és a modell alkalmazási módja az értekezés vizsgálati módszere, de 
egyben tudományos eredménynek is tekintem.   
 
A beüzemelés során az elsı lépés mindig az egyes rendszerelemek beállítása. Az adott elem 
mőködését funkciója szempontjából ellenırizni kell. A rendszerelemek egy rendszert 
alkotnak, amely azonban a teljes épület szempontjából egy alrendszernek tekinthetı. A 
beüzemelés következı lépése ezeknek az alrendszereknek a beüzemelése. 
 
Amikor az alrendszerek, majd a teljes rendszer beüzemelése elkészült, a tervezési értékeknek 
megfelelı belsı légállapot értékeket ellenırizni kell. Amennyiben a megadott értékhatárok 
között valósult meg a belsı légállapot, a beüzemelést elvégeztük, ellenkezı esetben iterációs 
folyamat kezdıdik, amíg el nem érjük a koncepció során megfogalmazott kategóriának 
megfelelı paramétereket. A beüzemelés modellje egy piramis, mivel a folyamat során 
mindig az alsó szintrıl haladhatunk feljebb, az egyre bonyolultabb fázisok felé. Amennyiben 
szükséges, a 6.1. ábrán bemutatott módon vissza kell térnünk az alsóbb szintekre is.     

  

2. Tézis 
 
Az épület megfelelı komfort körülményeit biztosító rendszerek sokszor azért nem mőködnek 
helyesen, mert a tervezı nem a megfelelı hidraulikai kapcsolást alkalmazza. Az általam 
vizsgált hidraulikai kapcsolások elıfordulnak főtési és hőtési rendszerekben, a légtechnikai és 
a légkondicionáló rendszerek légkezelıinél a folyadék oldalon, a megújuló energiák 
alkalmazásánál hıszivattyús és napkollektoros rendszereknél. A szakirodalomban fellelhetı, 
és az általam kifejlesztett kapcsolásokat alkalmazási feladatok szerint csoportosítottam, 
bemutattam mőködési elvüket, valamint az alkalmazásuk során elkövetett gyakori hibákat. A 
mindenkori feladatnak megfelelı kapcsolás használata a helyesen mőködı rendszer 
alapfeltétele.  
 
Kidolgoztam a szabályozó körök tervezéséhez összeállított kapcsolások győjteményét, és 
módszert adtam a különbözı feladatokhoz és az elvárt belsı légállapothoz szükséges – az 
energiafelhasználás szempontjából optimális - kapcsolás alkalmazására. (Értekezés 7.1. 
pont). 
 

Az 1. tézisben ismertetett beüzemelés modelljében a komfort ellenırzés során vizsgáljuk az 
adott épület - MSZ CR 1752 szabványnak megfelelı – belsı légállapotát. Ahhoz, hogy a 
modellt használni tudjuk, vagyis az ismertetett iterációval el tudjuk érni a kívánt belsı 
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légállapot paramétereinek az adott tartományban történı tartását, szükséges feltétel a 
megfelelı hidraulikai kapcsolás alkalmazása. 
 
Az elmúlt évtizedekben végzett tervezıi és szakértıi munkáim során rendszeresen 
tapasztaltam, hogy az épületben fellépı panaszok - a nem megfelelı belsı hımérséklet, a friss 
levegı hiánya, az épület szerkezetének károsodása - és a vártnál lényeges magasabb 
energiafelhasználás gyakran nem az adott feladathoz szükséges hidraulikai és szabályozási 
kör kialakítására vezethetık vissza. A szakma elvárásainak megfelelıen a tervezık a „jól 
bevált” kapcsolásokat használják az új technológiák pl. hıszivattyúk alkalmazásakor is.  
 
Az MSZ CR 1752 szabvány egyértelmően megfogalmazza, hogy az adott belsı környezet 
kategóriának megfelelıen az egyes paramétereket milyen intervallumban kell tartani. 
Ugyanolyan hidraulikai kapcsolással és azonos szabályozási kör alkalmazásával nem lehet 
megvalósítani a különbözı követelményeket. Az igények függvényében a szabályozó körök 
kialakításához és tervezéséhez készített segédlet az épületek gépészeti rendszerének 
kialakításában hiányt pótol.       
    
 
3. Tézis 
 

3/a Meghatároztam a radiátor hıteljesítményét a tömegáram függvényében. A 
számításnál iterációs módszert, a legkisebb négyzetek módszerét és spline interpolációt 
(pontonkénti harmadfokú közelítést) alkalmaztam. Meghatároztam a radiátor 
exergetikai hatásfokát a tömegáram függvényében (Értekezés 7.2.pont). 
3/b Bebizonyítottam, hogy a hidraulikai beszabályozással nem csak a megfelelı belsı 
légállapotot lehet biztosítani, hanem energia-megtakarítás is elérhetı. Az elméleti 
számításon kívül két esettanulmány alapján is illusztrálja a hidraulikai beszabályozással 
elérhetı energia-megtakarítást (Értekezés 7.3.pont).  A tézisponthoz kapcsolódó 
publikáció: [1],[3],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11]. 

 
 
Az épületgépészeti rendszer beüzemelésének 
modellezésében a rendszerelemek 
beüzemelését követı szint az alrendszerek 
beüzemelése (10.1. ábra). Az alrendszerek 
közül elıször részletesen vizsgáltam a 
hidraulikai beszabályozást. A hidraulikai 
beszabályozás során minden fogyasztóhoz el 
kell juttatni a méretezési állapotban 
meghatározott folyadék térfogatáramot a 
teljesen nyitott szabályozó szelepek és a 
maximális fordulatszámú szivattyúüzem 
mellett. 

 
                              10.1. ábra 
   A leadott hıteljesítmény a tömegáram függvényében 
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Az (10.1) nem-lineáris egyenletbıl a ma →∞ esetben azt kapjuk (10.2), hogy Qa értékei nem 
haladhatnak meg egy szintet, vagyis a tömegáram növelésével a hıleadás csak egy 
meghatározott értékig nı.  
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 ahol:  
  Qa  -  leadott(pillanatnyi)/méretezési  hıteljesítmény  
  te0 -  méretezési elıremenı főtıvíz hımérséklete (°C) 
  tb0 -  méretezési helyiséghımérséklet (°C) 
  tv0 -  méretezési visszatérı főtıvíz hımérséklete (°C) 
  ma -  pillanatnyi/méretezési tömegáram 
  M  -  radiátor kitevı 
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A 10.1. ábra úgy készült, hogy az (10.1) nem-lieáris egyenlet numerikus megoldását iterációs 
módszerrel határoztam meg a Maple számítógépes algebrai rendszer segítségével az ma = 
[0,3] intervallum 100 egyenlı részre osztásával. A 10.1. ábrán felrajzolt grafikonok 
numerikus számításai során kapott (ma, Qa) értékpárokat felhasználva az illesztendı függvényt 
a (10.3) alakban kerestem. 
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A számítás eredményeként meghatároztam analitikus formában a radiátor hıteljesítményét a 
tömegáram függvényében Például 80/60 °C-os főtési rendszernél 20 °C helyiséghımérséklet  
mellett a közelítı függvény egyenlete: 
 

 = ( )f m
a

0.31891002305067170578 ( )−  + 1  + 1 16.103854740397040026m
a

2

m
a          (10.4) 

 
Általában mindig az energia-megtakarításról és energiafelhasználásról beszélünk, de 
valójában nem az energiáról, hanem az exergiáról kellene beszélnünk. Az energia két részbıl 
tevıdik össze. Az egyik rész az exergia, a másik pedig az anergia. 
 
 

Energia = exergia + anergia 
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Az exergia az energiának azon része, mely átalakítható bármilyen energiaforrássá. Az anergia 
az energia azon része, mely nem alakítható át. Az exergia a rendszer tényleges munkavégzı 
képessége, a maximális reverzibilis munka. 

 

A belsı hımérséklethez viszonyítva az exergetikai hatásfok a mindenkori tömegáram 

függvényében: 
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A  80/60 °C-os főtési rendszer példájánál maradva 20 °C  helyiséghımérséklet mellett az 
exergetikai hatásfok összefüggése a tömegáram függvényében:  
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A hidraulikai beszabályozás alapvetı célja, hogy a 10.1. ábrán látható módon a 100 %-os 
tervezett térfogatáram mellett a rendszer leadja a tervezett teljesítményt, így biztosíthatók az 
épületben a belsı légállapot elvárt paraméterei. A hidraulikai beszabályozás energia-
megtakarításra gyakorolt közvetlen hatását korábban nem vizsgálták, a fı célkitőzés a 
megfelelı belsı légállapot elérése volt. A hidraulikai beszabályozás elemzését az exergia 
szemlélet alapján végeztem, amely új megközelítést jelent. 
 
  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               10.2. ábra                              10.3. ábra 
 Helyiséghımérséklet alakulása hidraulikai                      Szakaszos üzemnél elérhetı         
beszabályozás elıtt és után                                              energia-megtakarítás 
 
 
A hidraulikai beszabályozás elvégzése után a helyiség belsı hımérsékletét ± 1 C° - on belül 
tudjuk tartani (ez megfelel az MSZ CR 1752 szabvány „A” kategóriájának), ezáltal az egész 
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épület átlaghımérsékletét csökkenteni lehet. Az esettanulmányok alapján az épület 
átlaghımérsékletének 1 C° - kal történı csökkentése 6 – 7 % energia-megtakarítást 
eredményez. A vizsgált épületeknél a belsı hımérséklet 2 –3 C°-os csökkentését lehetett 
elérni.   
 
Esettanulmány bizonyítja, hogy a Budapest, IX. Bornemissza tér 8-9. sz. alatti 20 lakásos 
épület esetén a hidraulikai beszabályozás után az épület energia-megtakarítása 19 % volt. A 
Budapest, IX. Kérı u. 18-20. sz. alatti 130 lakásos épület esetén a hidraulikai beszabályozás 
elvégzése után 14 %-os energia-megtakarítást lehetett elérni. Az energia-megtakarítást a 
Budapestre vonatkozó 50 éves külsı hımérsékletek átlagára vonatkoztatva adtam meg.  
 
 

4. Tézis 
 
Egy helyiségben a megfelelı komfort körülmények eléréséhez szükséges a légsebesség és 
az operatív hımérséklet olymértékő eloszlásának a biztosítása, hogy a tartózkodási zóna 
minden pontjában kialakuljanak az elvárt mikroklíma  paraméterek. A fentieket csak a 
légtechnikai beszabályozással lehet biztosítani. Kidolgoztam a légtechnikai 
beszabályozás új menetét. Módszert adtam a légtechnikai beszabályozás során lépésrıl-
lépésre elvégzendı feladatokra. (Értekezés 7.4.pont). A tézisponthoz kapcsolódó 
publikáció: [15],[16]. 
 
A folyamat célja, hogy a zárt térben tartózkodó ember a mindenkori igényeinek megfelelı 
komfort körülmények között éljen, dolgozzon, végezze az adott tevékenységét. A légtechnikai 
beszabályozás menete eltér a hidraulikai beszabályozástól, a nagyszámú légbevezetık miatt 
sokkal bonyolultabb. 
  
A légtechnikai beszabályozásra szükség van 

• az elıírt és elvárt komfort paraméterek (operatív hımérséklet, légsebesség a 
tartózkodási zónában, belsı levegı minıség) biztosítása; 

• az energiaköltségek csökkentése; 
• a beteg épület szindróma megelızése érdekében. 

 
Kidolgoztam, és részletesen megadtam a légtechnikai beszabályozás menetét, melynek alapja 
az arányossági törvény.  
 
Esettanulmány szintjén vizsgáltam meg egy adott helyiség komfort paramétereit. A méréseket 
CFD szimulációval ellenıriztem és meghatároztam a vizsgált helyiségben a légsebesség és a 
hımérséklet eloszlását. Az általam kidolgozott légtechnikai beszabályozás elvégzése után a 
CFD szimulációt ismételten elvégezve látható, hogy a komfort paraméterek nagymértékben 
javultak, eloszlásuk egyenletessé vált.  
 
 

5. Tézis 
 

Az adott belsı tér komfort paramétereinek a meghatározása a nagyszámú megoldási 
lehetıségek miatt szakértıi rendszer igénybevételével célravezetı. Kifejlesztettem egy 
algoritmust és annak alapján elkészítettem egy tudásbázisú rendszert, amely bemutatja 
mely bemenı paraméterek, illetve azok milyen kombinációjának a változtatásával lehet 
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biztosítani a kívánt komfort szintet (Értekezés 7.5 pont). A tézisponthoz kapcsolódó 
publikáció: [17], [23]. 
 
Egy adott komfort szint (PMV, PPD érték) elérése több paraméter együttes értékeinek 
hatására történik. Amennyiben a vizsgált helyiség nem éri el az elvárt szintet, akkor ezt 
valamelyik paraméter, vagy paraméter-kombinációk megváltoztatásával lehet biztosítani. Az 
általam kidolgozott algoritmus és számítógépes program egy olyan szakértıi, azon belül 
tudásbázisú rendszer, amely megmutatja a felhasználónak a hıkomfort szempontjából 
lehetséges megoldásokat. 
 
Készítettem egy kísérleti rendszert a helyiségben kialakuló belsı levegı minıségének a 
vizsgálatára. A számítógépes támogatás célja a különbözı kritériumok között jelentkezı 
konfliktusok megoldása, a különbözı szakértık, így az építész, az épületgépész- és 
villamosmérnök munkájának összehangolása, különféle hipotézisek felállítása és azok 
következményeinek vizsgálata. A logikai programozás szemléletének másik elınye a 
tudásábrázolás alapja, ami gondoskodik az automatikus problémamegoldás képességérıl, a 
logikus, jól leírt problémákért, magába foglalva a kutatást az összes alternatív megoldásokkal. 
 
 
6. Tézis 
 
Az Épületenergetikai Direktíva (EPBD) hatására minden EU országban, így hazánkban is be 
kell vezetni azokat a jogszabályi feltételeket és követelményrendszereket, amelyek az 
épületek szabályozására, tanúsítására, valamint a kazánok, főtési és klímatechnikai rendszerek 
felülvizsgálatára vonatkoznak. A 7/2006 TNM rendelet meghatározza azokat a 
követelményeket és számítási algoritmust, amellyel a hazai vizsgálatot el kell végezni. A 
követelményértékek között szerepel a fajlagos hıveszteségtényezı elvárt értéke, amely 
független az épület rendeltetésétıl.  
 
6/a.  Számos kórházépület energetikai vizsgálata alapján meghatároztam általában a 
kórház jellegő épületek tényleges fajlagos hıveszteségtényezıit. Az eredményeket 
összehasonlítottam a követelményértékekkel és megállapítottam, hogy a vizsgált 
kórházépületek esetén a tényleges fajlagos hıveszteségtényezı értékei átlag 68 %-kal 
rosszabbak a követelményértékeknél. A kórházépületek tényleges fajlagos 
hıveszteségtényezıi a q = 0,0717 + 0,9189 (ΣΣΣΣA/V) összefüggéssel adhatók meg.  
A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [19],[20],[21],[22],[24]. 

 
A fajlagos hıveszteségtényezı a transzmissziós hıáramok és a főtési idény átlagos feltételei 
mellett kialakuló (passzív) sugárzási hınyereség hasznosított hányadának algebrai összege 
egységnyi belsı – külsı hımérsékletkülönbségre és egységnyi főtött térfogatra vetítve. Ez a 
tényezı az épületre és csak az épületre jellemzı adatoktól függ és így az épület rendeltetésétıl 
független. A fajlagos hıveszteségtényezı megengedett legnagyobb értéke a felület/térfogat 
arány függvényében a 7/2006 TNM rendelet alapján a következı összefüggéssel számítandó:  

   
ΣA/V ≤ 0,3  qm = 0,2    W/m3K         (10.7) 

    0,3 ≤ ΣA/V ≤ 1,3  qm = 0,086 + 0,38 (ΣA/V)  W/m3K         (10.8) 
ΣA/V ≥ 1,3  qm = 0,58    W/m3K         (10.9) 
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ahol  ΣA   =  az épülethatároló szerkezetek összfelülete  
  V   =  főtött épülettérfogat (főtött légtérfogat) 

  
A vizsgált kórház jellegő épületek esetén meghatároztam a tényleges fajlagos 
hıveszteségtényezı értékét, a kapott pontokra regressziós görbét fektettem. A kapott egyenlet 
a következı: 

q = 0,0717 + 0,9189 (ΣA/V)   W/m3 K             (10.10) 
 
 

Fajlagos h ıveszteségtényez ı megengedett értéke  
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10.4. ábra 

Épületek fajlagos hıveszteségtényezıjének követelménye, illetve a vizsgált 
kórházépületek esetén a tényleges fajlagos hıveszteségtényezık értékei 

 
A fogyasztási adatok alapján meghatároztam a kórház jellegő épületeknél a tényleges belsı 
hınyereség értékeit. Ezekkel az adatokkal meghatároztam a primer főtési energiafelhasználás 
megengedett értékét a TNM rendeletben megadott épületet és épületgépészeti rendszert 
figyelembe véve. 
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10.5. ábra 

A vizsgált épületek primer főtési energia igénye 
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6/b. Megvizsgáltam számos kórházépület tényleges főtési energiafelhasználását. A 

közüzemi számlák alapján vettem figyelembe a felhasználótól függı tényezıket, az 
adott épületgépészeti rendszert, a különbözı alrendszerek önfogyasztását, valamint 
az egyéb energiafelhasználással kapcsolatos tényezıket. A szükséges korrekciók 
elvégzése után javaslatot tettem az elsıdlegesen, majd a másodlagosan javasolt 
átalakításokra, meghatároztam azokat a jellemzı átalakításokat, amelyeket 8 éves 
megtérülési idıt figyelembe véve célszerő végrehajtani. 

 
A vizsgált kórház jellegő épületek épületenergetikai auditjánál megvizsgáltam a különbözı 
intézkedések hatását a főtési rendszer primerenergia igényére. Az intézkedések egy része az 
épület szerkezetét érintette (külsı hıszigetelés, határoló falak hıszigetelése, nyílászárók 
cseréje, felújítása), másik része pedig az épületgépészeti rendszerrel foglalkozott 
(termosztatikus radiátorszelepek beépítése, hidraulikai beszabályozás, kazáncsere 
alacsonyhımérséklető, illetve kondenzációs kazánra). A 11. ábra mutatja a javasolt 
intézkedések hatását a főtési rendszer primerenergia igényére. 
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Energia megtakarítási intézkedések hatása a f őtési rendszer primerenergia igényére
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10.6. ábra 
A vizsgált kórházépületek főtési rendszerének primerenergia felhasználása 

különbözı javasolt átalakítások után 
 

Célkitőzésem - a vizsgált épületek energetikai auditjának elvégzése után - a kórház jellegő 
épületek összes primer energiafelhasználás megengedett értékének a meghatározása volt. Az 
eredményt a TNM rendeletben más funkciójú épületekhez hasonló módon adtam meg, illetve 
összehasonlítottam az ott közölt eredményekkel (10.7.ábra). 
 
6/c. Számos kórházépület energetikai vizsgálata alapján a tényleges belsı hınyereség 
mérése és az épületre elvárt hıtechnikai követelmények alapján meghatároztam a 
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kórház jellegő épületekre javasolt összesített energetikai jellemzı követelményértékét. A 
kutatás eredménye a kórházépületek összesített energetikai jellemzıjének követelményértéke: 
 

ΣA/V ≤ 0,3                EP=189    kWh/m2 a        (10.11) 
     0,3<ΣA/V ≤ 1,3           EP=173*ΣA/V + 120   kWh/m2 a        (10.12) 
     1,3<ΣA/V                   EP=345    kWh/m2 a         (10.13) 
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10.7. ábra 
Kórházak összes primer energiafelhasználásának javasolt megengedett  

értéke és annak kapcsolata más funkciójú épületekkel  
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Jelölések, mértékegységek 
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Jelölés A mennyiség megnevezése Mértékegység 
A felület, a belméretek alapján számolva m2 

AN nettó főtött szintterület m2 

AÜ az üvegezés felülete, az üvegezés mérete alapján számolva m2 
Ck A hıtermelı teljesítménytényezıje  

EC A cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye kWh/m2év 

EF A főtés fajlagos primer energiaigénye kWh/m2év 

EFSz  A keringtetés fajlagos energiaigénye kWh/m2év 

EFT A tárolás segédenergia igénye kWh/m2év 

EHMV A melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye kWh/m2év 

Ehő A gépi hőtés fajlagos éves primer energia igénye kWh/m2év 

EK  A melegvíztermelés segédenergia igénye kWh/m2év 

ELT A légtechnikai rendszer fajlagos primer energiaigénye kWh/m2év 

EP az összesített energetikai jellemzı kWh/m2év 

EVENT a légtechnikai rendszerbe épített ventilátorok villamos 
energiaigénye 

kWh/év 

ELT,s A légtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye kWh/év 

Evil A beépített világítás fajlagos éves primer energia igénye kWh/m2év 

Evil,n A beépített világítás fajlagos éves nettó villamos energia igénye kWh/m2év 

H az éves főtési hıfokhíd ezredrésze hK/év 

I A napsugárzás intenzitása W/m2 
M hıtároló tömeg kg 
QF éves nettó főtési energiaigény  kWh/év 
Qhő A gépi hőtés éves nettó energiaigénye kWh/év 
QLT,n A légtechnikai rendszer nettó hıigénye kWh/év 
QLT,v  A levegı elosztás hıvesztesége kWh/év 
Qsd A direkt sugárzási hınyereség vagy hıterhelés W 
Qsid az indirekt sugárzási hınyereség W 
QTOT a hagyományos főtési idényre vonatkozó sugárzási 

energiahozam 
W/m2 

U hıátbocsátási tényezı. Üvegezett szerkezetek esetében 
tartalmazhatja a társított szerkezetek (redıny, stb.) hatását is, 
ekkor a társított szerkezet „nyitott” és „csukott” helyzetére 
vonatkozó hıátbocsátási tényezık számtani átlaga vehetı 
figyelembe.  

W/(m2⋅K) 

Um az átlagos hıátbocsátási tényezı  W/(m2⋅K) 
UR hıhidak hatását kifejezı szorzóval korrigált („eredı”) 

hıátbocsátási tényezı 
W/(m2⋅K) 

Ukör körkeresztmetszető légcsatorna hosszegységre vonatkozó 
hıátbocsátási tényezıje 

W/mK 

Unsz négyszög keresztmetszető légcsatorna hıátbocsátási tényezıje W/(m2⋅K) 
V A főtött térfogat, belméretek szerint számolva m3 
VLT A levegı térfogatárama m3/h 
Za,LT a légtechnikai rendszer egész évi mőködési idejének 

ezredrésze 
h/1000év 

ZLT a légtechnikai rendszer mőködési idejének ezredrésze a főtési h/1000év 
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idényben 
ZF A főtési idény hosszának ezredrésze h/1000a 
a és b A négyszög keresztmetszető légcsatorna belsı élméretei m 
d rétegvastagság m 
e primer energia átalakítási tényezı  
ef a főtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási 

tényezıje 
 

eHMV a melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energia 
átalakítási tényezıje 

 

ehő a gépi hőtésre használt energiahordozó primer energia 
átalakítási tényezıje 

 

eLT a légtechnikai rendszer hıforrása által használt energiahordozó 
primer energia átalakítási tényezıje; 

 

ev A villamos energia primer energia átalakítási tényezıje  
evil a világításra használt energiahordozó primer energia átalakítási 

tényezıje 
 

fLT,sz a teljesítmény és a hıigény illesztésének pontatlanságából 
származó veszteség 

 

fv A légcsatorna veszteségtényezıje  
g az üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége  

 
gnyár az üvegezés és a „zárt” társított szerkezet együttesének 

összesített sugárzásátbocsátó képessége.  
 

l csatlakozási élek hossza vagy kerület m 
lv A légcsatorna hossza m 
m fajlagos hıtároló tömeg kg/m2 
n légcsereszám (átlagos) 1/h 
nLT légcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében 1/h 
ninf légcsereszám a légtecnikai rendszer üzemszünete alatt 1/h 
nhő hőtési napok száma 1/év 
nnyár légcsereszám nyáron 1/h 
q fajlagos hıveszteségtényezı W/(m3K) 
qb A belsı hıterhelés fajlagos értéke W/m2 

qf A főtés fajlagos nettó hıenergia igénye kWh/m2év 

qf,h a teljesítmény és a hıigény illesztésének pontatlansága miatti 
fajlagos veszteségek 

kWh/m2év 

qf,t a hıtárolás fajlagos vesztesége kWh/m2év 

qf,v az elosztóvezeték fajlagos vesztesége kWh/m2év 

qHMV a melegvíz készítés nettó energiaigénye kWh/m2év 
qHMV,v a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége kWh/m2év 
qHMV,t  a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége kWh/m2év 
qk,v segédenergia igény kWh/m2év 
qm fajlagos hıveszteségtényezı megengedett legnagyobb értéke  W/(m3K) 

t hımérséklet oC 

beft  a befújt levegı átlagos hımérséklete a főtési idényben oC 

te a külsı hımérséklet oC 

et  a külsı hımérséklet napi átlagértéke oC 

ti a belsı hımérséklet oC 
ti,átl  a légcsatorna körüli átlagos környezeti hımérséklet oC 

tl,köz a légcsatornában áramló levegı közepes hımérséklete oC 

tx a szomszédos tér hımérséklete oC 
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wlev a levegı áramlási sebessége légcsatornában m/s 
∆pLT a rendszer áramlási ellenállása Pa 
∆tb egyensúlyi hımérsékletkülönbség K 
∆tbnyár  a belsı és külsı hımérséklet napi középértékeinek különbsége 

nyári feltételek között 
K 

αk a hıtermelı által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált 
rendszer esetén) 

 

ε hasznosítási tényezı   
ηr a szellızı rendszerbe épített hıvisszanyerı hatásfoka  
ηvent a ventilátor összhatásfoka  
ρ sőrőség kg/m3 
σ a szakaszos üzemvitel hatását kifejezı korrekciós tényezı  
υ a szabályozás hatását kifejezı korrekciós tényezı  
χ a hıhidak hatását kifejezı korrekciós tényezı  
Ψ vonalmenti hıátbocsátási tényezı az élek vagy a kerület 

hosszegységére vonatkozóan 
W/(m⋅K) 
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II. Melléklet 
 
 
 
 
 

II.1.Melléklet 

Budapest, Bornemissza tér 8-9.sz. épület 
esettanulmánya 

 
 

II.2. Melléklet 

Budapest, Kér ı u. 18-20.sz. épület ismertetése, 
esettanulmánya 
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II.1. Budapest, Bornemissza tér 8-9.sz. épület ismertetése, hıfogyasztása a 
hidraulikai beszabályozás elıtt és után 
 
 

 
 
 
 

Az épület ismertetése: 
 

• Az épület 1979-ben épült 
• 4 szintes 
• 20 lakásos (2440 m3) 
• Szerkezete: panel 
• Az épület hıvesztesége magas 

 
 

A főtési rendszer (a felújítás elıtt)  
 
• Egycsöves, átfolyós, foredított U csöves rendszet 
• Nincs radiátorszelep beépítve 
• Nincs beszabályozó szelep beépítve 
• Nagy a hımérsékletkülönbség az egyes lakások belsı hımérsékletei között 

 
 

A főtési rendszer (a felújítás után) 
 
• Kétcsöves főtési rendszer 
• Termosztatikus radiátor szelepek 
• Statikus beszabályozó szelepek  (STAD, BPV) 
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Hıfogyasztás GJ-ban

Október November December Január Február Marcius Április Összesen
1998-1999 103 162 268 206 220 134 79 1172
1999-2000 71 137 165 213 147 138 64 935

237 GJ
20 %

228 GJ

19 %

Átlagos küls ı hımérséklet (C)

Október November December Január Február Március Április Átlag
1998-1999 9.99 2.98 -3.12 -0.83 0.63 7.28 13.17 4.30
1999-2000 9.46 3.22 0.44 1.46 3.73 6.13 10.33 4.97

 

Energia megtakaritás
Korrigált (DT)

Budapest, Bornemisza tér 8-9.

Energia megtakarítás

Budapest, Bornemissza tér 8-20.
Hıfelhasználás GJ-ban
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II.2. Budapest, Kérı u. 18-20.sz. épület ismertetése, hıfogyasztása a 
hidraulikai beszabályozás elıtt és után 
 
 
 

 
 
 

Az épület ismertetése: 
 

• Az épület az 1980-as években épült 
• 10 szintes 
• 130 lakásos (18.868 m3) 
• Szerkezete: panel 

 

 
A főtési rendszer (a felújítás elıtt)  
 
• Kétcsöves főtési rendszer 
• Kézi radiátorszelep 
• Nincs beszabályozó szelep beépítve 
• Állandó fordulatszámú szivattyú 
 
A főtési rendszer  (a felújítás után) 
 
• Kétcsöves főtési rendszer 
• Termosztatikus radiátor szelepek 
• Dinamikus beszabályozó  
• Változtatható fordulatszámú szivattyú 
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Hıfogyasztás GJ-ban

Október November December Január Február Március Április Összesen
1998-1999 297 762 1332 1019 1098 731 428 5667
1999-2000 338 649 1039 951 801 718 348 4844

823 GJ
15 %

792 GJ

14 %

Budapest, Kér ı utca 18-20.

Energia megtakaritás

Energia megtakaritás
Korrigált (DT)

Budapest, Kér ı utca 18-20.
Hıfelhasználás GJ-ban
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III. Melléklet 

 
 

Budapesti általános iskola esettanulmánya 
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 Budapesti általános iskola esettanulmánya 
 
A Móra Ferenc Általános Iskola épülete 1972-ben készült, melyet 1982-ben tovább bıvítettek egy 
4 tantermes, könnyőszerkezetes épülettel. A fıépület földszintjén egy gondnoki lakás valamint egy 
külön üzemelı konyha található. Az iskola épületében található távhı rendszerő hıközpont 
biztosítja a HMV illetve főtési melegvíz igényt. Az iskolát jelenleg 572 tanuló és 78 dolgozó 
(tanárok és technikai személyzet) veszi igénybe. Egy osztály átlagosan 26 tanulóból áll.  
 
A helyszíni felmérésre 2007. februárjában került sor. A felmérés során az alábbi feladatokat 
végeztem el: 

• jellegzetes panaszok, üzemviteli tapasztalatok rögzítése;  
• épületszerkezet jelenlegi állapotának rögzítése (nyílászárók típusa, állapota; hıszigetelés 

állapota, …); 
• főtési rendszer felmérése (hıközpont kialakítása, beépített radiátorok típusa, mennyisége, 

szabályozási lehetıségek,…); 
• HMV hálózat felmérése (beépített csapolók típusa, mennyisége); 
• világítástechnikai rendszerek felmérése (világítótestek típusa, mennyisége); 
• légállapot mérése az épület különbözı pontjaiban. 

 
Az üzemviteli tapasztalatok szerint az épületen belül jelentıs eltérések voltak a kialakult belsı 
hımérséklet vonatkozásában. A legkritikusabb helyiségek a toldaléképület tantermei és a fıépület 
északi szárnyának egyes saroktermei. A legfontosabb problémák: 

• nem megfelelı belsı hımérséklet (alacsony belsı hımérséklet), 
• huzat problémák. 

 
Épületszerkezet kialakítása  
A toldalék épület BETONYP építési rendszerben, míg az eredeti épület VÁZPANEL építési 
rendszerben készült. A két épületet egy üvegezett folyosó köti össze. A vázpaneles épület 
nyílászárói döntı többségben egyesített szárnyú, fa szerkezetes ablakok. A részleges felújítások 
során a mellékhelyiségek, öltözık, a homlokzati ablakok egy része, valamint a két tornaterem 
végeiben található ablakokat mőanyag, hıszigetelt duplaüvegezéső nyílászárókra cserélték (120 
m2). A két 200 m2-es tornaterem benapozását a termek oldalfalainak felsı részén profilüveges 
betétek, valamint a tornatermek végeiben mőanyag nyílászárók biztosítják. A mellékhelyiségek 
esetében a természetes szellızés szellızıaknák segítségével valósul meg, a beépített szellızırácsok 
mérete 20×20 cm. 
 
Főtési rendszer ismetetése 
Az intézmény főtött alapterület 5212 m2, főtött térfogata 17467 m3. Az iskola hıellátása a pincében 
található távfőtési hıközpont segítségével történik. A szekunder oldali 90/70°C-os főtıvizet 
ellenáramú SKRX hıcserélık állítják elı. Az intézmény főtési rendszere kétcsöves kialakítású, a 
régi épületben a főtıtestek túlnyomó többségben tagos öntöttvas radiátorok, a toldalék épületben 
vegyesen tagos acéllemez és lapradiátorok. A főtési vezetékek hegesztett acélcsıbıl készültek. A 
szekunder oldali főtıvizet két párhuzamosan kötött cirkulációs szivattyú keringteti. A főtési 
hálózat teljesen beszabályozatlan, aminek következtében a négy tantermes épület hıellátása nem 
megfelelı. Az iskolában található főtıtesteket a felújítás során új, Herz típusú termosztatikus 
radiátorszelepekkel és visszatérı szelepekkel látták el, azonban ezeket a szelepeket a tanulók sok 
esetben elállítják. 
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Világítás kialakítása 
Az iskola villamos energia fogyasztásának nagy részét a világítás, a számítógéptermekben található 
36 db számítógép és a különbözı irodai berendezések teszik ki. Jelentıs még az iskolában üzemelı 
melegítı konyha területén található villamos készülékek (2 db mosogatógépek, mikrohullámú sütı, 
ételmelegítı) teljesítménye is. További fogyasztást képvisel még a 4 db kis, 5 literes vízmelegítı és 
a toldaléképület mosdóiban található 2 db 80 literes villanybojler. 
 
Főtési energiaigény meghatározása 
Az épület főtési hıigényének számítását Winwatt Gólya programmal végeztem el. Az épület főtési 
rendszerének kialakítását (hálózat kialakítása, beépített radiátorok mérete, hıközpont kialakítása) a 
helyszíni bejárás során, valamint a rendelkezésünkre bocsátott tervrajzok alapján mértem fel. 
 
Épületszerkezeti adatok meghatározása 
A következıkben az épület-együttes épülethatároló szerkezeteinek vizsgálata során a következı 
adatok kerültek kidolgozásra: 

• A szerkezetek jelenlegi névleges hıátbocsátási tényezıi; 
• A szerkezetek névleges hıátbocsátási tényezıi a tervezett utólagos hıszigetelés beépítése, 

illetve ablakcsere, vagy felújítás esetén – figyelembe véve az új épületenergetikai 
szabályozás követelményértékeit; 

• Tetıszerkezet. 
 
A fıépület tetıszerkezetének eredeti kialakítását mutatja a III.1. ábra. 
 

 
III. 1. ábra 

 
A III.1 ábra szerinti egyes tetık megkülönböztetése felesleges, mivel a tornatermek feletti tetık 
csak a teherhordó szerkezet fajtájában különböznek egymástól, és ennek épületenergetikai hatása 
elhanyagolható.  
 
A tetıszerkezetek rétegfelépítése feltárások alapján: 

• 4 mm vastag, filcalátétes, üvegfátyol hordozórétegő bitumenes zárólemez csapadékvíz 
szigetelés (felújítás során beépítve); 

• NEOACID lemez csapadékvíz szigetelés (eredeti); 
• Golyónyomott alufóliával kasírozott bitumenes alátétlemez (3 mm vastag); 
• Szupremit lemez hıszigetelés (2x4 cm vastag); 
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• Alul kavicsolt alufóliabetétes bitumenes lemez párazáró réteg; 
• Lejtést adó cementsimítás; 
• Körüreges födémpalló (19 cm vastag), illetve acél trapézlemez (tornatermek). 

 
A tetıszerkezetek rétegrendi átlagos hıátbocsátási tényezıje U = 0,58 W/m2K. 
Hıhidak többlet hıvesztesége: χ = 1,20 (erısen hıhidas)   
A tetıszerkezetek eredı hıátbocsátási tényezıje U = 1,2 x 0,58 = 0,70 W/m2K. 
 
Homlokzati falak 
A VÁZPANEL építési rendszer külsı falpaneljei perembordásak, vagyis hıszigetelı réteg csak a 
paneleket szegélyezı bordák között van. Ennek felületaránya változó, 55 - 75% közötti. Az arányt 
tovább rontják a hıszigeteletlen födémsávok (a teljes homlokzatfelület 7%-a), illetve a földszinten 
helyenként beépített hıszigeteletlen vasbeton falvázoszlopok. Mindent összevetve a hıszigetelt 
falfelületek (U = 0,68 W/m2K) a teljes tömör homlokzatfelület kb. 60%-át teszik ki. A többi 40% 
hıátbocsátási tényezıje U = 2,80 W/m2K-el vehetı figyelembe. Ennek megfelelıen a tömör 
falszakaszok átlagos rétegtervi hıátbocsátási tényezıje U = 1,53 W/m2K A tömör falszerkezetek 
névleges rétegrendi átlagos hıátbocsátási tényezıje U = 1,53 W/m2K. Hıhidak többlet 
hıvesztesége: χ = 1,40 (erısen hıhidas).  A külsı falak eredı hıátbocsátási tényezıje U = 1,4 x 
1,53 = 2,14 W/m2K. 
 
Homlokzati üvegezett nyílászáró szerkezetek 
A szerkezetek döntı többsége egyesített szárnyú fa szerkezet. Kivételt képeznek a toldaléképület 
nyílászárói (150 m2), és a korábban ablakcserével beépített hıszigetelı üvegezéső mőanyag keretes 
szerkezetek (70 m2), valamint a tornatermek hosszhomlokzatain beépített COPILIT profilüveg 
szerkezetek (140 m2). Mivel azonban ezek hıtechnikai szempontból (a transzmissziós 
hıátbocsátási tényezıt figyelembe véve) közel azonos minıségőek az egyesített szárnyú 
nyílászárókkal, megkülönböztetésük felesleges. A geometriai méreteket illetıen meghatározóak a 
150x294 cm névleges mérető ablakok. Ezeken kívül fix üvegezéső nyílászárók (udvari 
homlokzatok, toldaléképület, tornatermek) is találhatók. A fentiek alapján a meglévı nyílászárók 
névleges transzmissziós hıátbocsátási tényezıje átlagosan U = 3,20 W/m2K -el vehetı figyelembe. 
 
Épületenergetikai számítások 
A Winwatt méretezı programmal meghatároztam az épület főtési és HMV rendszerének, illetve 
világítástechnikai rendszerének primer energiaigényét, az elızıekben ismertetett hıszükséglet 
számítás, valamint fajlagos értékek alapján. A vizsgálat során az alábbi esetekre végeztem el a  
számításokat: 

• Az épület és az épületgépészeti rendszerek jelenlegi állapota a helyszíni felmérés során 
rögzített adatok alapján. 

• Utólagos külsı hıszigetelés energetikai hatása. 
• Üvegezett szerkezetek cseréjének energetikai hatása. 
• Új típusú termosztatikus szelepek beépítése. 

 
Az alábbi táblázat az egyes energia-megtakarítási intézkedések energetikai hatását foglalja össze. 
A táblázatban szereplı tényezık: 

• q: számított fajlagos hıveszteség tényezı 
• qF: főtés nettó hıenergia igénye 
• EF: főtési rendszer primerenergia igénye 
• EHMV: Használati melegvíz termelı rendszer primerenergia-igénye 
• EP: az épület összesített energetikai jellemzıje 
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 III. 1. táblázat 
q qF EF EHMV EP

W/m3K kWh/m 2a kWh/m 2a kWh/m 2a kWh/m 2a

Jelenlegi állapot 0,593 159,61 214,83 12,66 257,49

Küls ı homlokzati szigetelés (U T=0,45 W/m2K 0,408 118,60 165,15 12,66 207,81

Teljes küls ı hıszigetelés 0,332 101,30 144,17 12,66 186,83

Üvegezett nyílászárók cseréje illetve felújítása 0,394 82,91 121,87 12,66 164,53

Üvegezett nyílászárók cseréje illetve felújítása 
és új term.szelepek besz.

0,394 82,91 107,69 12,66 150,35

Üvegezett nyílászárók cseréje illetve felújítása 
és tetı hıszigetelés

0,318 65,44 100,70 12,66 143,36

Üvegezett nyílászárók cseréje illetve felújítása 
és küls ı homl. h ıszigetelés

0,209 41,59 71,79 12,66 114,45

Üvegezett nyílászárók cseréje illetve felújítása 
és teljes h ıszigetelés

0,133 25,97 52,86 12,66 95,52

Rekonstrukció* 0,133 25,97 38,68 12,66 81,36
 

*Rekonstrukció: Üvegezett szerkezetek cseréje illetve felújítása Duplo-Duplex módszerrel (Uü=1,2 W/m2K), külsı hıszigetelés(Uf=0,45 W/m2K), 
tetıszigetelés(Ut=0,25 W/m2K); új típusú termosztatikus szelepek beépítése 
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*Rekonstrukció: Üvegezett szerkezetek cseréje illetve felújítása Duplo-Duplex módszerrel (Uü=1,2 W/m2K), külsı hıszigetelés(Uf=0,45 
W/m2K), tetıszigetelés(Ut=0,25 W/m2K); új típusú termosztatikus szelepek beépítése



 

 

 

 
 
 

 

IV. Melléklet 

 

Kórházépületek esettanulmánya 
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A vizsgált épületek bemutatása 
 
Az esettanulmány a Gyıri Petz Aladár kórház 18 különbözı rendeltetéső és funkciójú 
épületét, valamint a derecskei egészségügyi intézményeket tartalmazza . Az épületek 1960 és 
1990 között épültek, bemutatásukat a 9.1. pont tartalmazza. 
 

 
 
A jelenlegi állapotot, vagyis a vizsgált épületek fajlagos hıveszteség tényezıit, illetve a főtési 
és a használati melegvíz rendszer fajlagos primer energia igényét a IV.1. táblázat mutatja be. 
A táblázatból látható, hogy a vizsgált épületek fajlagos hıveszteség tényezıi 40 – 149 %-kal 
haladták meg a jelenlegi követelményszintet. 
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IV.1. táblázat 
Az épületek tényleges állapota a felmérés alapján 

 
 

Az energetikai audit eredménye, a javasolt átalakítások 
 
Az egyes energia-megtakarítási intézkedéseknek a fajlagos hıveszteség tényezıre, illetve a 
főtési rendszer fajlagos primerenergia igényére gyakorolt hatását a IV.2 és IV.3 táblázatok 
tartalmazzák. A táblázatokban alkalmazott jelölések: 
 

M Megengedett érték 
J Jelenlegi érték 
T Termosztatikus szelepek beépítése 

HF Határoló falak hıszigetelése 
HF+F Teljes külsı hıszigetelés 

NY Nyílászáró cseréje illetve felújítása 
THSZ Teljes külsı hıszigetelés és a nyílászárók cseréje ill. felújítása 

THSZ+T Teljes külsı hıszigetelés, nyílászárók cseréje ill. felújítása és termosztatikus szelepek 
beépítése 

G Hıtermelı rendszer teljes felújítása alacsonyhımérséklető gázkazánnal 
K Hıtermelı rendszer teljes felújítása kondenzációs gázkazánnal 

 
Az eredmények alapján látható, hogy – az elızetes várakozásoknak megfelelıen – a főtési 
energiafelhasználás szempontjából legkedvezıbb megoldás a kondenzációs kazán(ok) 
beépítése. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a vizsgált épületek főtési primerenergia 
felhasználása széles határok között változott, az egyes intézkedések hatása – a jelenlegi 
értékre vetített százalékos értékeket figyelembe véve (IV.1. ábra) – hasonló tendenciát mutat.   
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IV.2. Táblázat Energia-megtakarítási javaslatok hat ása a fajlagos h ıveszteség tényez ıre 
q meg

[W/m3K]

M J eltérés HF eltérés HF+F eltérés NY eltérés THSZ eltérés

Derecske Gyermekorvosi rendel ı 1059 0,453 0,857 89,0% 0,61 34,8% 0,457 0,8% 0,764 68,5% 0,364 -19,7%

Gyır Híd utcai telephely 8680 0,219 0,592 170,3% 0,36 63,0% 0,281 28,3% 0,530 142,0% 0,219 0,0%

"A" épület 44152 0,200 0,319 59,5% 0,19 -5,5% 0,165 -17,5% 0,259 29,5% 0,104 -48,0%

"B" épület 36241 0,244 0,257 5,3% 0,20 -18,9% 0,160 -34,4% 0,209 -14,3% 0,112 -54,1%

"C" épület 29273 0,200 0,411 105,5% 0,32 62,0% 0,298 49,0% 0,287 43,5% 0,175 -12,5%

"E" épület 29839 0,223 0,417 87,0% 0,24 9,0% 0,204 -8,5% 0,350 57,0% 0,137 -38,6%

Rendelıintézet 9968 0,245 0,414 69,0% 0,24 -1,2% 0,185 -24,5% 0,368 50,2% 0,138 -43,7%

"A" ápolási osztály 3119 0,219 0,385 75,8% 0,24 11,0% 0,176 -19,6% 0,359 63,9% 0,150 -31,5%

"B" ápolási osztály 4664 0,242 0,479 97,9% 0,27 9,9% 0,197 -18,6% 0,473 95,5% 0,191 -21,1%

Bırgyógyászat 2428 0,287 0,531 85,0% 0,33 15,3% 0,242 -15,7% 0,493 71,8% 0,204 -28,9%

Elme épület 17637 0,237 0,356 50,2% 0,22 -7,2% 0,167 -29,5% 0,325 37,1% 0,137 -42,2%

Fertızı osztály 3402 0,200 0,450 125,0% 0,30 51,5% 0,196 -2,0% 0,417 108,5% 0,164 -18,0%

Izotópdiagnosztika 4548 0,220 0,482 119,1% 0,25 15,5% 0,197 -10,5% 0,464 110,9% 0,190 -13,6%

Labor, gyógyszertár 4563 0,273 0,438 60,4% 0,29 7,7% 0,210 -23,1% 0,385 41,0% 0,157 -42,5%

Onkológia 8790 0,200 0,279 39,5% 0,20 -2,5% 0,155 -22,5% 0,264 32,0% 0,140 -30,0%

Prosektura 956 0,315 0,785 149,2% 0,43 37,1% 0,342 8,6% 0,752 138,7% 0,309 -1,9%

Pulmonológia 7283 0,235 0,507 115,7% 0,29 24,3% 0,234 -0,4% 0,465 97,9% 0,192 -18,3%

Tüdıszőrı 2160 0,271 0,486 79,3% 0,29 7,7% 0,214 -21,0% 0,454 67,5% 0,182 -32,8%

87,9% 17,4% -9,0% 69,0% -27,6%Átlagos eltérés:
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Megjegyzés: A táblázatban szereplı százalékos értékek a megengedett értéktıl való eltérést mutatják.  
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IV.3. Táblázat Energia-megtakarítási intézkedések h atása a főtési rendszer primerenergia igényére  

J T Megtak. HF Megtak. HF+F Megtak. NY Megtak. THSZ Megtak. THSZ+T Megtak. G Megtak. K Megtak.

Derecske Gyermekorvosi rendel ı 1059 298,8 285,2 4,6% 226,7 24,2% 181,5 39,3% 271,6 9,1% 154,2 48,4% 140,5 53,0% 130,1 56,5% 121,9 59,2%

Gyır Híd utcai telephely 8680 222,1 214,9 3,2% 150,8 32,1% 127,8 42,5% 203,3 8,5% 109,0 50,9% 101,8 54,1% 97,5 56,1% 91,3 58,9%

"A" épület 44152 118,4 110,7 6,4% 84,4 28,7% 78,0 34,1% 86,0 27,3% 61,0 48,5% 54,0 54,4% 47,0 60,3% 44,0 62,8%

"B" épület 36241 109,9 102,3 6,9% 93,0 15,4% 82,0 25,4% 80,0 27,2% 68,0 38,1% 61,0 44,5% 53,0 51,8% 50,0 54,5%

"C" épület 29273 160,8 153,2 4,7% 135,0 16,0% 127,0 21,0% 104,0 35,3% 90,0 44,0% 82,0 49,0% 72,0 55,2% 67,0 58,3%

"E" épület 29839 154,3 146,7 4,9% 106,0 31,3% 95,0 38,4% 113,0 26,8% 76,0 50,7% 68,0 55,9% 60,0 61,1% 56,0 63,7%

Rendelıintézet 9968 154,8 147,0 5,0% 106,0 31,5% 90,0 41,9% 118,0 23,8% 76,0 50,9% 69,0 55,4% 60,0 61,2% 56,0 63,8%

"A" ápolási osztály 3119 137,0 129,8 5,2% 100,3 26,8% 83,0 39,4% 116,4 15,0% 76,3 44,3% 69,2 49,5% 64,9 52,6% 60,8 55,6%

"B" ápolási osztály 4664 124,4 117,2 5,7% 82,5 33,7% 69,0 44,6% 110,1 11,5% 67,2 46,0% 60,1 51,7% 56,3 54,7% 52,8 57,6%

Bırgyógyászat 2428 140,9 133,7 5,1% 99,6 29,3% 81,3 42,3% 118,9 15,6% 73,4 47,9% 66,3 52,9% 62,1 55,9% 58,2 58,7%

Elme épület 17637 158,1 151,0 4,5% 126,5 20,0% 114,2 27,8% 134,8 14,7% 107,2 32,2% 100,1 36,7% 95,0 39,9% 88,9 43,8%

Fertızı osztály 3402 159,1 151,9 4,5% 129,1 18,8% 107,3 32,5% 136,1 14,4% 100,8 36,6% 93,7 41,1% 88,5 44,4% 82,8 47,9%

Izotópdiagnosztika 4548 123,6 116,5 5,8% 80,6 34,8% 69,3 43,9% 109,1 11,8% 67,2 45,7% 60,0 51,5% 56,4 54,4% 52,8 57,3%

Labor, gyógyszertár 4563 170,5 163,4 4,2% 134,5 21,1% 113,5 33,4% 140,5 17,6% 100,3 41,2% 93,1 45,4% 87,9 48,4% 82,3 51,7%

Onkológia 8790 104,8 97,7 6,8% 83,7 20,1% 73,2 30,2% 90,3 13,9% 67,2 35,9% 60,1 42,7% 56,6 46,0% 53,0 49,4%

Prosektura 956 175,7 168,6 4,1% 110,4 37,2% 93,7 46,7% 151,6 13,7% 87,6 50,1% 80,5 54,2% 74,9 57,4% 70,2 60,0%

Pulmonológia 7283 191,1 184,0 3,7% 127,9 33,0% 110,9 42,0% 159,7 16,4% 98,6 48,4% 91,5 52,1% 86,4 54,8% 80,9 57,7%

Tüdıszőrı 2160 132,6 125,5 5,4% 92,3 30,4% 76,2 42,6% 112,6 15,1% 69,5 47,6% 62,4 52,9% 58,3 56,0% 54,6 58,8%

5,0% 26,9% 37,1% 17,7% 44,9% 49,8% 53,7% 56,7%Átlagos megtakarítás:
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Főtési rendszer primerenergia igénye - a várható megt akarítás százalékos értéke 
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IV.1. ábra  
Főtési primerenergia megtakarítás várható százalékos értéke 

 
 
 
 
 


