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1. Bevezetés
Épületeink többnyire esztétikai élményt is nyújtanak, de ahhoz, hogy az adott épületben
tartózkodó ember a környezetével, a komfortjával elégedett legyen - azaz jól érezze magátmegfelelı épületet és épületgépészeti rendszert kell kialakítani. Figyelembe kell vennünk
azonban az energia-megtakarításra vonatkozó világszintő törekvéseket is. Az Európai Unió
célul tőzte ki az energiafogyasztás csökkentését. Ennek figyelembe vételével fogadták el a
tagállamok az épületek energiafelhasználásáról szóló 91/2002/EK irányelvet és készítették el
a közös energiapolitika hosszú távú célkitőzéseit, valamint az Európai Uniós
energiahatékonysági akciótervet (2006. október).
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 energiamegtakarítás csökkentésére.

2. Az értekezés célja, probléma felvetés
Az értekezés tárgya kapcsolódik az Európai Unió 91/2002/EK 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 az épület
főtési, légtechnikai, melegvízellátási és a világítási rendszereinek fogyasztását, beleértve e
rendszerek hatásfokát és önfogyasztását. Az aktív szoláris, fotovoltaikus, rendszerekkel és az
épület saját rendszereként üzemeltetett kapcsolt energiatermeléssel nyert energia az
összfogyasztásból levonható.
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Új épületekre, illetve a meglévı épületek lényeges felújítására követelményértékeket
fogalmaz meg az Európai Unió 2002/91/EK direktívája alapján a 7/2006 TNM rendelet. A
rendelet alapján meghatározhatjuk a vizsgált épület energiafelhasználását. A 2002/91/EK
irányelv 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 operatív hımérséklet egy szőkebb tartományban
tartása más épületgépészeti kapcsolást, más szabályozási módot igényel.
Az értekezésemben két különbözı, de egymáshoz logikailag kapcsolódó területen kívánom
téziseimet megfogalmazni, és azokat 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 vizsgáltam
a kórházépületek energiafelhasználását, energetikai auditját.

3. Az új vizsgálati módszer
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
épületenergetikai auditot készítettem. Az elmúlt évek tapasztalatát felhasználva
kifejlesztettem egy új vizsgálati módszert, amely tartalmazza az épület komplett
beüzemelését, energetikai audit készítésének menetét és energetikai optimalizálását.
Elkészítettem a beüzemelés alapmodelljét (1. ábra), melyet korábban több hazai és külföldi
szakirodalomban már publikáltam.
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 el.
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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 haladjanak 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 pl. 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 hálózatnak is
elemei. A beüzemelés során az egyes alrendszerek beüzemelése után el kell végezni az
alrendszerek egymáshoz képest történı beüzemelését, a közös elemek ellenırzését.

Komfort
ellenırzés

Az alrendszerek
beüzemelése
egymáshoz képest

Alrendszerek beüzemelése

Rendszerelemek beüzemelése

1. ábra
A beüzemelés modellje
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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.
A beüzemelés modelljében részletesen megvizsgáltam az alrendszerek beüzemelését is. A
főtési- és hőtési rendszerek tömegárama befolyásolja a hıleadást. Számításokkal határoztam
meg a főtıtest teljesítményének változását a tömegáram függvényében. Bebizonyítottam,
hogy hidraulikai beszabályozással a belsı légállapot javítása mellett energia-megtakarítást is
el lehet érni.
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 így minimális.
Az energetikai auditok készítése során összegyőjtött tapasztalatok alapján meghatároztam
azokat az általános intézkedéseket, amelyekkel energia-megtakarításon kívül jobb belsı
légállapotot lehet elérni.

4. Az értekezés új tudományos eredményei, tézisei
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
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mindig az alsó szintrıl haladhatunk feljebb, az egyre bonyolultabb fázisok felé. Amennyiben
szükséges, a 3. 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
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
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beszabályozással elérhetı energia-megtakarítást (Értekezés 7.3.pont).
tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [1],[3],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11].
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rendszerelemek beüzemelését követı szint
az alrendszerek beüzemelése (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.

2. ábra
A leadott hıteljesítmény a tömegáram függvényében
Az (1) nem-lineáris egyenletbıl a ma →∞ esetben azt kapjuk (2), hogy Qa értékei nem
haladhatnak meg egy szintet, vagyis a tömegáram növelésével a hıleadás csak egy
meghatározott értékig nı.
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(1)

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
 te0 − tb0 

lim Qa = 
 tv0 − tb0 
m →∞
a



 1 + M 
 2 



(2)

A 2. ábra úgy készült, hogy az (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 2. ábrán felrajzolt grafikonok numerikus
számításai során kapott (ma, Qa) értékpárokat felhasználva az illesztendı függvényt a (3)
alakban kerestem.
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f( ma ) =

−1 + ( 1 + A ma )
( ( 1 + A ) B − 1 ) ma

B

(2 B)

(3)

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( ma ) =

0.31891002305067170578 ( −1 +

2

1 + 16.103854740397040026 ma )
ma

(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
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:
tb



Qa  1 −

Qa ( te0 − tv0 )



−
+ te 

ma



ηx =
tb
1−
te0

(5)

A 80/60 °C-os főtési rendszer példájánál maradva 20 °C helyiséghımérséklet mellett az
exergetikai hatásfok összefüggése a tömegáram függvényében:
( η x )( ma ) =

4 Qa( ma ) ( Qa( ma ) − 3 ma )
3 ( Qa( ma ) − 4 ma )

(6)

A hidraulikai beszabályozás alapvetı célja, hogy a 2. 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 energiamegtakarításra 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.
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3. ábra
Helyiséghımérséklet alakulása hidraulikai
beszabályozás elıtt és után

4. ábra
Szakaszos üzemnél elérhetı
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
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 lépésrıllépésre 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.
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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. ábra
Légsebesség eloszlása a beszabályozás elıtt

7. ábra
Légsebesség eloszlása a beszabályozás után

6. ábra
Hımérséklet eloszlása a beszabályozás elıtt

8. ábra
Hımérséklet eloszlása a beszabályozás után

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
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
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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 (Σ A/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
0,3 ≤ ΣA/V ≤ 1,3
ΣA/V ≥ 1,3
ahol

qm = 0,2
qm = 0,086 + 0,38 (ΣA/V)
qm = 0,58

W/m3K
W/m3K
W/m3K

(7)
(8)
(9)

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)
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Fajlagos hıveszteségtényezı megengedett értéke
3

q [W/m K]
0,9

Megengedett

0,8

Tényleges

0,7

Lineáris
(Tényleges)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Σ A/V [m2/m3]

1,5

9. 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.
Primer főtési energiaigény
300,0
250,0

kWh/m2a

200,0
150,0

Megengedett (qb tényleges)

100,0

Lineáris (Megengedett (qb
tényleges))

50,0
ΣA/V

0,0
0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

10. ábra
A vizsgált épületek primer főtési energia igénye

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.
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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.

Energia megtakarítási intézkedések hatása a főtési rendszer primerenergia igényére

Tüdıszőrı

Pulmonológia

Prosektura

Onkológia

Labor, gyógyszertár

Izotópdiagnosztika
Hıtermelı rendszer felújítása
kondenzációs gázkazánnal

Fertızı osztály

Hıtermelı rendszer felújítása
alacsonyhımérséklető
gázkazánnal

Elme épület

Bırgyógyászat

"B" ápolási osztály

Teljes külsı hıszigetelés,
nyílászárók cseréje ill. felújítása
és termoszelepek beépítése

"A" ápolási osztály

Teljes külsı hıszigetelés és a
nyílászárók cseréje ill. felújítása

Rendelıintézet

Nyílászáró cseréje illetve
felújítása

"E" épület
Teljes külsı hıszigetelés

"C" épület

"B" épület

Határoló falak hıszigetelése

"A" épület
Termosztatikus szelepek
beépítése

Híd utcai telephely
Jelenlegi érték

Gyermekorvosi rendelı
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2

EF [kWh/m a]

11. ábra
A vizsgált kórházépületek főtési rendszerének primerenergia felhasználása
különbözı javasolt átalakítások után
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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 (12.ábra).

6/c. Számos kórházépület energetikai vizsgálata alapján a tényleges belsı hınyereség
mérése és az épületre elvárt hıtechnikai követelmények alapján meghatároztam a
kórház
jellegő
épületekre
javasolt
összesített
energetikai
jellemzı
követelményértékét. A kutatás eredménye a kórházépületek összesített energetikai
jellemzıjének követelményértéke:
ΣA/V ≤ 0,3
0,3<ΣA/V ≤ 1,3
1,3<ΣA/V

EP=189
EP=173*ΣA/V + 120
EP=345

kWh/m2 a
kWh/m2 a
kWh/m2 a

(11)
(12)
(13)

Összes primer energiafelhasználás megengedett értéke
400
350

2

Ep[kWh/m a]

300
250
200
150
Lakóépület
100

Oktatási épület
Irodaépület

50

Kórház

0

Σ A/V
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

12. ábra
Kórházak összes primer energiafelhasználásának javasolt megengedett
értéke és annak kapcsolata más funkciójú épületekkel
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5. Az értekezés eredményeinek hasznosítási lehetıségei
1. 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. Ilyen győjtemény
korábban az épületgépész tervezıknek nem állt rendelkezésére.
2. 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. Módszert adtam a légtechnikai
beszabályozás során lépésrıl-lépésre elvégzendı feladatokra, amely a gyakorlatban
közvetlenül hasznosítható.
3. A 7/2006 TNM rendelet meghatározza azokat a követelményeket és számítási algoritmust,
amellyel a hazai vizsgálatot el kell végezni. A megadott rendeltetések között nem
szerepelnek a kórházépületek, ezeket jelenleg az „egyéb funkciójú épületek” közé lehet
sorolni. Kidolgoztam a kórházépületek összes primer energiafelhasználásának javasolt
megengedett értékét, melyet a tervezési és a tanúsítási folyamatban a mérnökök
közvetlenül használhatnak.
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