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Előszó
Ez a dokumentum energetikai tanácsadók kiképzéséhez szükséges alapvető információkat tartalmaz.
A tervezett résztvevők helyi önkormányzatok első vonalbeli munkatársai és az energiahatékonysági
tanácsadók, akik a ComAct projekt keretében többlakásos házakkal kapcsolatos kísérleti esetekkel
foglalkoznak. Mivel előreláthatólag nem minden résztvevő lesz gépészmérnök vagy egyéb mérnök,
mindössze alapvető ismeretekre lesz szükség az energiafogyasztás és energiahatékonyság témájában.
A több részre bontott képzés tervezett időtartama 18-20 óra, de ez szükség szerint módosítható.
Az elején meghatározzuk a jogi és épületgépészeti hátteret, majd részletesen bemutatjuk az energiaárak
alakulását befolyásoló folyamatokat. Az alábbi fejezetek a következő típusú beavatkozások szerint vannak
felosztva: egyszerű beavatkozások, illetve az épület burkolatával, a fűtési rendszerrel, a háztartási melegvíz
előállításával és az elektromos energiával kapcsolatos beavatkozások. Minden csoporthoz megadjuk az
alapvető információkat, ideértve az energiahatékonyság aktuális helyzetét és lehetséges javításait, és
amennyiben szükséges, további tudnivalókat is. A részletes tájékoztatás célja biztosítani, hogy a résztvevők
teljes mértékben tisztában legyenek az említett előnyökkel és hátrányokkal minden egyes beavatkozás
tekintetében, ám ugyanakkor ne árasszuk el őket fölösleges információkkal.
Mivel a befektetési összegek és megtérülési idők a helyi körülményektől, a piaci áraktól és az egyes épületek
állapotától függnek, nem számszerűsítettük ezeket.
Ezt a képzési anyagot nem energetikai auditoroknak szánjuk, mivel ők alapos szaktudást kell szerezzenek,
és ennek részeként már birtokában vannak a jelen dokumentumban ismertetett információknak.

Energetikai tanácsadóknak szánt oktatóanyagok|01

1
Bevezetés

A megfizethető energiához való hozzáférés a szociális és gazdasági fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések
egyik kulcsfontosságú szempontja. Másfelől az energia előállítása és felhasználása olyan jelentős környezeti
hatással jár, mint a helyi és a regionális szennyezés, nagyobb léptékben pedig a globális felmelegedés és
éghajlatváltozás. Az energiaellátás biztonságát garantáló és egyúttal a környezetre gyakorolt negatív hatásokat
csökkentő fenntartható fejlődés világszerte kihívást jelent.
Minden típusú épület nagy mennyiségű energiát igényel, ám ez egyúttal jelentős energiamegtakarítást is
lehetővé tesz. A közszférában ennek megfelelően az épületek energiahatékonyságának támogatása céllá
vált mind pénzügyi, mind energiatakarékossági hozadéka miatt. A lakóházak és többlakásos lakóépületek
energiahatékonyságának javítását is növekvő érdeklődés övezi mind a lakástulajdonosok, a lakók és a
közműszolgáltatók, mind pedig a befektetők részéről.
Az energiamegtakarítás mellett az energiahatékonysági fejlesztésekbe történő beruházások számos pozitív
hatással járhatnak a társadalomra nézve, ami közvetlen vagy közvetett pénzértéket is jelent. Ezek az előnyök
társadalmi és makroökonómiai szinten, de az egyes épületek szintjén is alaposan dokumentálva vannak. Ezzel
együtt az épületek tulajdonosai és lakói gyakran nincsenek tisztában ezekkel az előnyökkel, ezért nem vehetők
figyelembe a felújítási tevékenységek megtervezésénél. Éppen ezért a helyi felújítási projektek költséghaszon elemzésében ajánlatos az előnyök strukturált figyelembevétele, mivel így az előnyök és a további
költségmegtakarítások egyaránt megfelelően szemléltethetők.

Lakóépületekben a magas felújítási arány csökkenti a rezsiszámlákat és az ingadozó
energiaáraknak való kitettséget, ezáltal enyhítve az energiaszegénységet. Emellett a
szigetelt falak csökkentik a penészedésből, a huzatból és � zajból fakadó problémákat,
hozzájárulva ezáltal a lakók egészségének és jóllétének megőrzéséhez. Mivel a felújított
épületek esetében könnyebben szabályozható többek között a relatív páratartalom, a
levegő hőmérséklete, az átlagos sugárzó hőmérséklet és a légmozgási sebesség, javul a
lakók hőérzetből fakadó kényelme is.
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1. Ábra - Az energiahatékonyság javításának számos előnye
Az energiahatékonyság növelésének hosszú távú előnyei közé tartozik a szennyezés csökkentése és az éghajlatváltozás
lassítása. Habár az energiahatékonyság fontos célkitűzés, nem keverendő össze az energiával kapcsolatos költségek
csökkentésének igényével. Ez utóbbi az életmódot érintő változásokat is kíván, például hatékony megoldásokat a
szobahőmérséklet szabályozásban, vagy a beltéri klíma és világítás kialakításában.
Az energiahatékonyság javítása a beavatkozás típusától függően közvetlenül is többféle hasznot eredményezhet, mint
•
•
•
•
•
•
•

Az emelkedő energiaárak jelentette pénzügyi nyomás enyhítése
Az energiabiztonság javítása
Beruházás az energiaellátás biztosításába
A légszennyezés és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkahelyek bővítése
Pénzügyi megtakarítás a nemzeti és önkormányzati kiadásokban, valamint
A gazdasági versenyképesség javítása

A saját maguk és a társadalom egésze számára elérhető előnyök és juttatások teljes
kínálatáról megfelelő tudással rendelkező lakástulajdonosok nagyobb valószínűséggel
fogják támogatni a mélyreható felújítási intézkedéseket. Az energetikai tanácsadóknak
kulcsfontosságú szerepük van ebben az összefüggésben, mivel számszerűsíthető
információkkal szolgálnak a különböző felújítási intézkedések további előnyeiről és arról,
hogy miként lehet megvalósítani a legnagyobb értéket.
A felújítási tevékenységek pozitív hatásait a levegőminőség, a nedvesség és a légzárás átfogó, az előtte és az
utána állapotot egyaránt nyomon követő megfigyelésével lehet szemléltetni. A megnövekedett hőteljesítmény
– és, amennyiben lehetséges, az egészségre gyakorolt hatások – vizuális ábrázolása segít kézzelfoghatóbbá
tenni a felújítás előnyeit. Az energiatakarékos felújítás és a jobb életminőség közötti érzelmi kapcsolat
megteremtése a felújítási intézkedések népserűségének növekedéséhez vezethet1.
A lakossági energiafelhasználás hatékonyságának fejlesztése nagymértékben javíthatja az érintett lakosság
életkörülményeit, hiszen az energia költségeit és a széndioxid-kibocsátást is csökkenti. A szükséges beavatkozások
erősen függnek az egyes lakóépületek méretétől, szerkezetétől és elhelyezkedésétől, az építés technológiájától és
a külső térelhatárolóktól, valamint a lakók rendkívül változatos életmódjától – ez pedig megnehezíti a lehetséges
beavatkozások egységes kategorizálását és elemzését. A többlakásos lakóépületek esetében azonban lehetséges
olyan tipológiát felállítani, amely megkönnyíti az energiahatékonyságot növelő beavatkozások elemzését.
1

BPIE. 2020. Health and wellbeing benefits in owner-occupied buildings.
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2
Jogi
környezet

Globálisan az épületek teszik ki a teljes végső energiafelhasználás egyharmadát és a teljes áramfogyasztás felét,
továbbá a széndioxid-kibocsátásnak is körülbelül az egyharmadáért felelősek. A Nemzetközi Energiaügynökség
szerint ahhoz, hogy a világ hőmérsékletének emelkedését 2°C alá szorítsuk, az épületek energiafogyasztását
80%-kal kell csökkenteni 2050-re.
Egy ilyen ambiciózus cél elérése nem valósítható meg alaposan kidolgozott jogi keretek nélkül, úgy országos, mind
nemzetközi szinten. Erre azért van szükség, hogy az energiafogyasztással és -hatékonysággal foglalkozó minden
érintett személy ugyanazt a megközelítést és módszertant használja a hőveszteség és hőelnyelés, valamint az
energiaosztályok és épületbesorolások meghatározásához. Ez különösen a megújuló energiaforrások esetében
egyre fontosabb, ahol több különböző energiaforrást kombinálnak a kereslet kielégítése céljából.
Külön dokumentumok készültek azért, hogy megkönnyítsék a berendezések, például a kazánok és egyéb háztartási
gépek vásárlásával és beszerelésével kapcsolatos döntéseket. Ez komoly segítséget nyújt a szakmai tudással nem
rendelkező végfelhasználóknak ahhoz, hogy valóban azt vásárolják, amire szükségük van. Ezenkívül nemzetközi
normák enyhítik a ratifikáló országok közötti különbségeket is, megkönnyítve ezzel a kereskedelmet és a cserét.
Az energiahatékonysággal foglalkozó jogi dokumentumoknak több csoportja létezik:
•
•
•
•
•

Nemzetközi és országos szabványok
EU irányelvek
Országos törvények
Országos szabályozások és rendeletek
Országos stratégiai dokumentumok és tanulmányok

A szabványok közül az ISO 52000 a legfontosabb. Mielőtt ezt a csoportot közzétették, egy sor más szabvány
foglalkozott a hőveszteség és a hőnyereség kiszámításával, a szellőzéssel és a légkondicionálással, valamint az
épületek tanúsításának kérdésével. Az „Épületek energetikai teljesítőképessége. Átfogó kiértékelés. 1. rész:
Általános keretrendszer és eljárások (ISO 52000-1:2017)” című elsődleges dokumentum köré szerveződő ISO
52000 szabványcsalád kibocsátásának célja felgyorsítani a hatékony energiafelhasználásra való átállást a globális
építési piacon. A fűtéstől, hűtéstől, a szellőztetéstől és az intelligens vezérléstől az energiafelhasználó vagy
-termelő készülékekig a sorozat segítséget nyújt az építészeknek, a mérnököknek és a szabályozóknak ahhoz,
hogy felmérhessék az új és a meglévő épületek energiahatékonyságát. Az ISO 52000 szabványsorozat lehetővé
teszi az épület teljes energiateljesítményének kiértékelését. Ez azt jelenti, hogy a technológiák tetszőlegesen
kombinálhatók a kívánt energiateljesítmény elérése céljából, a lehető legalacsonyabb költségek mellett.
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Az ISO 52000 sorozat átfogó módszert tartalmaz az energiateljesítmény kiértékelésére, amelyet az épületekben
a fűtéshez, hűtéshez, világításhoz, szellőztetéshez és háztartási melegvízhez használt elsődleges energia
összegeként határoz meg. Segítségével felgyorsítható az energiahatékonyság javítása, illetve az új anyagok,
technológiák és megközelítések felhasználása az épülettervezésben, a kivitelezésben és a menedzsment
során. Az épületek energiatakarékossá tételét kiváló minőségű építőanyagok és egyéb kapcsolódó termékek
felhasználásával, továbbá a csúcstechnológiás műszaki rendszerek és megújuló energiaforrások alkalmazásával
lehet elérni. A kulcs mindehhez a rendszerszerű megközelítés, amely az energiahatékonyságot a rendszerek, a
felhasználók és a változó éghajlati körülmények közötti dinamikus interakciók figyelembevételével értékeli ki. Az
átfogó EPB szabványt (ISO 52000-1) egy sor egyéb szabvány egészíti ki, melyek a fűtés, a hűtés és az építőelemek
teljesítményének kiszámítására vonatkozó módszereket, továbbá az energiateljesítményre vonatkozó mutatókkal,
kiértékelésekkel és tanúsítványokkal kapcsolatos további információkat tartalmaznak.
Az épületek energiateljesítményének növelése érdekében az EU jogalkotási keretet hozott létre, melynek részét
képezi az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU (EPBD) irányelv és az energiahatékonyságról
szóló 2012/27/EU irányelv is. Ezek együttes célja olyan politikák támogatása, amelyek 2050-re egy rendkívül
energiahatékony és karbonsemleges épületállományt valósítanak meg, továbbá egy stabil befektetési környezet
kialakítása és annak lehetővé tétele, hogy a fogyasztók és a vállalkozások megalapozottabb döntéseket
hozhassanak az energiatakarékossággal kapcsolatosan.
Az energiahatékonysággal kapcsolatos szabályoknak az országos építési szabályzatokba való bevezetését
követően egy átlagos épület mára mindössze fele annyi energiát fogyaszt, mint elődje az 1980-as években.
Mindkét irányelvet módosították 2018-ban és 2019-ben, a „Tiszta energia minden európainak” jogalkotási
javaslatcsomag részeként. Az EPBD módosításáról szóló irányelv (2018/844/EU) új elemeket vezet be, és
határozott politikai jelzést küld az EU elkötelezettségéről az iránt, hogy a technológiai fejlesztések alkalmazásával
modernizálja az épületszektort, és felgyorsítsa a felújítások ütemét.
2020 októberében az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) részeként a Bizottság bemutatta a
Felújítási Hullám (Renovation Wave) néven ismert stratégiáját. A stratégia az épületek felújításának tempóját
felgyorsító szabályozási, finanszírozási és felhatalmazási intézkedéseket tartalmaz. Célja, hogy 2030-ig legalább
megduplázza az éves energiafelújítási arányt, és szorgalmazza a mélyreható felújításokat.
Az EPBD felülvizsgálata tehát a Felújítási Hullám lényeges része, mivel a központi célokra összpontosít, miközben
hozzájárul az épületek karbonsemlegességének eléréséhez, összhangban az Európai Zöld Megállapodásba
foglalt klímacélokkal. Az EPBD politikai és támogató intézkedések széles körét öleli fel. Célja, hogy segítséget
nyújtson az uniós tagországoknak az épületek energiahatékonyságának és a meglévő épületállomány általános
kondíciójának javításához.
A Bizottság egy sor ajánlást is közzétett az új szabályoknak az épületfelújításra ((EU) 2019/786) és az épületek
korszerűsítésére ((EU) 2019/1019) vonatkozó aspektusairól. Emellett az EPBD támogatása céljából szabványokat
és kísérő technikai jelentéseket is kibocsátottak, melyeket együttesen az épületek energiateljesítményére
vonatkozó szabványokként, avagy EPB-szabványokként ismerünk. Ezeket az Európai Szabványügyi Bizottság
(CEN) kezeli.
Egy másik fontos EU-s irányelv a 2017 júliusában elfogadott, a 2010/30/EU irányelv helyébe lépő, az
energiahatékonysági címkézésről szóló (EU) 2017/1369. európai parlamenti és tanácsi rendelet. Az új címkézési
rendelet visszaállítja az eredeti A-G címkézési skálát, és a piacfelügyelet támogatására létrehoz egy közös
terméknyilvántartási adatbázist. A régi címkézés újraalkalmazása összesen 15 termékcsoportra vonatkozik,
melyek tartalmazzák a legtöbb energiát fogyasztó háztartási készülékeket is, többek között a hűtőszekrényeket
és a mosógépeket. 2019. január 1-jétől a beszállítóknak, vagyis a gyártóknak, importőröknek és meghatalmazott
képviselőknek be kell jegyezniük az energiacímkét igénylő készülékeiket az európai energiafogyasztási
termékadatbázisba (EPREL), mielőtt értékesítik azokat az európai piacon.
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Az országos törvények, szabályozások és rendeletek szinte minden esetben a nemzetközi normákat és az EU
irányelveket követik. Ugyanakkor az országos szabványok helyi érvényű mellékleteket is tartalmazhatnak, mint
amilyen a hőveszteségek és hőelnyelések kiszámításához használt helyi éghajlati és inszolációs adatok.
Ez a jogi keret elősegíti az egész folyamat átláthatóságát, a tervezéstől, fejlesztéstől és gyártástól az energetikai
berendezések telepítéséig. Ily módon a gyártók tisztában lehetnek a piaci igényekkel, míg a végfelhasználók
valóban olyan berendezéseket és eszközöket telepíthetnek, amelyek megvalósítják a kívánt célokat.
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3
Műszaki
háttér

A hőveszteség és a hőelnyelés kiszámításához használt algoritmusokat az ISO 52000 sorozat tartalmazza. Ez
a sorozat tartalmazza továbbá a hővisszanyerésre, szellőzésre, légkondicionálásra, világításra és háztartási
melegvízellátásra vonatkozó összes többi számítást és ajánlást is. A számítások alapja:
• Épületauditok során gyűjtött adatok (pl. az épület méretei és a környezeti árnyékolás)
• Az építéshez használt anyagokkal kapcsolatos adatok (pl. hővezető képesség és sűrűség)
• Éghajlati adatok (pl. hőmérsékleti és inszolációs értékek)
Az éghajlati viszonyokra vonatkozó adatokat általában országos szintű dokumentumokban teszik közzé, például
rendeletek mellékletében, mivel ezek országonként eltérőek. Szükség esetén egy ország több éghajlati zónára
osztható, fokozva a számítások pontosságát és megbízhatóságát.
A hőveszteség és a hőelnyelés kiszámítása, valamint az épület energiateljesítményéről való jelentéskészítés
összetett feladat, amely a jelen dokumentumban tárgyaltnál sokkal részletesebb tudást és tájékozottságot
igényel. Ezeket az információkat az energetikai auditorok és a mérnökök használják, és ismeretük az energetikai
tanácsadók számára nem feltétlenül szükséges. Ebben a dokumentumban csak olyan információkat osztunk
meg, a lehető legegyszerűbb formában, amelyekre az energetikai tanácsadóknak feltétlenül szükségük van
ahhoz, hogy pontosan megértsék a legfontosabb beavatkozások és koncepciók mibenlétét.

3.1 A többlakásos társasházak típusai
Az építkezés az idők folyamán folyamatosan fejlődik. Az új anyagok és építési technikák változásokhoz vezetnek,
a természeti erőforrások és a munkaerő költségei pedig folyamatosan ingadoznak. Az építészeti fejlesztések
és újítások, az ízlés és a vagyoni helyzet változásai, valamint a strukturális károk, illetve az egészséget és
biztonságot érintő negatív hatások korrekciói mind hatással vannak az épületek tervezésére és kivitelezésére.
A mozgatórugók gyakran gazdasági (pl. a költségek minimalizálása vagy a versenyképesség növelése),
adminisztratív vagy jogi (pl. az építési követelmények változása) alapokon nyugszanak. A közelmúltban az
energiafogyasztás csökkentése és az energiahatékonyság javítása kiemelt prioritássá vált.
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Az épületek energiahatékonysági teljesítményét számos tényező alakítja. Az épület geometriája
meghatározó az energetikai tulajdonságok szempontjából, mivel a hőátadási veszteség arányos a külső
térelhatárolók felületének méretével. Egy adott épület külső térelhatárolóinak – pl. a tető, külső falak,
nyílászárók – hőszigetelő képessége jelentős mértében függ az épület korától és méretétől. Bizonyos
időszakokban épített lakóépületeken pedig további külső tényezők korlátozhatják a külső térelválasztókon
elvégezhető energiahatékonysági beavatkozásokat, pl. örökségi védettséget élvező homlokzati elemek
nem engedik meg az utólagos külső hőszigetelést.

2. Ábra - Az épülettípusok és besorolások sematikus ábrázolása. Balról jobbra: többlakásos társasház,
sorházszerű tömbben elhelyezkedő többlakásos épületek, többlakásos lakótömbök, toronyházak
Az európai országok különböző megközelítések szerint értékelik a többlakásos lakóépület-típusok
energiateljesítményét. A legtöbb megközelítést az energiahatékonyság elemzésénél és az épületállomány
modellezésénél is alkalmazzák. Emellett az épülettipológiák alkalmazása leegyszerűsíti az adatgyűjtést, így
az energiatanúsítványokkal kapcsolatos eljárások minőségét is javítja. A lakóépület nagyszámú adatának
részletes vizsgálata helyett (amely külön kiterjed a falvastagságra, építőanyagokra, a közművezetékek hosszára
és szigetelésére stb.) a tanúsítványi eljárások során az értékelő az adott típusra jellemző általános értékeket
vehet alapul. Az egyes megközelítések két szempontból egységesek: mindegyikben alapvető fontosságú az
épület kora (pl. az építés évtizede) és típusa (pl. lakótömb vagy toronyház).
Az adott ország köz- és lakóépületekre vonatkozó épülettipológiája általában a nemzeti épületenergetikai vagy
energiahatékonysági stratégia, vagy ahhoz hasonló stratégiai dokumentum függeléke. Ennek megfelelően a
középületeket és lakóépületeket áttekintő tipológiák és osztályozások országonként eltérőek. Az eltérések
mértéke pedig nagyban függ az adott ország történelmétől, földrajzi jellemzőitől, valamint a hagyományosan
és újabban alkalmazott építési technológiáktól.
A tipológia kialakítása során általában felmérés készül a jellemző épülettípusokról, amely tartalmazza az
épület külső térelválasztóinak pontos leírásához és számszerűsítéséhez szükséges paramétereket, valamint
a hőkibocsátási veszteség kiszámításához és az energiahatékonyság megbecsüléséhez szükséges adatokat.
Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a legrészletesebben kidolgozott épülettipológia sem képes
valamennyi épületet és épülettípust tökéletesen megjeleníteni. Minden esetben akadnak kivételek, pl. a
különleges történelmi vagy építészeti értéket képviselő épületek. Egyes országok részletes épülettipológiái
szabadon elérhetőek letölthető elektronikus formátumban, más esetekben azonban csak a hőveszteségszámításokra vonatkozó alapadatok hozzáférhetőek.
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3.2 Külső térelhatárolók
A külső térelhatárolók (külső falazat, padlózat és tető) jelentik a határt az épület belső tere és a külvilág
között. Lehetővé teszik a beltéri klíma és környezet szabályozását. A külső falazaton, tetőn és padlózaton túl
ide tartoznak még a nyílászárók, a tartófalak és a szigetelőelemek is. Ha a külső térelhatárolók nem megfelelő
állapotúak, minden más energiahatékonysági beavatkozás – pl. a fűtési rendszer megújítása – kárba vész. A
külső felületeken jelentkezhet ugyanis az épület hőveszteségének egy jelentékeny része.
Ez a kategória nem csupán egy komponenst takar, hanem több, egymástól független elemből áll össze. Egy
elem felújítása vagy cseréje is eredményezhet energiamegtakarítást, de sokszor csak minimális mértékben. A
jelentős megtakarításhoz szükséges lehet több vagy akár valamennyi elem felújítása, hogy a külső térelhatároló
rendszer egésze energiahatékonyan működjön.
25%

10-20%

30-40%

10-20%

10-20%

3. Ábra - Egy lakóépület hőveszteségének jellemző eloszlása
A régebbi épületek tervezése idején a háztartási energia lényegesen olcsóbb volt, ennek megfelelően a falak,
tetők és nyílászárók vékonyabb szigetelést kaptak, és az épületek összességében kevésbé energiahatékonyak.
Manapság az eszközök széles választéka áll rendelkezésre a külső térelhatárolók minőségének javítására, ezzel a
hőveszteség csökkentésére. A megfelelő beavatkozások az épület korától és típusától függnek, a leggyakrabban
alkalmazottak közt megjelenik a falak, tetők és fűtetlen helyiségek fölötti padló hőszigetelése, illetve a régi
nyílászárók cseréje. Az épület alapzata fölötti padló általában nem igényli a hőszigetelő réteg megerősítését, az
ugyanis nagyon pénz- és munkaigényes folyamat, ami csekély haszonnal jár. A lakóépületek sokfélesége miatt a
megfelelő beavatkozáscsomag műszaki tartalma nagyon különböző lehet (pl. hőszigetelő réteg elhelyezése a fal
belső vagy külső oldalán).
A hőszigetelés működésének megértéséhez érdemes tisztában lenni a hőáramlás három alapvető
mechanizmusával, melyek a hővezetés, az áramlás és a hősugárzás. A hővezetés azt takarja, ahogy a hő az
anyagokon belül terjed: amikor a kiskanalat a forró kávéba helyezzük, hamar megérezzük, ahogyan a kanál fémje
a kezünkig vezeti a kávé hőjét. Az áramlás arra utal, ahogy a hő folyadékban vagy gázokban terjed: a könnyebb
meleg levegő a szobában felfelé áramlik, míg a sűrűbb hűvös levegő lesüllyed. A sugárzó hő egyenesen terjed,
mindent melegít, ami a sugárzás útjába esik és elnyeli annak hőenergiáját.
A legtöbb hőszigetelő anyag úgy működik, hogy lelassítja az épület anyagában vezetett hő terjedését, egy kisebb
részük pedig a hőáramlást fékezi meg. A sugárzást gátló anyagok általában nem számítanak a szigetelőanyagok
közé, a hőtükröző rendszerek lényege a sugárzó hőből származó hőnyereség csökkentése. A hatékony
működéshez a hőtükröző felület előtt nyílt térnek kell lennie.
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A konkrét mechanizmustól függetlenül a hő a melegebbtől a hűvösebb területek felé áramlik addig, amíg
a területek hőmérséklete ki nem egyenlítődik. Az épületek esetében ez azt jelenti, hogy télen a hő a fűtött
helyiségekből a szomszédos fűtetlen padlások, garázsok és pincék, valamint a külvilág felé halad. A hő áramlik
az épületen belül, az egymástól különböző hőmérsékletű helyiségek között is. Amikor pedig légkondicionálás
szükséges, a hő a külső forróságból halad a belső terek felé.

3.3 Energiahatékonyságot javító beavatkozások
Az egyes épületek esetében az optimális beavatkozás függ az épület típusától, korától, állapotától, illetve a lakók
számától. Lehet szó egyszerű, alacsony költségű vagy pedig komplex, gyakran jóval költségesebb beavatkozásról.
Ezek célja többféle lehet:
•
•
•
•
•

Külső térelhatárolók
Fűtési rendszerek
Háztartási melegvíz
Áramfogyasztás
A viselkedést érintő intézkedések

A beavatkozásokra vonatkozó javaslat sokszor könnyen megalkotható és kivitelezhető (ilyen pl. a külső falak
hőszigetelése, a nyílászárók cseréje), mások azonban részletes felmérést és jelentős beruházást igényelnek (pl.
hőszivattyúk telepítése a fűtés és hűtés biztosítására, és a vízmelegítő rendszer hatékonyságának javítására).
Az optimális beavatkozási terv kidolgozása általában összetett és erőforrás-igényes feladat, amely nem csak
mérnöki vagy épületgépészeti, hanem alapos jogi és viselkedésbeli ismereteket is megkövetel.

Napkollektor

Tripla panel,
dupla
hőszigetelés

Szigetelés

Levegő
beszívása

Levegő
kifújása
Friss levegő

Levegő
beszívása

Levegő
kifújása

Elhasznált levegő

Hőcserélő
Talajszintű hőcserélő

4. Ábra - Az épületekben végrehajtható beavatkozások sematikus ábrázolása
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Egyes esetekben jól összeállított beavatkozáscsomag mellett az energiafogyasztás jelentősen csökkenhet, és
az alacsonyabb energiaszükséglet egy része megújuló forrásokból is biztosítható, amely akár helyben vagy a
közelben is előállítható. Így akár kimagasló energetikai teljesítményűvé, azaz közel nulla energiafogyasztásúvá
is alakítható egy lakóépület.

Beavatkozáscsomag

Összetettség szintje

Hatása és előnyei

Külső térelhatárolók

Egyszerű vagy közepes

Hőérzet és életminőség javulása, pénzügyi
és energiamegtakarítás, az ingatlan
értéknövekedése

Fűtési rendszerek

Közepesen összetett
vagy összetett

Hőérzet, komfortérzet és életminőség javulása,
pénzügyi és energiamegtakarítás, az ingatlan
értéknövekedése

Háztartási melegvíz

Közepesen összetett

Javuló komfortérzet és életminőség,
pénzügyi és energiamegtakarítás

Elektromos rendszerek

Egyszerű vagy összetett

Pénzügyi és energiamegtakarítás,
az energiafelhasználás szintkének jobb
ellenőrizhetősége

Viselkedésbeli

Egyszerű

Pénzügyi és energiamegtakarítás

1. Táblázat - Energiahatékonyságot javító beavatkozások többlakásos társasházak esetében
Figyelembe kell venni emellett azt is, hogy az épület energiahatékonysága a hőfejlesztő és –elosztó rendszer
típusától is függ. Ezek a berendezések más elemeknél gyakrabban igényelnek felújítást vagy teljes cserét, így az
építés éve keveset mond el a fűtési rendszer minőségéről. Ez hangsúlyozottan igaz a több különböző energiaforrást
is használó épületek esetében (pl. ahol az egyes lakások lakói választhatnak a távfűtés, az elektromos fűtőelemek
vagy a gázfűtés között).

3.4 Energiaárak
Az energiaár az egyik legfontosabb tényező az energiafelújításba történő beruházások megtérülési rátájának
kiszámításához. Az ár országonként eltérő, az üzemanyag rendelkezésre állásától, az adóktól, a hatályos
szabályozásoktól és a szállítási/forgalmazási költségektől függően. Az üzemanyagok két fő csoportját a fosszilis
tüzelőanyagok és a megújuló energia adják. Miközben az EU és az országos klímapolitikák célja a fosszilis
tüzelőanyagok fokozatos kivezetése, sok országban ezeket viszonylagos olcsóságuk miatt továbbra is használják
energiaforrásként, főleg a helyiségek kifűtésére – bár a megújuló energiaforrások ára folyamatosan csökken.
A távfűtéshez használt energia és a fűtéshez és az elektromos készülékek működtetéséhez használt elektromos
áram ára az előállításához felhasznált forrástól és számos egyéb tényezőtől függ. Mindkettő származhat fosszilis
tüzelőanyagokból, megújuló energiaforrásokból vagy a kettő kombinációjából.
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Tüzelőanyag

Fűtőérték

Szén, antracit

6.60-9.05 kWh/kg

Szén, lignit

3.90-4.90 kWh/kg

Nehéz fűtőolaj

11.60-11.80 kWh/kg

Könnyű fűtőolaj

12.20-12.50 kWh/kg

Cseppfolyósított földgáz (LPG)

12.75-15.35 kWh/kg

Földgáz

11.65-15.30 kWh/Sm3

Pellet és faforgács

4.30-5.00 kWh/kg

Fa brikett

4.50-5.50 kWh/kg

Száraz tűzifa

3.60-4.45 kWh/kg

2. Táblázat - Különböző tüzelőanyagok fűtőértékének áttekintése
Az értékek forrástól, tisztaságtól és feldolgozási technikától függően eltérőek lehetnek. A fa és a szén értékei a
víztartalomtól, a brikettek és a pelletek értékei pedig az összetételtől függően változnak. A fa értékét a fafajta
(puha vagy kemény fa) is befolyásolja.
A 2. táblázat az energiaértékeket és helyi árakat sorolja fel a felsorolt tüzelőanyagokhoz, megkönnyítve az
épületeket érintő energiaárak kiszámítását minden egyes országban. Általában elmondható, hogy a szén és a tűzifa
a legolcsóbb, míg a földgáz és a fűtőolajok ára magasabb. A villamos energia és a távfűtési rendszerekből származó
hő árát más módon határozzák meg, és számos tényező befolyásolja, beleértve az esetleges támogatást is.
Sok esetben a távfűtésre kapcsolt épületekben a számlák összege a lakás alapterületével függ össze. A
közelmúltban épült lakóépületek esetében is ritka a lakásonkénti egyéni hőmennyiségmérés. Ahol ez elérhető,
ott a lakók jellemzően az energiafogyasztás más aspektusait is figyelemmel követik az egyszerűtől a komplex
takarékossági formákig, és törekszenek a magas szintű energiahatékonyságra.
A területi alapú számítás, mely általában a lakások fűtött területét veszi figyelembe, nem ösztönzi a felhasználókat,
lakóket és tulajdonosokat az energiahatékonysági intézkedésekbe való befektetésbe, sem a burkolat és a fűtési
rendszer megfelelő karbantartására. Ez könnyen belátható, hiszen a rezsiszámla változatlan marad, függetlenül
attól, hogy a legegyszerűbb vagy akár a legösszetettebb intézkedéseket hajtják-e végre. Ezekben az esetekben a
lakók általában nem arra törekszenek, hogy kevesebbet fűtsenek, hanem inkább többet szellőztetnek.
A területi alapú számlázásról (€/m2) a tényleges fogyasztáson alapuló számlázásra (€/kWh) való váltás jelentősen
megváltoztatja van a távfűtésre kapcsolt épületekben lakók viselkedését. Az intézkedés arra ösztönzi a
lakókat, hogy csökkentsék az energiafogyasztást, és belátják, hogy indokolt befektetni az energiahatékonysági
beavatkozásokba. Ez az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának általános csökkenéséhez
vezet.
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€/m

2

€/kWh

5. Ábra - A területi alapú számlázásról a tényleges fogyasztáson alapuló számlázásra való váltás arra ösztönzi a
lakókat, hogy kevesebb energiát fogyasszanak
Ez a beavatkozás már bonyolultabb és költségesebb is, mivel sok épületben nehézkes vagy nem lehet egyéni
hőmennyiségmérőt telepíteni a csővezetékrendszer átalakítása nélkül. A fűtőrendszer fővezetékei az épület
valamennyi lakásán vertikálisan áthaladnak. Emiatt az egyéni hőmennyiségmérés sokszor nem oldható meg az
épület teljes fűtési rendszerének újratervezése nélkül.
Ha a területi alapú számlázás marad az egyetlen opció (lásd: 6. ábra), a lakók a végrehajtott intézkedésektől
függetlenül ugyanannyit fizetnek, mivel a lakás területe nem változik. A legtöbb kelet-európai országban
a távfűtés-szolgáltatók erősen befolyásolják az árképzési rendszert, és előfordulhat, hogy nem hajlandóak
fogyasztásalapú számlázásra váltani. Ez a komoly beruházást igénylő energiahatékonyságot javító intézkedések
egyik fontos akadálya lehet a régióban.
A fűtésre felhasznált energiafogyasztás az egész épületre nézve is mérhető, és ez alapján igazságos és
takarékosságot ösztönző pénzügyi modellt lehet kidolgozni. A 7. ábra egy ilyen modellt mutat be egycsöves és
kétcsöves fűtési rendszerekhez. Egycsöves rendszer esetén elkerülőcsatornákat kell telepíteni a melegvízkörbe.
Mivel a csatornák a fűtőtestek közelében helyezkednek el, a melegvíz a következő fogyasztóhoz kering, amikor
egy termosztatikus szelep csökkenti vagy lezárja az áramlást a fűtőtestben. A hőenergia-fogyasztás épületszinten
történő mérésével minden lakó felelőssé válna az energia hatékony felhasználásáért. Ez arra ösztönzi a lakókat,
hogy befektessenek az energiahatékonysági intézkedésekbe, és igyekezzenek jó állapotban tartani az épületet,
mert ezáltal növekszik a komfortérzet, csökkennek a rezsiköltségek és tisztább lesz a levegő, ami hosszú távú
változásokhoz vezet a viselkedésben.

Hőcserélő
Keringetőszivattyú

Hőszabályozó szelep

Keringetőszivattyú

Hőcserélő

Megkerülő

6. Ábra - Egycsöves (balra) és kétcsöves (jobbra) fűtési rendszer hőmennyiségmérő nélkül
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Központi
mennyiségmérő

Központi
mennyiségmérő

Keringetőszivattyú
Keringetőszivattyú
Hőcserélő
Hőszabályozó szelep

Megkerülő

Hőcserélő

Hőenergiaköltség-elosztók

7. Ábra - Egycsöves (balra) és kétcsöves (jobbra) fűtési rendszer hőmennyiségmérővel az épület szintjén
Ezzel együtt továbbra is lehetséges, hogy egyes lakók felelőtlenül járnának el, ami végül az egész épület
fogyasztási és fűtési költségeire hatással lesz. Ilyen esetekben a fűtőtestekre telepített hőenergiaköltségelosztókkal lehetne szabályozni a hőenergia-fogyasztást az egyes fűtőtestek szintjén.

8. Ábra - Hőenergiaköltség-elosztók

A fogyasztásra vonatkozó adatokat manapság vezeték nélküli hálózaton keresztül át lehet vinni egy központi
vezérlőegységbe, amely könnyűszerrel beazonosítja a felelőtlen felhasználókat. Ezt a rendszert hőszivárgás és a
berendezések hibás működése esetén is használni lehet.
A lehető legjobb megoldás az lenne, ha a hőfogyasztást egyedileg, a lakások szintjén mérnék, lásd a 9. ábrát. Ezt
a rendszert leginkább az újonnan épített épületekben alkalmazzák.
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Lakás
hőmennyiségmérője

Hőszabályozó szelep

9. Ábra - Kétcsöves fűtési rendszer hőmennyiségmérővel a lakások szintjén

3.5 Előnyök
Az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása, azok komplexitásától függetlenül, energiát és pénzt takarít
meg. Az energiafelhasználással kapcsolatos előnyöket általában részletes energetikai auditok keretében
állapítják meg, míg a pénzügyi előnyöket az energiamegtakarítás és az energiaárak alapján számítják ki. Mivel
minden épülethez számos intézkedés javasolható, a megfelelő előnyöket táblázatban lehet összefoglalni (lásd
a 3. táblázatot).

Beavatkozás

Befektetés

Megtaka-rított
hőenergia

Megtaka-rított
elektromos
áram

Megtaka-rított
hőenergia

Megtaka-rított
elektromos áram

Konkrét
megtaka-rítások

Megtérülési
idő

€

kWh/év

kWh/év

€/év

€/év

kWh/€

év

Előnyök

1. Intézkedés
2. Intézkedés
3. Intézkedés
ÖSSZEFOGLALÁS

3. Táblázat - A javasolt beavatkozásokkal kapcsolatos energiahatékonysági és pénzügyi előnyök áttekintése
Mint látható, egyes intézkedések hőmegtakarítást, mások elektromosenergia-megtakarítást eredményeznek,
ismét mások pedig mindkettőt. A 3. táblázat szerint szervezett adatok a legfontosabb energiafogyasztási
és pénzügyi mutatók világos áttekintését kínálják. Ezenkívül lehetőség van a forgatókönyvekbe gyűjtött
beavatkozások egyszerű kombinációjára és a forgatókönyvek megtérülési arányainak kiszámítására. Annak
ellenére, hogy a táblázatot kizárólag energetikai auditorok jogosultak kitölteni, a lakók számára is könnyen
érthető adatokat tartalmaznak. A számok alapján megfontolt döntéseket hozhatnak az energiahatékonysági
beavatkozásokba való befektetésekről.
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4
Egyszerű
beavatkozások

Az egyszerű beavatkozások szinte valamennyi lakó számára könnyen hozzáférhetők és megvalósíthatók, és
nem igényelnek sem kifinomult műszaki ismereteket, sem anyagi ráfordítást.
Ezek közé tartozik például a huzatmentesítés, amely a pénz és energia megtakarításának egyik legolcsóbb és
leghatékonyabb módja bármilyen típusú lakóépületben. A szellőzés szabályozása csökkenti a páralecsapódást
és a nedvesedést, hiszen a lakó így akkor enged be friss levegőt, amikor az valóban szükséges. A huzat azonban
szabályozatlan, a kinti hideg levegő beáramlása miatt komoly hőveszteséget okoz. A lakás huzatmentesítése a
nem kívánt rések eltömítését jelenti, így a hideg levegő kint, a meleg bent marad. Így a belső terek befűtése
kisebb energiafogyasztással jár, ami a pénzügyi előny mellett a lakást is komfortosabbá teszi.

10. Ábra - Az ablakok és a padló huzatmentesítése

A huzatmentesítést általában EPDM gumiból készült öntapadó szalagokkal végzik, amely egy kivételesen tartós,
formáját évekig megtartó elasztomer. Mivel a szalagot számos különböző profilban (pl. E és C) és méretben
gyártják, sokféle ablakkerethez és ajtóhoz alkalmazható. Vannak poliuretánból és más polimerekből készült
szalagok is, de ezek nem őrzik meg tulajdonságaikat olyan sokáig, mint az EPDM szalagok. A szalagok azonban
gyakran leszakadnak, ha a felületek nincsenek megfelelően előkészítve, és így a huzatmentesítés hosszú távon
általában nem jelent megbízható megoldást az energiahatékonyság növelésére.
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Az ablakok – különösen a régebbi egyrétegűek – hírhedten huzatosak. Ha nem lehetséges az üvegezést
két vagy többrétegűre cserélni, az ablakkeret illesztésénél elhelyezett tömítőszalag akkor is sokat segít a
huzatmentesítésben. Az ablakszigetelő szalag tekercselt, öntapadós formában kapható különféle színekben
– olcsó, az elhelyezése egyszerű, és a hipermarketekben, barkácsáruházakban általában megvásárolható.
Csúszóajtók és –ablakok utólagos szigetelésére azonban sajnos nem alkalmas.
Az ablakszigetelő fólia olyan áttetsző, öntapadó fóliaréteg, amely az ablaküvegre helyezve közel második
ablaktáblához hasonló mértékben képes csökkenteni a hőveszteséget. Kényelmetlenséget jelenthet, hogy
időnként újra kell egyengetni a fóliaréteget (pl. hajszárítóval), ami ráadásul elég könnyen szakad. Ezzel együtt is
jó átmeneti megoldás a hőveszteség csökkentésére. Könnyen megfizethető, gyorsan megtérül, és nem igényel
műszaki tudást.

11. Ábra - Hőszigetelő ablakfólia felhelyezése

Ezek az intézkedések ideiglenes megoldást jelentenek, amíg jobb, megbízhatóbb, hosszú távú megoldásokat
nem találnak, mint például az ablakok és az ajtók teljes vagy részleges cseréje, ami nem mindig lehetséges
(például télen, vagy ha nincs rá anyagi fedezet).
A legtöbb esetben a lakók és a felhasználók nincsenek tisztában az általuk elfogyasztott elektromos energia
mennyiségével, és igen kevesen vannak tisztában azzal, hogy mennyit fogyasztanak az általuk használt eszközök
és készülékek. Mivel a hatékonyság inkább megfontolt, mintsem csökkentett energiafogyasztást jelent, lehetővé
kell tenni a felhasználóknak, hogy nyomon kövessék az energiafogyasztásukat. A leggyakoribb módszer erre a
rezsiszámlák figyelése. Ám ezáltal semmit nem tudhatunk meg az egyes készülékek fogyasztásáról, és a havi
bontáson túl részletesebb információt nem kapunk. A fogyasztást mérő kisméretű háztartási műszerek ebben
nagy segítséget jelentenek.

12. Ábra - Energiafogyasztást mérő műszerek
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Ezek kifejezetten erre szakosodott üzletekben kaphatók, és telepítésükhöz, valamint használatukhoz nincs szükség
különleges tudásra. Mindössze rá kell kapcsolni a mérőeszközt a hálózatra, majd a készülékeket a mérőhöz kell
csatlakoztatni. Mindegyikük képes az energiafogyasztás nyomon követésére. Némelyikükkel rögzíteni is lehet a
fogyasztás időtartamát, míg mások a feszültség és a frekvencia tényleges értékeinek megjelenítésére is képesek.
A fejlettebb verziók lehetővé teszik a fogyasztás egyszerű beállítását egy időzítővel, hogy az energia fogyasztása
éjszaka vagy egy adott napszakban történjen. Ezekkel az eszközökkel könnyen bemutatható az energiafogyasztás
mérésének fontossága a kritikus pontokon, egy adott időtartamon keresztül. Segítségükkel a lakók és a
felhasználók saját maguk fedezhetik fel, hogy miként használhatják fel hatékonyabban az energiát.
Egy másik egyszerű, könnyen megfizethető lépés a hővisszaverő felület (hőtükör fólia) elhelyezése a fűtőtestek
mögötti falszakaszokon. Ez körülbelül 4 mm vastag alumíniumfólia bevonatú hablemez, amely a fűtőtest mögé
sugárzott hőt visszairányítja a szoba felé.

13. Ábra - Hőtükör fólia

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az egyszerű beavatkozásokat olcsón és könnyen gyakorlatba lehet ültetni.
Nem igényelnek különleges szaktudást, és a megtérülési időszak általában egy év alatt marad. A nyílászárókra
helyezett ragasztószalag azonban csak ideiglenes megoldásnak tekinthető, mellyel rövid távon növelhető a
kényelem és az energiahatékonyság.
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5
Az épületek
külső felületeivel
kapcsolatos
beavatkozások
A komfortos hőmérséklet fenntartásához télen az elszivárgó hőt a fűtőrendszer pótolja, a nyári hőelnyelést pedig
a klímaberendezés ellensúlyozza. Az épület megfelelő hőszigetelése hatékony gátat képez a hő mozgásának, így
csökkenti a hőveszteséget és a hőelnyelést is.

Tető- és fali szigetelés

IZO üvegezés

Padlószigetelés

14. Ábra - Az épületek külső felületeivel kapcsolatos
legfontosabb beavatkozások

A hőszigetelés csökkenti a hőátadást (azaz a különböző hőmérsékletű tárgyak közötti hőenergia-átadást) az
egymással érintkezésben lévő tárgyak illetve a hősugárzási távolságon belül lévő felületek közt. A hőszigetelés
módja lehet kifejezetten erre a célra fejlesztett műszaki megoldás, de a megfelelő anyagok és formák megválasztása
is. A hőátadás elkerülhetetlenül bekövetkezik, amikor különböző hőmérsékletű tárgyak érintkezésbe kerülnek.
A hőszigetelés működési mechanizmusa a lényegesen kevésbé hővezető réteg közbeiktatása vagy a sugárzó hő
visszaverése, így a környező hűvösebb felület sokkal kisebb mértékben képes elnyelni a fűtött helyiség hőjét.
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15. Ábra - Ház hőszigetelés előtt (balra) és után (jobbra)

Egy anyag hőszigetelő képessége a hővezetési tényezőjétől (λ) függ: az alacsony hővezetési tényező magas
szigetelőképességet jelent (R-érték). A hőtechnikában a szigetelőanyagok fontos mérőszáma még a sűrűség
(ρ) és a fajlagos hőkapacitás (c).
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5.1 A falak hőszigeteléses
Az épület geometriájától függetlenül a külső falazat általában a külső térelválasztó rendszer legnagyobb
felülete, így minősége jelentős mértékben befolyásolja az épület energiahatékonyságát. Egy tipikus
lakóépületben annak formájától függően a külső falazaton keresztül jelentkezik a hőveszteség 30-40
százaléka. A lehető leghatékonyabb hőszigeteléshez gyakran használnak hagyományos szigetelő anyagokat
egyre vastagabb rétegben, ezek mellett pedig alacsony hővezetési tényezőjű új anyagokat és technológiákat
dolgoztak ki és fejlesztenek jelenleg is. A nagyon vastag szigetelő réteg több szempontból is problémás lehet:
költséges és nehezebben szállítható, csökkentheti a hasznos alapterületet, a külső szigetelőréteg a helyi
építési szabályozásba ütközhet stb.

16. Ábra - A szigetelőrétegek sematikus ábrázolása és a szigetelés
tényleges kinézete vakolat nélkül

A szigetelőanyagok két kategóriája a széles közben használt hagyományos anyagok, és a jellemzően drágább,
korszerű és ritkábban használt megoldások. Egy harmadik csoportba azok a jövőbeli anyagok tartoznak, amelyek
jelenleg fejlesztés alatt állnak.
Az alábbiakban bemutatjuk a széles körben elterjedt szerves és szervetlen szigetelőanyagokat, azok legfontosabb
tulajdonságait, előnyeit és hátrányait.

17. Ábra - A falazat hőszigeteléséhez használt anyagok:
üveggyapot, ásványgyapot, cellulóz és pamut
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Az elmúlt években leggyakrabban üveggyapotot használnak. Az előállítás során használt módszernek
köszönhetően, melynek lényege, hogy vékony üvegszálakat szőnek egy szigetelőanyagba, az üveggyapot
kiválóan alkalmas a hőátadás minimálisra csökkentésére. Két különböző típusú szigetelés, lapok (panelek és
tekercsek) és laza kitöltőanyag előállítására használják, de merev lapok és vezetékszigetelés formájában is
kapható. Manapság a gyártók közepes és nagy sűrűségű üvegszálas szigetelőtermékeket készítenek, amelyek
a hagyományosnál valamivel magasabb R-értékekkel rendelkeznek. A sűrűbb termékek kisebb térfogatú
helyiségek szigetelésére szolgálnak. Az üveggyapot egy nem gyúlékony szigetelőanyag. Megfizethető, így széles
körben jól alkalmazható megoldás. Ugyanakkor a telepítése során különös elővigyázatossággal kell eljárni. Az
üvegszál kezelése során elengedhetetlen a szemvédelem, arcmaszk és védőkesztyű használata.
Az ásványgyapot több különböző szigetelőanyag gyűjtőneve. Jelentheti az újrahasznosított üvegből gyártott
üveggyapotot, a bazaltból készülő kőzetgyapotot és a salakgyapotot, melynek alapanyaga az acélművekben
keletkező salak melléktermék. Az ásványgyapot szigetelőanyagok megvásárolhatók hőszigetelő lemezek
vagy laza kitöltőanyag formájában. Mivel az ásványgyapot legtöbb formája nem tartalmaz tűzálló hozzáadott
anyagot, forró környezetben nem alkalmazható. Ugyanakkor az ásványgyapot nem éghető anyag. Ezért más,
jobb tűzálló tulajdonsággal rendelkező szigetelési megoldásokkal együtt használva az ásványgyapot hatékony
szigetelést biztosít nagy felületen.
A cellulóz egyértelműen a leginkább környezetbarát opció. Az alapanyaga újrahasznosított karton, papír és
hasonló anyagok, és laza kitöltőanyagként értékesítik. Néhány friss kutatás úgy találta, hogy a cellulóz szigetelés
kiválóan teljesít a tűzkárok megelőzésében. Sűrűsége miatt a cellulóz gyakorlatilag nem tartalmaz oxigént. Ez
az oxigénhiány késlelteti az égést, lecsökkentve a tűzkár mértékét. A gyártás során jellemzően ásványi borátot
adnak hozzá, melyet néha olcsóbb ammónium-szulfáttal kevernek, a fokozott tűz- és rovarállóság biztosítása
érdekében. A cellulózszigetelés általában nem igényel párazárást, és nem ülepedik le az üregekben, ha
megfelelően sűrű a beépítés.

Ragasztó

Mészvakolat

Kőműves festék

Ragasztó

Mészvakolat

Kőműves festék
Parafalemez
Szigetelt rögzítések

Farostlemezek
Alapsín

Szigetelt rögzítések

Alapsín

18. Ábra - Példák szigetelésre cellulózalapú lemezekkel (parafa és fa)
A pamut szigetelés 85 százalékban újrahasznosított pamutból és 15 százalékban bórra kezel műanyag rostból
áll: ez ugyanaz az égésgátló és kártevőriasztó anyag, amit a cellulóz szigetelés esetében is használnak. A
pamut szigetelés egyik alapanyaga például a farmernadrágok készítésekor keletkező pamuthulladék. Az
újrahasznosított alapanyagnak köszönhetően az előállítása minimális energiafelhasználással jár. Hőszigetelő
lemezek formájában vásárolható, A pamutszigetelés ezenkívül nem mérgező, és légzőszervi vagy bőrvédelem
nélkül is felszerelhető. Ugyanakkor 15-20 százalékkal drágább, mint az azonos méretű üveggyapot alapú
szigetelőelem.
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19. Ábra - A falazat hőszigeteléséhez használt anyagok:
gyapjú, szalmabála, polisztirol és poliuretán

A gyapjú szigetelést bórral kezelik, ami védi az égéstől és a penésztől, illetve távol tartja a kártevőket. Nagy
mennyiségű vizet képes visszatartani, ami egyes faltípusok esetén hasznos lehet, de az ismételt ázás és száradás
kikezdheti az anyag bórtartalmát. A gyapjú hasonló R-értékkel rendelkezik, mint a többi szálas szigetelőanyag. A
gyapjú szigetelés legfontosabb hozzáadott értéke az egészséges beltéri hőmérséklet és a komfortérzet mellett
az, hogy bizonyítottan magába szívja és semlegesíti a káros anyagokat. Természetes fehérjéje 18 különböző
típusú aminosavláncból áll, amelyek 60%-a reaktív oldallánccal rendelkezik. Ezeknek a reaktív területeknek
köszönhetően a gyapjú kemoszorpció révén felszívja, majd semlegesíti a káros és szagos anyagokat, köztük a
nitrogén-dioxidot, a kén-dioxidot és a formaldehideket.
A szalmabála 150 évvel ezelőtt volt elterjedt építőanyag, ám az elmúlt években megújuló népszerűségnek
örvend. Az egymásra rétegelt szalmabála építőelemek üreges szerkezetűek. Az 1930-as években dolgozták
ki azt az eljárást, amivel a szalmabálák ragasztóanyag hozzáadása nélkül is építőlapokká tömöríthetők. A
szalmabála panelek vastagsága 5 milliméter és 10 centiméter közt változhat, a külső borítása pedig mindkét
oldalon vastag nátronpapír
A színtelen, átlátszó polisztirol jellemző formái a polisztirolhab vagy préselt polisztirolgyöngy szigetelőlemezek,
betontömb szigetelés, illetve laza polisztirolgyöngy tömítőanyag. Az öntött expandált polisztirol (közkeletű
nevén „nikecell” vagy „hungarocell”) apró habgyöngyök formájában is felhasználható. Ezeket a habgyöngyöket
betontömbök és egyéb üreges fali elemek öntött tömítéséhez lehet felhasználni, ám fontos tudni, hogy
rendkívül könnyűek és statikusan rendkívül könnyen tölthetők, ezért a kezelésük nem egyszerű művelet.
Hasonló szigetelőanyag az expandált polisztirolhab, az extrudált polisztirolhab és a grafitos polisztirol. A
polisztirolhab lemez R-értéke annak sűrűségétől függ. A hablemezhez képest a laza polisztirol töltés vagy
gyöngyszigetelés kisebb R-értékkel rendelkezik.
A poliuretán hab alakú szigetelőanyag (közkeletű nevén PUR-hab), celláiban alacsony hővezetésű gáz található.
Létezik zárt cellás és nyitott cellás változata is. A zárt cellás változat sűrűre préselődő celláiban keletkező gáz
kitágítja a poliuretán habot, ami így kitölti a rendelkezésére álló teret. A nyitott cellás változat kevésbé sűrű,
a habcellák levegővel telnek meg, így az állaga kevésbé kemény, szivacsosabb, és alacsonyabb az R-értéke. A
merev poliuretán habpanelekre húzott fólia- és műanyag burkolatok stabilizálhatják az R-értéket, lelassítva
a hősodródást. A helyesen felszerelt, szabadtér felé néző fényvisszaverő fólia akadályozhatja a sugárzó hő
átadását is. A poliuretán szigetelés folyékony permetezett hab és merev hablemez formában kapható.
A poliizocianurát (vagy röviden poliizó) keményhab, egy hőre keményedő műanyag zártcellás műanyaghab,
amelynek sűrűre préselt celláit alacsony hővezetésű CFC-mentes gáz tölti ki. A poliizocianurát szigetelés
megvásárolható folyadék vagy permetezett hab formában, és merev szigetelőpanel formájában is. Létezik
laminált szigetelőpanel formában is, különböző külső borításokkal. Idővel a poliizocianurát szigetelés R-értéke
csökkenhet, mivel az üregekben található alacsony vezetőképességű gáz megszökik, és levegő kerül helyébe. Ezt
a a jelenséget nevezzük hősodródásnak. A merev poliuretán habpanelekre húzott fólia- és műanyag burkolatok
stabilizálhatják az R-értéket. Egyes gyártók poliizocianurátot alkalmaznak szigetelőanyagként strukturális
hőszigetelt panelekben (SIP-ekben), amelyek habtábla és folyékony hab formájában egyaránt kaphatók.
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Az alábbi ábra áttekintést kínál az egyes elterjedt szigetelőanyagok hővezetési képességéről és az
anyagosztályokról.

A+

λ=0.024-0.027 W/mK

Poliizocianurát panelek

A

λ=0.028-0.031 W/mK

Poliuretán

B

λ=0.032-0.036 W/mK

XPS

C

λ=0.037-0.040 W/mK

EPS, ásványgyapot

D

λ=0.041-0.045 W/mK

Kemény ásványgyapot

E

λ=0.046-0.055 W/mK

Pórusbeton

20. �bra - Különböző anyagok hővezetési képességének áttekintése
A falak hőszigetelése különösen fontos. Ennek szemléltetésére a 21. ábra különböző anyagokból készült falak
vastagságát szemlélteti, melyek egy alig 1 cm-es EPS panel hővezető képességével bírnak. Ez meggyőzheti a
felhasználókat, lakóket és tulajdonosokat, hogy érdemes befektetni az energiahatékonysági intézkedésekbe.

21. Ábra - Különböző anyagok vastagsága, melyen azonos hővezetéssel rendelkeznek, mint 1 cm EPS, 1: EPS,
2: fa, 3: tégla, 4: vasbeton, 5: kőfal
A hőszigetelő hatás két fő tulajdonság kombinációjából ered:
• Az első a felhasznált anyag lassú hővezetése, amely akadályozza a hő terjedését
• A második pedig gázzal kitöltött apró hézagok sokasága, amelyek természetes hőszigetelőként 		
működnek.
A gázok hővezetési tényezője sokkal alacsonyabb a folyadékoknál és szilárd anyagoknál, így a felhasznált anyag
belsejébe zárt gázbuborékok jó szigetelést biztosítanak. A sok kis buborékra szétaprózott gázban a hő nem tud
áramolni, az áramlás ugyanis nagyobb térben tud megjelenni, ahol a különböző hőmérsékletű gázok képesek
keveredni egymással. Ez tehát tovább növeli a szigetelőképességet, mivel az apró buborékokban nem tud akkora
hőmérsékletkülönbség kialakulni, ami beindíthatná ezt a folyamatot. A habszigetelésekben a gázbuborékok az
anyag szerkezetében vannak jelen, míg a szálas szerkezetű szigetelésekben – mint a gyapjú vagy az ásványgyapot
– természetes légpárnák alakulnak ki.
Típustól függően a szigetelőanyagok elérhetőek szigetelőpanel, tekercs, szigetelőlap vagy ömlesztett laza
kitöltőanyag formában. Egyes típusokat permetezett habként kell alkalmazni, amely aztán levegőn szilárdul meg
– de ezek az anyagok léteznek szilárd paneles formában is.
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A fal hőszigetelésének költsége több tényezőn is múlik, mint pl. a szigetelés típusa és vastagsága, a homlokzat
elemei és a szükséges utómunkák, a munkaerő költsége, a gyártó árszabása, valamint a gyártás helye. A
hőszigetelési munkálat árát a kivitelező jellemzően a homlokzat felületének mérete alapján, négyzetméterében
szabja meg, ami tartalmazza a szigetelés és kiegészítő anyagok, a munkaerő, az állványozás és a takarítás
költségeit. Így a megtérülési időre nehéz átlagos becslést adni, hiszen az függ a beruházás és a felújítás után
jelentkező megtakarítás mértékétől is.

22. Ábra - A homlokzati szigetelőanyagok formái:
szigetelőpanel, tekercs, szigetelőlap, laza kitöltőanyag

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a különböző vastagságú (pl. 8 vagy 10 cm vastag) és anyagú (pl. expandált
polisztirol vagy grafitpolisztirol) szigetelőpanelek ára eltérő, miközben jelentős különbség van az egyes
szigeteléstípusokkal megvalósítható energiamegtakarításban is. Ezt a lakónak vagy beruházónak számításba kell
vennie.
Az utóbbi időben valamelyest visszaszorult a polisztirol szigetelőanyagok használata, miközben az ásványgyapot
elterjedtebbé vált. Habár drágább és valamivel nehézkesebb a használata (keretekre is szükség lehet),
az ásványgyapot kiváló tűzvédelmet nyújt, miközben lehetővé teszi az épület megfelelő levegőzését. Az
energiahatékonyságot javító beruházások tervezésénél ezek döntő tényezők lehetnek, amelyeket minden épület
esetében érdemes külön megfontolni.
Az eddig felsorolt szigetelőanyagokon túl szót kell ejtenünk a jelenleg fejlesztés alatt álló anyagokról. Ezek
esetében még nem bizonyosodott be, hogy a hagyományos szigetelések hatékonyabb alternatívái lehetnek.
Ilyen például a vákuum hőszigetelő panel, a gázzal töltött szigetelőpanel és az aerogélek.
A külső falakra kívülről vagy (ritkábban) belülről felhelyezett szigetelés mellett többféle homlokzati
szigetelőrendszer is létezik. Ezeket szigetelésre szakosodott vállalatok gyártják, s a szakmán belül általában
angol betűszóval jelölik őket. Ilyen például a vakolható homlokzati szigetelőrendszer (ETICS – exterior
thermal insulation composite system), a szintetikus stukkó (EIFS – exterior insulation finishing system), vagy
a bennmaradó hőszigetelt zsalus rendszer (ICF – insulated concrete formwork). A piacon a fejlett homlokzati
szigetelési rendszerek széles választéka elérhető, így a megrendelő megválaszthatja az épület szerkezetének és
stílusának leginkább megfelelő opciót.
A homlokzati szigetelések általában komplex rendszerek, típustól függően meghatározott előre gyártott
elemekből állnak, amelyet a helyszínen közvetlenül helyeznek a fal külső felületére. A rendszer elemeinek pontos
összetétele az épület típusától és a beavatkozás céljától is függ. Az utóbbi a megrendelő igényei és a helyi építési
szabályozás szerint alakulhat. Az esetek legnagyobb részében az elemei a falszerkezetre illesztett ragasztófelület,
a hőszigetelő anyag, rögzítőelemek, alapozó réteg, megerősítő réteg és a vakolatnak megfelelő külső borítás. A
külső rétegen a ház eredeti tervezésének megfelelő díszítőelemek is kialakíthatók, így ez a megoldás alkalmas az
épület esztétikai vagy akár történelmi értékének megóvására. A homlokzati szigetelőrendszerben megújíthatók
az épület külső applikációi, mint pl. a sarokgyöngyök, illesztő- és él- és alapprofilok, így ezeknél sem keletkeznek
hőhidak.
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Ragasztó
Hőszigetelés

Rögzítőelemek

Alapozó réteg
Megerősítő réteg

Vakolat

23. Ábra - Az ETICS homlokzati szigetelőrendszer jellemző elemei EPS
(bal) és ásványgyapot (jobb) alapon

Ezenkívül szellőztetett homlokzati rendszerek és szellőző homlokzatok is vannak. A szellőztetett homlokzat olyan
külső burkolatépítési megoldást jelent, amely mind az újonnan épített, mind a meglévő épületekre alkalmazható.
Számos okból, például a jobb hőszigetelésből és a homlokzat folyamatos megjelenéséből kifolyólag az építészek
különösen gyakran alkalmazzák. Ezek a homlokzatok általában gyorsabban felépíthetők és könnyebben
takaríthatók. A szellőztetett homlokzatok lehetővé teszik a levegő keringését a tartófal és a burkolóanyag között.
A burkolat készülhet márványból, kerámia burkolólapokból, fémlemezekből vagy más anyagokból. Ily módon
a tartófal egyszerre van védve a hidegtől és a hőtől, ami energiamegtakarítást eredményez. A szellőztetett
homlokzatok általában beépített alkatrészeket tartalmaznak, melyeket egyetlen gyártótól szereznek be.

24. Ábra - Szellőztetett homlokzati rendszerek sematikus ábrázolása
téglával (balra) és kővel (jobbra)

Bármilyen típusú falazat használható alátámasztásként a szellőztetett homlokzat rögzítésére, így például
beton- vagy téglafal is. A hőszigeteléshez olyan anyagra van szükség, amely hő- és hangszigetelést biztosít. A
hőhidak kialakulásának megelőzése érdekében a szigetelést folytonos vakolattal kell fedni. A szigetelést vagy
a műgyanta horgonnyal és menetes rúddal ellátott rögzítési pontokkal, vagy a tartófalra csatlakozó, rögzítési
pontokkal ellátott speciális profilokkal kell rögzíteni. A tartófal és a burkolóanyag közötti tér nyáron szellőzést
biztosít a falnak, és megakadályozza a hővezetést, míg télen megakadályozza, hogy a fal nedvességet szívjon
magába. A csak kívülről látható burkolat beépítése a szellőztetett homlokzati rendszer kivitelezésének utolsó
lépése.
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Erre a célra az egyik legjobb anyag a 3 cm vastag, könnyen rögzíthető természetes kőlap. Mivel a rendszer
testre szabható, ehhez a homlokzattípushoz nem tartozik meghatározott lapméret.
A szellőztetett homlokzatok teljesítménye a kültéri hőmérséklettől függően évszakonként jelentősen ingadozik.
Nyáron a légkamrák kéményként működnek: a napfény eléri a homlokzatot, felmelegítve a burkolatot és a kamrát.
Ez a forró levegő felemelkedik, helyet adva a kamrát lehűtő hűvösebb levegőnek, és biztosítva a komfortérzetet,
amint azt a 25. ábra mutatja.
Emelkedő forró levegő

KÜLSŐ

BELSŐ

Hőmérséklet

Beérkező hideg levegő

25. Ábra - Szellőztetett homlokzat működése nyáron
Télen a napsugárzás nem elég erős ahhoz, hogy ezt a kéményhatást kiváltsa. A kamra belsejében azonban
melegebb marad a levegő, olyan hőgyűjtő hatást eredményezve, amely fenntartja a rendszer és a tartófalra
erősített hőszigetelés hőstabilitását, amint azt a 26. ábra mutatja.

A levegő felmelegszik a kamrában

KÜLSŐ

BELSŐ

Hőmérséklet

26. Ábra - Szellőztetett homlokzat működése télen
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A falak hőszigetelése nagymértékben megváltoztatja az épület megjelenését és funkcionalitását. Megfelelően
kivitelezni nem egyszerű feladat. Nemcsak a meglévő falak előkészítését igényli (például az esetleges furatok
tisztítását és kitöltését), hanem az összes kiegészítő eszköz és alkatrész eltávolítását is (például légkondicionálók
külső egységei, világítórudak és vízelvezető csatornák). A szigetelés felépítése után ezeket az eszközöket ismét
fel kell szerelni, gondoskodva arról, hogy a szigetelés és a homlokzati rendszer ne szenvedjen károsodást.
A legtöbb esetben a falak szigetelése kiterjed az erkélyekre, teraszokra és adott esetben azok falaira is, és
minden egyéb felületre, amely az épületfal részének tekinthető. Ily módon az épület fala kompakt és
megszakítás nélküli szigetelést kap, ami nemcsak mérnöki szempontból, vagyis a hőhidak elkerülése vagy a
minimálisra csökkentése tekintetében fontos, hanem esztétikai szempontból is.

5.2 A tetők hőszigetelése
Az épület tetőszerkezetéhez tartozik a felső épületburkolat anyagai és szerkezeti elemei, valamint az azt tartó
falrészek vagy függőleges tartóelemek is, amelyek megvédik az épületet az olyan időjárási hatásoktól, mint
csapadék, szél, napsugárzás és hőmérsékletingadozás. A tető szigetelése kulcsfontosságú, a nem vagy rosszul
szigetelt tető ugyanis annak típusától, formájától, méretétől és állapotától függően az épületben keletkező
hőveszteség 25-35 százalékáért felel.
Mennyezet
25% - 35%

Mennyezet
25% - 35%

Windows
10% - 20%

Levegőszivárgás
15% - 25%

Falak
15% - 25%

Padló
10% - 20%

Windows
25% - 35%

Levegőszivárgás
15% - 25%

Falak
15% - 25%

Padló
10% - 20%

27. Ábra - A hőveszteség (balra) vagy hőelnyelés (jobbra)
mértéke nem hőszigetelt épületben
A többlakásos házakra elsősorban két tetőtípust építenek, melyek a lejtős tetők (loftokhoz vagy tetőterekhez) és
lapos tetők (a lakók számára általában nem hozzáférhetők, esetleg néha teraszként használják). A lejtős tetőket
viszonylag gyakran alkalmazzák többlakásos társasházakon és sorházszerű tömbben elhelyezkedő többlakásos
épületeken, a tető alatti teret pedig lakó- vagy tárolóhelyként használják.

28. Ábra - Lejtős tetők különböző használata:
fűtetlen padlás (balra) és lakás (jobbra)
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Lapos tetőket gyakran építenek tömbházakra és sokemeletes épületekre. A tetők közös teraszos részeket is
magukban foglalhatnak.

29 Ábra - A lapos tető különböző alkalmazási lehetőségei

A tetőszigeteléshez használt anyagok többé-kevésbé azonosak a külső falazat szigetelésére használtakkal, de
más módszerrel rögzítik azokat. Az XPS lapokat általában lapos tetőkön alkalmazzák, míg a panelek, tekercsek
és lapok formájában forgalmazott ásványgyapotot általában fűtött és fűtetlen padlásokon használják. Ha egy
lapos tetőt terasz vagy közösségi tér céljára szánnak, megfelelő befejezőréteget kell felvinni például kerámia
burkolólapok vagy betonbetétek formájában, a szigetelőanyagnak pedig megfelelő nyomószilárdsággal kell
rendelkeznie. Az XPS mindezen követelményeknek kiválóan megfelel. A lakhatás céljára használt tetőterekben
általában festett gipszkartont használnak befejezőréteg céljára. A hőszigetelés telepítése egyszerűbb és
költséghatékonyabb a nem lakhatás céljára szánt lapos tetőkön és tetőterekben, ahogy kavicsos teraszok,
fűtetlen padlások és egyéb tárolóhelyek esetében is.
A 30. ábra egy lapos tető szigetelésének sematikus ábrázolását mutatja, míg a 31. ábra különböző szigetelési
profilokat mutat be. Megfelelő formákkal és profilokkal olyan lejtők és formák is megvalósíthatók, amelyek
elősegítik többek között a vízelvezetést is.
Betonréteg
PE réteg
Párazáró

Szigetelés
A tető alapja

Esztrich a cement homokhabarcsból

30. Ábra - Lapos tető építése szigeteléssel és vízhatlan réteggel
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31. Ábra - Lapos tető építése lejtős részekkel vagy anélkül

Padlás esetén a szigetelés a tetőre vagy a padlás padlójára építhető, attól függően, hogy a tetőteret
hogyan használják fel. A 32. ábra mindkét változatot szemlélteti.

32. Ábra - Szigetelés beépítésének különböző módjai
padláson, tetőn (balra) és padlón (jobbra)

Amennyiben lehetséges, a felújítás során a szellőztetett (fűtetlen) padlásteret szellőzetlen (fűtetlen) térré kell
alakítani. Ez némileg magasabb beruházást tesz szükségessé, de jelentősen növeli a komfortszintet és a tér
használhatóságát, miközben csökkenti a hőveszteséget.
A falak hőszigeteléséhez hasonlóan a tetők szigetelése is gyakran komoly munkát jelent, mivel megváltoztatja
az épület megjelenését és funkcionalitását. A padlások szigeteléséhez mindent ki kell hordani a térből, mivel
belső munkálatokra kerül sor. Minden csövet, vezetéket, lámpát és egyéb felszerelést gondosan szét kell
szerelni a munka előtt, majd a végén újra össze kell szerelni.
A tető és plafon hőszigetelése általában költséghatékony, többnyire gyors megtérülési idővel számolhatunk. Ez
általában 5-10 év között alakul. Az egyes épületek megtérülési ideje azonban a tető típusától, a tető formájától
és méreteitől, a szigetelés típusától és vastagságától, az épület magasságától és a tető elérhetőségétől, valamint
természetesen a szigetelés és a munkaerő árától függ (ez utóbbit a munka mennyisége is befolyásolja).
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5.3 A padlók hőszigetelése
A padlók több különböző anyagú és funkciójú rétegből állnak össze. Az épület egyéb tulajdonságaitól függően
a padlón keresztül érvényesül az összes hőveszteség 5-15 százaléka. A többlakásos társasházakban általában a
két fő padlótípus egyike van: a fűtetlen helyiség (pl. garázs, pince vagy közterület) feletti, vagy az épület alapzata
fölött közvetlenül elhelyezkedő padló.
A fűtetlen helyiség feletti padló hőszigetelése nagyon hasonló a falak hőszigeteléséhez. Ugyanazokat a
szigetelőanyagokat kell használni, adott esetben egy extra vakolatréteggel. Sok esetben a fal szigetelésével egy
időben történik, összeegyeztetve a külső felületek tulajdonságaival és megjelenésével.
Többlakásos házakban azonban az alapzat felett közvetlenül elhelyezkedő padló hőszigetelése összetett és
költséges folyamat, megtérülési ideje pedig általában hosszú (legalább 50 év). A beavatkozás komplexitása
függ a padlózat eredeti kialakításától, és jellemzően együtt jár a fűtési rendszer átalakításával (a padlófűtés
bevezetéséhez például át kell tervezni az épület teljes hőelosztó rendszerét). Mivel mindent el kell távolítani a
szigetelni kívánt területről, a művelet meglehetősen bonyolult és költséges
Bizonyos esetekben a szigetelést közvetlenül a padlóra is rá lehet helyezni, a rétegek eltávolítása nélkül.
Ez lényegesen leegyszerűsíti ugyan a szigetelést, de mivel legalább 10 cm-t elvesz a helyiség magasságából,
nem mindig ez a megfelelő választás. Leginkább nagy belmagasságú épületekben, például középületekben
alkalmazható.

33. Ábra - Példák padlók hőszigetelésére

Néha viszonylag vékony csúcstechnológiás réteg felvitelével is megoldható a szigetelés. Az ilyen szigetelések
általában márkásak (pl. Gerfloor®), és bár jobb hőtechnikai tulajdonságokkal bírnak, a legtöbb esetben mégsem
felelnek meg a szabályzatokban előírt értékeknek. Ugyanakkor a komfortérzetet egyértelműen fokozzák.
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5.4 A nyílászárók cseréje
A régebbi ajtók és ablakok hagyományosan fából készültek, egy vagy kétrétegű üvegezéssel. A közösségi terekbe,
például lépcsőházakba, folyosókba vagy pincékbe szerelt nyílászárók gyakran hőhidakkal megszakított acélvagy alumíniumprofilokból készülnek. A keretek és az üvegezés gyakran rossz állapotban van, ami jelentős
hőveszteséggel és a hideg levegő beszivárgásával jár. Korukból adódóan az ablakok és a falak közötti kapcsolat
gyakran ki van lazulva, ami még nagyobb hőveszteséget eredményez. A külső nyílászárók fontos szerepet
játszanak a külső térelválasztó rendszer szigetelésében, ugyanis azok méretétől, tájolásától és állapotától
függően a teljes hőveszteség 10-25 százaléka a nyílászárókon keresztül jelentkezik. A nyílászárókon keresztül
leadott hő mennyisége ragasztószalaggal ideiglenesen csökkenthető.
Emellett az ablakok az épület esztétikai értékét is nagymértékben befolyásolják, így a lakók sokszor a hosszú
megtérülési időszak ellenére is motiváltak a cseréjükre. Az újonnan beépített ablakok és ajtók PVC-ből vagy fából
(ritkán alumíniumból) készülnek, dupla vagy hármas üvegezéssel. A lakók vagy tulajdonosok gyakran egyenként
cserélik őket, aminek következtében sok házban különböző ablakok vannak beszerelve.
Manapság a régi építésű épületek felújításához használható ablakkeret-típusok és üvegezési megoldások széles
választéka elérhető a piacon. A legtöbbet úgy fejlesztették ki, hogy szigetelő tulajdonságai még magasabbak
legyenek, mint amit az energiahatékonyságra és a hőveszteségre vonatkozó jelenlegi szabványok előírnak.

34. �bra - Példák PVC ablakokra 0,99, 0,83
és 0,81 W/m2K Uw értékkel

35. �bra - Példák alumínium ablakokra 1,30, 1,10
és 0,80 W/m2K Uw értékkel
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A modern nyílászárók jellemzően PVC-ből (34. ábra), alumíniumból (35. ábra), fából (36. ábra) vagy ezek
valamilyen kombinációjából (37. ábra) készülnek, öt vagy hét kamrás műanyagkerettel, magas szinten páraés porálló tömítésekkel. Az új ablakokat betörésgátló rendszerekkel és biztonsági üvegezéssel is kombinálni
lehet.

36. Ábra - Példák fa ablakokra

37. Ábra - Példák ablakokra kombinált fa- és alumíniumkeretekkel

Az üvegezés két vagy három, esetenként négy rétegű, a rétegek közti teret pedig nemesgázzal (általában
argonnal) töltik ki. Az U-érték általában 1,10 és 1,20 W/m2K között alakul. Az alacsony sugárzási veszteséget
biztosító low-e üveg egy átlátszó úsztatott üvegtípus, melyet a vákuumban felvitt katódgőzöléssel fémoxiddal
vontak be. Ez a gőzölt réteg blokkolja a hosszú hullámú hősugárzást, és alacsony emissziójáról közismert (38.
ábra).
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38. Ábra - A low-e üveggel történő szigetelés alapelve
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A low-e réteg felvitele javítja az üveg és az egész ablak szigetelőképességét (lásd a 39. ábrát).

Low-e bevonat
nélküli
(Ug=2,90 W/m2K)

Kétszeres
(Ug=1.10 W/m2K)

Illetve
háromszoros
(Ug=0.70 W/m2K)

39. Ábra - Bevonattal ellátott ablak szigetelőképességének
összehasonlítása

A történelmi vagy védett épületek esetében hasonlóan jó szigetelő képességű, fából vagy fautánzatból készült
nyílászáró tokok és keretek is elérhetőek, amelyek illeszkednek az épület stílusához. Manapság az ablakok
bármilyen kívánt formában és méretben elkészíthetők, függetlenül a keret vagy üvegezés anyagától. A
tolóablakok is tetszőleges méretben kaphatók, ám ebben az esetben problémát okozhat a tömítés.
Az ablakok és bejárati ajtók cseréje komoly befektetést igényelhet. Ez elsősorban a keretben felhasznált
anyagoktól és az üvegezés típusától függ. További befolyásoló tényezők az összeszerelés helye és a gyártó
kiléte. Az épület külső felületével kapcsolatos egyéb beavatkozásokhoz hasonlóan a régi ablakok és ajtók
kicserélése is komoly feladat, mely szakképzett munkaerőt és gondos kivitelezést igényel. Az elsietett kivitelezés
az alacsony U-értékű, megfelelően szigetelt ablakok beszereléséből remélhető összes hasznot semlegesítheti.
Ez történik például akkor, ha egy drága, háromszoros low-e bevonattal ellátott, fából és alumíniumból készült
ablakot anélkül szerelnek be, hogy gondoskodnának körülötte a megfelelő szigetelésről PU és/vagy habarcs
felvitelével. Ebben az esetben a hő nem az ablakon, hanem a mellette lévő fal rosszul szigetelt részén keresztül
távozik.
A fal- vagy tetőszigeteléssel ellentétben, amikor általában kevés anyagot kell eltávolítani, az ablakok cseréje
jelentős mennyiségű, fából, üvegből, téglából, betonból és habarcsból álló építési hulladékot eredményez.
Ezzel a költségbecslés során is számolni kell.
Az ablakok cseréjén túl érdemes megfontolni a redőnyök és árnyékolók felszerelését is. Extrém hideg időben,
illetve szél vagy elszigetelt fekvés esetén különösen hasznosak lehetnek. Az egyszerű redőnyöket bármelyik
ablakra fel lehet szerelni, míg a csúcstechnológiás, például motorral és érzékelőkkel ellátott termékeket a
felújítás részeként érdemes telepíteni.
A redőnyök kiváló védelmet nyújtanak az ablakoknak és az ajtóknak a napsütés, az eső és egyéb külső
hatások ellen, és egész évben segítenek visszavágni a fűtéssel és légkondicionálással kapcsolatos költségeket.
Könnyen karbantartható PVC anyagból készülnek, fém megerősítéssel rendelkeznek, ami szilárdságot és
betörésállóságot biztosít. A rögzített lamellákkal ellátott redőnyök szöget zárnak be, lehetővé téve a levegő
áramlását, de nem tudják teljesen elsötétíteni a helyiséget. Az állítható lamellákkal szerelt redőnyök lehetővé
teszik a lakóknak, hogy a lamellák forgatására szolgáló mechanizmussal szabályozzák a helyiségbe jutó levegő
és fény mennyiségét (40. ábra).
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40. Ábra - PVC (balra) és alumínium (jobbra) redőnyök

A gördülő redőnyök kiváló választást jelentenek, mert védelmet nyújtanak a külső behatások ellen, védik
a magánéletet, és hozzájárulnak a hő- és hangszigeteléshez. Könnyen felszerelhetők új építményekre vagy
meglévő szerkezetekre, és minimális karbantartást, alkalmi tisztítást igényelnek. Gördülő redőnyökkel teljesen
elsötétíthető a helyiség, miközben kiváló hő- és hangszigetelést biztosít. A lopásgátló redőnyök kiemelt
biztonságot nyújtanak, a beépített rovarvédővel ellátott redőnyök pedig megakadályozzák a rovarok bejutását.
Az ilyen típusú redőnyök érzékelőkkel és motorokkal párosítva automatikusan nyithatók és zárhatók, valamint
fokozott védelmet kínálnak a hideg, a hő és a napsütés ellen (41. ábra).

41. Ábra - Kis lakóépületben felszerelt gördülő redőny

A reluxa a redőny után a második leggyakrabban használt árnyékolótípus. Kiváló védelmet nyújtanak a napfény
és a nem kívánt tekintetek ellen, fokozva a kényelmet és a magánélet védelmét, miközben tetszetős látványt
nyújtanak. Tetszés szerint kívül és belül egyaránt felszerelhetők. A lamellák dőlésszögének beállításával a belül
felszerelt reluxa véd a közvetlen napfénytől, elzárja a belátást, és díszítőelemként szolgál. A kívül felszerelt reluxa
védelmet nyújt a hőség és az időjárási hatások ellen. Mivel kívülről van az ablakra szerelve, megakadályozza
a hő közvetlen bejutását. A reluxa és a homlokzat együtt alakítja ki az épület külső megjelenését. A lécek,
védőlapok, vezetősínek és szegőrudak számos különböző színben kaphatók. Kézi és elektromos vezérlésű
reluxák is léteznek (41. és 42. ábra).
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42. Ábra - Külső reluxa látható (balra) és beépített (jobbra)
mechanizmussal
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6
A fűtési
rendszerrel
kapcsolatos
beavatkozások
A fűtési rendszer a legösszetettebb rendszer a többlakásos épületekben. Sok különálló, de egymással
összekapcsolt és egymástól függő összetevőből áll, melyek mindegyike hatással van a rendszer hatékonyságára.
Újabban egyes lakóépületekben a fűtési rendszereket megújuló energiaforrásokra építet légkondicionálás
egészíti ki. Ezekkel a megoldásokkal a lakások levegője nemcsak melegíthető, hanem hűthető, szellőztethető
és páramentesíthető is.
A fűtési rendszer módosítása szinte mindig komoly beavatkozást jelent, különösen akkor, ha több lakást érint,
vagy akár az összeset. Az ilyen beavatkozásokat kizárólag megfelelő szakképzéssel rendelkező személyzet
ajánlhatja, tervezheti és felügyelheti. Még a látszólag jelentéktelen módosítások is nemkívánatos hatással
lehetnek a rendszer hatékonyságára. Az alábbiakban bemutatunk néhány megfontolást a fűtési rendszerek
lehetséges módosításával kapcsolatban, és általános ajánlásokat adunk azok energiahatékonyságának
növelésére. Az energetikai auditorok és a fűtési rendszerek tervezői ennél részletesebb információkkal kell
rendelkezzenek.

6.1 Hőforrás
Mivel a lakóépületek különböző korokban épültek, a lakóik sokféle módon fűthetik azokat. A régebbi, sokszor
kisebb lakóépületekben a lakásokat egyedileg fűtik kályhával, elektromos konvektorral vagy központi fűtéssel, ez
utóbbi pedig működhet szilárd tüzelőanyaggal, földgázzal vagy elektromos árammal. Az újabb, gyakran nagyobb
lakóépületek sokszor távfűtésrendszerre vannak kötve, ami földgázzal vagy fűtőolajjal generál hőt. A legújabb
távfűtőrendszerek esetében elterjedt a biomassza vagy biogáz használata.
A fűtési rendszer energiahatékonyságot növelő átalakítása nagymértékben függ az épület korától és kialakításától,
valamint az elérhető energiaforrásoktól és azok árától is. A különböző épülettípusok esetében lehetőségek széles
választéka áll rendelkezésre, illetve azok különféle kombinációi is. Ezek egy része viszonylag egyszerű, mások
azonban komoly átalakítást igényelnek.

Energetikai tanácsadóknak szánt oktatóanyagok|37

A lakásokban és az épületekben jelentős problémát jelent az időszakos fűtés és emiatt a lakótér kihűlése.
Ez még nagyobb gond azokban a lakásokban, ahol télen csak egyes szobákat használnak és fűtenek ki. A
fűtést ilyen esetekben gyakran a fűtött helyiségekben elhelyezett kályhák vagy kemencék biztosítják, melyek
általában szilárd tüzelőanyaggal (tűzifával és szénnel) vagy ritkábban fűtőolajjal működnek. Néha a lakók
különféle elektromos fűtőtesteket használnak (például a fürdőszobában elhelyezett konvektorok és infravörös
fűtőelemek). A terek időszakos vagy részleges kifűtése miatt magas a páralecsapódás és a penészedés
kockázata, különösen a hőhidak környékén. A szelektíven fűtött lakásokban a hőhidak (hidegpontok) száma
lényegesen nagyobb, mint az egyenletesen fűtött lakásokban.
Ilyen esetekben megoldás lehet az egyéni, de automatikus, pellet vagy földgáz alapon működő kemencék
bevezetése, olyan vezérlőrendszerrel, amely alkalmas az üzemanyagok adagolására. Az olyan tüzelőanyagok,
mint a tűzifa és a szén nem alkalmasak ezekhez a kemencékhez, mivel ezeket manuálisan kell betáplálni.
Az automatikus kemencék telepítése viszonylag olcsó megoldás, és megoldja a tér szakaszos fűtésének és
hűtésének problémáját, egyúttal csökkentve ezáltal a penész kialakulásának valószínűségét.
Egy másik lehetőség a központi fűtési rendszer beszerelése. A rendszer pellettel és földgázzal egyaránt
működhet, de megújuló, például geotermikus energiával is. Ez egy drágább megoldás, amely nemcsak
egy hőforrás, hanem teljes csőrendszer és fűtőtestek beszerelését is megköveteli. Előnye azonban, hogy
padlófűtéssel kombinálható. A központi fűtési rendszer beszerelése megoldja a szakaszos fűtés és hűtés
problémáját is, egyenletes fűtést kínálva az egész lakásnak. Ezek a rendszerek kiküszöbölik a hőmérsékleti
ingadozásokat és csökkentik a hőhidak számát, ami megszünteti a penészképződést, és jelentősen növeli a
beltéri levegő minőségét. A központi fűtési rendszer további előnye, hogy összekapcsolható a melegvíz
előállítására szolgáló rendszerrel is.
A földgázkazánnal fűtött lakásokban a csővezetékek és fűtőtestek megváltoztatása nélkül le lehet cserélni a
meglévő bojlert kondenzációs kazánra. Ez a hőtermelés hatékonyságát körülbelül 94-ről 108 százalékra növeli,
változatlan hőkomfort mellett.

43. Ábra - Modern kondenzációs kazán (108%-os hatékonyság) és
egyéni gázkemence (96%-os hatékonyság)

A központi fűtés szilárd tüzelőanyagot használó (fa- vagy széntüzelésű) kazánját érdemes korszerűbb biomassza
(pl. fapellet) üzemű kazánra cserélni. Ezek a modern szerkezetek teljesen automatikusak, így jelentősen – akár
30 százalékkal – hatékonyabbak, és egyszerre javítják a komfortérzetet, és csökkentik a széndioxid-kibocsátást.
Ez viszonylag alacsony költséggel jár és könnyen kivitelezhető. A fűtési rendszer többi eleme (a csővezetékek és
a fűtőtestek) minőségén szükség esetén sokat javíthat a hőszabályozó szelepek beszerelése. Az eredetileg tűzifa
vagy szén tárolására használt tér pedig ugyanúgy alkalmas a fapellet tárolására is – ennek felújítása kizárólag a
lakó igényeitől és lehetőségétől függ.
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44. Ábra - Modern fapelletes bojler és egyéni pelletkemence
(mindkettő 92%-os hatékonysággal
rendelkezik)
A soklakásos tömbök jellemzően viszonylag új építésűek, a lakások általában távfűtésrendszerre vannak kötve. Az
épületek központi kazánja többnyire földgázzal, ritkább esetben fűtőolajjal működik. Ezekben a rendszerekben
ritkán történik változás, mivel nemcsak mérnöki megoldásokra, hanem politikai és stratégiai döntésekre is
szükség van. Elképzelhető azonban, hogy a lakóközösség egy vagy több tömbben olyan helyi távfűtésrendszert
alakíttasson ki, ami helyi szinten generál hőt és biztosítja a fűtést és meleg vizet. Ez megint csak működhet
földgázzal, biomassza tüzeléssel vagy biogázzal. Ebben az esetben a ház meglévő csővezetékrendszere, s azon
keresztül a fűtőtestek egyszerűen átcsatlakoztathatók az új kazánházra. Ezáltal fokozható az energiafelhasználás
hatékonysága. Ezzel összeköthető a házi melegvíz rendszer átalakítása, esetleg annak kiegészítése napelemes
energiatermeléssel. Ez komplex és költséges beavatkozáscsomagot jelent, hosszú megtérülési idővel.
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6.2 Hőelosztó rendszer
A hőforrás megváltoztatásán (a kazánház vagy a házközponti fűtés átalakításán) kívül léteznek egyszerűbb és
költséghatékonyabb beavatkozások is a hőelosztás enegiahatékonyságának javítására.
A központi fűtéses lakásokban a tüzelőanyagtól függetlenül érdemes az áramlásszabályozó szelepeket
hőszabályozó szelepekre cserélni (ezek az áramlást hőfok szerint szabályozzák). Ez egyszerű és megfizethető
beavatkozás, amellyel akár 5 százalékkal mérsékelhető a hőenergia-fogyasztás, a lakás komfortszintjének
csökkenése nélkül. A fűtési rendszer szabályozása kézi vagy automatikus szelepekkel szintén 1-3 százalékot
javíthat a rendszer hatékonyságán, aminek pontos mértéke a rendszer összetettségétől és állapotától függ.

45. Ábra - Hőszabályozó szelep és nyomáskiegyenlítő szelep

A fűtőtestek hatékonysága sokat romolhat, ahogy idővel a keringő vízből vagy a korrodálódó fémfelületekből
kioldódó anyagok vagy szennyeződések lerakódnak azok belsejében. A fűtőtest leszerelése és tisztító öblítése
a kiinduló állapottól függően 1-5 százalékkal növelheti annak hatékonyságát.
Egy további lehetséges beavatkozás a hagyományos keringetőszivattyúk elektronikus vezérlésűre cserélése.
Ez nem közvetlenül a fűtési rendszer, hanem az elektromos áram energiafelhasználását teszi hatékonyabbá.
Az elektromos vezérlésű keringetőszivattyúkon igény szerint különböző programokat lehet beállítani,
amivel a programtól és a rendszer komplexitásától függően a felhasznált elektromos áram 25-50 százaléka
is megtakarítható. Ezek a szivatyúk jóval drágábbak a hagyományosaknál. Ugyanakkor a megtérülési idő
rövid, mivel az elektromos áram költsége magas. A beszerelés viszonylag könnyű, és nem igényel jelentős
rendszerszintű beavatkozást.

46. Ábra - Elektronikus vezérlésű hőszivattyúk
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A fent leírtak mellett az is fontos, hogy a felújítás után a lakó életmódjában, magatartásmintáiban is
alkalmazkodjon a fűtési rendszer változásaihoz. Érdemes a lakás fűtését a helyiségek funkciója szerint
szabályozni, a tereket ennek megfelelően használni, valamint figyelni a megfelelő szellőztetésre. Vannak
esetek, amikor a fűtési rendszer jelentős módosítása után a lakók nem változtattak addigi életmódjukon, így a
helyzet még romlott is. A biomassza vagy fapellet fűtésre való áttéréskor pl. vigyázni kell a fűtőanyag megfelelő
tárolására, a vizesedés megakadályozására.
Mivel a fűtési és hőelosztó rendszer cseréje vagy átalakítása komplex és pénzigényes, a költséghatékony
választás az épületek hőszigetelésének kiépítése. A fentiekben említett okokból kifolyólag a fűtési rendszer
módosítása általában csak akkor javasolt, ha az épület burkolata kiváló állapotban van. Figyelembe kell
azonban venni azt is, hogy a fűtési rendszer megújítása nem csupán az energiafelhasználás hatékonyságát
növeli, hanem emellett csökkenti a szennyező anyagok kibocsátását, és nagyobb hatékonysággal javítja a lakó
komfortérzetét. Ezek nehezen számszerűsíthető, de fontos hozzáadott értékek.

6.3 Cooling (Hűtés)
A klimatizáció vagy légkondicionálás energiafelhasználásának szintje az elmúlt években sok figyelmet kapott.
Mivel jelentősen nőtt a komfortos beltéri hőmérséklet iránti igény, már nem csupán a téli hónapok alatti fűtés,
de a nyári időszakban a légkondicionálás is alapvető szükségletnek számít. Egyes kutatások arra mutatnak, hogy
a klimatizáció a nyári időszakban még több energiát emészthet fel, mint a téli fűtési szezon. A légkondicionálásra
sajnos egyelőre nem létezik energiahatékony alternatíva.
Az osztott rendszerű légkondicionáló berendezés – ez jelenthet többszörösen osztott rendszert is – minden
olyan helyiséget külön tud hűteni, amelyben elhelyezésre kerül beltéri egység. Ez egy viszonylag egyszerű és
megfizethető opció. Így azonban nem megoldható a lakóépület egészének klimatizálása, ami szükséges lenne
a teljes körű komfortérzethez. A házközponti klíma egy központi klímaberendezéshez és szellőzőrendszerhez
csatlakoztatja a lakásokat, így az egész társasház hőszabályozását képes ellátni. Ez azonban komplex és magas
költségű beavatkozás. Az egyes társasházak esetében külön-külön, az igényekhez és felhasználási profilokhoz
igazodva kell megválasztani a megfelelő műszaki megoldást. Ehhez figyelembe kell venni az épület szerkezetét,
korát, a lakók számát, és az összes berendezés kiépítéséhez szükséges teret is.

47. Ábra - Osztott rendszerű légkondicionáló beltéri
és kültéri egysége
Ha a lakók mindenképp szeretnének a lakásban légkondicionáló rendszert telepíteni, úgy érdemes ügyelniük a
kiválasztott berendezés minél magasabb szintű energiahatékonyságára. Jelenleg a legjobb választás az inverteres
klímaberendezés, amely fűtésre is használható.
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6.4 Hővisszanyerés
A hővisszanyerő szellőztetés (HRV), más néven a mechanikai szellőztetéses hővisszanyerés (MVHR) egy energiavisszanyerésre alkalmas szellőztetőrendszer, amely két különböző hőmérsékletű forrása között működik. A
hővisszanyeréses módszert egyre szélesebb körben alkalmazzák az épületek fűtési és hűtési igényeinek – és
ezáltal energiaköltségeinek – mérséklésére. A kivezetett levegőben lévő maradék hő visszanyerésével emelhető
vagy csökkenthető a friss levegő hőmérséklete, mielőtt a szobába kerül. Egy átlagos hővisszanyerő rendszer egy
központi egységből, a friss és az elszívott levegő elvezetésére szolgáló csatornákból, valamint ventilátorokból
áll. Az elszívott levegőt hőforrásként vagy hűtőbordában használják, az éghajlati viszonyoktól, az évszaktól és az
adott épület kialakításától függően. A hővisszanyerő rendszerek általában az elszívott levegő hőjének 60-95%-át
nyerik vissza, és jelentősen javítják az épületek energiahatékonyságát.
A hővisszanyerő rendszerek kondicionált levegőt juttatnak be a térbe, a kényelem fenntartása érdekében. A
hővisszanyerő rendszer teljes körű szellőzést biztosít a belső térnek a bentről érkező hő visszanyerésével.
A hővisszanyerő rendszerek úgy működnek, hogy a kimenő légáramból a beáramló levegőbe továbbítják a
hőenergiát, az áramlások közötti kapcsolat nélkül.
A nagyüzemi hővisszanyerő rendszerek sok teret foglalnak el. A lehető legjobb megoldás az, ha a beépítést
már a tervezés során megfontolják. Az ilyen rendszerek utólagos felszerelése általában a szellőzővezetékek
mérete és a belső térből elvont telepítési térfogat miatt nehézkes. A hőcserélők gyakran nagyméretű eszközök.
A lakóépületekben a hőcserélőket a közös térben is el lehet helyezni.
Számos különböző típusú hőcserélő létezik (lásd a 48. ábrát).

Alapelv

Profil

Ellenáramú
hőcserélő

Függőleges lapos panel

Vízszintes lapos panel

Cellás

Hatékonyság

50-70 %

70-80 %

85-99 %

48. Ábra - Különböző típusú hőcserélők
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49. Ábra - Hővisszanyerő egységek

Ezeken a nagyüzemi, 5 000 m3/h vagy annál nagyobb teljesítményű hővisszanyerő egységeken kívül vannak
kisebb, megfizethetőbb egységek is. Ezeknek az általában „fali egységeknek” nevezett és önmagukban
használt, tehát rendszerbe nem épített eszközöknek 50 m3/h-ig terjed a teljesítménye. Kiválóan alkalmasak
konyhában vagy fürdőszobában való használatra. A hővisszanyerés mellett segítenek megakadályozni a
túlzott páralecsapódást és a penészesedést. Példa egy ilyen egységre: lásd az 50. ábrát.

50. Ábra - Kis hővisszanyerő egységek

A fejlett országok többségében a légkondicionáló (HVAC) berendezések teszik ki a teljes energiafogyasztás
egyharmadát. Meleg és nedves éghajlati viszonyok között a hűtésért és páramentesítésért felelős friss
szellőztető levegő a HVAC teljes energiaterhelésének akár 40%-át is felemésztheti. Ez az arány azonban akár
magasabb is lehet, ha teljes mértékben friss levegőre van szükség. Ebben az esetben még több energiára
van szükség a lakók által támasztott igény teljesítéséhez. A hővisszanyerés a friss levegő kezelésének
növekvő energiaköltsége miatt szükségszerűséggé válik. A hővisszanyerő rendszerek fő célja, hogy a
hulladékhő visszanyerésével mérsékeljék az épületek légkondicionálás céljára történő energiafogyasztását.
Ezzel a céllal önálló és kombinált hővisszanyerő rendszerek egyaránt beépíthetők a lakó- és kereskedelmi
épületekbe, az energiafogyasztás és az UHG-kibocsátás csökkentése érdekében.
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6.5 Hőszivattyúks
A hőszivattyú olyan berendezés, amelyet az épületek melegítésére és néha hűtésére használnak. Működési
alapelve szerint a hőenergiát egy hűvösebb helyről egy melegebb helyre továbbítja, vagyis ellentétes irányban
ahhoz képest, ahogyan a hő külső beavatkozás nélkül haladna. Közismert típusai a levegő-hőszivattyúk, a
föld-hőszivattyúk és víz-hőszivattyúk. A hőszivattyúkat fűtésre, hűtésre és a használati melegvíz előállítására
használják.
A hőszivattyú hatékonyságát a teljesítmény-együttható (COP) vagy a szezonális teljesítmény-együttható (SCOP)
segítségével fejezik ki. Minél nagyobb a szám, annál hatékonyabb a hőszivattyú, és annál kevesebb energiát
fogyaszt. Például a 3,6-os COP azt jelenti, hogy a hálózati áram minden kWh-jára 3,6 kWh hő kerül a térbe.
Fűtésre használva ezek az eszközök általában sokkal jobb energiahatékonysággal rendelkeznek, mint az
elektromos ellenállással működő fűtőeszközök, amelyek körülbelül 1 kWh hőt adnak le a hálózati áram kWhjára. A hőszivattyúkat más rendszerekkel, például napelemekkel és/vagy szélturbinákkal kombinálva fokozott
megbízhatóság és hatékonyság érhető el.

51. Ábra - Hőszivattyúk

A légszívásos hőszivattyúkkal két hőcserélő között lehet átvinni a hőt. Az egyikük az épületen kívül helyezkedik
el, és lamellákkal van felszerelve, melyek között ventilátor préseli át a levegőt. A másik vagy közvetlenül a beltéri
levegő vagy pedig víz fűtésére szolgál, melyet az épületben felszerelt hősugárzókban keringetve szintén a belső
terek kifűtésére használnak. Ezek az eszközök hűtési üzemmódban is működhetnek, amelyben a hőt a belső
hőcserélőn keresztül nyerik ki, és a külső hőcserélővel kiengedik.

52. Ábra - Levegő-hőszivattyúk
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Ezeket általában a háztartási melegvíz előállítására használják, melynek tárolása külön erre a célra szolgáló
tartályban történik. A levegő-hőszivattyúk a legnépszerűbb ilyen eszközök, mivel viszonylag könnyen és olcsón
be lehet szerelni őket. Enyhe időben a COP értéke 4,0 körül lehet, de 0°C alatti hőmérsékleten is elérheti a
2,5-ös COP-t. A szezonális változásokat is figyelembe véve az átlagos COP-érték 2,5 és 2,8 között alakul. A
csúcsmodellek enyhe éghajlaton ennél is jobb teljesítményre képesek.
A föld-hőszivattyúk, avagy geotermikus hőszivattyúk a talajból vagy a talajvízből nyerik ki a hőt, melynek
körülbelül 9 méter mélyen egész évben viszonylag állandó a hőmérséklete. A megfelelően karbantartott földhőszivattyúk COP-értéke a fűtési szezon kezdetén általában 4.0 körül, míg az alacsonyabb szezonális COP-érték
körülbelül 3.0 mozog, mivel a hő a talajból érkezik. A föld-hőszivattyúk beszerelése drágább, mivel a függőleges
hőcserélő csövek elhelyezéséhez lyukakat kell fúrni, a vizet és egy kevés fagyállót tartalmazó hőcserélő
folyadékot szállító csövek lefektetéséhez pedig árkokat kell ásni. A föld-hőszivattyúk az épületek hűtésére is
használhatók forró napokon, mivel a földből származó hőt a földhurkon át visszavezetik a talajba. A hő föld
alatti feltöltésére a parkolók aszfaltjába süllyesztett napkollektorok vagy csövek is alkalmasak.
A víz-hőszivattyúk a föld-hőszivattyúkhoz hasonlóan működnek, azzal a különbséggel, hogy egy víztömegből,
és nem a talajból veszik a hőt. A víztömeg elég nagy kell legyen ahhoz, hogy befagyás vagy az élővilág
veszélyeztetése nélkül ellen tudjon állni az egység hűtőhatásának. Ez a vízforrás általában egy kis tó vagy egy
folyó szokott lenni.
A hőszivattyúk drága és érzékeny berendezések, melyek elektronikával és a működést szabályozó automatizált
érzékelővel vannak szerelve. A hőszivattyúk telepítésével és használatával kapcsolatos döntéseket, különösen
a többlakásos lakóépületek esetében, energetikai auditoroknak és mérnököknek kell meghozniuk. Számos
tényezőt kell figyelembe venni, melyek közül az épület külső állapota az egyik legfontosabb. Minden tényező
hatással van a befektetés és a lehetséges megtakarítások mértékére. Kizárólag akkor érdemes bármilyen
típusú hőszivattyút telepíteni, ha az épület kiváló állapotban van. Emellett a lakók viselkedésében is változásra
van szükség.
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7
Háztartási
melegvízzel
kapcsolatos
beavatkozások
A háztartási melegvíz a fürdőben, zuhanyzóban és konyhában használatos melegített csapvizet jelöli. A lakások
vízmelegítő rendszere jellemzően áram vagy földgázüzemű (az utóbbi általában a fűtési rendszer kazánja is).
A háztartási melegvíz a melegítő tartályban gyakran legalább 50-55 fokos, bár léteznek csak 40 fokig melegítő
bojlerek is. Léteznek hagyományos és innovatív vízmelegítő rendszerek. A hagyományos megoldás vagy
(elektromos vagy gázüzemű) távfűtéssel megoldott, vagy házi kazán melegíti a vizet, a korszerűbb megoldások
pedig jellemzően tartályos rendszerben működnek.
A távfűtéssel működő hagyományos rendszerek elektromos energiaforrás esetén ellenállást generálnak, vagy
a gáz belobbanásával állítanak elő többlethőt. Ez csupán korlátozott mennyiségű melegvíz előállítását teszi
lehetővé, a hőveszteség azonban minimális, mert az így keletkező melegvizet a lakó azonnal felhasználja.
Hátránya az áramfogyasztás, mivel az ilyen fűtőberendezések teljesítménye 3-5 kW körül alakul. Ennek
ellenére egyre népszerűbbek, mivel a beszerzési áruk meglehetősen alacsony, és könnyen beszerelhetők.
A vízmelegítő bojlerek általában 30 és 80-100 liter közöttiek. A víz melegítése és tárolása hőszigetelt tartályban
történik, valamekkora hőveszteség ilyenkor elkerülhetetlen. A fűtőberendezés beállítható úgy, hogy azonnal
elkezdje felmelegíteni a vizet, amint a hőmérséklet a kívánt érték alá csökken, de úgy is, hogy csak alacsonyabb
díjszabású időszakban, például éjszaka fűtsön, és így a csúcsidőn kívüli villamosenergia-áraknak köszönhetően
csökkentse a rezsiköltséget. A fűtőberendezést éjszaka időzítővel és manuálisan egyaránt be lehet kapcsolni.

53. Ábra - Hagyományos elektromos vízmelegítő kazán (balra)
és gázkazán (jobbra)
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A vízmelegítő rendszerek hatékonysága nagyon különböző lehet, a villanybojlerek egy részénél a felhasznált
energia hasznosításának 30 százalékát sem éri el. A gázüzemű kondenzációs vízmelegítők esetében ez az érték
60 százalék körül alakul, míg a legkorszerűbb berendezések esetében a 90 százalékot is elérheti. A hatékony
energiafelhasználást a vízmelegítő elhelyezése is befolyásolja, mint ahogy a víz elvárt hőmérséklete is, és az is,
hogy milyen hosszú utat kell a melegített víznek megtennie. A hatékonyság becslésekor feltételezzük – különösen
az elektromos vízmelegítő esetében –, hogy a hagyományos vízmelegítő berendezés optimális teljesítményen
működik, ugyanakkor van hely a hatékonyságot javító intézkedéseknek is. Ilyen lehet a szigetelőanyag cseréje
(ezáltal a szigetelés vastagságának csökkentése) és kétrészes tároló használata, amelynek az egyik része kisebb
mennyiségű víz gyors melegítésére, a másik pedig fő tárolóegységként használatos.
Az innovatív és nem hagyományos háztartási melegvíz-rendszerek hőszivattyúkat, napelemes hőszigetelő
paneleket vagy a kombinációját használhatják a vízmelegítéshez. A melegvíz ebben az esetben is nagy
kapacitású tartályban van, és igény szerint használható. Egyes tartályok 300-500 liter kapacitással és vastag
szigeteléssel rendelkeznek. Ebben az esetben is keletkezik tehát hőveszteség, de mivel a rendszer egésze
sokkal energiahatékonyabban működik, a melegvíz így is olcsóbbá válik. További fejlesztést jelenthet a melegvíz
keringetésére szolgáló szivattyúk beszerelése. Ezeket a szivattyúk és általánosságban a rendszerben található
kiegészítő eszközök árammal működnek.
A napenergiával működtetett melegvízrendszerek összetettebbek a hagyományos rendszereknél. Az 54. ábra
egy lehetséges elrendezést szemléltet.
Hagyományos vízforraló

Napenergiával
működő szabályozó

Napenergiával működő vízforraló

Kiegészítő vízforraló

Napkollektor

Háromutas keverőszelep

Tágulótartály

Háztartási melegvíz kimenete

Hideg víz bemenete
Egyutas szelep
Keringetőszivatty

Hőcserélő

Szelep
Keringetőszivattyú

54. Ábra - Tartalékként beállított kiegészítő elektromos fűtőberendezéssel szerelt rendszer
Általában a használati melegvíz előállítására szolgáló napelemes rendszerek nem támaszkodhatnak kizárólag a
napenergiára, és tartalék fűtési rendszerrel vagy eszközzel kell összekapcsolni. A melegvíz-tartályokat néha egy
további, hagyományos elektromos fűtőberendezéssel vagy gázkazánhoz csatlakozó hőcserélővel (tekerccsel)
szerelik. Előfordul, hogy a tartalék egy kiegészítő elektromos kazán vagy gázmelegítő, amely akkor kapcsol
be, ha a napelemes rendszerből érkező víz hőmérséklete túl alacsony. 55. ábra – napkollektorok, 56. ábra –
szolártárolók.
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55. Ábra - Napkollektorok (panelek)

56. Ábra - Szolártárolók

A háztartási melegvizet hőszivattyúkkal is elő lehet állítani (lásd az 57. ábrát). Ezeket a rendszereket általában
összekapcsolják a fűtési rendszerrel. Ebben az esetben nincs szükség tartalék fűtőberendezésre, mivel
a hőszivattyúk minden évszakban használhatók. Ugyanakkor praktikus okokból továbbra is nagy méretű
tárolótartályra van szükség.
Háromutas HMV szelep

Keverőszelep fűtéshez

HMV keverőszelep
HMV szivattyú

Szivattyú fűtéshez

HMV
tárolótartály
Hőszivattyú

Hideg
víz

Fűtés

57. Ábra - Háztartási melegvíz előállítására használt hőszivattyú működésének sematikus ábrája
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A megújuló forrás, pl. szél vagy napenergia hasznosítása jelentősen csökkentheti az épület primerenergiaszükségletét. A tartályos vagy hőpumpás házi vízmelegítés is jól megoldható függőleges forgástengelyű
szélturbinával vagy napkollektorral generált árammal.
A két különböző típusú megújuló energiaforrást ötvöző rendszerek kiegyenlíthetik az energiatermelést, amikor
valamelyik forrás aktivitása gyengül. Az őszi és téli időszakban a hasznosítható napenergia szintje jelentősen
lecsökken, ilyenkor viszont a szélgenerátor magasabb átlagos hatásfokon működik. A tavaszi-nyári időszakban
pedig fordított a helyzet: a napos órák száma megnő, a napsugárzás sokkal intenzívebb, így jobban érvényesül
a napelemmel vagy napkollektorral generált energia.
Ezek a megújuló energiaforrások a hőszivattyús háztartási vízmelegítő rendszerek jelentős energiaszükségletét
is képesek fedezni. Ha az alacsonyabb energiaszükségletű napokon áramtöbblet keletkezik, az felhasználható
a tartályban tárolt melegvíz hőmérsékletének fenntartására. Így az épület egészében kevesebb elsődleges
tüzelőanyagot kell felhasználni a teljes energiaszükséglet fedezéséhez. Az ilyen rendszerek beüzemelése
azonban komolyabb anyagi ráfordítást igénylő, komplex beavatkozás. Az esetek nagy részében a megtérülési
időszak sem rövid, bár ez függ a rendszer komplexitásától, a lakók (felhasználók) számától és a használat
intenzitásától is. A nagyobb, több lakásos épületekben ezért az ilyen típusú beavatkozás könnyebben
megvalósítható.
Ugyanakkor meglehetősen nehéz becslést adni a megújuló energiaforrásokon alapuló fenti beavatkozásokhoz
szükséges befektetések mértékétől. A napelemes rendszer és/vagy a hőszivattyúk beszerelése során
jelentős mértékben módosítani kell a csővezetékrendszert és a falakat. Ez különösen a nagyobb többlakásos
társasházakban jelenthet problémát. A napelemek nagy területet foglalnak el a tetőn, ráadásul azokat külön
tartószerkezetre kell felszerelni, ami növeli a mennyezet és a tetőszerkezetek terhelését. Egy másik fontos
szempont a beérkező napenergia mennyisége, amit szintén figyelembe kell venni a rendszer tervezésénél. Ha
nem éri a napelemeket elég energia, a rendszer teljesítménye nem éri majd el a kívánt szintet. Szinte minden
esetben ajánlatos tartalék megoldást beszerelni, az extra költségek ellenére. A szükséges fűtőkapacitás és
tárolási térfogat a lakók szokásaitól és az épület méretétől függ. A tartály és a csap közötti távolság könnyen
elérheti a 30 métert, ami hőveszteséget okozhat. Mindezeket a lehetséges problémákat nem könnyű áthidalni.
Ha egy területen a napenergia kevésbé jól hasznosítható, a megújuló energiaforrásokat alkalmazó rendszerek
telepítése gazdaságtalan lehet. Ebben az esetben érdemes megvizsgálni a távhőrendszerben fűtött
háztartási melegvíz használatát, és az egyes lakásokban magas hatásfokú melegvíztartály telepítésének
lehetőségét. Ez olcsóbb megoldás, de nem mindig kivitelezhető, és hosszú távon nem minden esetben ez a
legköltséghatékonyabb megoldás, mivel a víz távhőrendszeren keresztüli fűtése lényegesen drágább, mint a
hely vízmelegítés megújuló energiaforrások bevonásával.
A hatékonyabb helyi melegvízforrásra, például új elektromos vagy gázkazánra való áttéréshez szükséges
beruházás mértékét könnyebben meg lehet becsülni. Ehhez a könnyen elvégezhető cseréhez nincs szükség
komolyabb beavatkozásra a csöveken vagy a falakon.
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8
Az
áramfoyasztással
kapcsolatos
beavatkozások
A lakóépületekben az elektromos áram számos módon hasznosul. A vízmelegítés mellett a legfontosabb
felhasználási területei a világítás, a háztartási gépek üzemeltetése, a személyi számítógépek és más
elektronikus eszközök használata, és a légkondicionálás.
A világításhoz a többlakásos épületek többségében továbbra is hagyományos izzókat alkalmaznak,
különösen a közös tulajdonú terekben, mint például a lépcsőházakban és a folyosókon. Ezek az izzók olcsók,
a hatékonyságuk azonban mindössze 10 százalékos, azaz a felhasznált energia 10 százalékát használják fel
világításra – a fennmaradó részt hőtermelésre fordítják. Bár már nem gyártják ezeket, a piacon még mindig
kapható a meglévő készlet. Halogénes izzólámpákat továbbra is használnak reflektorokban és néhány speciális
lámpában, többnyire dekoratív célokra. Ezeket azonban idővel fokozatosan felváltották a kompakt fénycsövek
(CFL) és újabban a LED-es izzók.

58. Ábra - Különböző típusú izzók

A kompakt fénycsövek a neon fénycsövek rövidebb, csavarodó változatai. Mivel a hagyományos izzóknál
kevesebb áramot használnak, a magasabb áruk kevesebb, mint egy év alatt megtérül. A CFL-ek különböző
színekben kaphatók, ideértve a meleg színeket is, amelyek a technológia bevezetésekor még nem voltak
elérhetők. Egy részük fényvisszaverő belső borítást kap, hogy még jobban tudja szórni a fényt. A fénycsövek
azonban alacsony mennyiségű higanyt tartalmaznak, ezért az élettartamuk végén mindenképp megfelelő
szelektív hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.
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59. Ábra - Különböző típusú kompakt fénycsövek

A fénykibocsátó diódák vagy LED fényforrások (light emitting diodes – LED) szilárdtest-világítással
működnek: olyan félvezetők, amelyek az elektromos energiát fénnyé alakítják.

60. Ábra - LED fényforrások

A LED fényforrások a hagyományos izzókhoz képest ötödannyi energiát használnak, és 15-25-sör olyan hosszú
az élettartamuk. A halogén izzókhoz képest negyedannyi áramot használnak fel és 8-25-szörös az élettartamuk.
A LED izzók számos fajtája elérhető a piacon, amelyekkel helyettesíthetők a 40, 60 és 75 wattos hagyományos
izzók, a süllyesztett mennyezeti világításban használt izzók, a mennyezeti sínes világítás, az izzós asztali lámpák,
a konyhai beépített fényforrások, és kültéri izzók. Különféle színekben és csatlakozótípusokkal kaphatók, egy
részük pedig szabályozható fényerősségű, ami különösen fény- vagy mozgásérzékelővel összekapcsolva hasznos.
A LED-es világítórendszerek kültéri világításra épp úgy alkalmasak, mint beltérben, mivel élettartamuk hosszú, és
az alacsony hőmérséklet nem befolyásolja a működésüket. A LED-es izzók drágábbak, de még így is megtakarítást
eredményeznek hosszabb működésüknek és lényegesen alacsonyabb energiaigényüknek köszönhetően.
A villanykörték LED-ekre cserélése mellett lehetőség van új típusú LED-es lámpák beszerelésére is. Számos
termék alapszik tetszőleges formában gyártott LED-szalagokon (61. ábra). Ezek hatékonyabbá teszik az
energiafelhasználást, miközben a belső terek kényelmét is fokozzák.

Energetikai tanácsadóknak szánt oktatóanyagok|51

61. Ábra - LED-es lámpák

A mozgásérzékelő a LED-es világítás hasznos kiegészítője lehet. A lakáson belül sok haszna ugyan nincs, de
kültéren vagy a társasház közös tereiben (pl. lépcsőházban, liftben) nagyban segítheti a világítás hatékony
kihasználását. Manapság számos, közösségi tereknek szánt LED-lámpát eleve érzékelőkkel szerelnek, feleslegessé
téve a villanykapcsolókat és az időzítőket.
Az izzók és lámpák LED-ekre cserélése jelentős megtakarítást eredményezhet, ami az energiafelhasználást,
az anyagiakat és a karbantartási kiadásokat illeti. Ezek a cserék könnyen végrehajthatók, és nem igényelnek
különleges tudást. Még az új lámpák és világítótestek beszereléséhez sincs szükség olyan szaktudásra, amely
villanyszerelő alkalmazását igényelné. A megtérülési idő a használati mintáktól függ, de általában kevesebb
mint egy év. Az érzékelők telepítése némileg bonyolultabb művelet, mivel szakmai hozzáértést igényel, viszont
lehetőség van beépített mozgásérzékelőkkel ellátott LED-lámpák telepítésére is. Ezek a lámpák valamivel
drágábban ugyan, de jelentősen csökkentik a rezsiszámlákat.
A személyi számítógépek és más elektronikai eszközök mára a mindennapi élet megkerülhetetlen részeivé
váltak. A hagyományos háztartási robotgépekhez képest alacsony energiafogyasztásúak, azonban (sokszor)
a nap minden órájában üzemelnek, ezért összességében a háztartási energiafogyasztás lényegi elemei. A
számítógépek, a Wi-Fi útválasztók, a tévék és az audioeszközök fogyasztása elérheti a teljes elektromos
energiafelhasználás egyharmadát. Javasolható, hogy a lakók kikapcsolják a nem használt elektronikai eszközöket,
vagy olyat vásároljanak, amely nem használt állapotban automatikusan kikapcsol. Ez egy meglehetősen egyszerű
intézkedés, mely mégis kiváló eredményeket ad. Amennyiben meg szeretnénk győzni a lakókat és felhasználókat
arról, hogy ezek a kis méretű eszközök nem jelentéktelen mennyiségű áramot fogyasztanak, érdemes a
korábban említett energiafogyasztást mérő műszereket alkalmazni a személyi számítógépek, Wi-Fi routerek stb.
fogyasztásának megmérésére.
A háztartási gépek alatt a háztartásokban széles körben elterjedt háztartási gépeket értjük, pl. a konyhai vagy
barkácsoláshoz használt robotgépeket. Arra kell ösztönözni a lakóket, hogy válasszanak energiatakarékos,
magasabb energiaosztályú készülékeket. Ehhez fontos pontosan érteni a háztartási készülékekhez kiállított
energiatanúsítványok tartalmát. Ezek formáját és a feltüntetett információkat az energiahatékonysági
címkézésről szóló 2010/30/EU irányelv helyébe lépő 2017/1369 (2017. július) európai parlamenti és tanácsi
rendelet szabályozza. 2021 márciusa óta az energiatakarékossági címkézési rendszer az A–G besorolást
használja a korábbi A+++–D besorolás helyett. Ez az új besorolási rendszer hűtőszekrényekre, mosogatógépekre,
mosógépekre, televíziókra, izzókra és lámpákra vonatkozik. Az első négy termékcsoportban 2021. március 1-jétől
az átméretezett címkéket kell alkalmazni. Az izzókon és a lámpákon 2021. szeptember 1-jétől kell az átméretezett
címkéket alkalmazni.
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62. Ábra - Címke és példa címkézésre

A hatékonyabb eszközök drágábbak, akár kétszer annyiba is kerülhetnek, viszont kevesebb erőforrást használnak
fel ugyanarra a munkára. Ez különösen fontos például a mosogatógépek és a mosógépek esetében, mivel ezek
vizet és elektromos energiát egyaránt használnak.
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9
A viselkedést érintő
intézkedések és az
energiafelhasználás
szabályozása
A lakások és lakóépületek energiahatékonyságát jelentősen javító épületgépészeti beavatkozások
mellett érdemes megfontolni a „puha” beavatkozásokat is, amelyek közvetlenül a lakók kezébe adják a
hatékonyságnövelés lehetőségét. Ezek nem igényelnek befektetést, mivel ehelyett a lakók viselkedési
mintázatainak megváltoztatásával vezetnek ésszerűbb energiafelhasználáshoz. Ilyenek például:
•
•
•
•

Hosszú ideig résnyire nyitott ablak helyett rövid, intenzív szellőztetés
Lekapcsolni a világítást, amikor nincs rá szükség
A nem használt elektromost eszközök áramtalanítása, vagy automatikus kapcsolók használata
A háztartási eszközök hatékony használata (azaz pl. csak a teli a mosógép, mosogatógép elindítása)

A felhasználói viselkedésminták átalakításának első lépése az, hogy a lakók megértsék, az energia is árucikk,
amelyért fizetni kell. Ezt követi az energiahatékony magatartással kapcsolatos oktatás, melynek célja a szokások megváltoztatása. A lakók ennek során egyszerű, a mindennapokban könnyen alkalmazható ismereteket
szereznek a hatékony energiafelhasználással kapcsolatban. Csak a hosszú távon rögzülő viselkedésminták
eredményeznek tartós megtakarítást.

KÉPZÉS
Megtakarítási lehetőségek
felismerése
Energiafelhasználás
menedzselése

FELHASZNÁLÓK
MAGATARTÁSÁNAK
VÁLTOZÁSA
Megváltozó szokások
Energiamegtakarítás
Az új szokások megtartása

A TUDATOSSÁG ÉS
MEGTAKARÍTÁS
MAXIMALIZÁLÁSA

TUDATOSSÁG
Energiafelhasználás
és fogyasztás

63. Ábra - Az energiatudatos magatartás kialakulásának lépései a lakók vagy felhasználók oldaláról
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A viselkedésbeli változások elérése legalább olyan fontos, mint az energiahatékonyság javítása érdekében
tett bármely egyéb intézkedés. A falak szigetelése és az ablakok cseréje önmagában hosszú távon nem vezet
megfelelő eredményre, ha a lakók és a felhasználók nem változtatnak szokásaikon.
Az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása után az energiafogyasztás általában a részletes energiaaudit
során kiszámított szintre csökken, és ezen a szinten marad. Számos megvalósított projekt tapasztalata azonban
azt mutatja, hogy néhány év után az energiafogyasztás újra növekedni kezd. Három-öt évvel később az
energiafogyasztás néha visszatért az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása előtti kiindulási szintre.
Ugyanezek a trendek az új épületekben is megfigyelhetők. Ezt a váratlan jelenséget szemlélteti a 64. ábra.
Ennek kiküszöbölésére felügyeleti eljárásokat lehet bevezetni. A felügyeleti eljárásokkal az energiafogyasztást
folyamatosan a megfelelő, elvárt szinten lehet tartani. A felügyeleti eljárások az energiafogyasztás és a külső
hőmérséklet heti rendszerességgel végzett mérésén alapszanak. Az energiafogyasztás felügyelete nemcsak az
energiahatékonysági projektek megvalósítását követően, hanem az épületek teljes élettartama alatt hasznos
eszköznek bizonyult. A fölöslegesen felhasznált energia- és vízmennyiség felfedezése és kiküszöbölése mellett
a felügyelet a tulajdonos, valamint az üzemeltetési és karbantartási személyzet számára lehetővé teszi a
következőket:
•
•
•
•
•
•

A műszaki létesítmények megfelelő üzemeltetése
A változatos energiatakarékossági intézkedések eredményeinek következetes dokumentálása
Az energiahatékonysági fejlesztések szempontjából a legnagyobb potenciállal rendelkező épületek
beazonosítása
Gyors visszajelzés szerzése az üzemeltetési gyakorlatok következményeiről
Hatékony tájékoztatás az energiatakarékossági lehetőségekről
Az energiára és vízre fordított költségek jobb tervezhetősége

Áramfogyasztás,
kWh/év

Energiahatékonysági beavatkozások előtt

Energiahatékonysági beavatkozások után

Optimális működés

Időtartam, év

64. Ábra - Energiafogyasztás az intézkedések gyakorlatba ültetése előtt és után
A felügyelet külön intézkedésként történő megvalósításának nemzetközi tapasztalatai azt mutatják, hogy az
energia- és vízfogyasztásban 5%-15%-os megtakarítást lehet elérni. Ehhez természetesen arra van szükség,
hogy a célértékektől való eltérések észlelését követően azonnal bevezessék az intézkedéseket.
Az energiafogyasztás felügyeletének alapvető eszköze az úgynevezett „Energia-Hőmérséklet diagram” (EnergyTemperature diagram – ET-diagram), amelyet a 65. ábra szemléltet.
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65. Ábra - ET-diagram
A vízszintes tengelyen a külső hőmérséklet látható heti bontásban (°C/hét), a függőleges tengely pedig az
adott héthez tartozó energiafogyasztást mutatja a fűtött területen (kWh/m2/hét). Az ET-diagram a mért
energiafogyasztást és az ahhoz kapcsolódó külső hőmérsékletet mutatja egy adott időszakban. A 65. ábra
pontokban jeleníti meg a heteket. A mérések által meghatározott trendvonalat ET-görbe néven ismerjük.
Fűtési szezonban az energiafogyasztás a kültéri hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan növekszik. Fűtési
szezonon kívül a kültéri hőmérséklet növekedésével egy időben az energiafogyasztás a minimális szintre
csökken. Ez a szint magában foglalja a háztartási melegvíz, a ventilátorok, a szivattyúk, a világítás és a különböző
berendezések céljára felhasznált energiát. Ha az épület légkondicionált, az energiafogyasztás ismét növekedni
fog a forró nyári hónapokban.
Minden épület egyedi ET-görbével rendelkezik (66. ábra). Az ET-görbe megfelelő szoftverekkel végzett
energiaszámítások alapján állapítható meg, melyek részletes energiaellenőrzés részét képezhetik. Az ETgörbe megmutatja, hogy milyen energiafogyasztás várható különböző kültéri hőmérsékleteken, megfelelő
üzemeltetést feltételezve. Ezt az értéket célértéknek nevezzük. Ha a heti fogyasztás több mint 5-10%-kal tér
el a célértéktől, lépéseket kell tenni a kiváltó okok feltárása és megszüntetése érdekében. A napsugárzás,
a szél és a felhasználói minták ingadozásai okozta normál változások ezek a határokon belül vannak. Egy
épület ET-görbéjét a konkrét működési feltételek és a felhasználói minták alapján lehet meghatározni. Ha az
energiahatékonysági intézkedések, építkezés vagy új működési rutinok miatt megváltoznak a körülmények, az
épület ET-görbéje is változni fog (66. ábra).
Az ábra egy ET-görbe tipikus változását mutatja az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása után.
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66. Ábra - Egy épület ET-görbéje az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása előtt és után
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Az ET-görbe módszertan alapján a felügyeleti eljárásokat a következő lépésekben kell elvégezni:
•
•
•

Olvassa le az épület mérőóráját hetente egyszer, és számítsa ki az energiafogyasztást. Egyes,
nagyon nagy energiafogyasztású épületek esetében érdemes lehet ennél gyakrabban leolvasni.
Jegyezze fel az átlagos kültéri hőmérsékletet az adott időszakra. Jelenítse meg ezt a két értéket
heti bontásban az ET-diagramon
Az ET-görbétől való eltérések hibás berendezést vagy nem megfelelő működési beállításokat 		
jeleznek. Ezt ki kell vizsgálni, és megfelelő javításokat vagy kiigazításokat kell végrehajtani

Az energiafogyasztással kapcsolatos felügyeleti programok életbe léptetéséhez és működtetéséhez szükséges
berendezések és eszközök: hőmérő az átlagos külső hőmérséklet méréséhez, fogyasztásmérők, energiaszámlarendszerek, ET-görbe és eltérési ellenőrző listák. A 67. ábra az ET-görbe létrehozását és használatát szemlélteti.
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67. Ábra - Példa ET-görbére beazonosítandó és megoldandó problémával
A fentieket figyelembe véve egyértelmű, hogy az épületeket megfelelően képzett szakemberek kell üzemeltessék
és karbantartsák. A szakképzetlen személyzet, illetve a megfelelő működési és karbantartási rutinok hiánya az
energiahatékonysági intézkedések ellenére is megnövekedett energiafogyasztást eredményezhet.
Az épületek helyes üzemeltetése és karbantartása kulcsfontosságú feladat, mivel csak így biztosíthatók
megfelelő körülmények az épületben végzett tevékenységekhez. Az üzemeltetéssel és karbantartással
megbízott személyzet feladata gondoskodni arról, hogy az energiafelhasználás mindig a lehető legkisebb
legyen. Az épületek energiafogyasztásának minimálisra csökkentése érdekében minden műszaki berendezés
megfelelően kell működjön. Ezt csak szakképzett kezelőszemélyzettel, folyamatos (kézi vagy számítógépes)
ellenőrzéssel és szisztematikus karbantartással lehet biztosítani. Mindez ahhoz szükséges, hogy elkerülhetők
legyenek a költséges generáljavítások.
Rendszeres karbantartási programmal megelőzhetők a nagy és drága javítások, és kiiktathatók a másodlagos
működési költségek. Ezenkívül a folyamatos karbantartás a munkakörnyezetet és a belső tereket is jobbá teszi.
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Az épület üzemeltetése és karbantartása bizonyos általános követelményeken kell alapuljon:
•
•
•
•

A személyzetnek rendelkeznie kell a munkához szükséges készségekkel és motivációval.
A működés és a karbantartás felelősségét meg kell osztani, hogy mindenki tudja, ki a felelős a 		
karbantartásért, az energiával való gazdálkodásért és a költségvetésért.
Az épület és a műszaki rendszerek működtetésére és karbantartására szolgáló teljes 		
dokumentációnak rendelkezésre kell állnia, jól szervezett formában.
A munka megszervezéséhez és beütemezéséhez megfelelő eszközöket kell alkalmazni, melyek 		
között kézi megoldások, munkalapok és számítógépes rendszerek egyaránt lehetnek

A felügyeleti eszközök használata különösen fontos a működési feltételek és az energiafogyasztás szisztematikus
és folyamatos nyomon követéséhez.
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10
Áttekintés
Bemutattuk, hogy a többlakásos épületekben számos energiatakarékossági beavatkozás valósítható meg, az
egyszerű fejlesztésektől a komplex és mélyreható felújításig. Ezek eltérő mértékű anyagi ráfordítást igényelnek,
és eltérő szinten is javítják az épület energiahatékonyságát. Ezen túlterjedő előnyökkel is járnak, mint például a
károsanyag-kibocsátás csökkenése vagy a jobb hőmérsékletszabályozás. Az egyes beavatkozások megtérülési
ideje is változó.
A 4. táblázat áttekinti a javasolt beavatkozásokat és azok egyszerű megtérülési idejét. Ezek az adatok azonban
általánosak és tapasztalaton alapulnak, így a gyakorlatban a hasonló beavatkozások akár nagyobb mértékben
is eltérhetnek ettől. A tényleges megtérülési idők a befektetett összegtől, az energiaáraktól és a technikai
forgatókönyvektől, így például a különböző intézkedések kombinációjától függenek. Egyes lehetőségeknek,
mint pl. a számlázási rendszer megváltoztatása, nem járnak költséggel, így természetesen megtérülési idejük

MAGATARTÁSBELI ÉS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK
RÖVID LEÍRÁS

EGYSZERŰ MEGTÉRÜLÉSI IDŐ (ÉV)

Változó felhasználói viselkedésminták, elkötelezetté válás

n/a

Huzatmentesítés

<1

Hőszigetelő ablakfólia

<1

Energiafogyasztást mérő műszerek

1-2

Fűtőtest mögé helyezett hőtükör

1-2

Számlázási rendszer átalakítása

n/a
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A KÜLSŐ TÉRELHATÁROLÓK HŐSZIGETELÉSE
RÖVID LEÍRÁS

EGYSZERŰ MEGTÉRÜLÉSI IDŐ (ÉV)

Külső falak hőszigetelése

3-10

A tető és padlás hőszigetelése

6-16

A padlók hőszigetelése

4-26

A nyílászárók cseréje

8-15

FŰTÉSI RENDSZEREK
RÖVID LEÍRÁS

EGYSZERŰ MEGTÉRÜLÉSI IDŐ (ÉV)

Szilárd tüzelőanyagos kályha pelletkazánra cserélése

n/a*

Szilárd tüzelőanyagos kályha gázkazánra cserélése

n/a*

Szilárd tüzelőanyagos kályha fapelletkazános cirkófűtésre cserélése

n/a*

Szilárd tüzelőanyagos kályha gázkazános cirkófűtésre cserélése

n/a*

Hagyományos gázkazán kondenzációs kazános cirkófűtésre cserélése

12-20

Hagyományos fával vagy szénnel üzemelő központi fűtés pelletesre
cserélése

n/a*

Hagyományos fával vagy szénnel üzemelő központi fűtés gázkazános
fűtésre cserélése

n/a*

A hagyományos fűtési rendszer inverteres klímarendszerre cserélése

12-23

A hagyományos fűtési rendszer cseréje hőpumpás rendszerré alakítása

8-15

A távfűtési rendszer átállása fosszilis tüzelőanyagról pelletkazánra

10-16

Hőszabályozó szelepek üzembe helyezése

13-30

Hőkiegyenlítő szelepek üzembe helyezése

18-40

A hagyományos keringetőszivattyúk elektronikus vezérlésűre cserélése

3-10

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ
RÖVID LEÍRÁS

EGYSZERŰ MEGTÉRÜLÉSI IDŐ (ÉV)

Napkollektoros vízmelegítő rendszer

12-16

Hőpumpás vízmelegítő rendszer

14-18

Kombinált napkollektoros-hőpumpás rendszer

11-14

Házi szélgenerátorral kiegészített kombinált napkollektoros-hőpumpás
rendszer

8-11

* A javasolt beavatkozás drágább energiaforrásra való áttéréssel jár. A beavatkozás így energiahatékony, de pénzügyi
szempontból nem térül meg. Érdemes más, pénzügyi szempontból is előnyös beavatkozásokkal kombinálni.
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ÁRAMFOGYASZTÁS
RÖVID LEÍRÁS

EGYSZERŰ MEGTÉRÜLÉSI IDŐ (ÉV)

Hagyományos izzók cseréje LED izzókra

1-3

A leghatékonyabb háztartási eszközök használata

3-15

Energiahatékony számítógép és elektronikai eszközök használata

5-12

Hagyományos klíma cseréje magas hatékonyságú inverteres rendszerre

3-8

4. Táblázat - Energiahatékonyságot növelő társasházi beavatkozások áttekintése
Végül érdemes leszögezni, hogy az áttekintő táblázat csupán a számszerűsíthető, és jellemzően pénzben is
kifejezhető adatokat foglalja össze. Nem vonatkozik azonban a közvetett előnyökre, mint például a csökkenő
szennyezés, az egészségügyi előnyök, és a zöld technológiák által teremtett új munkahelyek.
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