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Rendeleti háttér

2002/91/EK direktíva
A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia 
felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve hozta az Európai 
Parlament és a Tanács az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/ EK direktíváját, amely 
kötelezően előírja a tagállamok részére, hogy olyan intézkedéseket léptessenek életbe, amelyektől 
az energiafogyasztás és a környezet terhelésének csökkenése várható. Szakemberek a fogyasztás 
átlagos 20 %-os csökkenését prognosztizálták.

Ebben a direktívában az alábbi lényeges előírások szerepelnek:

Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek az új épületek energiafogyasztását korlátozzák. • 

Törekedni kell a megújuló energiaforrások preferálására.

Az épületek összehasonlíthatósága érdekében az energiafogyasztást primer energiában • 

(földgáz) kell kifejezni. Az energiafogyasztás meghatározásánál az épület sajátosságai 

mellett a gépészeti rendszereket (fűtés, hűtés, szellőztetés, világítás, melegvíz ellátás) és az 

épület energianyereségét is figyelembe kell venni. A primer energiafogyasztás számításának 

módszerét tagállamonként ki kell dolgozni.

1000 m• 2-nél nagyobb nettó fűtött alapterületű épületek lényeges felújítása esetén 

ugyanazokat a követelményeket kell alkalmazni, mint az új épületek esetében.

Új épületek használatbavételekor és meglévő épületek tulajdonjogának változásakor • 

energetikai minőségtanúsítványt kell készíteni, amely tájékoztat az épület energetikai 

minőségéről. A tanúsítvány 10 évig érvényes.

Az 1000 m• 2-nél nagyobb nettó fűtött alapterületű, nagy közönségforgalmú középületekben 

ezt a tanúsítványt közszemlére kell tenni.

A 12 kW-nál nagyobb teljesítményű légkondicionáló rendszereket és a 20 kW-nál nagyobb • 

teljesítményű kazánokat rendszeres időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni. 

A 15 évnél régebbi kazánokkal üzemelő fűtési rendszereket egyszeri felülvizsgálatnak kell • 

alávetni.

A minőségtanúsítást végző szakemberek tevékenységét és a tevékenységre vonatkozó • 

jogosítvány megszerzésének feltételeit szabályozni kell.

A direktíva kötelezi az egyes tagállamokat, hogy az irányelvben megfogalmazott követelmények 
legkésőbb 2006. január 4-ig hatályba lépjenek.

A direktíva csupán az irányelveket fogalmazza meg, a teljesítésükhöz szükséges rendeleteket, 
módszereket és követelményértékeket az egyes országoknak önállóan kell kidolgoznia. Ennek 
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köszönhetően az egyes tagállamokban némileg eltérő megoldásokkal lehet találkozni.

7./2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról
A 2006 májusában megjelent rendelet 2006. szeptember 1-jével lépett hatályba.

A rendelet új épületek tervezésekor, és 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épületek átalakítása, 
bővítése és felújítása során biztosítani kell az e rendeletben meghatározott követelményeknek 
való megfelelést.

A rendeletben szereplő számításokat valamennyi, az épület tervezésére jogosult szakember 
elvégezheti. Az épület engedélyezési tervének benyújtásakor a rendeletben megfogalmazott 
követelmények teljesülését a számítással igazolni kell.

A rendeletben szerepel a számítási módszer, az ahhoz szükséges összefüggésekkel, alapadatokkal 
és táblázatokkal. A rendelet három szinten fogalmaz meg követelményeket:

Az épület E• p kWh/m2a összesített energetikai jellemzőjének kisebbnek kell lennie a 

követelményeknél. A követelmény az épület funkciójától és annak A/V viszonyától (fűtött 

teret határoló felület és fűtött légtérfogat aránya) függő érték. A számításánál az épület és 

a gépészeti rendszerek együttes fogyasztását kell alapul venni.  

Ezen belül az épület q W/m• 3K fajlagos hőveszteségtényezőjének alacsonyabbnak kell lennie 

a követelményeknél. A fajlagos hőveszteségtényező az épületszerkezetek veszteségei 

mellett a napsugárzásból és a belső hőtermelésekből származó nyereségeket is figyelembe 

veszi. Értéke ugyancsak az A/V viszony függvénye. Ez a tényező csak az épület energetikai 

tulajdonságait veszi figyelembe.

Az előzőek mellett az épületszerkezetek U W/m• 2K hőátbocsátási tényezőjének az alábbi 

táblázat értékeinek meg kell felelnie.
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Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási 
tényező 

Külső fal 0,45

Lapostető 0,25

Padlásfödém 0,30

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25

Alsó zárófödém árkád felett 0,25

Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00

Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 2,50

Homlokzati üvegfal2) 1,50

Tetőfelülvilágító 2,5

Tetősík ablak 1,70

Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 

Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 

Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50

Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 

Talajjal érintkező fal  0 és -1 m között 0,45

Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton 
elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető)

0,50

1. táblázat: A rétegtervi hőátbocsátási tényező követelményértékei

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról
A 2008 júniusában megjelent rendelet 2009. január 1-jével lépett hatályba.

A rendelet értelmében 2009. január 1-től energetikai tanúsítványt kell az épületről készíttetni az 
alábbi esetekben:

Új épület használatba vételekor a használatbavételi engedélyezésig. Ez az építtető feladata.

Meglévő épület eladásakor, vagy 1 évnél hosszabb ideig való bérbeadáskor a szerződéskötésig. 
Ez a tulajdonos feladata. 

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 
épületnél. Ez a tulajdonos feladata.

Meglévő épület esetén a tanúsítvány készíttetése 2011. december 31-ig önkéntes.
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A tanúsítás során az épület Ep kWh/m2a összesített energetikai jellemzőjét kell a követelményekkel 
összevetni, és ez alapján osztályba sorolni. A számításánál az épület és a gépészeti rendszerek 
együttes fogyasztását kell alapul venni. A fogyasztás csökkenthető az aktív szoláris, fotovoltaikus 
rendszerekkel és az épület saját rendszereként üzemeltetett kapcsolt energiatermeléssel nyert 
energiával.

Osztály  Követelmény %-a  Osztály szöveges minősítése

A+  <55  Fokozottan energiatakarékos

A  56-75  Energiatakarékos

B  76-95  Követelménynél jobb

C  96-100  Követelménynek megfelelő

D  101-120  Követelményt megközelítő

E  121-150  Átlagosnál jobb

F  151-190  Átlagos

G  191-250  Átlagost megközelítő

H  251-340  Gyenge

I  341<  Rossz

A rendelet értelmében az alábbi osztályokat kell alkalmazni:

A könnyebb áttekinthetőség és értelmezhetőség érdekében az osztályba sorolás eredményét 
grafikusan is be kell mutatni.

A skálán a „C” osztály azt jelenti, hogy az épület energiafogyasztása megfelel az aktuális 
követelményeknek. Az „A+”, „A” és „B” kategóriák ennél jobb energiafogyasztású épületet 
jelentenek, míg a „D” – „I” kategóriák a követelménynél rosszabbat.
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A tanúsítást el lehet végezni a 7/2006 rendeletben leírt számítási eljárással és az energiafogyasztás 
számlái alapján is. Ez utóbbi esetben azonban figyelembe kell venni, hogy az épület energia 
fogyasztása nem csupán épülettől függ, hanem a lakó szokásaitól és az időjárási viszonyoktól 
is, illetve a számla olyan fogyasztásokat is tartalmazhat (pl. konyhai főzés), amelyeket nem 
kell a tanúsításnál figyelembe venni. A lakók szokásai, a lakás nem energiatudatos használata 
egyes esetekben ugyanolyan lakásoknál akár kétszeres fogyasztást is eredményezhetnek. Mivel 
az energetikai tanúsítványnak az épületet kell jellemeznie, nem az ott lakókat, ezért a számlák 
alapján való tanúsítást csak nagyobb épületeknél célszerű választani, ahol a több lakó átlagos 
használata már valószínűbb.

Jelenleg folyik a módszer kidolgozása, amellyel a számlák alapján való tanúsítás elvégezhető, 
tehát a pontos módszer még nem ismeretes. Az azonban világos, hogy minél kisebb az épület, 
annál nagyobb bizonytalanságot jelent a felhasználó magatartása. Ezért, a számlák alapján való 
tanúsítás csak elegendően nagy épületeknél végezhető majd el. Lakóépületeknél a tervezett 
minimális méret 2000 m2.

A tanúsítási folyamat fontos eleme a szakember által készített javaslat. Ebben arra hívja fel a 
figyelmet, hogy milyen változtatásokat, korszerűsítéseket célszerű elvégezni, azoknak mi a várható 
eredménye, azzal az épület milyen új energetikai kategóriába léphet előre.

A tanúsítvány elkészítése szakértői feladat, ezért csak vizsgázott mérnökök jogosultak arra. A 
jogosultsággal rendelkező szakemberek listáját a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész 
Kamara honlapján meg lehet tekinteni (www.mmk.hu és www.mek.hu).

264/2008. (XI. 6.) Kormányrendelet a hőtermelő berendezések 
és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
Az energiafelhasználás nagymértékben függ az energia előállító berendezésektől, ezért fontos, 
hogy időszakosan azok energetikai felülvizsgálatát elvégezzük. A vizsgálat célja a berendezés 
paramétereinek megállapításán túl az, hogy az esetleges üzemeltetési, beállítási problémákra 
fény derüljön.

A rendelet hatálya kiterjed a 20 kW feletti teljesítményű kazánokra, a 12 kW feletti teljesítményű 
légkondicionáló rendszerekre és a 15 évnél régebbi 20 kW feletti teljesítményű fűtési 
rendszerekre.

A rendelet 2009. január 1-jével lépett hatályba, de a meglévő hőtermelő berendezések, illetve 
a meglévő légkondicionáló rendszerek első energetikai felülvizsgálatát 2015. január 1-ig kell 
elvégezni.

Miért érdemes tanúsítványt készíttetni?
Amikor használt gépkocsit vásárolunk, akkor biztosan figyelünk arra, hogy mennyi a várható 
fogyasztása és milyen a műszaki állapota. Ha úgy gondoljuk, hogy nem értünk eléggé a kérdéshez, 
akkor szakember, szakszerviz tanácsát kérjük ehhez. Az épület energiaköltsége többszöröse a 
gépkocsi fenntartási költségeihez mérten, ezért ebben az esetben még indokoltabb hasonlóan 
gondolkodni.
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Akár eladóként, akár vevőként vagyunk részesek, érdemes a tanúsítványt elkészíttetni, mert a 
döntésünkhöz fontos információkat szolgáltat. Megtudjuk, hogy milyen energia költségekre kell 
számítanunk, illetve a szakember javaslata alapján kiderül, hogy milyen felújításban célszerű 
gondolkodnunk.

Ha eladóként készíttetjük el a tanúsítványt, akkor kiderül, hogy érdemes-e az eladás előtt 
korszerűsítést végrehajtani azzal a céllal, hogy a lakás árát növeljük. A hirdetésben megadott 
magasabb energetikai besorolás növeli az eladhatóságot. A szakember által készített korrekt 
energetikai szakvélemény növeli a bizalmat.

A vevő érdeke, hogy kérje a tanúsítványt, mert így információt kap a várható energiaköltségekről. 
Több ingatlan közti választásnál segítheti a döntést.

Egy épületen belül akár több kategória különbség lehet a védett közbenső lakás és a saroklakás 
energetikai besorolása közt. Ez természetesen hasonlóan tükröződik az energiaszámlákban is. 
Fontos ezért tudni, hogy a tanúsítvány elkészíthető a teljes épületre, de készíthető lakásonként 
is.

Ingatlan forgalmazok előzetes becslése szerint az ingatlan árát akár 20 %-al befolyásolhatja annak 
energetikai minősége. Akkor, amikor több tízmilliós döntést hozunk, ne sajnáljuk azt a néhány 
tízezer forintos költséget a tanúsító szakember szakvéleményére.

Fontos tudni, hogy a törvény értelmében a tanúsítvány elkészíttetése az eladó feladata, 
vevőként éljünk azzal a lehetőséggel, hogy költségmentesen tudunk a tanúsítványban szereplő 
információkhoz jutni.

Energetikai felújításra szánt pályázati pénzek és banki hitelek elbírálásánál a következőkben 
kötelező lesz a tanúsítvány elkészíttetése, és a dokumentumokhoz való csatolása.
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Energiatakarékos felhasználói magatartás
Az épület energiafogyasztását nem csupán az épület és a benne levő rendszerek tulajdonságai 
befolyásolják, hanem az épületben lakók, az épületet használók szokásai és magatartása is. Ennek 
mértéke jelentős. Ugyanolyan kialakítású lakásoknál akár 2-2,5-szeres is lehet lakás fogyasztása, 
függően attól, hogyan használják a lakást és annak rendszereit. Fontos ezért, hogy ismerjük a 
helyes használatot.

Talán azt, hogy télen alacsonyabb helyiséghőmérséklet mellett alacsonyabb lesz az 
energiafelhasználás, ismeri mindenki. Számításokkal igazolható, hogy ha tartósan 1 °C-al 
csökkentem a helyiséghőmérsékletet, akkor 5-6 %-al csökken a fogyasztás. Fontos ezért, hogy 
mindig a lehető legalacsonyabb értéken tartsuk a helyiség hőmérsékletét. Természetesen a 
fűtésnek az a feladata, hogy azzal megfelelő hőérzetet biztosítsunk, ezért a helyiséghőmérsékletét 
ennek figyelembe vételével kell megválasztani.

Az egyes helyiségekben kialakuló hőmérsékletet nem csupán a fűtési rendszer befolyásolja, hanem 
a helyiség energianyeresége is. Ilyen nyereség az ablakon keresztüli napsütés, egyes berendezések 
hőleadása, a benntartózkodó emberek hőleadása, stb. Mivel az egyes helyiségeknek eltérő a 
pillanatnyi energianyeresége, ezért azokban más-más hőmérséklet alakulhat ki. 

Ha a kazánt egy szobatermosztátról üzemeltetjük, akkor fontos kérdés, hogy megfelelő helyre 
helyeztük-e el. Ha egy olyan helyiséget választottunk, amely a fekvése miatt hűvösebb a többinél, 
akkor a többiben gyakran melegebb van a szükségesnél, ami energiapazarlást eredményez. Ha 
egy kedvezőbb fekvésű helyiséget választunk, akkor a többi helyiség hőmérséklete időnként 
kellemetlenül hűvös, hideg lehet. Ha ezt azzal kompenzálom, hogy inkább a termosztátot 
magasabb hőmérsékletre állítom, akkor abban a helyiségben van felesleges túlfogyasztás, ahol a 
termosztát található.

Ezt a problémát úgy tudom orvosolni, ha helyiségenként külön lehet a hőmérsékletet szabályozni. 
Ennek egyik legegyszerűbb, és legolcsóbb megoldása a termosztatikus szelepek alkalmazása. 
Ezek segítségével minden helyiségben be lehet állítani a megfelelő hőérzetet biztosító 
helyiséghőmérsékletet, és a szelep automatikusan csökkenti a fűtőtest teljesítményét, ha a 
helyiség hőmérséklete az energia nyereségek miatt emelkedne.

Gyakran hallani, hogy nem szabad a helyiséghőmérsékletet éjszakára csökkenteni, mert drágább 
visszafűteni a kihűlt falakat, mint hőn tartani. Ez tévedés! Sok esetben éppen a hőntartásból fakad 
a felesleges túlfogyasztás. Azzal tudunk energiát megtakarítani, ha minden olyan időszakban, 
amikor ez megtehető, a lehető legalacsonyabb helyiséghőmérsékletet tartjuk!

A tévedés oka talán az lehet, hogy azt látjuk, ha a csökkentés után visszaállítjuk a normál 
hőmérsékletet, akkor egy ideig az átlagosnál nagyobb fogyasztást tapasztalunk. Ez a 
többletfogyasztás azonban mindig kevesebb, mint amennyit megtakarítottunk miközben a 
helyiség lehűlt. Ez ismét azzal magyarázható, hogy alacsonyabb helyiséghőmérséklet mellett 
kisebb volt a hőveszteség. 

Nagyon fontos ezért, hogy a fűtést ugyanúgy kell kezelni, mint a villanykapcsolót. Ha egy 
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helyiséget néhány órán keresztül nem használunk, akkor a helyiség hőmérsékletét alacsonyabb 
értékre kell állítani. Az a szerencsésebb, ha ezt helyiségenként lehet megtenni, mert a lakásban 
nem használjuk egyszerre valamennyi helyiséget, ezért az éppen nem használt helyiségekben 
csökkenteni lehet azok hőmérsékletét.

Ha a szobatermosztáttal a teljes lakás egyidejű csökkentésére van lehetőség, akkor azzal kell 
minden olyan időszakban a helyiség hőmérsékletet csökkenteni, amikor azt lehet. Csökkenthető 
a hőmérséklet napközben, ha nincs otthon a család, vagy éjszakára, mert az alváshoz nincs olyan 
magas hőmérsékletre szükség.

Általában azt javasolják, hogy a csökkentés mértéke maximum 4-5 °C legyen. Ennek nem az az 
oka, hogy a nagyobb csökkentés ne lenne gazdaságosabb, éppen ellenkezőleg, minél alacsonyabb 
a helyiség hőmérséklet, annál kedvezőbb energetikailag, de ilyenkor két másik problémára 
lehet számítani. Egyrészt a túlzott hőmérséklet csökkentés következtében a levegő harmatponti 
hőmérséklete közelébe jutunk, és egyes szerkezeteken esetleg megindul a páralecsapódás. 
Másrészt a túlzott hőmérsékletcsökkentésnek az lehet a kellemetlen következménye, hogy amikor 
a normál hőmérsékletre kívánunk visszatérni, akkor az túl hosszú ideig tart. A teljességhez hozzá 
tartozik azonban az is, hogy jobban szigetelt épületeknél akár fél napos fűtés kikapcsolás sem 
eredményez 4-5 °C-nál nagyobb hőmérséklet csökkenést.

Furcsa ellentmondás, hogy jól szigetelt épületeknél az épület kevésbé hűl, ezért kisebb megtakarítás 
érhető el, mint egy rosszul szigeteltnél, aminél viszont gyorsan csökken a hőmérséklet. Ez persze 
nem azt akarja jelenteni, hogy ne szigeteljük az épületet, mert nyilvánvalóan más a viszonyítási 
alap a rosszul szigetelt épületnél.

Az előzőekben elmondottak miatt Németországban már az 1970-es évek második felében hoztak 
olyan rendeletet, amely energiamegtakarítási céllal a fűtési rendszereknél kötelezővé teszi a 
helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás alkalmazását. Az 1980-as években pedig kötelezően 
előírták a központi időjárásfüggő szabályozás alkalmazását is. Mit is jelent ez a fajta szabályozás?

Az időjárásfüggő szabályozó egy külső hőmérséklet érzékelővel rendelkezik, és annak a 
függvényében úgy szabályozza a fűtővíz hőmérsékletét, hogy az valamennyi helyiségben megfelelő 
helyiséghőmérsékletet eredményezzen. Ennek a szabályozásnak több előnye is van. 

A helyiségben nem tud a túlfűtés miatt túl magas hőmérséklet kialakulni annak ellenére, 
hogy a fűtés folyamatosan működik. Ha nem csökkentenénk a helyiséghőmérsékletet, hanem 
a termosztatikus radiátorszelepekkel kívánnánk megoldani ezt a feladatot, akkor esetleg azt 
tapasztalnánk, hogy a túl magas vízhőmérséklet miatt a szelep teljesen lezár. Ilyenkor ugyan a 
helyiség hőmérséklete megfelelő, de mivel a fűtőtest lehűlt, a közérzetet negatívan befolyásolja, 
hogy megszűnt a fűtőtest hősugárzása is.

A fűtővíz időjárásfüggő szabályozása sokkal inkább azért fontos, mert az alacsonyabb vízhőmérséklet 
mellett a kazán vesztesége is alacsonyabb lesz. Az időjárásfüggő szabályozás alkalmazása a kazán 
éves hatásfokát jelentősen növeli, így az kevesebb tüzelőanyagot fog fogyasztani.

A központi szabályozás alkalmazása nem tudja figyelembe venni az egyes helyiségek eltérő belső 
hőnyereségét, ezért nem váltja ki a termosztatikus radiátorszelepeket. Általában elmondható, 
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hogy mindkét fajta szabályozásra szükség van, mert nem ugyanazt a feladatot látják el, az 
együttes alkalmazásukkal lehet a legjobb eredményt elérni. A mai energiaárak mellett mindkét 
eszköz alkalmazása rövid idejű megtérülést jelent, ezért tartották fontosnak Németországban és 
több más országban ezek kötelező előírását.

Belső hőmérséklet hatása
Amint azt az előző fejezetben láttuk, a helyiség hőmérséklete markánsan befolyásolja 
az energiafogyasztást. Energetikailag az a cél tehát, hogy lehetőleg minél alacsonyabb 
helyiséghőmérsékletet tartsunk. Nyilván ugyancsak fontos a megfelelő hőérzet biztosítása. Ezt a 
két egymásnak ellentétes hatást kétféle megoldással lehet egymáshoz közelíteni.

A falszerkezetek és nyílászárók hőszigetelése egyúttal a belső felületi hőmérséklet emelkedésével 
jár. Ugyancsak magasabb lesz a belső felületi hőmérséklet, ha padló- vagy falfűtést alkalmazunk. 
Azzal, hogy a felületi hőmérséklet emelkedik ugyanaz a hőérzet alacsonyabb léghőmérséklet 
mellett biztosítható.

Olyan helyiségeknél, amelyek rossz épületszerkezetekkel rendelkeznek (38 cm-es kisméretű fal 
(U≈1,5 W/m2K), szigeteletlen padlásfödém (U≈1,0÷1,4 W/m2K), rossz minőségű ablakok, stb.) 
alacsony külső hőmérséklet mellett ezeknek a szerkezeteknek a felületi hőmérséklete is alacsony 
(akár 13÷15 °C) lesz. Az ilyen alacsony helyiséghőmérséklet mellett csak magas (22÷25 °C) 
helyiséghőmérséklettel biztosítható a megfelelő hőérzet.

A jól szigetelt szerkezetek mellett a felületi hőmérséklet csak 1÷2 °C-al alacsonyabb a 
léghőmérsékletnél, ezért a megfelelő hőérzet már 20÷21 °C helyiséghőmérséklettel 
biztosítható.

Ez a hatás fokozható felületi fűtések alkalmazásával, hiszen ilyenkor a külső felületek hőmérséklete 
lényegesen magasabb lesz. Ennek ellensúlyozására a belső léghőmérséklet 2÷4 °C-al csökkenthető 
a szokásos értékekhez képest. Mivel a nagy felületek alkalmazásával a hőmérséklet térbeli 
eloszlása, ezért kevésbé fordulnak elő a helyiségben olyan helyek, ahol kedvezőtlen hőérzet 
alakul ki. 

Szellőztetés fontossága
A szellőztetés mértékének mérőszáma a légcsereszám. Azt fejezi ki, hogy a helyiség térfogatát 
óránként hányszor cseréljük a szellőztetéssel.

A ma alkalmazott nyílászárók tömören záró szerkezetek. Ilyenekkel felszerelt épületeknél a mérések 
szerint kb. 0,1 [1/h] légcsereszám alakul ki természetes szellőzés mellett. Ez messze kevesebb 
annál a levegőmennyiségnél, ami egy épületben keletkező szennyeződések eltávolításához 
szükséges.

Lakóépületekben a legfontosabb az emberek légzése miatt keletkezett széndioxid koncentrációjának 
csökkentése, és az oxigén pótlása. Ha ez nem történik meg kellő mértékben, akkor ennek 
következménye, hogy az ott tartózkodók koncentráció képessége csökken, fáradékonyak lesznek, 
súlyosabb esetben gyakori fejfájás okozója lehet. Élettanilag személyenként minimum 20 m3/h 
friss levegőre van szükség. 
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Ugyancsak komoly gondot jelent a lakásban felszabaduló nedvesség eltávolítása. Tévedés azt 
hinni, hogy ez a nedvesség a falakon keresztül el tud távozni. A helyes megoldás a szellőztetés. 
Ha ennek mértéke nem megfelelő, akkor ennek első jele a páralecsapódás az ablakon. A tartósan 
magas páratartalom a hidegebb falfelületeken gombásodást, penészesedést eredményez. Azon 
kívül, hogy esztétikai problémákat jelent, a gomba spórái az arra érzékenyeknél asztmatikus, 
allergiás rohamokat válthatnak ki. Egy normál használatú lakásban a fürdőszobai, konyhai 
használat, az emberek és növények párolgása következtében naponta kb. 15÷20 liter nedvesség 
kerül a levegőbe. Ennek biztonságos eltávolításához minimum 0,5 [1/h] légcsereszámot kell 
folyamatosan biztosítani.

A szellőző levegő feladata az egyéb szennyeződések eltávolítása is. A lakásban a bútorokból, 
szőnyegekből oldószerek párolognak ki, más illatanyagok jutnak a levegőbe. Összességében a 
levegő áporodott szaga árulkodik ezek túlzott koncentrációjáról.

Ahhoz, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, a lakást naponta többször (a legjobb 1÷2 óránként) 
intenzíven szellőztetni célszerű. Energiatakarékosan ez úgy történik, hogy a lakás több ablakát 
egyszerre teljesen kinyitva rövid ideig (3÷5 percig) szellőztetünk. Ez elegendő a levegő cseréhez, 
de nem jár a berendezések túlzott lehűlésével. Eközben a termosztatikus szelepeket alacsonyabb 
hőmérsékletre kell állítani, mert ilyenkor a fűtőtest által leadott hőenergia azonnal a környezetbe 
távozik.

Megoldást jelent a légbevezető szerkezetek beépítése, de ezeknél a szellőzés mértéke 
nagymértékben függ attól, hogy milyenek a meteorológiai viszonyok. A nagyobb szélsebesség 
következtében az épület körül kialakuló légnyomás különbségek túlzottan megnövelik a szellőző 
levegő mennyiségét. A külső levegő hőmérséklete a termikus felhajtóerő (huzat) mértékét 
befolyásolja. Alacsony külső hőmérsékleteknél nagyobb lesz a légcsere, mint enyhe időszakban. 

A túlzott légcsere többlet veszteségeket okoz, a kisebb légcsere az előzőekben vázolt problémákat 
okozza. Megoldást jelenthet a kontrollált szellőzés alkalmazása. Ennél ventilátorok biztosítják 
a folyamatos, de kismértékű, szabályozott szellőzést. Általában a nappaliban, hálóban és más 
lakóhelyiségekben történik a levegő befúvása, a konyhában, fürdőszobában és WC-ben pedig 
ugyanennyi levegő elszívása. A berendezés hővisszanyerő hőcserélővel van felszerelve, amely 
télen a helyiségekből elszívott távozó levegővel előmelegíti a beszívott friss levegőt, ezért azt 
csak kisebb mértékben kell a helyiségben tovább melegíteni.

Padlástérrel rendelkező lakásnál a legcélszerűbb a padláson elhelyezni a berendezést. Mert 
így a padláson szerelt légcsatornákkal a legegyszerűbben lehet az egyes helyiségben eljutni, a 
berendezés akár utólag is beszerelhető.

A berendezés költségei miatt a kontrollált szellőzés hazánkban még nem túl gyakran választott 
megoldás. Észak- és Nyugat-Európában már jobban elterjedt, mert egy erősen szigetelt épületnél 
a szigetelés további fokozásával már csak költségesen lehet további energiát megtakarítani. A 
szellőzés mértékét viszont nem lehet egy adott szint alá csökkenteni. A hővisszanyerő és a kontrollált 
szellőzés alkalmazása ezért lényegesen gyorsabban megtérülő beruházás. Mára hazánkban is 
megjelentek az úgynevezett passzívházak. Ezek megvalósíthatóságához elengedhetetlen ilyen 
berendezések alkalmazása.
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Lakásonkénti vagy központi fűtési rendszerek
A társasházak fűtési rendszerének kialakításánál el kell dönteni, hogy lakásonkénti egyedi 
rendszert, vagy központi rendszert létesítsenek. Gyakran születik döntés a lakásonkénti megoldás 
mellett, holott a műszaki és gazdasági érvek ez ellen szólnak.

A lakásonkénti rendszer mellett szóló legfontosabb érv társadalmi jellegű. A lakók szeretnék ezen 
a területen elkerülni a közös megoldást, mert ennek „távfűtés jellege” van. A lakás rezsijében 
jelentkező legnagyobb tételnél szeretnék kikerülni azt, hogy azt is közösen kelljen fizetni, és így 
gond, ha néhányan nem fizetnek rendszeresen.

Nézzük, hogy a lakásonkénti megoldás választásánál milyen problémák merülnek fel!

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy ezekkel a készülékekkel kétféle igényt kell kielégíteni, fűtést 
és használati melegvíz (HMV) készítést. Ezeknek a teljesítménye jelentősen eltérhet egymástól. 
A kisebb közbenső lakások hőigénye gyakran 3÷5 kW csupán, míg egyetlen melegvíz csapon 
10÷12 liter/perc fogyasztás mellett a teljesítményigény 24 kW. A fűtés maximális teljesítményére 
csak a méretezési állapotban van szükség, az év nagy részében ennek töredéke is elegendő.

Akkor, amikor kombikazán mellett döntünk, akkor kénytelenek vagyunk a 24 kW teljesítményt 
alapul venni, tehát a készülék égőjének teljesítménye hiába szabályozható vissza akár 8 kW 
teljesítményig, ez még mindig többszöröse annak, mint amekkora teljesítményre szükség van. 
Ilyen körülmények közt a kazán csak szakaszosan tud üzemelni, a kis teljesítmények mellett 
kedvezőtlen a hatásfoka.

Ugyanakkor a 24 kW teljesítmény a HMV készítést sem oldja meg tökéletesen, mert amint arra 
lenne szükség, hogy egy időben két helyen kellene melegvizet szolgáltatni, ez a teljesítmény nem 
elegendő.

Javít a helyzeten, ha a készülék beépített tárolóval rendelkezik, vagy külső melegvíz tároló 
kapcsolódik hozzá. Ilyenkor a vételezhető melegvíz mennyisége kevésbé jelent korlátot, a 
felfűtésére esetleg kisebb teljesítményű készülék használható. A piacon azonban jelenleg a 
legkisebb gázkészülék teljesítménye is 10 kW feletti, tehát a fűtéshez változatlanul túl nagy.

Ha a társasház központi kazánnal rendelkezik, akkor mind a fűtés, mind a HMV készítés 
teljesítménye illeszthető az igényekhez. A lakásonkénti fűtési fogyasztás hőmennyiségmérővel, 
a HMV fogyasztás melegvíz mérővel precízen mérhető, ez alapján az elszámolás korrektül 
megoldható.

A kérdéskörben történt kutatások azt igazolják, hogy nem csupán az üzemeltetési költségek 
kisebbek központi rendszereknél, hanem a beruházási költségek is jelentősen alacsonyabbak. 
Ennek elsősorban az az oka, hogy nem kell lakásonként kéményt, gázmérőt, kazánt telepíteni.

Kazánok hatásfoka
A kazánok a fűtési idény jelentős részében részterheléssel üzemelnek, ezért a fogyasztásuk 
szempontjából nem a gyártók által megadott tüzeléstechnikai hatásfokot kell figyelembe venni, 
hanem a kazán éves hatásfokát. Ez az éves hatásfok a teljes fűtési idényre számított átlagos 
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hatásfok. Azért tér el a tüzeléstechnikai hatásfoktól, mert figyelembe veszi a kazánok készenléti 
veszteségét is. Ez a veszteség annak az időszaknak a vesztesége, amikor az egyébként működő 
kazánban az égő éppen ki van kapcsolva. A kazánnak a melegvíz miatt ilyenkor is van hővesztesége 
a környezet felé, illetve a kazánon és kéményen ekkor átáramló levegő felmelegedve ugyancsak 
hőveszteséget jelent. Ez utóbbi veszteség elsősorban a huzatmegszakítóval, deflektorral felszerelt 
gázkészülékeknél lehet jelentős. Az éves hatásfok a hagyományos kazánoknál akár 20÷40 %-al is 
alacsonyabb lehet a tüzeléstechnika hatásfoknál.

Ez a felismerés alapján a kazánokat három kategóriába sorolhatjuk:

Hagyományos kazánok• 

Alacsonyhőmérsékletű kazánok• 

Kondenzációs kazánok• 

A hagyományos kazánok kategóriájába azok a kazánok tartoznak, amelyeket magas 
vízhőmérséklettel (70 °C felett) kell üzemeltetni, mert egyébként az égéstermékben levő vízgőz 
a kazánban lecsapódik, és a savas kondenzátum azt tönkre teszi. Ezek a kazánok ezért általában 
csak egy termosztáttal rendelkeznek, amelyen a kívánt vízhőmérséklet beállítható. A kazánok 
problémája, hogy részterhelésnél a kazán hatásfoka a magas vízhőmérséklet miatt fellépő 
veszteségek következtében jelentősen romlik.

Az alacsonyhőmérsékletű kazánok olyan kazánok, amelyeknél olyan technikai megoldásokat 
alkalmaznak, amelyek révén a kazánban alacsonyabb vízhőmérséklet mellett sem következik be 
az égéstermék kondenzációja. Ezeket a kazánokat ezért a veszteségek csökkentése érdekében 
mindig a lehető legalacsonyabb vízhőmérséklettel célszerű üzemeltetni. Ezt a feladatot a kazán 
szabályozója ellátja (kivéve, ha takarékossági okokból nem vásárolták meg ezt a szabályozót), így 
részterheléseknél is kedvező hatásfokkal üzemel. 

A kondenzációs kazánoknál megengedhető, sőt elvárt az égéstermék kondenzációja, mert ezzel 
további energiát (a kondenzációs hőt) lehet kinyerni az égéstermékből. A kazánok anyaga a savas 
kondenzátumnak ellenálló kell, legyen. Mivel a kondenzáció mértéke annál nagyobb, minél 
alacsonyabb a kazánvíz, ezért ezeknél a kazánoknál is elvárás, hogy a kazán vízhőmérsékletét a 
szabályozó mindig a lehető legalacsonyabb értéken tartsa. Ennek köszönhetően a kazán hatásfoka 
részterhelésen is jó.

A kondenzációs kazánoknál néha előfordul, hogy a hatásfok 100 % feletti. Nem arról van szó, 
hogy feltalálták a perpetuum mobile-t, hanem arról, hogy hibás a vonatkoztatási szint. A hatásfok 
az alsó fűtőértékre van vonatkoztatva, de helyesebb lenne a felső fűtőértékre, vagy égéshőre 
vonatkoztatni. Korábban nem használtak kondenzációs kazánokat, ezért nem jelentett ez 
problémát. Már van néhány ország, ahol áttértek az új vonatkoztatási szintre, várhatóan ez a 
közeljövőben nálunk is meg fog történni.

Az alacsonyhőmérsékletű kazánok, de főleg a kondenzációs kazánok éves hatásfoka 20÷30 %-al 
jobb a hagyományos kazánokénál. Érdemes ezért a még működőképes hagyományos üzemű 
készülékek cseréjén gondolkodni, mert pusztán a készülék cseréje 20÷30 % megtakarítást 
eredményez, ami a készülékek néhány év alatti megtérülését jelenti.
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Szilárdtüzelésű kazánok alkalmazásának problémái
A kedvezőbb tüzelőanyag árak miatt ma ismét egyre többen térnek át szilárdtüzelésű, elsősorban 
fatüzelésű berendezések alkalmazására. Fel kell hívni néhány fontos kérdésre a figyelmét az ilyen 
berendezéseket használókat.

A szilárd tüzelésű berendezések jellemzően a hagyományos kazánok kategóriájába sorolhatók. 
Az előző fejezetben elmondottak értelmében nem szabad őket tartósan alacsony (70 °C alatti) 
vízhőmérséklettel üzemeltetni, mert az kondenzációt, ezeknél a készülékeknél kátrány, szurok 
lerakódást eredményez. Ez a savas lerakódás nem csupán a készüléket, hanem a kéményt is 
tönkreteheti. 

Ezt a problémát például a visszatérő vízhőmérséklet emelésével lehet megtenni. A kazán előremenő 
vezetékében levő meleg vízből annyit kell visszakeverni, hogy a visszatérő víz hőmérséklete elérje 
a kazánnál előírt minimális értéket. 

Szilárd tüzelésű berendezésekben jó hatásfokú tüzelés csak nagy légfelesleggel valósítható meg. 
A nagy légfelesleg melletti tüzelés eredménye viszont az, hogy a kazánba helyezett tüzelőanyag 
töltet rövid idő, 1÷2 óra alatt leég. Nem jó megoldás, ha az égési levegő csökkentésével, a kazán 
fojtásával próbáljuk ezt az időt megnövelni, mert a kevesebb levegő tökéletlen égést, rosszabb 
hatásfokot eredményez. Ilyen üzemmódnak az erőteljes füstölés a jele, mert elégetlen gázok 
távoznak az égéstermékkel. Tipikusan a begyújtás után lehet ilyent látni, mert ekkor még nem 
melegedett fel a kémény, nincs elegendő huzata, ezért túl kevés levegő áramlik a kazánba. Gondot 
jelent tehát az, ha üzem közben rendszeresen erős füstképződést tapasztalunk. Ekkor a tökéletlen 
égés következtében korom keletkezik, ami a kazánban és kéményben lerakódik, a berendezés 
hatásfoka ilyenkor jelentősen romlik.

A sok levegővel, rövid idejű tüzelésnek köszönhetően gyakran túl nagy teljesítménye van a 
készüléknek, ez pedig a fűtővíz felforrását eredményezheti. Ennek a veszélyhelyzetnek a megfelelő 
kezelésére célszerű a nyitott tágulási tartály alkalmazása, és a rendszer ábra szerinti kialakítása. 
A biztonsági előremenő (BE) vezeték feladata, hogy a fűtővíz felforrásakor keletkezett gőzt a 
tartály felé elvezesse, miközben a biztonsági visszatérő (BV) vezetéken (gyakran nevezik tágulási 
vezetéknek is) a tartályból víz tud a kazánba beáramlani. 
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Nem csupán az jelent problémát, hogy felforr a víz a kazánban, hanem az is, hogy ilyenkor túlzottan 
magas a fűtővíz hőmérséklete a rendszerben. Jobb lenne, ha a lakás fűtése nem szakaszosan 
történne, úgy, hogy 1÷2 órán keresztül magas vízhőmérséklettel fűtünk, utána pedig hosszabb 
fűtési szünet következik. Kényelmesebb lenne, ha folyamatosan egyenletes helyiséghőmérséklet 
lenne. Nem beszélve arról, hogy az előzőekben taglaltak szerint, a magasabb helyiséghőmérséklet 
időszakában a helyiség hővesztesége is nagyobb.

Ezt a problémát puffertároló beépítésével lehet áthidalni. A kazán a puffertárolót fűti fel. Itt nem 
jelent gondot, hogy ez a felfűtés rövid ideig tart. A fűtési rendszer pedig a tárolóról működik, 
folyamatosan, az adott külső hőmérsékletnek megfelelő vízhőmérséklettel. Ez a megoldás 
optimális üzemet biztosít mind a készülék, mind a fűtési rendszer részére. Sajnos, a szükséges 
puffertároló mérete még kis rendszer esetében is legalább 1÷3 m3, ami a rendszer költségeit 
növeli.

Az ábra egy olyan kapcsolást mutat be, ahol energiatermelőként fatüzelésű kazán és gázkazán 
vegyesen van beépítve. A rendszer nem csupán a fűtést szolgálja ki, hanem használati melegvíz 
készítésére is szolgál.
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A kapcsoláson egy másik probléma kezelése is megfigyelhető. A nyitott tágulási tartály helyett 
itt zárt tágulási tartály alkalmazását látjuk. Erre azért van szükség, mert gázkazánoknál gyakran 
elő van írva a rendszer túlnyomása. Elsősorban falikazánoknál fordul elő, hogy a kazán üzemét 
reteszeli egy nyomáskapcsoló, és addig nem engedi a gázégőt indulni, amíg a fűtővíz túlnyomása 
a 0,5 bar értéket el nem éri. Nyitott tágulási tartálynál ezt a túlnyomást csak nagyon magasra 
helyezett tartállyal lehet biztosítani. 

Zárt tágulási tartálynál viszont nem lehet elvezetni a fatüzelésű kazán felforrásakor keletkezett 
gőzt. Ilyen esetekben az ábrán szereplő vészhűtőt és termikus biztonsági szelepet kell alkalmazni. 
A kazánban elhelyezett hőmérséklet érzékelő 95 °C felett nyitja a termikus biztonsági szelepet, 
ennek hatására a hidegvíz hálózatról víz áramlik keresztül a kazánba épített vészhűtőn, ezzel a 
kazánvizet visszahűtve megakadályozza annak felforrását.

Ha valaki közös rendszerben kíván szilárdtüzelésű és gázkazánt alkalmazni, akkor az alábbi 
kérdéseket minden esetben vizsgálni kell:

Nyitott vagy zárt tágulási tartályt alkalmazzunk? 

Nyitott tartály esetén ellenőrizni kell, hogy a gázkazánnál van-e előírás a rendszer minimális 
víznyomására. 

Zárt tágulási tartály alkalmazásánál ellenőrizni kell, hogy alkalmazható-e a vészhűtő és termikus 
biztonsági szelep a szilárdtüzelésű kazánnál, illetve ellenőrizni kell, hogy a kazánok megengedett 
üzemi nyomása mennyi, mekkora lehet a zárt tágulási tartály maximális nyomása.

Hogyan történik a két tüzelési mód közti váltás. Biztonsági okokból a rendszert úgy kell kialakítani, 
hogy a kazán és a biztonsági szelepe, illetve a kazán és a tágulási tartály közé nem szabad 
elzárószerelvényt építeni.

Célszerű mindkét kazán szabályozását közös szabályozóval megoldani, ami a rendszer 
kényelmesebb üzemeltetését is segíti.
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Fa alkalmazása esetén külön figyelmet kell fordítani a fa nedvességtartalmára. A magasabb 
nedvességtartalom a fa fűtőértékét rontja. A nedvességet is el kell párologtatni, ami jelentős 
energiafelhasználás. Ez a vízgőz a kéményen keresztül távozva egyértelműen veszteséget jelent. 
Egyúttal a magasabb vízgőztartalom a készülékben illetve a kéményben való lecsapódás kockázatát 
is növeli.

Csak légszáraz fát szabad alkalmazni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy esőtől védett módon, 
szellős helyen kell a fát felhasogatva tárolni. Puhafa esetén minimum 1 évig, keményfa esetén 
pedig minimum 2 évig kell a felhasználás előtt a fát tárolni. Csak a 25 % alatti nedvességtartalmú 
fát szabad felhasználni. 

Pellet-tüzelés, faelgázosító kazánok
Az automatizált tüzelés miatt ma erőteljesen terjed a pellettüzelés. A pellet természetes fa 
fürészporából, vagy apró forgácsából készül préseléssel, „folyékony fának” is becézik. Kötőanyagra 
nincs szükség, sőt tilos is annak használata. A pellet előállításához a nedvességtartalmától függően 
kb. az energiatartalmának 1-5 %-a szükséges.

A pellet kb. 6 mm átmérőjű, 5-30 mm hosszúságú sima felületű hengerekből áll. Fűtőértéke 
minimum 4,6 kWh/kg = 16,5 MJ/kg. A jó minőségű pellet jellemzője a fényes és sima felület, az 
egyenletes szemcsenagyság, kevés por. Gyorstesztet végezhetünk azzal, hogy egy pohár vízbe 
dobjuk. A jó minőségű pellet azonnal elsüllyed.

Készülhet pellet más növényi anyagokból, fűfélékből, cserjéből. Kezd megjelenni az energiafű, 
energiaerdő fogalma. Ezekben az esetekben egyértelműen energetikai célra telepített növényekről 
beszélünk. A nem fa alapanyagú pellet esetében meg kell azt is vizsgálni, hogy nem tartalmaz-e 
káros anyagokat, pl. nehézfémeket, illetve a berendezésünk alkalmas-e ezek eltüzelésére.

A pelletüzemű készülékek nagy előnye, hogy automatizált tüzelésről van szó. A készülékben 
a pellet adagolása, hosszabb szünet után a begyújtása automatikus. Célszerű megoldani a 
pellet kazánba való adagolását is, mert így nyújtja a megfelelő kényelmet. Mivel a készülék 
teljesítménye szabályozható, ezért ennél a megoldásnál esetleg el lehet tekinteni a puffertároló 
alkalmazásától.

A faelgázosító kazánok működésének lényege, hogy a kazán tűztere, a tüzelőanyag és égéstermék 
útvonala úgy van kialakítva, hogy a fa gyakorlatilag a tényleges tüzelés előtt a magas hőmérsékleten 
elgázosodik, a tüzelés ezzel a gázzal történik. A megoldás előnye, hogy magasabb hatásfokú, 
kisebb emissziójú tüzelést lehet megvalósítani.

A faelgázosító kazánok a vízhőmérsékletüket tekintve ugyancsak a hagyományos kazánok 
kategóriájába sorolandók, tehát ezeknél a berendezéseknél pontosan ugyanazokat a feltételeket 
kell teljesíteni, mint amit a szilárdtüzelésű kazánokkal kapcsolatosan már az előző fejezetben 
elhangzottak. 
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Cserépkályhák, kandallók
Ma sokan építenek be a lakásukba kandallókat, cserépkályhákat. Két motiváció van, egyesek a 
hangulata kedvéért választják, mások olyan kiegészítő fűtésként, ami olcsóbb tüzelőanyaggal, 
fával üzemeltethető.

Csábító gondolat, hogy olyan készüléket válasszunk, ami vízteres betéttel van ellátva, és ez a 
berendezés egyúttal a fűtési rendszerre is rádolgozik. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mindazok 
a problémák, amelyekre a szilárdtüzelésű berendezések kapcsán felhívtuk a figyelmet ezeknél a 
berendezéseknél ugyanúgy jelentkeznek. 

Figyelembe kell azt is venni, hogy ezeknek a berendezéseknek a teljesítménye általában 
alacsonyabb a kazánoknál. Mivel szakaszosan üzemelnek, az égés ideje 1,5÷2 óra, ezért ha a 
berendezés 10 kW teljesítményű, akkor azzal egyszeri begyújtással 15÷20 kWh energia állítható 
elő. Ha napi 2 begyújtással számolunk, akkor ez csak 1,2÷1,7 kW átlagos hőveszteséget képes 
fedezni. Ez a teljesítmény tehát töredéke annak, mint amit a kazánunkkal biztosítani tudunk.

Összefoglalva, ha műszakilag korrekt megoldást választunk, akkor ennek költségei nincsenek 
arányban a kinyerhető energiamennyiséggel. Ezen a területen sem lehet azt a csodát ígérni, 
hogy olcsón lehet tökéletes megoldást kialakítani, ezért erről a rendszerről inkább lebeszélnék 
mindenkit. 

Zárt égésterű kazánok biztonsága
A tömören záró nyílászárók alkalmazása energetikailag helyes döntés, de ha tüzelőberendezés 
van a lakásban, akkor esetleg életveszélyes helyzet alakulhat ki. Sajnos időről-időre sajtóhír az 
égéstermék visszaáramlásából adódó baleset, netán halál. Ebből a szempontból elsősorban az 
ún. atmoszférikus kazánok, tehát a huzatmegszakítóval (deflektorral) felszerelt gázkészülékek 
jelentenek problémát.

A baleset veszélyét fokozza, ha a lakásban a készülék mellett olyan berendezések üzemelnek, 
amelyek a helyiség légnyomását csökkentik. Ilyen pl. a konyhai szagelszívó, a WC és fürdőszoba 
szellőztetésére szolgáló kisventilátor, a szárítógép, a központi porszívó, lehet akár egy másik 
tüzelőberendezés, mint pl. a szilárdtüzelésű kandalló. Ez a gazdag felsorolás jelzi, hogy gyakorlatilag 
alig van olyan eset, amikor a lakásban elhelyezett gázkészülék mellett ne fordulna elő valamelyik 
másik berendezés, illetve várható, hogy a későbbiekben ilyen kerül a lakásba.

Mindezek azt indokolják, hogy a lakás légterétől függetlenül üzemelő, ún. zárt égésterű 
tüzelőberendezéseket kell alkalmazni. A készülékbe épített ventilátor nem csak az égéstermék 
elszállítását segíti, az égési levegő szabadból való bevezetését is elvégzi. A készülék égéstere 
hermetikusan el van választva a helyiségtől, tehát a vázolt veszélyhelyzet ennek alkalmazásával 
megszüntethető.

Meglévő berendezéseknél is érdemes a készülék és kémény rekonstrukcióban gondolkodni, de új 
berendezés telepítésénél egyértelműen ilyen megoldásokat kell alkalmazni.
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Felületfűtés, felülethűtés
A belső hőmérséklet hatását bemutató fejezetben ismertetett előnyös tulajdonságok, elsősorban 
a kedvezőbb hőérzet teszik napjainkban a felületfűtési megoldásokat népszerűvé. A mai elterjedés 
azzal is magyarázható, hogy teljesítményük korlátozott, ezért jól szigetelt épületekben célszerű 
ezeket a rendszereket alkalmazni.

Az elmúlt 20÷30 évben a fejlesztések révén számos megoldást dolgoztak ki. A kezdetben 
egyeduralkodó padlófűtés mellett megjelentek olyan rendszerek, amelyeket falakra vagy 
mennyezetre lehet elhelyezni. Fontos tulajdonságuk, hogy ugyanazzal a rendszerrel nem csak 
a fűtés, hanem a hűtés is megvalósítható. Hűtési üzemmódban előnyt jelent, hogy a hőközlés 
jelentős része hősugárzással valósul meg. A split klímákkal vagy fan-coil berendezésekkel 
összevetve, a felületfűtéseknél nem kell a levegőt ventilátorral mozgatni, ezért nem jelentkezik 
az ebből fakadó huzatérzet. 

A nagy fűtőfelületek miatt alacsonyhőmérsékletű fűtőközeg alkalmazható. Ez előnyt jelent, ha 
a fűtési rendszer működtetéséhez termálvizet, hőszivattyút esetleg napenergiát szeretnénk 
felhasználni. Kazánokhoz való illesztésnél viszont egyes kazántípusoknál ügyelni kell arra, hogy a 
kazán üzemelhet-e ezzel az alacsony vízhőmérséklettel. 

Hűtési üzemmódban különösen fontosak a felszini víz, talajvíz, talajszonda vagy talajkollektor 
alkalmazásával, hűtőgép nélküli megoldások. Ezekről szó esik a megújuló energiaforrások 
bemutatása során.

A felületfűtések másik jellemzője, hogy általában kisebb hőfoklépcsővel (2÷8 °C) üzemelnek, 
ezért a keringetett vízmennyiség a többszöröse, mint a radiátoros fűtéseké. Ez mindenképpen a 
gondos tervezést indokolja.
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Megújuló energiák 
Megújuló energia: ha a hasznosítás során nem csökken a forrás, a későbbiekben ugyanolyan módon 
termelhető belőle energia, mert a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, 
vagy újratermelődik. Például: napenergia, szélenergia, vízenergia, biomassza (növényi és állati 
eredetű szerves anyagok). Megújulónak tekinthető a geotermikus energia annak ellenére, hogy a 
készlet elvileg fogy, de a Föld belső hőtartalma nagyon nagy.

Napenergia hasznosítás
A napsugárzás elektromágneses sugárzás. Minden felület sugárzást bocsát ki, a sugárzás 
energiatartalma és a hullámhossza függ a felület hőmérsékletétől. Minél magasabb a hőmérséklet, 
annál nagyobb az energia és annál rövidebb a hullámhossz. 

A különböző hullámhosszú sugárzásoknak nagyon eltérő tulajdonságai vannak, és különböző 
módon érzékeljük, vagy nem is érzékeljük. Egy bizonyos hullámhosszban (0,38…0,75 mm) mint 
fény érzékeljük, ennél nagyobb hullámhossz (alacsonyabb felületi hőmérséklet) esetén hősugárzás 
(infravörös), rövidebb hullámhossz (magasabb hőmérséklet) esetén ibolyántúli (ultraibolya, Ultra 
Viola, UV), a, b, c sugárzás, röntgensugárzás, rádióhullámok, stb. A napsugárzás kb. 49%-a fény, 
42%-a hő, 9%-a ultraibolya. 

A földfelszínre érkező napsugárzás egy 
része a szóródás, többszörös visszaverődés 
következtében nem közvetlenül, hanem 
közvetve érkezik a földfelszínre. Ez az un. 
szórt (diffúz) sugárzás, irányítottsággal 
nem rendelkezik, árnyékot nem ad. 
A közvetlenül, irányítottan érkező 
napsugárzás (direkt sugárzás) pontosan 
ismert, folyamatosan változó iránnyal 
rendelkezik. A direkt és diffúz sugárzás 
részaránya a légköri viszonyoktól függ. 
Általában a direkt részarány nagyobb, de 
bizonyos felhőzeti viszonyok között lehet 

nulla is. A sík sugárzáshasznosítók a teljes sugárzást hasznosítják, a tükröző felülettel ellátott 
koncentráló rendszerek csak a direkt összetevőt.

A napsugárzás hasznosításának fő módszerei:

Közvetlen hőhasznosítás:

Aktív (napkollektorok): elsősorban melegvízellátás• 

Passzív (építészeti eszközök) üvegházhatás, fűtés• 

Mezőgazdasági hasznosítás (üvegházak, szárítók)• 

Fotovillamos haszosítás: napelemek
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Közvetlen hőhasznosítás
A felületek, amelyekre a napsugárzás esik, azt elnyelik, és a felület felmelegszik. Minél jobb a felület 
sugárzáselnyelő képessége (abszorpciós tényező: a) annál jobban felmelegszik. A felmelegedett 
felület maga is sugároz, valamint hőt ad át a környező levegőnek. A sugárzásos hőleadás a 
felület hőmérsékletén túl függ a felület sugárzáskibocsátó képességétől (emissziós tényező: e). 
A sugárzáselnyelő és sugárzáskibocsátó képesség egy bizonyos hőmérsékleten azonos (a=e) de 
változhat a hullámhossz függvényében. Ezeket a felületképzéseket szelektív felületnek nevezzük. 
A napsugárzás hasznosítása szempontjából a szelektív felületképzés kedvező, mivel nagy lesz a 
sugárzás hasznosítása és kicsi lesz a vesztesége.

Napkollektor
A napsugárzás energiáját csőjáratos abszorber lemez nyeli 
el. A csőjáratban hőszállító közeget keringtetve az elnyelt hőt 
elszállítjuk. 

Az abszorber hővesztesége csökkenthető 
a hátoldali hőszigeteléssel, az előoldali 
hőveszteség pedig üvegezéssel. Az üveg 
kedvező tulajdonsága, hogy a napsugárzás 
hullámhossz tartományában nagyrészt 
áteresztő, az abszorber hőmérsékletéhez 
tartozó hullámhossz tartományban pedig 
nem. (Üvegház-hatás) 

A veszteség csökkentésének másik módszere, 
hogy az abszorber „szeletekből” áll, és ezek a 
„szeletek” üvegcsőben vannak. Az üvegcsőben 
az alakjából következően vákuumot lehet 
létrehozni, így kiküszöbölhető az a veszteség, 
ami a síkkollektorban az abszorber lemez és 
az üveg közti légréteg hővezetéséből adódik. 
Vannak próbálkozások vákuum alkalmazására 
síkkollektorban is. Az elő- és a hátlap közé 
merevítő pálcikákat tesznek, hogy a légnyomás 
ne roppantsa össze a kollektort. 

A napkollektor hatásfoka a hasznosított (elvezetett) hő osztva a ráeső napsugárzás 
energiatartalmával. A hatásfok függ az abszorber és a környezeti levegő hőmérsékletének 
különbségétől, de függ a napsugárzás intenzitásától is. Ezért a napkollektor hatásfokát a 
hőmérséklet-különbség és a napsugárzás intenzitás hányadosának függvényében ábrázoljuk. 
Minél laposabb a hatásfok görbe, annál inkább alkalmas a kollektor magas hőmérséklet elérésére, 
illetve télen jobb lesz a hatásfoka.
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A hőszállító közeg többnyire folyadék, de lehet levegő is. A folyadék közegű vízmelegítésre, a 
levegő közegű pedig a szellőző levegő előmelegítésére a legalkalmasabb. 

A napkollektoros rendszerek készülhetnek szabadáramú (gravitációs) vagy kényszeráramú 
változatban. A szabadáramú rendszer esetében a napkollektornak alacsonyabban kell 
elhelyezkednie, mint a tároló, hogy az áramlás kialakuljon. Többnyire kompakt, egybeépített 
kollektor és tároló berendezésként készül. Meleg égövi országokban egyszerűsége miatt 
széleskörűen elterjedt. Magyarországon a fagyveszély miatt kevésbé. (A legnagyobb veszélynek 
nem a tároló, hanem az oda vezető csővezetékek vannak kitéve.) Csak nyári üzem esetén, ha télre 
le lehet üríteni, vagy csővezeték védett helyen van, hazánkban is gond nélkül lehet alkalmazni.

Nálunk jobban terjednek az indirekt, szétválasztott szivattyús rendszerek. A fagyveszélynek kitett 
napkollektor áramkörben fagyálló folyadék kering, ami hőcserélőn keresztül melegíti a vizet. A 
keringtető szivattyút egy automatika kapcsolja be, ha a kollektorban magasabb a hőmérséklet, 
mint a tárolóban. Kisméretű (családi ház nagyságrendű) berendezések hőcserélője jellemzően a 
tárolóba épített csőspirál, nagy berendezésekben célszerűbb különálló hőcserélőt alkalmazni. 

Mivel borult időszakokban, télen a napsugárzás energiahozama nem elegendő, a berendezés 
túlméretezése pedig nem gazdaságos, utófűtőt kell alkalmazni. Jó megoldás, ha az utófűtő teljesen 
külön tároló. Készülnek olyan tárolók is, amelyeknek az alsó zónáját a napkollektor, felső zónáját 
pedig az utófűtő fűti, de ez rontja a hatásfokot, egyrészt mert az utófűtő valamelyest fűt lefelé 
is (hővezetéssel) másrészt mert a napkollektorokra jutó térfogat kisebb. A napkollektor hatásfok 
diagramjáról egyér-telműen leolvasható, hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál rosszabb 
a hatásfok. Célszerű tehát minél nagyobb tárolótérfogatot biztosítani a napkollektorokhoz, 
hogy a hőmérséklet ne lépje túl a szükséges mértéket. Tehát sok melegvíz éppen csak elegendő 
hőmérsékleten több energiahozamot eredményez, mint kevés melegvíz túl magas hőmérsékleten, 
amihez majd hidegvizet kell hozzákeverni.
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Hosszú napkollektor csővezeték esetén célszerű az egyszerű ki-be kapcsolásos szabályozás helyett 
kifinomultabb megoldást, változó keringtetésű szivattyút alkalmazni. Nagy méretű berendezések 
esetén többnyire különálló hőcserélőt alkalmazunk.

Egy optimálisan méretezett melegvíz ellátó napkollektoros rendszer nyári energiahozama 
megközelíti a 100% energia részarányt, de semmi esetre sem lépi túl. Az éves napenergia részarány 
így 60% körül várható.

Szeretnénk a napkollektort fűtésre is 
használni, de ez önmagában általában 
nem rentábilis, hiszen napsugárzás akkor a 
legkevesebb, amikor a legnagyobb a fűtési 
energiaigény. Az energia nagyobb része 
megy nyáron veszendőbe, mint amennyit 
télen hasznosítani lehet. Ha azonban a nyári 
többletet fel tudjuk értelmesen használni, 
a rendszert érdemes lehet megvalósítani. 
Életképes lehet például az az elképzelés is, 
hogy ha például egy nyaralót télen ritkán 
használunk, a kombinált rendszer nyáron 
ellát meleg vízzel, télen pedig padlófűtéssel 
temperálást biztosít. 

Felmerül a nyári napsugárzás elraktározása télre. 
Ennek egyik módszere a hatalmas, szezonális 
hőtároló létesítése. Családi ház esetén a tároló 
mérete nagyságrendben megközelíti a ház 
méretét, kivéve, ha a ház nagyon jól hőszigetelt. 
Sok lakást ellátó szezonális hőtároló felület/
térfogat aránya sokkal kedvezőbb, mint az egy 
lakást ellátó tárolóé. A vázolt méretek és költségek 
miatt ritkán választott megoldás.

Egy lehetséges megoldás lehet napenergia 
hasznosítására légkollektor alkalmazása 
szellőző levegő előmelegítésére, szabályozott 
hővisszanyerővel.
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Passzív szolár építészet
A napenergia fűtésre jól hasznosítható építészeti (passzív szolár) eszközökkel. Ennek lényege, 
hogy épület tájolása, helyiség elrendezése, szerkezetei lehetővé teszik a napenergia begyűjtését, 
tárolását, elosztását. Ezen eszközök egy része nem igényel többletköltséget, csak jó tervezést, más 
része többletköltséget jelent, de az aktív rendszereknél sokkal nagyobb a költséghatékonyságuk. 
A passzív szolár építészet lényeges eleme az árnyékolás, így a nyári túlmelegedés elkerülhető. 

Trombe-Michel tömegfal 
termikus működése

Télikert termikus működése Üvegezett tömegfal 
termikus működése

Fotovillamos napenergia hasznosítás
A napelemek a napenergiából elektromos energiát termelnek, az űrkutatás termékei, űrhajók, 
műholdak elektromos energiaellátására fejlesztették ki. Sajnos a jó termikus rendszerekhez 
képest hatásfokuk alacsony. Ennek oka, hogy egy bizonyos típus a napsugárzás spektrumának 
csak egy bizonyos részét hasznosítja, de a fejlesztések folyamatosak.

A napelemek alkalmazhatósága rendkívül sokrétű. Kezdetben a kisteljesítményű mobil 
berendezések voltak a földi alkalmazás fő területei. Majd azok nagyobb, telepített berendezések, 
ahol a hálózat távolsága és a kis energiaigény miatt gazdaságosabb a napelemes ellátás, mint 
a vezeték kiépítése. (Pl. segélykérő telefonok az autópályák mentén, és más jelzőfények, 
mérésadatgyűjtő, sebességmérő berendezések stb.) Azokban az országokban, ahol a „zöld áram” 
átvételi ára magas, terjednek az országos hálózatra rátápláló berendezések. 

Talajhő hasznosítás, direkt hűtés lehetősége
A talaj hőmérséklete az év során sokkal kevésbé változékony, mint a levegőé. A felszínhez közel 
késéssel és csillapítva követi a levegő hőmérsékletének változását, de kb. 15 m alatt a változás 
már 1°C nagyságrendű (13…14°C) 40 m alatt pedig gyakorlatilag szinte független az évszaktól, és 
a mélységtől függően enyhe, de egyértelmű emelkedést mutat. 100 m mélységben a jellemző 
hőmérséklet 16°C. (A pontos értékek a földrajzi helytől függően kis mértékben eltérnek, az ábra 
Debrecenben mért értékeket mutat) 

Ez a tulajdonság több módon is felhasználható energetikai célokra. A legegyszerűbb a talajba 
fektetett légcsatorna. 2 m mélységben a várható talajhőmérséklet télen 12°C, nyáron 15°C. Ha 
a friss levegőt a talajba fektetett légcsatornán keresztül vezetjük be, az a fűtési időszak nagy 
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részében előmelegíti, a nyári kánikulában pedig hűti a 
bevezetett levegőt. 

Lehetnek más megoldások is, például az épülethatároló 
szerkezetbe épített csőkígyóban keringtetni a talajvizet 
nyáron, és ezzel kis energiaigényű hűtést elérni. A hűtési 
célú alkalmazás terjedőben van a mennyezetfűtések 
terjedésével, mivel ezek kiválóan alkalmasak hűtésre is. 
Tehát télen a kazán látja el a rendszert, nyáron a talajvíz 
hűtésű hőcserélő. 

Két megoldás létezik. Az egyik esetében a talajvizet 
egy kútból kiszivattyúzva, a hőcserélőn keresztül 
áramoltatva visszatápláljuk egy másik kútba. Hőtechnikai 
szempontból nagyon hatékony megoldás, mert a kivett 
víz hőmérséklete megegyezik a talaj hőmérsékletével az 
adott mélységben, a kivett víz jó esetben pótlódik, illetve egy másik kútba vissza kell táplálni. A 
talajból kivett vizet elfolyatni nem szabad, és nem is célszerű, akár ki is merülhet a vízforrás. A 
létesítéshez vízjogi és bányászati engedély szükséges. 

A másik megoldás az úgynevezett talajszonda vagy a talajkollektor. A talajszonda olyan fúrt „kút”, 
amiből nem vesszük ki a vizet, hanem egy U-csövet helyezünk el a furatba, amelyben vizet (vagy 
más folyadékot) keringettünk. Tehát a víz kivétele nélkül használjuk ki a talaj hőtehetetlenségét. 
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A talajkollektor pedig 1…2 m mélységben a talajba fektetett csőkígyó. Hőtechnikai értelemben a 
talajszonda és a talajkollektor kevésbé hatékony, mint a vízkivétel. Ezért talajszonda esetén több 
furatra van szükség, mint fúrt kút esetében, viszont elmaradnak a vízkivétellel járó költségek és 
problémák.

Hőszivattyú alkalmazása
A talaj, és minden más, alacsony hőmérséklet-szintű, de nagy mennyiségben jelen levő környezeti 
hő hőtartalma fűtésre is felhasználható egy speciális eszköz, a hőszivattyú segítségével. A 
hőszivattyú (elektromos hasonlattal „hőtranszformátor”) egy, a szükségesnél alacsonyabb 
hőmérséklet-szinten levő energiát „feltranszformál” egy magasabb szintre. Maga a gép valójában 
egy hűtőgép, csak nem a hideg, hanem a meleg oldalát hasznosítjuk. (A hűtőszekrény hátoldalán 
levő hőleadó regiszterét.) 

A hőszivattyú működtetéséhez nem jelentéktelen mennyiségű energiára van szükség. 
Hatékonyságát általában úgy fejezzük ki, hogy hányszorosát hozza ki a befektetett energiának. 
(e-tényező, vagy COP). Ha például a hőszivattyú elektromos energia meghajtású, és az elektromos 
áram ára a gáztüzelés hatásfokát is figyelembe véve, 2,5-szerese a gázenergia árának, akkor 
COP=2,5 esetén ugyanannyiba fog kerülni a gáztüzelés, mint a hőszivattyúval hasznosított 
környezeti energia. Mivel a hőszivattyús teljes beruházás költsége többszöröse a gázkazán árának, 
csak akkor fog megtérülni a többletköltség, ha a COP ennél lényegesen magasabb. 

A hőszivattyú COP értéke erősen függ a hideg és a meleg oldal hőmérsékletének különbségétől. 
Minél nagyobb a hőmérséklet-különbség, annál kisebb a hatékonyság. Mivel a hasznosítani 
kívánt környezeti energia hőmérséklete adott, csakis a fűtési rendszer hőmérsékletszintjétől függ 
a hőmérséklet-különbség, azaz a rendszer hatékonysága. A legalacsonyabb hőmérsékletszinten 
a padlófűtés működik. Ennél valamelyest magasabb a falfűtés és a beágyazott mennyezetfűtés 
hőmérsékletszintje, még magasabb a radiátoros rendszereké. Radiátoros rendszerrel általában 
nem lehet elég magas COP értéket elérni. 

Ugyanezen ok miatt nagy különbség van az egyes környezeti energiák között is. Egy 100 m mély 
talajszonda környezetének várható átlaghőmérséklete a fűtési időszakban +15°C. Talajkollektor 
esetén ez +8…+12°C, (erősen függ a mélységtől, és más helyi körülményektől), tehát a hatékonysága 
valamelyest elmarad a talajszondáéhoz képest.

Ha a hőt a levegőből akarjuk kivenni, akkor sokat romlik a helyzet. A levegő átlaghőmérséklete 
a fűtési időszakban +4°C körül van, évről-évre nagyon változó. A fő probléma azonban az, hogy 
jellemzően néhány hétig lemegy egészen -11…-15°C értékig. Ilyen körülmények között egyrészt 
a rendszer hatékonysága annyira alacsony, hogy már nem érdemes működtetni, ugyanakkor ez 
a legnagyobb fűtési energia-igényű időszak. Másrészt már +3°C környezeti hőmérsékleten is 
gondot jelent, hogy a környezeti levegőt 0°C alá hűti, következésképpen a levegő páratartalma 
jég formájában kicsapódik a bordáscső regiszter hőátadó felületén, az eljegesedik, a bordák közét 
kitölti a jég, nagyon lecsökken az energiahozam. A jég leolvasztása pedig energiaveszteség. 

Kiválóan alkalmazható azonban a primer oldalon levegő közegű hőszivattyú a légtechnikai 
rendszerek által kibocsátott 24…26°C hőmérsékletű levegő hőtartalmának visszanyerésére. Ha 
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például annyi hőt kiveszünk a kibocsátott levegőből, hogy annak hőmérséklete 20°C-t csökken, 
még mindig bőven a jegesedés veszélye felett vagyunk.

Működtetés szempontjából a hőszivattyú, ugyanúgy, mint a hűtőgép lehet kompresszoros, vagy 
abszorpciós. A kompresszoros gépet általában elektromos motor hajtja, de meghajtható más 
géppel is, például gázmotorral. Mivel a gázmotor tengelyteljesítménye nagyságrendben a bevitt 
energia 1/3 része, ez a hajtás önmagában nem lenne különösebben előnyösebb, mint a villamos 
hajtás. Ha azonban a gázmotor kipufogógázának és hűtővizének hőenergiáját is felhasználjuk, a 
gáznak a hőtartalmára vonatkoztatott COP elérheti az 1,7 értéket, tehát, mintha az árát osztanánk 
ennyivel. 

Az abszorpciós hőszivattyú hőenergiát használ hűtésre, tehát lehet gáztüzelésű is, vagy ellátható 
vákuumcsöves napkollektorral. Drágább, mint a kompresszoros, de nincs gond azzal, hogy a 
villamos energia és a hőenergia hasznosításáról egyaránt gondoskodni kell.

Geotermikus energia, energia-hasznosítás hőszivattyúk nélkül
Nincs szükség hőszivattyúra, ha olyan magas hőmérsékletű vizet találunk, ami közvetlenül 
alkalmas a fűtésre, vagy más hőhasznosításra. (Ez nem jelenti azt, hogy a termálvizet közvetlenül 
vezetjük a fűtési rendszerbe, mivel az általában olyan ásványi anyagokat tartalmaz, ami 
tönkretenné, eltömítené a fűtési rendszert. A hőhasznosítás megfelelő anyagú és szerkezeti 
kialakítású hőcserélőn keresztül történik.) A termálvíz hasznosításánál alapvető szempont, 
hogy több hőmérsékleti lépcsőfokban, minél több „bőrt lehúzzunk” róla. A sor végén van az 
üvegházak temperálása, majd a hőszivattyús hőkivétel. Jellemző egyrészt, hogy a hasznosítás 
nem csak energetikai, hanem a víz ásványi anyag tartalmától függően gyógyászati, fürdési célra 
is jól használható. 

A geotermikus energia csak a víz visszasajtolásával megújuló. Egyébként kimerülhet a készlet 
attól függően, hogy milyen utánpótlása van. A visszasajtolás viszont a rétegviszonyoktól függően 
energiaigényes, csökkenti a nyereséget. A visszasajtolás környezetvédelmi szempontból is fontos, 
mert az elfolyatott víz károkat okozhat a befogadó élővízben.  

Biológiai eredetű tüzelőanyagok, biomassza
Halmazállapot szerint:  szilárd, folyékony, gáznemű

Szilárd halmazállapotú biomassza (Dendromassza)
Jellemzően fatüzelés. 

Méret és előkészítés igény szerinti csoportosítás:

Nagy tűzterű kazánok nagyméretű fahasábok eltüzelésére• 

Szokványos méretű tűzifa hasábok • 

Faapríték (jellemzően hulladékok, vékonyabb ágak felaprítása)• 

Fabrikett (apró fahulladék, fűrészpor összepréselése jellemzően 5cm átmérőjű fahasáb • 

méretű darabokká, kötőanyaggal, lehetőleg kötőanyag nélkül)

Pellet (apró méretű fabrikett) legelterjedtebb mérete a 0,6cm átmérőjű és 2–5 cm • 

hosszúságú.
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A hasznosítás módja szerinti csoportosítás: 

közvetlen eltüzelés• 

elgázosítás• 

Az elgázosítás előnye, hogy a gáz eltüzelése a legjobban szabályozható, legjobb hatásfok érhető 
el. A fagáz megfelelően kialakított gázmotor meghajtására is használható. 

Egyéb szilárd biomassza

Mezőgazdasági „hulladékok”, pl. kukoricaszár, kukoricacsutka, napraforgószár, szalma. • 

Esetenként gabonaszemek eltüzelésével is lehet találkozni, ha azt nem lehet más módon 

értékesíteni.

Termesztett tüzelőanyag, pl. energiafű• 

Folyékony halmazállapotú biomassza; bio dízelolaj, alkohol
A biodízel olajos magvakból nyerhető préseléssel. A visszamaradó „olajpogácsa” értékes állati 
takarmány.

A bio-alkohol erjesztéssel, lepárlással készül. Alapanyaga magas cukortartalmú (cukorrépa, 
cukornád), magas keményítőtartalmú (kukorica, burgonya, búza) vagy magas cellulóztartalmú 
(szalma, fa, nád, energiafű) növények, melyekből etanol gyártható.

A bio dízelolaj és alkohol eltüzelésre is alkalmas, de gépjármű üzemanyagként értékesebb. 
Bizonyos mértékben az ásványi eredetű üzemanyaghoz hozzákeverhető. A hozzákeverés mértéke 
a motorok átalakításával, előkészítésével növelhető. Környezeti szempontból érzékenyebb 
területeken célszerű lenne kiküszöbölni az ásványi eredetű termékeket. Pl. városi közlekedés, 
hajók meghajtása tavakon, folyókon. Ennek egyik jó módszere lehet a biodízel, vagy alkohol. (Más 
jó módszer is létezik, pl. hidrogén üzemanyag cella, aminek égésterméke víz)

Helyhez kötött gépként energiatermelésre legjobban elektromos energiát termelő generátor 
meghajtására használható, hasonlóan a gázmotorhoz. A motor kipufogógázának hője és a hűtővíz 
hője, mint hőenergia hasznosítható. Ott alkalmazható hatékonyan, ahol a termelt elektromos 
energia és a hőenergia egyaránt felhasználható.

Légnemű halmazállapotú biomassza; biogáz, depóniagáz
Biogáz: kommunális szennyvízből, állattartó telepek szennyvízéből, hígtrágyából keletkező gáz. 
Járulékos előnye, hogy a visszamaradó szennyvíziszap a mezőgazdaságban jól hasznosítható.

Depóniagáz: kommunális hulladéklerakóban fejlődő gáz. Ez a gáz mindig fejlődik, ha a lerakó 
kiképzése nem alkalmas a hasznosításra, akkor a légkört terheli. 

A biogáz, depóniagáz eltüzelésre is alkalmas, de gázmotor működtetésével jobb összhatásfok, 
energiatartalom hasznosítás érhető el. 

Gázmotorok
A gázmotor elektromos energiát termelő generátort hajt meg. A motor kipufogógázának hője 
és a hűtővíz hője, mint hőenergia hasznosítható. Ott alkalmazható hatékonyan, ahol a termelt 
elektromos energia és a hőenergia egyaránt felhasználható. A termelt hő jellemzően 2/3, a 
villamos energia 1/3 részarányt képvisel.
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Jellemzően nagyméretű (teljesítményű) gépek készülnek, tömbfűtésben, távfűtésben, ipari 
üzemekben, kórházakban stb. történő felhasználásra, de várhatóan egyre kisebb méretű gépeket 
is fognak gyártani. A gázmotor magas zajszintje miatt az elhelyezés gondos akusztikai tervezést 
igényel.

Szélenergia
A szélenergia használata már nagyon régi. Kréta szigetén ősidők óta használták vízszivattyúzásra. 
Hollandiában is, ezúttal nőtt a használható terület, továbbá fűrészgépek hajtására, így a 
hajóépítésben elért hatékonyság segítette az országot a gyarmatosításban.  Magyarországon, 
mint sok más országban malmok hajtására használták.

A szélgépek szerkezetük szerint lehetnek függőleges vagy vízszintes tengelyűek. A vízszintes 
tengelyűek jobb hatásfokúak, de működésükhöz szükséges egy olyan mechanizmus, ami 
szélirányba állítja.

A lapátozás kialakítása nagyon sokfajta lehet. Általában a soklapátos, kis fordulatú gép 
elsősorban mechanikai munkavégzésre, például vízszivattyúzásra használható, a kevéslapátú, 
nagy fordulatszámú rotorok viszont generátor hajtására, elektromos áram termelésre.

A szélsebesség a talajszinttől távolodva egyre növekszik. A gépnek mindenképpen jól ki kell 
emelkednie a környezetből, tehát jóval magasabban kell lennie, mint a háztetetők, fák. 

Vízienergia
A víz helyzeti vagy mozgási energiáját hasznosító gépek is régóta használatosak, szintén többnyire 
malmok hajtására. A mai modern energiagazdálkodásban nagyon jól együtt tud működni a 
szélgépekkel, mivel a vízienergiával működtetett generátor teljesítménye nagyon gyorsan 
változtatható, így kiegyensúlyozza a szélgépek termelésének egyenetlenségét. Telepíthetősége 
nagyon függ az ország, a régió földrajzi helyzetétől. 

Bár a vízienergia hasznosítás egyértelműen megújuló energia, a gigantikus létesítmények olyan 
mértékben avatkoznak be a természet rendjébe, hogy környezeti és biztonsági szempontból 
általában nem elfogadhatóak. Viszont a „kicsi szép”, a kis vízturbina megítélése egyértelműen 
pozitív, sok országban kifejezetten szorgalmazott megoldás. Sem maga a létesítmény nem okoz 
káros változást a természetben, sem a vízfolyás módosítása. A hajózható folyókra telepített 
vízierőművek duzzasztói segíthetik a hajózást. 

Tengerparti országokban kihasználható a hullámzás, és az ár-apály mozgás.






