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épületgépészet

A passzívház-gépészet lelke,
a hõvisszanyerõs szellõzés
Mint az örvendetes sajtóvisszhang jelezte, megtörtént az elsõ hazai passzívház
tanúsítás (lásd cikkünket a 38. oldalon). Hosszú évek feltételezései, kételkedése után új fejlõdési szakaszba lépett a magyar építési piac. Külön érdekes, hogy épp egy eleve nehezítõ feltételt képviselõ földszintes épület esetén
bizonyosodott be, hogy a passzívház-technológia megfelelõ erõfeszítéssel
elsajátítható, sõt, ha szûk körben is, de mára hazánkban is rendelkezésre áll
a szükséges szakismeret, és a kivitelezés szinte az igényes épületek átlagos
árszintjén nálunk is megvalósítható.

Számos elvetélt próbálkozás után azonban
az is bebizonyosodott, hogy csakis az energetikai szempontok elsõ lépésektõl következetes ér vényesítésének, az építészeti és gépészeti ter vezés összhangjának, valamint a
megvalósítás során a kiviteli részletter vek,
elõírások szigorú betartásának feltételével
van esély a megvalósítására.
A gépész számára alapvetõ fordulat,
hogy egy alacsony energiaigényû épületnél
nem pusztán egy készen kapott épület
adottságainak az alárendelt kiszolgálása a
feladat, hanem:
egy elõzetesen megcélzott energetikai
szint elérése érdekében,
a megvalósítási és majdani üzemeltetési
költségekkel is számot vetõ,
egymással párhuzamosan, kölcsönhatásban zajló építészeti és gépészeti ter vezési
folyamat során alakul ki a megfelelõ energetikai és költségszintû megoldás.
A passzívház-tervezésre kifejlesztett PHPP
(Passivhaus Projektierung Paket — Passzívház
Tervezõ Csomag) a megszokott energetikai
szoftverekhez képest sokkal részletesebben
veszi számításba a hõszükségletet befolyásoló épületszerkezeti és gépészeti elemeket.
Az egyszerû méretezésen túlmenõen lehe-
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tõvé teszi ezek alternatív változatainak egymással kölcsönhatásban történõ mérlegelését, a költséghatékony változat kidolgozását.
A gépészet tehát — az épületüzemeltetés,
a gazdaságosság és nem utolsósorban a
komfortérzet szempontjainak elõtérbe kerülésével — legalábbis egyenrangú tényezõvé
vált a korábban egyeduralkodó, gyakorlatban többnyire látványépítészeti megfontolások mellett.
Egy passzívház esetén pedig már a gépészeten belül is súlypont-eltolódás történik: a
hagyományos értelemben vett fûtõrendszer
helyett a hõvisszanyerõs szellõzés kerül a
gépészeti rendszer középpontjába.
Ez a tény a többi országénál is nagyobb
fordulatot jelent a magyar lakásépítésben,
ahol a mai napig az ablaknyitásos szellõztetés a meghatározó napi, és — ha a mindig
húzóerõt jelentõ szabályozási oldalt tekintjük, ennek hiányában — egyelõre távlati gyakorlat. Nálunk tehát nem pusztán hangsúlyeltolódás történik, hanem a hõvisszanyerõs
központi lakásszellõzés által egyben egy
„új” gépészeti szakág kerül meghatározó
szerepbe. „Új”, mert a hõvisszanyerõs lakásszellõzés az igények-követelmények,
ezek változékonysága, lépték, befogadó
épületszerkezet, alkalmazható gyártmányok
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terén egyaránt jelentõsen eltérõ feladatot
jelent a régóta rutinszerûen gyakorolt közületi alkalmazásokhoz képest.
Ennek tükrében némi általános áttekintés a
hazai építési kultúra mostohagyerekének tekinthetõ lakásszellõzésrõl.
A szellõztetés elvileg a lakóterek esetén is
gépészeti alaprendszer.
A levegõminõség karbantartása, fõleg a
mai, egyre szennyezettebb környezetben
élettanilag elengedhetetlen.
A komfortérzetnek meghatározó eleme a
hõérzet, ami alapvetõen a léghõmérséklet
és páratartalom függvénye, és ami természetszerûen a szellõztetéssel szabályozható a legjobban.
Közhelyek, és mégsem. Hiszen a sajnálatos tapasztalat szerint a leginkább — egzisztenciájukban is — érintett, gyakran hõszivatytyús, épületfelügyelet által vezérelt rendszerekkel foglalkozó szakmabeliek is az emberi
természet mûködését, a puszta megszokást
követve, a világ legtermészetesebb dolgaként a megvalósíthatatlanságra hivatkozva,
szinte lebeszélik az érdeklõdõ, egyébként
affinitással és pénzzel is rendelkezõ építtetõt a központi szellõztetésrõl. Tisztelet a kivételnek, de még az élesedõ gázviták és a
klímaválság idõszakában is habozás nélkül
ter vezik az energiafaló fûtési és klímarendszereket.
Európában az 1973-as olajválság után
bevezetett hõtechnikai szigorítások, az általánossá vált tömített nyílászárók következtében párásodó, „bedunsztolt” lakóterek
kikényszerítették a mesterséges központi
szellõzés kötelezõvé tételét, elterjedését. A
szellõztetés az élettani jelentõségén túlmenõen tehát a lakóterek kielégítõ páramentesítése érdekében is elkerülhetetlenné vált.
Vannak országok, ahol kényszerszellõzés
nélkül nincs használatba vételi engedély,

>> www.vgfszaklap.hu
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nálunk viszont a mai napig nincs érdemi
szabályozás. Egyes határterületek elõírásai,
pl. a gázfûtés szigorú biztonsági követelményei okán, tartalmaznak ugyan szellõztetést
érintõ rendelkezéseket, de az átfogó szabályozás már hiányzik.
Jellemzõ és rendszeresen tapasztalható
elemi hiba a kandalló és nyílt égésterû fûtõkészülék (önálló légbevezetés nélküli!) —
konyhai elszívó —, illetve központi porszívó
együttállásának megoldatlansága, melyben
még nem is szerepel egy esetleges központi
elszívásos, sõt kiegyenlített szellõzõrendszer hatása. (Egyébként épp ez utóbbi rendelkezhet ezek kiegyensúlyozását szolgáló
szereppel, amihez minden szükséges szabályozási opció régóta szerepel egyes rendszerek kínálatában.)
Az építõiparunkra is ér vényes általános
tájékozatlanságot jellemzi, hogy a központi
elszíváshoz légpótlásra kifejlesztett, nyílászáróba szerelt — önmagukban azonban értelmetlen, csak ezeket kiegészítõ — légbevezetõ szerelvények ugyan nálunk is ismertté
váltak, mégis sajnálatos félreértés, gyakori
tapasztalat, hogy magának a légcserét végzõ szellõztetõ-berendezésnek a szükségessége sokak számára még mindig kérdéses.
A szellõztetés másik fontos szempontja a
kiszellõztetett meleg levegõ hõvesztesége.
Egy épület hõigénye lényegében a határoló
szerkezeteken (mint ablakok, alaptest, falazat, tetõ) keresztüljutó sugárzási, valamint
az elkerülhetetlen szellõztetési hõveszteséget fedezi. Az uniós harmonizáció során bevezetett jelenlegi épületenergetikai
elõírások betartása jó tervezéssel kb. 100110 kWh/m2/év fajlagos energiaigényû lakást eredményezhet, ami a nálunk szokásos
építési gyakorlathoz képest akár 50% megtakarítást is jelenthet.
A 1. ábra szemlélteti a szellõztetési hõveszteség arányát a különbözõ energiakö-
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hõvisszanyerõs szellõztetéssel

vetelmények alapján kivitelezett épületek
esetén.
A német szakirodalomból vett átlagos
háztartási hõszükségletet-ábra mutatja ezen
lakások hõigényének, hõveszteségeinek
összetevõit (2. ábra). Az ezen az energetikai szinten várható kb. 40 kWh/m2 éves

szellõztetési hõveszteség már meghaladhatja
az épületszerkezet (határoló felületek) sugárzási hõveszteségét.
Ez az érték tehát az összes hõigény közel
40%-át is elérheti, ami egy jó hatásfokú
hõvisszanyerõs szellõztetõ berendezés alkalmazásával a töredékére csökkenthetõ.
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Ez indokolja-igazolja, hogy egy energiatakarékos épület megvalósíthatatlan hõvisszanyerõs szellõzõrendszer nélkül.
A Passivhaus Institut-nál (PHI, német
Passzívház Intézet) többéves kutatás után
ebbõl kiindulva határozták meg a passzívházakra megengedett 15 kWh/m2 éves fajlagos fûtési energiaigényt, ami olyan alacsony hõigényt eredményez, hogy az már a
nélkülözhetetlen hõvisszanyeréses szellõztetés révén közvetlenül, légfûtésszerûen is
kielégíthetõ. Ez teszi lehetõvé a szokványos
fûtési rendszer, beleértve a költséges gázcsatlakozás, kémény — valamint ezek használattól független rendszeres költségeinek —
elhagyását. Ezért egyben ez az a küszöbérték, ameddig csak egyre költségesebb az
épület energiaigényének csökkentése, de
amelynél már jelentõs beruházási költségmegtakarítás is jelentkezik! Ezért nem érdemes csak „majdnem” passzívházat építeni,
és ezért mondják túlozva, hogy az alacsony
energiaigényû épület nem más, mint elrontott passzívház.
A hõvisszanyerés jelentõsége tehát nagyságrendileg befolyásolja a háztartás hõszükségletét, hatékonyságának kulcseleme
pedig a hõcserélõ (helytelen, de elterjedt ki-

fejezéssel rekuperátor) hatásfoka. Egy paszszívház esetén, ahol eleve kis hõmenynyiségekkel számolnak, a szellõztetési veszteség
ábrán bemutatott magas részarányából következõen már néhány százalékos eltérés is
jelentõs többletenergia-igényt okozhat. Ez a
tanúsítás sikertelenségén túl az alulméretezett
fûtõteljesítmény következtében nehezen —
vagy csak gazdaságtalan kényszermegoldásokkal — helyrehozható súlyos következményekkel járhat.
A hõszivattyúpiacon tapasztalható botrányok jelzik a rendszerek teljesítményében
csalódott, illetve a várt megtakarítás helyett
jelentõs áramszámlát — értelmezésük szerint
villanyfûtést — fizetõ építtetõk lassan tudatosuló, teljesítménygarancia iránti elvárásait,
illetve kialakuló fogyasztói érdekér vényesítõ
képességét. Az épületek energiaszintjét
meghatározó szellõztetõ berendezések telepítõi számára figyelmeztetõk ezek a jelenségek, egyben felhívják a hosszú távon ter vezõ vállalkozók figyelmét az alkalmazott
berendezések valós mûszaki-minõségi jellemzõinek a jelentõségére.
A szellõztetõ berendezés hatásfokának
meghatározó szerepét mutatja, hogy a
Passzívház Intézet minimumkövetelménye a

> Rács-csatornás hõcserélõ. A lépcsõzött lemezkialakítás a nagyobb hosszúsággal együtt többszörös hõátadó
felületet ad, ami a síklemezestõl eltérõen a magas teljesítményfokozaton is biztosítja a 90% feletti hatásfokot.
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-15 °C-nál is elérendõ 75%-os hõvisszanyerési határérték, melyet az ebben specializálódott gyártók gyártmányai egyébként jelentõsen meghaladnak. A PHI-tanúsítás azonban
a hõvisszanyerési hatásfokon túlmenõen szigorú, 45 W/(m3/h) fajlagos energiahatékonysági követelményt is támaszt. Ez a hõtechnikai méretezésben számba vett tényezõ
a berendezésnek az épület energiamérlegét
terhelõ áramfogyasztása.
A szadai elsõ magyar passzívház tanúsításának sikeréhez jelentõsen hozzájárult a beépített rács-csatornás hõcserélõ kimagasló
hõvisszanyerési hatásfoka, ami az elszívottal közel azonos hõmérsékletû friss levegõ
befúvását jelenti.
A hatékonyság jelentõségét érzékelteti,
hogy alacsonyabb hatásfok miatt adott esetben költséges (alapterület-csökkentõ) falvastagság- és/vagy ablakfelület- (napnyereség) növelési kényszer állhat elõ.
A teljesítményadatok valódiságát szigorú
vizsgálati feltételek alapján elérhetõ tanúsításnak vetik alá, vagy ennek hiányában a
PHPP-számítás során a gyári adatok csak
12%-os csökkentõ tényezõvel vehetõk figyelembe. A lakásszellõzésben általánosan
használatos berendezések zöme meg sem
közelíti ezeket a követelményeket, a hagyományosan ismert gyártók csak elvétve rendelkeznek egy-egy tanúsított berendezéssel.
A kifejezetten passzívházak céljára fejlesztett típusok külön gyártmánykategóriát
jelentenek, ebben specializálódott gyártókkal, amit jól érzékeltet az adott márka sikeres tanúsítással rendelkezõ berendezéseinek száma.
A termékcsalád ez esetben nem azonos
berendezés különbözõ teljesítményû változataival, hanem különbözõ alkalmazási feltételekre eltérõ felépítésû, elrendezésû és
alternatív bekötési, vezérlési módokkal rendelkezõ típusok választékát jelenti.
A PHI által tanúsított berendezések fellelhetõk az intézet honlapján (http:// www.
passiv.de), ahol egyben megtekinthetõ,
letölthetõ az egyes berendezések PHI-tanúsítványa és tanúsítási adatlapja az elvégzett mérések eredményeivel.
A közforgalomban fellelhetõ berendezések mûszaki adatlapjai gyakran jeleznek
90%-ot elérõ hõvisszanyerési hatásfokot,
amibõl azonban nem derül ki, hogy az mi-
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> Az alkalmazott hõcserélõ típusának ismeretében az ábrán
feltüntetett alapváltozatok és arányok jó iránymutatást adhatnak
egy-egy berendezés várható valós teljesítményének megbecsléséhez.

lyen légszállítási teljesítménynél, teljesítményfokozatnál ér vényes.
Ennek természetesen elsõsorban az építtetõk a jóhiszemû áldozatai, de vonatkozó jelleggörbék hiányában a szakembernek sem
könnyû a tisztánlátás. A hasonló jellegû hõcserélõk között a kivitel
minõsége (anyagjellemzõk, lemezvastagság, rétegsûrûség stb.) is
nyilvánvaló hatásfokkülönbséget okozhat, az eltérõ típusú hõcserélõk között a hõátadó felületek nagysága már jelentõs különbségeket mutathat.
Az alkalmazott hõcserélõ típusának ismeretében a 4. ábrán feltüntetett alapváltozatok és arányok jó iránymutatást adhatnak egyegy berendezés várható valós teljesítményének megbecsléséhez.
Nem említettük a forgódobos rendszert, az ok a forgatómotor
energiahatékonyság szempontjából hátrányos többletenergiaszükséglete, nem véletlen, hogy a PHI-tanúsított berendezések
között egy sem szerepel, és az alacsony energiaigényû épületeknél
sem alkalmazzák.
Kiemelkedõ hatásfoka miatt érdemes részletesebben külön kitérni a megoldást jelentõ rács-csatornás hõcserélõre (3. ábra). A lépcsõzött lemezkialakítás a nagyobb hosszúsággal együtt többszörös
hõátadó felületet ad, ami a síklemezestõl eltérõen a magas teljesítményfokozaton is biztosítja a 90% feletti hatásfokot. (Ez a szabadalmazott geometriából adódó hatékonyság magyarázza azt,
hogy a tanúsítás alatt álló második és harmadik hazai passzívház is
ezzel a típussal lett méretezve.)
A hõvisszanyerõs szellõztetõrendszer tehát a passzívház-gépészet
gerince. A ter vezés függvényében erre van felfûzve a többi kiegészítõ megoldás, mint a földhõ-hasznosítás a talajhõcserélõ révén a
beszívott levegõ temperálásával és a télen elõmelegített, nyáron
elõhûtött levegõ jelentõs energia-megtakarításával, vagy a levegõhõszivattyús hõnyerés összekapcsolása közös hõtárolótartály
révén a napenergiás melegvíz-elõállítással, melyek önmagukban is
külön-külön fejezetet igényelnének.

