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Lakóépületek szellõztetése
a számok tükrében
Az energiatudatosság a fenntartható
fejlõdés egyik fontos alappillérévé
vált a meglévõ épületek
felújításánál, valamint új épületek
alkotásánál. Meglévõ családi házak,
többlakásos épületek
korszerûsítésénél törekedni kell
a felhasznált fûtési energia
minimalizálására, éppen ezért
indokolt a külsõ homlokzati
hõszigetelés elkészítése, illetve
kedvezõ „u” értékû, fokozott
légzárású nyílászárók beépítése.
Ezzel párhuzamosan a gépészeti
rendszereket is felül kell vizsgálni,
így a meglévõ fûtési megoldásokat
korszerûsíteni ahhoz, hogy a
komplex rekonstrukció után
felhasznált fûtési és elektromos
energia a lehetõ legkevesebb legyen.
1. ábra

E

gy átfogó felújítás lebonyolítása
családi ház esetében talán azért
egyszerűbb, mert a technológiákat és az anyagkiválasztást, azaz a
döntést egyetlen tulajdonos, vagy tulajdonosok hozzák meg. Ezzel szemben a társasházaknál a feladat nem
egyszerű, hiszen a számtalan érdek
vagy ízlés a tulajdonosok számával
exponenciálisan nő.
Sajnos a gépészeti felújítással párhuzamosan általában a szellőzési
rendszer felújítása rendszerint nem
történik meg, hiszen a tulajdonosok
úgy gondolják, hogy ez egy felesleges többletköltség, és rendbetételével az épület energiamérlege nem
változik meg jelentősen. Nem látják
előre, hogy azzal, hogy az épületeket
becsomagoljuk különböző szigetelési rendszerekkel és komoly légzárású ablakokkal a belső légállapot
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tozik. Korábban a szigeteletlen épülethatároló elemeken a levegő beáramlása révén optimális szinten volt
a belső páratartalom, esetleg túlfűtéssel kompenzálták a filtráció okozta hőveszteséget (1. ábra).
Nyilvánvalóan azzal, hogy alacsony szintre visszük az épület energiamérlegét, nem feledkezhetünk
meg igen fontos, a köztudatban vagy
a tervezői gyakorlatban még nem elterjedt, de szükséges feltételekről.
Míg például egy passzívházban
kötelező a hővisszanyerős szellőzési
rendszer alkalmazása, addig egyéb,
alacsony energiaszintű családi ház
vagy a társasházi lakásoknál nincs
előírás a lakótér kötelező szellőztetésére. Természetesen a megfelelő
komfortérzet fenntartásához indokolt az optimális kialakítású, szabályozott működésű szellőzési rendszer beépítése vagy a meglévő rend-

szerek korszerűsítése ahhoz, hogy a
belső levegőminőség optimális szinten maradjon. Társasházi lakásokban
a meglévő rendszer korszerűsítésével, alacsony fogyasztású központi
ventilátorok alkalmazásával orvosolhatók általában a problémák, viszont
gondoskodni kell az újonnan beépített homlokzati nyílászárók okozta
légtömörség légbevezető elemekkel
történő megszüntetéséről. Abban az
esetben, ha ez elmarad, akkor a légutánpótlást bukóra állított ablakokkal fogják megoldani a lakók, amelylyel a korábban megnyert hőenergia
nagy része az ablakon el is távozik.

Elektromos fogyasztás
A társasházakban működő központi ventilátorok által elfogyasztott
elektromos áram átlagos értéke kb.
18–20 forint/motor óránként, amely
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egy évre vetítve kb. 162 000 forint/motor üzemeltetési költséget jelent a társasház számára. Ebben nincs
benne az esetleges évenkénti karbantartások költsége. Ma már léteznek
ennél sokkal gazdaságosabb üzemeltetési költségű ventilátorok, amelyek
ennek töredékét fogyasztják. A minimális elektromos fogyasztású 15-4766 Wh motorok hatékony megoldást
kínálnak a legkülönfélébb 4–15 emeletes társasházak zajos, elavult rendszerei helyett, amellyel a felhasznált
elektromos energia 65–90% is megtakarítható. A nagyon jó megtakarítási
mutató és hatékony működés mellett,
az új rendszerek gyors – 2–5 éves –
megtérülésével lehet számolni.
Az elektromos energia ésszerű felhasználása miatt lehetőség van almérő vagy fordulatszám-szabályozó
rendszerbe iktatására, amellyel a korábbihoz képest sokkal kedvezőbb
fogyasztási érték érhető el, így a régi
és új rendszer összehasonlíthatóvá
válik, amellyel előre tervezhető a társasház éves költségvetése.
A fogyasztásmérő digitálisan jelzi
az elektromos fogyasztást, sőt rádiófrekvenciás jeltovábbítással távolról
is leolvashatók a szükséges értékek.
Korábban épült családi házaknál általában nem építettek be szellőzőrendszereket, így célunk, hogy a felújításnál automatikus működésű és
költséghatékony, alacsony megtérülési idejű szabályozott szellőzőrendszerek épüljenek be. Új építésnél is meg
kell vizsgálni, hogy esetleg egy alacsonyabb beruházási költségű páraszabályozott rendszer, vagy egy hővisszanyerős szellőzési rendszer beépítésével érjük el a kívánt célt (2. ábra).

Hõmennyiség
Az alkalmazott szellőzési rendszer
fontos paramétere az adott légcsere
biztosítása, valamint az ezen keresz-

Légszállítás

2. ábra. Digitális fogyasztásmérõ
egy 10 emeletes házgyári épületben

tül bejutó hideg levegő felmelegítésére fordított hőmennyiség.
Társasházak elavult rendszereinél
a túlméretezett ventilátorok által a lakásonkénti légcsere akár az n=1-et is
meghaladja. Ennek következtében a
téli esetben beáramló hideg levegő
felmelegítésére fordított hőmennyiség nagyon magasra adódik, tehát
célszerű a légcsereszámot az n=0,4
közelében tartani. Sajnos gyakori
probléma a felújítás során bekerült
nyílászárók mellett a légutánpótlás hiánya, amelyet gondosan tervezett légbevezető elem kiválasztásával lehet
orvosolni.
A bukóra nyitva hagyott ablakok
okozta hőveszteség elérheti a 40 %-ot
is. Egy páraszabályozott légbevezető
viszont csak akkor szellőztet, amikor
arra ténylegesen szükség van. Nem
elegendő az egy darab gázkészülék
miatt beépített légbevezető, szükség
van a komforttér szellőzésére is, ezért
kell tervezni a lakóhelyiségekbe légbevezetőket. A páraszabályozott szellőzési rendszer elemei összehangolt
működése révén, a belső páratartalom függvényében történik a tényleges légcsere, így a rendszer csak a
szükséges mértékű légmennyiséget
engedi a helyiségbe (3. ábra).

A korábbi bekezdésben említett
társasházi központi ventilátorok által
elszívott többletlevegő károsan befolyásolja a lakótér komfortját, mert
szükségtelen a túlzott mértékű légcsere. Társasházaknál az elszívási pontokon elegendő a 20–40 m3/h légszállítás, kivéve a gáztűzhellyel rendelkező
konyha, ahol a GmbSz előírja az ennél
több légcsere biztosítását.
Családi házaknál a megtervezett
központi ventilátoros rendszer biztosítja az optimális komfortot és az alacsony energiafogyasztást.

3. ábra. A megtermelt hõt ne veszítsük el

A 2012 januárjától életbe lépő rendelet szerint, minden ingatlan eladásakor az adott lakásnak rendelkeznie
kell energiatanúsítással, amely megmutatja, hogy az adott épület milyen
energiabesorolású, természetes kihatással az ingatlan értékére.
A fenntartható fejlődés és környezettudatosság jegyében tehát mindenképpen a felhasznált energia minimalizálására kell törekedni, de figyelembe kell venni az épület adottságait és az alkalmazni kívánt legkorszerűbb technológiák korlátait is.
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