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VISSZATEKINTÉS
A 2005/5 és 2005/6 lapszámokban beszámoltunk arról, hogy
Dunaújvárosban egy 42 lakásos panelépület mintaértékû felújí-
táson esett át. A 2005. decemberében átadott épület a legkor-
szerûbb technológiák alkalmazásával újult meg: a homlokzatokon
16 cm-es PS hõszigetelést, kettõ és háromrétegû üvegezésû, ala-
csony emissziós bevonatú, argongáz töltetes nyílászárókat, teljes tetõ
és pincefödém szigetelést, lakásonkénti hõvisszanyerõs szellõ-
zést, valamint 72 m2 napkollektoros rendszert alkalmaztunk, új
fûtési rendszert építettünk ki. A mintaépület egy négy évig tartó

uniós projekt keretében valósult meg. A magyar-német-osztrák
kutatási és demonstrációs projekt részét képezte a részletes hosszú
távú monitoring is, mely azóta is folyik. Cikkünkben az eddigi
legfontosabb mérési eredményekbõl mutatunk be néhányat.

FÛTÉSI ENERGIAFELHASZNÁLÁS
Az eredeti épület fûtési energiafelhasználása 220 kWh/m2év volt
(átlagos fûtési szezonra korrigált érték). Az uniós szerzõdésben
azt vállaltuk, hogy felújítás után ez az érték 45 kWh/m2év alá
csökken. A 2005/2006-os fûtési idényben végzett mérések igazol-
ják ennek teljesülését: átlagos szezonra történõ korrekció után
39 kWh/m2év energiafelhasználás volt igazolható. A 2006/2007-es
szezon mérése még folyik, az elõzetes eredmények bíztatóak, bár
az idei enyhe tél mérési szempontból nem volt túl kedvezõ.

A mérések alapján az épület a német terminológiában hasz-
nálatos „drei-liter Haus” kategóriába sorolható, azaz az 1 m2

nettó alapterületre jutó éves fûtési igény kielégíthetõ 3 liter fû-
tõolajjal (vagy 3 m3 földgázzal). Ez még nem passzívház szint,

melynek követelménye 15 kWh/m2év (kb. 1 liter fûtõolaj m2-enként
évente) lenne, de felújítás esetében a passzívház szint irreális be-
avatkozásokat igényelt volna: pl. a lábazati hõhidak kiküszöbölése
szinte megoldhatatlan.

Ez a 39 kWh/m2év érték nagyon kedvezõ, különösen ha figye-
lembe vesszük, hogy a lakók jelentõsen túlfûtik a házat (lásd a
téli hõkomfort fejezetet).

Az 1. ábra megmutatja a fûtési és HMV együttes energiafel-
használás alakulását felújítás elõtt és után, valamit a szoláris
részarányt is. Látható, hogy az energiahatékonysági intézkedé-
seknek köszönhetõen a napenergiával fedezhetõ részarány igen
jelentõs.

A 2. ábra a 2005/2006-os szezonban regisztrált kumulált fû-
tési hõfelhasználást mutatja. A ciklámen színû görbe a lakásokra,
a kék pedig az üzletekre vonatkozik. Az üzletek esetén az éves ener-
giafelhasználás 71 kWh/m2év lett. Itt nem volt cél a 45 kWh/m2év
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2. ábra
Energiafelhasználás és megújuló energia részaránya

felújítás elõtt és után (kWh/m2év)
[forrás: Andreas Hermelink, Universität GhK Kassel]

1. ábra
Fûtési és HMV összenergiafelhasználás és megújuló energia részaránya

felújítás elõtt és után (kWh/m2év)
[forrás: Andreas Hermelink, Universität GhK Kassel]
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érték, ezért hõvisszanyerõs szellõzés nem került beépítésre. Ez az
oka a magasabb fogyasztásnak. A sárga görbe az épület egészének
(üzletek és a lakások térfogattal súlyozott átlaga) az energiafel-
használását mutatja, mely a fent említett 39 kWh/m2év. A lakások
fogyasztása ennél jobb, 35 kWh/m2év.

A 3. ábrán havi bontásban összehasonlítható a felújítás elõtti
2004/2005-ös és a felújítás utáni két fûtési szezon alakulása
(2007-es adatokat még ez a diagram nem tartalmaz). Megjegy-
zendõ, hogy ha a lakók megelégednének kb. 22 °C-os belsõ lég-
hõmérséklettel, akkor 2006. októberében és 2007. áprilisában
egyáltalán nem lett volna szükség fûtésre.

Az alacsony fûtési energiafelhasználást a fûtésszámlák is tük-
rözik. A ház tarifaváltást kért a hõszolgáltatótól és meg is kapta:
légköbméter alapú alapdíjról áttért teljesítménylekötés alapú el-
számolásra. Ennek eredményeképpen nem csak a hõdíj csökkent
az energiamegtakarítással arányosan, hanem az alapdíj is. Így
nem meglepõ, hogy a Solanova ház egyik lakásában a fûtés-
számlán 3900 forint szerepel, míg egy szomszédos épület ha-
sonló lakásának a számlája 24000 forint.

A SOLANOVA épület hatékony hõszigetelését, a hõhíd-hatások
megszûnését, illetve csökkenését a termovíziós felvételek is iga-
zolják. Ezek közûl mutatunk be egyet a 4. ábrán.

TÉLI HÕKOMFORT
Felújítás elõtt az épületben a beszabályozatlan és szabályozha-
tatlan fûtési rendszernek köszönhetõen jelentõs különbségek
voltak: míg a belsõ lakásokban nem volt ritka a 26–28 °C hõ-
mérséklet és a rövidnadrágos lakó, a végfalak melletti lakásokban
19 °C-okat mértünk és a lakók pulóverben is fáztak.

Felújítás után változott a helyzet: a beszabályozott, helyi sza-
bályozási lehetõséggel ellátott lakásokban mindenki maga állít-
hatja be a komfortszintet. Ennek megfelelõen most már nincsenek
alulfûtött lakások, illetve ahol mégis akad probléma, az a helyte-
len használat (folyamatosan nyitva tartott ablakok) rovására írható.
Lakásonkénti mérés nem valósult meg, mert ilyen hõszigetelés
esetén olyan erõsek a belsõ hõáramok, hogy igazságos lakáson-
kénti mérést megvalósítani nem lehet. Ennek ellenére a mérési
adatok azt igazolják, hogy pszichológiai szempontból célszerû
lett volna költségosztókat felszerelni, hogy azok takarékosságra
motiválják a lakókat. Erre utólag a projekt keretében nem volt le-
hetõség.

A lakókat egyenként tájékoztattuk az épület helyes használatá-
ról, mely kiterjedt a fûtésre, a szellõzésre és a nyári passzív hûtésre
(nappali árnyékolás és éjszakai átszellõztetés). Ennek ellenére a
helyszíni szemlék nem igazolták a helyes üzemeltetést, sem télen,
sem nyáron.

Az 5. ábra néhány jellegzetes elhelyezkedésû nappali napi át-
laghõmérsékleteinek alakulását mutatja 2006. februárban. Lát-
ható, hogy bár vannak eltérések a különbözõ elhelyezkedésû te-
rekben, de mindenütt jóval a szabványos 20 °C felett van ez az
érték. 2006. februárjában az épület átlaghõmérséklete 24,7 °C
volt, mely magába foglalja a fûtetlen lépcsõházakat is, de a föld-
szinti üzleteket és a pincét nem. Az egész fûtési idényre vetítve
az átlaghõmérséklet 24,9 °C volt, a külsõ átlaghõmérséklet pe-
dig +0,3 °C

Az elsõ év tapasztalatai alapján központilag 2–3 °C-kal lej-
jebb vettük a fûtést, ami a lakók elégedetlenségéhez vezetett:
panaszkodtak, hogy 23 °C-os hõmérséklet esetén rövidujjúban
már fáznak.

A 6. ábra a két lépcsõházban mérhetõ hõmérsékleteket mu-
tatja. Mindkét lépcsõházban négy ponton mértünk: a földszinten,
az elsõ, a negyedik és a hetedik (legfelsõ) emeleten. A lépcsõhá-
zak fûtetlenek voltak, ennek ellenére a hõmérséklet sehol sem
ment tartósan 17–18 °C alá, sõt a legfelsõ szinten a kürtõhatás
miatt 22 °C feletti hõmérsékletek voltak jellemzõek. Ez nagyon
jól igazolja, hogy ilyen jól szigetelt épületben a költségosztás mi-
lyen igazságtalanságokhoz vezetne: ha egy lakó kikapcsolná a
fûtést, a belsõ falakon átáramló hõ miatt csak max. 2–3 °C-kal
lenne hidegebb, mint a szomszédban.

NYÁRI HÕKOMFORT
Korábbi cikkünkben bemutattunk egy diagramot, mely 11 külön-
bözõ fekvésû helyiségben mutatta a hõmérsékletek alakulását
egy forró nyári hét során, még a felújítás elõtt. Ott megállapítot-
tuk, hogy a léghõmérsékletek gyakran túllépik a külsõ hõmérsék-
letet, sõt elõfordult 2–3 °C-os túllépés még a nap legmelegebb
idõszakában is.

A szimulációs vizsgálatok alapján azt vártuk, hogy a felújított
épületben a nappali hatékony árnyékolás, az éjszakai átszellõz-
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3. ábra
Fûtési energiafelhasználás
gáz- illetve olajegyenértékben kifejezve [m3 vagy liter]
[forrás: Andreas Hermelink, Universität GhK Kassel]

4. ábra
Hõfénykép (termovízió) felújítás elõtt és után. Hõhidaknak nyoma sincs.
[Forrás: Virágh György, Kontravill]

Dátum: 2004. 02. 11
Idõpont: 9.04.27
T külsõ: -0,8 °C

Dátum: 2006. 01. 13
Idõpont: 7.49.37
T külsõ: -3,5 °C
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tetés és a hõszigetelés miatt megnövekedett idõállandók ered-
ményeképpen a külsõ csúcshõmérsékleteknél lényegesen alacso-
nyabb belsõ csúcsok fognak kialakulni és elfogadható szinten
marad általában a belsõ hõmérséklet. 

A valóságban azonban ez csak részben valósult meg. A 7. ábra
négy jellegzetes elhelyezkedésû lakás különbözõ helyiségeiben
regisztrált hõmérsékleteket és a külsõ hõmérsékletet mutatják a
2006-ban legmelegebbnek bizonyult két nap folyamán. Elsõ rá-
nézésre levonható az a következtetés, hogy a helyiségekben
igen szûk tartományban ingadozik a hõmérséklet. Ez részben a
nagy idõállandóval magyarázható: a hõtároló tömeg kiegyenlíti
az ingadozásokat. A másik következtetés, hogy a hõmérsékletek
elhelyezkedéstõl függõen 3–8 °C-kal a külsõ csúcsok alatt ma-
radnak, ami lényegesen kedvezõbb érték, mint felújítás elõtt.
Ugyanakkor így is 26,5–30,5 °C között alakul ki viszonylag sta-
bilan a hõmérséklet, ami a jobb elhelyezkedésû helyiségek ese-
tén jó eredmény, a hátrányosabbak esetén túl meleg. Félõ hogy
mesterséges klímát építenek be, ami ellenkezne a projekt alap-
elveivel. 

A túlmelegedés valószínû magyarázata ez esetben is a hely-
telen üzemeltetés. Munkatársunk fényképezõgéppel naponta
többször, elõre meghatározott rendben rögzítette az árnyékolók
és az ablakok nyitottt/csukott állását. A fényképek alapján arra
következtethetünk, hogy sok lakásban nem helyesen használják
azokat: gyakran nyitva volt a legnagyobb melegben is az ablak,
illetve nem volt leengedve az árnyékoló. Helyes használat esetén
nyáron az ablakokat nappal zárva kéne tartani, éjjel nyitva, az ár-
nyékolókat pedig nappal le kellene engedni.

Emiatt 2006 õszén a nappalikban fénymérõket helyeztünk el,
amelyek azóta folyamatosan regisztrálják az árnyékolók haszná-
latát. Értékelhetõ eredmény ettõl a méréstõl 2007 nyara után
várható.

ÖSSZEFOGLALÁS
A felújítás óta eltelt egy teljes és egy majdnem teljes fûtési idény-
ben, illetve egy nyári szezonban végzett mérések alapján megál-
lapítható, hogy a fûtési energiamegtakarításra, a téli és nyári
komfortszint javulására kítûzött célokat nagyrészt sikerült telje-
síteni. Az elért fûtési energiamegtakarítás 85%, melyhez egy
igen magas téli komfortszint társul: ez magas belsõ átlaghõmér-
sékletben nyilvánul meg. A túlfûtés lakói döntés eredménye,
magyarázható az alacsony fûtési díjakkal. Ha a lakók megelé-
gednének egy egyébként egészségesebb alacsonyabb belsõ hõ-
mérséklettel, akkor további energiamegtakarítás lenne realizál-
ható.

Az alacsony energiafelhasználású épületben a napenergiából
nyerhetõ szoláris részarány jelentõs, de a napkollektoros rend-
szer elemzése és finomhangolása még folyik, ezért arról egyelõre
még nem közlünk pontos mérési eredményeket.  

A nyári hõkomfort lényegesen jobb, mint felújítás elõtt, de
helyszíni szemlék arra engednek következtetni, hogy jobb épü-
lethasználattal további javulást lehetne elérni. Ennek vizsgálata
még folyik.

A hatalmas adathalmazból itt csak néhány érdekesebbet
emeltünk ki a teljesség igénye nélkül. A jövõben további mérési
eredmények várhatók.
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5. ábra
Léghõmérsékletek napi átlagának alakulása felújítás után

2006. februárjában a nappalikban
(a külsõ hõmérsékleti skála a jobb oldali tengelyen található).

7. ábra
Léghõmérsékletek alakulása felújítás után a két

legmelegebb nyári nap során (2006. július 22–23.)

6. ábra
Léghõmérsékletek alakulása felújítás után 2006. februárjában a lépcsõ-
házakban (a külsõ hõmérsékleti skála a jobb oldali tengelyen található
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