ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON

Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak

Tanári kézikönyv

Budapest
2007

A kiadvány szerzői:
Dr. Barótfi István egyetemi tanár
Szent István Egyetem, Gödöllő
Dr. Elmar Schlich egyetemi tanár
Justus Liebieg Universität, Giessen
Dr. Szabó Márta egyetemi docens
Szent István Egyetem, Gödöllő

A kiadványt lektorálta:
Dr. Molnár László igazgató
Energiaközpont Kht. Budapest

Az ismeretanyag összeállításában közreműködő intézmények:
EON Földgáz Trade Zrt. Budapest
Háztartástechnika Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány, Gödöllő
Magyar Épületgépészek Szövetsége, Budapest
Szent István Egyetem, Gödöllő
A kézikönyv a Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft
HAUSHALT UND ENERGIE című kiadvány magyar adaptációja
Második javított kiadás

Tartalom:
Előszó ..................................................................................................................................5
Bevezetés ............................................................................................................................6
Módszertani javaslatok ........................................................................................................7
Energiáról összefoglalóan ...................................................................................................8
Az energia fogalma, tulajdonságai..................................................................................8
Energia a természetben..............................................................................................8
Az energia megjelenési formái ...................................................................................9
Primer energiahordozók ...........................................................................................11
Az energia átalakítása ..............................................................................................13
Szekunder energiahordozók.....................................................................................14
Energia, az ember és fejlődés...........................................................................................17
Energia és környezet ....................................................................................................18
Az energiafelhasználás .....................................................................................................20
Az energia-felhasználás jellemzői ............................................................................20
Az energia-felhasználás mutatószámai....................................................................20
Energiafelhasználás Magyarországon..........................................................................21
Energia a háztartásban .................................................................................................22
Lehetséges forgatókönyv a tanulási egységhez ...........................................................24
Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához).............................................................25
Fűtés..................................................................................................................................27
A fűtés célja...................................................................................................................27
A fűtéssel szembeni követelmények.............................................................................27
Energiahordozók ...........................................................................................................28
Fűtési rendszerek..........................................................................................................29
Egyedi fűtések ..........................................................................................................29
Központi fűtések .......................................................................................................30
Kondenzációs kazánok.............................................................................................31
Hőleadók...................................................................................................................32
Füstgázelvezetés tüzelőberendezésből ...................................................................33
Energiatakarékossági intézkedések .........................................................................33
Lehetséges forgatókönyv a tanítási egységhez............................................................34
Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához).............................................................36
Használati melegvíz-előállítás ...........................................................................................40
A használati melegvíz-ellátás feladatai.........................................................................40
Használati melegvíz-ellátó rendszerek. ........................................................................41
Egyedi ellátás............................................................................................................41
Csoportos ellátás ......................................................................................................41
Központi ellátás.........................................................................................................41
Melegvíz-előállító berendezések...................................................................................41
Átfolyós vízmelegítők................................................................................................42
Tárolós vízmelegítők.................................................................................................43
Energiatakarékossági lehetőségek ...............................................................................45
Egy oktatási egység lehetséges felépítése...................................................................45
Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához).............................................................47
Ételkészítés .......................................................................................................................49
Táplálkozási szokások ..................................................................................................49
Az egészséges táplálkozás ......................................................................................49
Táplálkozásunk jövőbeli irányzatai ...........................................................................49
Az ételkészítés folyamatának lépései ...........................................................................50
Előkészítés, főzés és utókezelési eljárások. ............................................................50
Az élelmiszerek átalakulása a főzés folyamán .........................................................52
Az élelmiszerek melegítésének lehetőségei.............................................................52
A főzőközeg és a főzés eljárásának egymáshoz rendelése.....................................53
Főzési eljárások és azok jellemzői ...........................................................................53
Az élelmiszerkészítéshez használt készülékek a háztartásokban................................54
A háztartási készülékek kialakítása és elhelyezési lehetőségei...............................55

A tárolás és raktározás berendezései a háztartásokban..........................................55
Sütő-főző és egyéb hőelőállító berendezések a háztartásokban.............................56
A háztartásokban az ételkészítéshez leggyakrabban használt készülékek .............56
Környezettudatos és energiatakarékos eljárások a háztartásokban ............................59
Az energiafogyasztás alakulása a háztartásokban ..................................................59
Energia megtakarítási lehetőségek a konyhában.....................................................59
Összefoglalás ...........................................................................................................60
Lehetséges forgatókönyv a tanulási egységhez ...........................................................60
Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához).............................................................62
Háztartási berendezések...................................................................................................64
Mosás............................................................................................................................64
Mosási tényezők .......................................................................................................64
Mosóprogramok ........................................................................................................66
Energia és vízfogyasztás..........................................................................................66
Szárítás.....................................................................................................................67
Környezetkímélő és energiatakarékos kezelés ........................................................68
Mosogatás.....................................................................................................................68
Mosogatási tényezők ................................................................................................69
Mosogató programok................................................................................................70
Energia és vízfelhasználás .......................................................................................71
Egyéb háztartási készülékek ....................................................................................72
Fogalmak ..................................................................................................................73
Lehetséges forgatókönyv a tanulási egységhez ...........................................................74
Téma: Mosás-mosogatás..............................................................................................74
Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához).............................................................76
Irodalom.............................................................................................................................80
Ábrajegyzék.......................................................................................................................81

Energiafelhasználás otthon

Előszó

Előszó
Az energia mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. Biztosítja kényelmünket,
könnyíti munkánkat, közlekedésünk nélküle ma már elképzelhetetlen. Valójában persze
nem is az energiára van szükségünk, hanem arra amit segítségével el tudunk érni. Ma
már az energiát életünk természetes velejárójának tekintjük, csupán az általa elérhető
kívánságaikat és az ezért fizetendő költségeket vetjük össze. Az energiaköltségek pedig
folyamatosan emelkednek, és ez arra késztet, hogy mégiscsak foglalkozzunk az energiával.
Szokásaink és kialakult életmódunk meghatározó szerepet tölt be az energiafelhasználásban, és ezzel az energiaköltségek alakulásában is. Ez az ismeretanyag ahhoz
kíván segítséget nyújtani, hogy mindennapjainkban, otthonunkban minként vezessük életünket, szervezzük tennivalóinkat tekintettel az energiára, az energiaköltségekre. Az ismeretanyag elsődleges célja a figyelemfelkeltés, és annak érzékeltetése, hogy energiafelhasználásunk személyes közreműködésünkkel alakítható.
Az ismeretanyag a tanároknak készült ahhoz, hogy segédkönyvként használják
az oktatás, a nevelés számukra rendelkezésre álló lehetőségeinek körében. Ez az ismeretanyag tehát nem egy tantárgy jegyzete, melyet úgy kell megtanulni, mint egyfajta fizika
könyvet. A tananyag a tanárok számára segítségként szolgál, hogy a szemléletformálásban, az energiával kapcsolatos dolgaikban helyes magatartásra, gondolkodásra késztessék a tanulókat.
A szerzők szándéka szerint az ismeretanyag a tanár pedagógiai eszközeivel és
elkötelezettségével párosulva felkeltheti a tanulók érdeklődését, a tanulók aktív közreműködése pedig a szülök viselkedésére is hatással lehet.
Az ismeretanyag és annak nyelvezete a tanár számára íródott, és azzal a céllal,
hogy munkáját megkönnyítse. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hazai iskolák technikai
lehetőségei nagyon eltérőek, mint ahogy a tanárok személyes érintettsége és érdeklődése is eltérő a téma iránt. Az ismeretanyag összeállításánál arra törekedtünk, hogy a szöveg és az ábrák különállóan is felhasználhatóak legyenek akár a csupán szóbeli előadástól egészen a projektoros megjelenítésig. Azzal is számoltunk, hogy a tanár sokirányú elfoglaltsága gyakran nem teszi lehetővé az elmélyült részletes tanulmányozást. Úgy
gondoltuk, hogy a margó-bejegyzések hozzájárulhatnak az ismeretanyag szakszerű,
ugyanakkor külön tanulmányokat nem igénylő bemutatásához. De talán olyan közösségek, tanárok, tanulók is lesznek, akik számára a leírtak mellett további ismeretek iránti
igény is jelentkezik, ezért a margó-bejegyzések ebben is segítséget kívánnak nyújtani.
Természetesen minden jó szándék ellenére valószínűleg számos kérdésben a
gyakorlat az elképzelésektől eltérő, nem az igényeknek megfelelő helyzetet is eredményezhet, és ennek korrigálása a tanár áldozatkész munkájára van bízva. Meg vagyunk
győződve, hogy erre számíthatunk, de kérjük, hogy az esetleges hibákat vagy bármely
észrevételüket közöljék a szerzőkkel. Reméljük közös munkánkkal és jószándékkal szakszerű, hasznos ismeretekhez jutnak gyermekeink és ezzel hozzájárulhattunk a számukra
és számunkra egyaránt fontos szebb jövő alakításához.
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Bevezetés
Az energiafelhasználás csökkentésének hatékony módja, ha ennek igényét,
szükségszerűségét és lehetőségeit már otthon a családban megtanuljuk és begyakoroljuk. Az erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet védelme iránti fogékonyság nem
csupán a szakemberek feladata, hanem valamennyiünk mindennapi tevékenységének
szerves részévé kell válnia.
Mindennapi fáradozásainkat jobb életünk reménye motiválja. Abban reménykedünk, hogy szorgalmas munkával életünk kényelmesebb lesz, és ezt gyermekeinknek is
biztosíthatjuk. A munkánkat gépek tucatjaival igyekszünk megkönnyíteni, és a hatékony
munkavégzés érdekében számos vegyi és biológiai készítményt használunk. Ez a segítség azonban azon túlmenően, hogy költséges, még a környezetünket is jelentősen
igénybe veszi. A gépek működtetésére felhasznált energia és a környezetbe kerülő
szennyező anyagok növekvő mennyisége alapvető céljaink elérését kérdőjelezi meg, és
ha nem változtatunk eddigi szokásainkon, sem saját, sem gyermekeink jövője nem lesz
jobb.
Ha ezen változtatni szeretnénk, mindennapi tennivalóinkat kell másként szervezni. Ezt nemcsak a termelésben, a közlekedésben…stb. hanem saját tevékenységünkben, saját családunkban is el kell kezdeni. A szülők, a mai felnőtt generáció annak idején
még csak nem is hallott az energiaproblémákról, és bár azóta nem tudta figyelmen kívül
hagyni ezt a globális problémát, mégis a mindennapi életén kívüli dologként kezeli, ezért
többnyire nem vált a család mindennapos tevékenységének részévé az energia tudatos,
hatékony felhasználása. A gyermekek tehát a családjukban általában nem láthatják az
energiatakarékosság szisztematikus gyakorlatát, és így otthon nem is sajátíthatják el azt.
Az iskolai képzésben a különböző tantárgyak és ezek tananyagai már foglalkoznak a
globális problémákkal és ezen belül a környezetvédelem és energiaválság kérdéseivel,
de természetes módon az ezzel kapcsolatos ismeretanyag nem tud foglalkozni aktuális
részletkérdésekkel. Ezért nagyon fontos, és nem szabad kihagyni azt a lehetőséget, hogy
a mai gyermekek az iskolában szakszerű, tudatos nevelést kapjanak ebben az ismeretkörben, és ebben a saját jövőjüket meghatározó kérdésben aktív, alakító, felelősségteljes
közreműködőkké váljanak.
A meglevő nyersanyag vagy energia készleteinek mértékét pontosan nem ismerjük, így a felhasználás jelenlegi, vagy prognosztizált értékével sem tudjuk biztosan kiszámítani (még becsülni sem), hogy mennyi ideig elegendő az igények fedezésére. Az
azonban biztos, hogy a korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti kötelességünk, és mindent meg kell tenni a meglevő készletek további pazarló felhasználásának csökkentése érdekében.
A család vállalt kötelezettségeinek teljesítése megköveteli a jól szervezett munkavégzést, az idővel való szigorú takarékoskodást. Az idővel való takarékoskodás legnagyobb lehetősége a korszerű háztartástechnika. A háztartásban alkalmazott gépek lerövidítik a munkavégzés idejét, és kényelmessé teszik otthonunkat.
A gépek működése azonban energiát igényel. A lakossági energiafelhasználás
állandóan növekszik, és ma már a magyar háztartásokban a nemzetgazdaság teljes
energiafelhasználásának több mint egyharmada fogy el.
Az energiafelhasználás struktúrája elég tipikus egy adott régióban. Magyarországon a háztartásokban felhasznált energiát legnagyobb részben fűtésre, használati melegvíz készítésre fordítják, de a hőenergia célú felhasználás mellett a legkönnyebben átalakítható villamosenergia igénye a meghatározó. A hő- és villamosenergia igény aránya
a különböző fogyasztóknál változó, de mindkét energiaforma ma már az alapvető életfeltételek biztosításához tartozik, és esetleges hiányuk (alkalmankénti műszaki meghibásodás, stb.) az élet ellehetetlenülésének érzetét kelti.
A háztartásokban általában földgázt és villamos energiát használunk, ezért gyakran teljes a megelégedettség, hogy környezetüket nem szennyező tevékenységet folytatunk. Az energiafelhasználás azonban az egyik legjelentősebb és legösszetettebb környezetet befolyásoló tényező. Az energiafelhasználással az ember megsokszorozza erejét, és ezért az ember minden tevékenysége, beleértve a környezetalakítást és környezetszennyezést is, sokkal nagyobb mértékben okoz nemkívánatos hatásokat. Az energiafelhasználás tehát alapvetően nem elsősorban a felhasználás során jelentkező
környezetszennyezés miatt káros, hanem az energiaforrások átalakítása (előállítá-
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sa) során keletkező szennyező anyagok közvetlen hatása és ezek közvetett hatása,
az üvegházhatás következtében.
Eddig a hazai lakosság energiafelhasználásának csökkentésére irányuló próbálkozások nem voltak hosszú távon kihatóak, meghatározó erejűek leginkább egyszerűségük
ill. általánosságuk miatt. A felhasználónak akkor eredményes az ismeretszerzése, ha ennek következményeként megfigyeli, elemzi, és meg is tudja változtatni energiafogyasztói
szokásait.
A program megcélzott energiahatékonyságot javító területe ezért az otthonunk, a
háztartásunk, mivel
• jelenleg a háztartásokban a nemzetgazdaság energiafelhasználásának közel egyharmadát használjuk fel,
• az energiahatékonyság javításában hazánkban eddig átütő eredmények nem születtek,
• jelentős tartalékok vannak, és
• az eredmények a mindennapi apró energiafogyasztási szokásainkon is múlnak
és ennek alakításában a gyermekek közreműködése alapvető fontosságú.
Az előzőek alapján megállapítható, hogy a gyermek a változtatások egyik leghatékonyabb lehetősége.
Módszertani javaslatok
Ez az oktatási segédanyag tanári kézikönyv, mely az iskolai oktatás bármely típusában alkalmazható a 12-13-éves korú tanulók körében. Az ismeretanyag beépíthető a
fizika, a technika, a természettudományi tantárgyak, vagy akár az osztályfőnöki óra tananyagába a leírt ismeretanyag terjedelmének csökkentése vagy bővítése mellett, de kapcsolódhat olyan tárgyakhoz is mint pl. társadalomtudományok, gépismeret, szaktárgyak,
melyek átfogó ismeretanyagot és a problémák egységes megértését teszik lehetővé. A
téma feldolgozását és megértését segíthetik és kiegészíthetik az ajánlott irodalomban
fellelhető gondolatok, projektek, gyakorlatok és házi feladatok.
A tanárok fontos feladata a célnak legmegfelelőbb, leghatékonyabb oktatási eljárás kiválasztása, arra törekedve, hogy témán belül a lehető legnagyobb jártasságot érjék
el a tanulók. Ez akkor valósul meg, ha a szakszerű, tárgyszerű és az interakciókra alapozott oktatás a tanulási folyamatot akkor is támogatja, amikor a tanár már visszahúzódik
és nincs jelen. Ennek az igénynek talán a téma projekt jellegű feldolgozása felel meg,
mivel ez egy olyan folyamat:
• amely a tanulóknak lehetőséget nyújt a viták során a problémák önálló felismerésére,
és elvetésére;
• amelynek tárgya társadalmi jelentőséggel bír, és kihat a tanulók jövőjére;
• amelyben a tanulás elméleti és gyakorlati tevékenységgel összekapcsolható, így az
iskola és a mindennapi valóság közötti hatékony összhangot teremti meg,
• amely interdiszciplináris és módszerközpontú, így a témakör feldolgozása könnyen
teljesíthető.
Ennek érdekében a célszerű feldolgozási folyamat:
• Motiváció: A tanulók tapasztalataihoz célszerű csatlakozni egy mindennapokból vett
valóságos esettel, melyet a tanórán belüli beszélgetés során tematika szerint átbeszélnek.
• A téma feldolgozásához a kézikönyvben ismertetett összefüggésekhez jól felhasználható a szöveggel összhangban (de attól függetlenül is használható) képanyag,
melyek vetítésre készen állnak a tanár rendelkezésére (közvetlenül a kézikönyvből
projektorral kivetítve, vagy Power Point programban, illetve fóliára, vagy papírra kinyomtatva egyaránt használható).
• Ezt követően a projekt feladatainak megfogalmazása annak érdekében, hogy a tanulók a továbbiakban önállóan tervezhessék meg az adat-rögzítés és feldolgozás módszerét.
• A feladatok a célnak megfelelően, de a helyzettől függően sokfélék lehetnek, de egy
példát a füzetben levő feladatlapok is szolgáltatnak.
• A tanulók az új tapasztalatok megszerzése során a tervet folyamatosan megváltoztathatják.

7

Energiafelhasználás otthon
•
•

1. Energiáról általában

A módszerkompetencia lényeges célja különböző pontokban támogatható. A szükséges információkat át kell ismételni és rendszerezni kell. A tanár ebben, mint tanácsadó álljon rendelkezésre.
Az eredmények végső kiértékelésével konkrét kezelési stratégiák kialakítására kerülhet sor.

Energiáról összefoglalóan
Az energia fogalma, tulajdonságai
Az energia görög eredetű szó, és tevékenységet, munkát jelent. Az energia fogalmának hosszú ideig kellett várnia arra, hogy a misztifikálások, az isteni tulajdonságok
lekopjanak róla, és a mai értelemben is helytálló általános megfogalmazás szülessék. Ez
a megfogalmazás W. Thomsontól (Lord Kelvin) származik 1860-ból: „A meghatározott
állapotú anyagi rendszer energiája azon hatások – mechanikai munkaegységben mért –
összege, amelyek a rendszerből távoznak akkor, amikor az egy önkényesen választott
null-állapotba megy át”.
A fizika tantárgy keretében az energia fogalmához általában azt jelenítik meg,
hogy nem vész el csak átalakul. Ez sokunkban azt a félreértelmezést is kialakíthatja,
hogy akkor a használatakor nem kell különösebben törődni vele, hiszen nem fog elfogyni.
Nos ez valójában így is van, csak nagyon nem mindegy, hogy milyen formában és hol
van az energia. Nem mindegy, hogy a fűtéshez felhasznált tüzelőanyag melege a lakásban vagy a környezetben van, a benzint az autónk milyen mértékben használja a haladásra, a világítótest a villamosenergiából milyen mértékben ad fényt, stb. A környezetbe
kerülő, a felhasználás során a rendszereinkből kikerülő energia a számunkra mégiscsak
elvész, számunkra további hasznosításra alkalmatlanná válik. Ezért a mindennapok során az energia kérdését nem általában, hanem saját felhasználási rendszereink hasznosítása szempontjából értékeljünk.
Mindenféle tevékenység energiát igényel. Az energia nem más, mint potenciális
munka. Ezt fejezi ki az is, hogy az energia mérésére is a munka mértékegységét használják, vagyis a joule-t (J) vagy a teljesítmény és idő szorzataként a wattórát (Wh) illetve
ezek többszöröseit. Energiagazdálkodással kapcsolatos vizsgálatoknál az olajjal való
összehasonlítás is szokásos. Ilyenkor olajegyenérték (OE) mértékegységet is használnak.
Az energia fogalma különböző értelmezésének következménye, hogy a mindennapos gyakorlat az energia különböző megjelenési formáit másként határozza meg, és
más-más mértékegységeket is használt. Így pl. a hőenergiánál a kalóriát, a fényenergiánál lumensecundumot, stb.
A különböző használatos mértékegységek közötti átszámításhoz a tananyag végén táblázat áll rendelkezésre.
Energia a természetben
Az energia legfontosabb tulajdonsága, hogy nem teremthető és nem semmisíthető meg, csupán megjelenési formái változtathatók. Elvileg nincs semmi akadálya annak, hogy az energiát egyik formájából a másik formájába alakítsák át, a gyakorlatban azonban az átalakítás sohasem megy végbe tökéletesen, így mindig veszteséggel
kell számolni. Ez a veszteség legtöbbször a belső energia növelésében, azaz hő formájában jelenik meg.
Az ember a különböző tevékenységeihez energiát tehát csak úgy használhat fel, ha azt az energia valamilyen más formájából a célnak megfelelően átalakítja. A rendelkezésre álló készlet, amelyből meríthet: a környező világ energiatartalma. A
legnagyobb forrás a Nap energiájának közvetlen felhasználása. A Nap sugárzási energiájának felhasználása azonban a költséges átalakítási, tárolási megoldások miatt mind
ez ideig nem tudott általánosan elterjedni.
Az emberiség hosszú időn keresztül majdnem kizárólagosan és napjainkban is
még a legnagyobb hányadban a napenergia közvetett felhasználásából fedezi energiaigényét. A napenergia közvetett felhasználása alatt azt kell érteni, hogy a nap sugárzó
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energiáját elsőként a természet értékesíti és az ember ezeket a természeti jelenségeket,
illetve kémiailag megkötött energiát alakítja át és hasznosítja.
Az energiafelhasználás szempontjából a különböző energia-formák közül a háztartásokban kettőnek van nagyobb jelentősége: a hőenergiának és a villamos energiának. A hőenergiát az előzőekben felsorolt források bármelyikéből át lehet alakítani, de a
legáltalánosabb az anyagok kémiai energiájának felszabadítása révén elsődleges hő-,
mechanikai- és villamos-energia átalakítása. Ez az iparban a technológiától függően a
felhasználás helyén, vagy központilag hőerőművekben történhet.
A villamos energia a kedvező felhasználása és szállítási tulajdonságai miatt ma
már a legelterjedtebb energiaforma. Előállítása más energiaformákból, általában ipari
méretekben, villamos erőművekben történik. A továbbiakban e két energiaforma folyamatával, anyagaival és berendezéseivel részletesebben is megismerkedünk.
Az energia megjelenési formái
Az energia fogalma a mindennapi ember számára talán nem minden jelenség
mögött tűnik fel, annak ellenére, hogy a jelenségeket ismeri, következményeivel számol.
A jelenségek maguk általában energiaátadási, átalakulási folyamatok, melyek során az
energia az egyik megjelenési formájából egy másikba alakul. Például a szél mozgásba
hozza a víz felszínét, a Nap felmelegíti a sugárzott felületet, az esztergagép munka közben anyagot alakít, stb. jelenségek mind energiaátalakulási, hasznosítási folyamatok. Az
átalakulások, hasznosítások során az energia különböző formában jelenik meg, melyek
közül a legfontosabbakról néhány fontos gondolat.
A mindennapi felhasználás szempontjából az energia megjelenési formáit hat alapformára lehet felosztani:
- mechanikai energia,
- belső energia (hétköznapi nyelvhasználatban hőenergia),
- fény energia,
- kémiai energia,
- villamos energia,
- nukleáris energia.
A mechanikai energia a legismertebb energiaforma. A mechanikai energia nem
más, mint a mozgó test energiája. Ez minden gép hajtóereje. A gőzgép vagy benzinmotor
gyorsan mozgó dugattyúinak mechanikai energiája van. Munkát úgy végeznek, hogy forgatják a kerekeket. Gyakran igen egyszerű formában is találkozhatunk a mechanikai
energiával, mint például amikor a kalapács erős ütéssel a szögre csapódik, mélyebbre
kényszerítve ezzel a szöget a fában, vagy valamely tárgy leesése, eldőlése, stb. mind
mechanikai energia.
A fizikusok a mechanikai energiát két egymástól jól elkülöníthető formára osztják:
a kinetikus és a potenciális energiára. Ha a tárgy valóban mozgásban van, akkor kinetikus energiáról van szó, ha pedig a tárgyban mozgásra való képesség, azaz tárolt energia
van, akkor potenciális energiáról beszélünk.
A potenciális energia forrása gyakran a nehézségi erő. Ez jelen van minden talajról felemelt testben. Amikor a felemelt tárgyat elengedik, a nehézségi erő lefelé húzza
azt, és útközben munkát végez. A völgyzáró gát mögött tárolt víz így tulajdonképpen potenciális energiát halmoz fel. A gáton át vezető útja során a víz turbinákon áramlik keresztül és generátorokat forgat. Természetesen van nem nehézségi erőből származó
potenciális energia is. Például az óra felhúzott rugója, az íj kifeszített húrja, a kihúzott
gumiszalag ugyancsak potenciális energia.
A belső energiát nem teljesen pontos értelmezéssel hőnek is nevezik. Amikor a
gőzgép dugattyúi forgatják a kerekeket, akkor ez a gőz azon belső energiájának hatására
történik, amit az az égő szénnel megtöltött kazánban, hőhatás formájában kapott.
Ugyanez a belső energia jön létre az autó motorjának hengereiben a benzin-levegő elegy
felrobbanásakor is, és az így keletkezett forró gáz kitágulva mozgatja a dugattyúkat, illetve a gépkocsit.
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A villamos energia az az energiafogalom, mely a villamos áramokkal, mágneses
jelenségekkel kapcsolatos. A villamos energia kedvező szállítási lehetőségei és átalakításának jó hatásfokú megoldásai révén az egyik leggyakoribb energiaformává vált.
Kémiai energia az üzemanyagokban, tápanyagokban kémiailag kötött energiaforma. Az üzemanyag elégetésekor ez az energia szabadul fel, és ezt érezzük hő formájában, illetve a táplálék elfogyasztása során ez az energiaforma teszi lehetővé az ember
számára a munkavégzést. A szén, a fa, az olaj vagy gáz kémiai energiája gépek hajtására képes, vagy ellát bennünket meleggel. Azokat az anyagokat, melyekben az energia
kémiai formában van jelen, és így az anyag energiaforrásként szolgál, energiahordozóknak nevezzük. Az energiahordozók közé tartozó anyagok egy részénél a kémiai
energia átalakítása hőenergiává tüzeléssel történik. Ezeket az energiahordozókat tüzelőanyagoknak nevezik. A tüzelőanyagok energiáját leegyszerűsítve fűtőértékkel szokták
jellemezni. Vannak olyan energiahordozók is, melyeknél a kémiai energiát nem tüzeléssel, hanem nukleáris reakciókkal alakítják át hővé. Ezek az energiahordozók szolgáltatják
a nukleáris energiát, vagy más néven atomenergiát (ld. később).
A fényenergia az elektromágneses sugárzás egyik fajtája. Ma már az elektromágneses sugárzásnak, mint energiaformának nemcsak a látható, hanem a szabad
szemmel nem látható formái is ismertek, és alkalmazásuk az iparban is elterjedt. Ide tartozik a napenergia, melynek jelentőségét az utóbbi években kezdik csak értékelni, bár
ősidők óta ismerték. A Nap negyedóra alatt annyi energiát sugároz a földre, amennyit az
emberiség évenként, az energia minden lehetséges formáját figyelembe véve felhasznál.
A földünkön valamennyi zöld növény a fény energiájából nyeri életerejét, és végső soron
minden állati, valamint emberi élet a növényi tápanyagokra van utalva. Az ember számára a fényenergia tehát mind közvetlen energiaforrásként, mind pedig közvetett úton saját
életfeltételeként egyaránt nélkülözhetetlen. A fényen kívül az ember más láthatatlan sugárzási energiaformákat is munkára fog. Ilyenek a rádióhullámok, a röntgensugarak, az
infravörös és ultraibolya fény, valamint a radioaktív sugárzás.
A nukleáris energia a legújabban felismert energiaforma. A nukleáris energia az
atomok magjából származik, s azzal az erővel kapcsolatos, amely az anyag legkisebb
építőelemeit tartja össze. Felfedezése után nyomban pusztításra használták. Az atom és
hidrogénbombák robbanása esetén a felszabaduló magenergiáknak akkora a hőhatása
és mechanikai munkavégzése, hogy a robbanás kilométeres körzetében minden elég és
porrá válik. Ez az energia azonban lassan, szabályozottan is felszabadulhat és békés
célokra használható fel. Ez történik az atomerőművekben.
Az energia különböző formái közül a célnak megfelelő formát energiaátalakítással biztosítjuk. Az energiát az energiaellátás folyamatában mindig az energiahordozó közvetíti. A gyakorlatban primer és szekunder energiahordozókat szokás megkülönböztetni, noha megkülönböztetésük nem minden esetben határolható el élesen.
A természetben található energiaforrásokat tekintik primer (elsődleges) energiahordozóknak. A primer (elsődleges) energia a természetben előforduló, az ember
által még át nem alakított szilárd, folyékony és gáznemű nyersanyagokban rejlő energia.
Az energiafogyasztók a primer energiahordozóknak csak kisebb részarányát
használják fel eredeti állapotban. Nagyobb részük átalakítás után szekunder (másodlagos) energiaként kerül forgalmazásra és felhasználásra. Szekunder energia például a
vízenergiából nyerhető villamos energia, az atomerőműben, szenes erőműben előállított
villamos energia. De ugyanígy ide sorolható a napenergiából fotovillamos
energiaátalakítóval nyerhető villamos energia is.
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Primer energiahordozók
A legkorábbi energia az igavonó állatok erejéből származó, és még ma is hasznosított energiaforrás. Ma már leginkább csak a fejlődő országokban használják, ahol a
kis farmokon ez a legelérhetőbb energiaforrás.
Az állati energiaforrások mellett a tűzcsiholás módjának felfedezésétől napjainkig
a növények tüzelése volt a meghatározó. Eltekintve a felszínre bukkanó szénrétegeknél
talált széntől, a 17. századig a biomassza (elsősorban fa) volt az egyetlen hőenergia forrás a Napon kívül. Ebben az időben a világításban az állati és növényi olajok, valamint a
faggyú gyertyák égetése játszott nagy szerepet. Az ipari forradalom elején a fát felváltotta
a szén. A növekvő jólét, a szükséges technikai innováció kedvező alapfeltételeket biztosított az energiaigény növekedéséhez, ugyanakkor ez lehetővé is tette a korszerűbb energiaforrások kitermelését. Ez vezetett a gépek növekvő használatához, amelyhez a szén
sokkal jobb üzemanyag volt, mint a fa.
A szén a Földön a legbőségesebben rendelkezésre álló tüzelőanyag, a gazdaságosan kitermelhető ismert ásványi tüzelőanyag készletnek a 85%-át teszi ki. A földkéregben felhalmozódott széntelepek hosszú földtani korszakok alatt alakultak ki.
A szén keletkezése során a víz alá került elhalt növények nagy molekulái a mikroorganizmusok hatására, hosszú idő alatt lejátszódó biokémiai folyamatok révén kisebb
molekulákra bomlanak le. A nedvesség és a kevés oxigén jelenlétében lejátszódó folyamat során a bomlástermékek egy része gáz alakban vagy vizes oldatban távozik, a szilárd maradék a tőzeg. Frissen fejtve a nedvességtartalma igen nagy 85-90%. Ezért levegőn szárítják. A nedvességtartalmat 20-25%-ra csökkentik. Ekkor fűtőértéke: 15,5-17,5
MJ/kg. Rossz tüzelőanyag, csak helyben használják fel. A világon az összes tőzeg 3000
EJ, évente 80 Mt-t termelnek ki . A szénképződés további fázisa a széntelepek kialakulása. A széntelepek elsősorban olyan medencékben alakultak ki, ahova a kőzetből kevés
egyéb hordalék került. Ezek a medencék az idők során lesüllyedtek, föléjük más rétegek
rakódtak. Ezek a rétegek egymás fölött megismétlődtek. A Föld mélyében uralkodó nagyobb nyomás és magasabb hőmérséklet hatására a kisebb molekulasúlyú vegyületek
polimerizálódtak és kondenzálódtak, így alakult ki a kőszén nagy molekulasúlyú, bonyolult vegyületekből álló kolloid szerkezete.
A feketeszén a karbon korban, 300-350 millió évvel ezelőtt mocsárerdőkből
(zsurlók, páfrányerdők) keletkezett. Magyarországon a Mecsekben levő feketeszén kora:
150-200 millió évvel ezelőtt tengerparti mocsarakból keletkezett.
A feketeszenek fűtőértéke: 17-33 MJ/kg között van. Típusai a következők:
Hosszú lángú szén: sok illó anyagot tartalmaz, rosszul kokszolható, lángkemencék ideális tüzelőanyaga.
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Gázszén: kisebb lánggal ég, könnyen gyullad, gyengén kokszolható.
Kovácsszén: jól kokszolható.
Kokszszén (zsírszén): Lágy, szilárdsága kicsi, jól összesül, nagy szilárdságú kokszot lehet belőle csinálni.
Sovány kőszén: nem sülőképes.
Antracit: legidősebb szénféleség, teljesen homogén, fénye üveges, nem kokszolható.
A barnaszén az eocén korban, 60-75 millió évvel ezelőtt sűrű láperdőkből (mint a
mostani trópusi, szubtrópusi, mérsékeltégövi növények) képződött. Magyarországon is
ekkor keletkezett a barnaszén a Pannon tenger partján, de kisebb mennyiségben van
krétakori barnaszén is (75-125 millió év).
A barnaszenek fűtőértéke 3,5-17 MJ/ kg között van. Fajtái a következők:
Kemény barnaszén: ha 40 %-nál kevesebb bányanedvességet tartalmaz. (röviden: barnaszén)
Lágy barnaszén: ha 40 %-nál nagyobb bányanedvességet tartalmaz. (röviden: lignit)
A lignit a legfiatalabb szén, szerkezete még erősen fás. A nagy nedvesség és
hamutartalom miatt lignitek fűtőértéke többnyire 3,5-10 MJ/kg között van. Előnyük, hogy
nagy mennyiségben nem túl vastag takaróréteg alatt találhatók. Külfejtéssel kitermelhetők. Rossz tüzeléstechnikai tulajdonságaik miatt csak nagy erőművekben lehet gazdaságosan eltüzelni.
A kőolaj és a földgáz, összefoglaló néven a szénhidrogének, a legelfogadottabb
elmélet szerint a régi tengeröblök, nagy kiterjedésű beltavak fenekén felhalmozódott üledékekben, szerves anyagokban gazdag iszapban keletkeztek a szerves anyag bomlása
és hő hatására történő „érése” révén.
A kőolajat, vagy más néven az ásványi olajat túlnyomórészt nyersanyagként
importálják, és a finomítókban alakítják át. A finomítókban a nyersolajat fűtőolajra, üzemanyagra és vegyi alapanyagokra választják szét. A háztartások szempontjából ezekből
egyrészt a tüzelőolaj/fűtőolaj, másrészt az üzemanyag, harmadrészt a fűtőolajjal fűtött
erőművekben előállított elektromos áram érdekes.
A földgáz különböző szénhidrogének elegye. A földgázszükséglet jelentős hányadát külföldről szerezzük be, a hazai kitermelés világviszonylatban nem számottevő A
szállítás kb. a rendelkezésre álló földgáz készlet 1 %-át emészti fel. A gázellátók a földgázra vonatkozóan hosszú távú szállítási szerződéseket kötnek, amelyek általában 20
évnél hosszabb időre szólnak. Az 1980-as és 1990-es éveket összehasonlítva a földgáz
felhasználás arányának folyamatos növekedése figyelhető meg. Ez az átrétegződés a
szilárd tüzelőanyagok és az ásványi olajok rovására történik. Ennek oka elsősorban a
földgáz kedvező tulajdonságaival magyarázható.
A primer energiákhoz tartoznak még a megújuló energiaforrások, amelyek az
energiaválság óta ismételten az energetikai lehetőségeink homlokterébe kerültek. Ezek
között hazánkban a legnagyobb lehetőséget a biomassza jelenti, mely az erdő és mezőgazdasági termelés során, vagy annak melléktermékeként meghatározó szerepet játszhat a megújuló energiaforrások körében. Így mindenekelőtt az erdészetből származó
tüzifa, vagy különböző szántóföldi növények, illetve egyre inkább az energetikai célra
ültetett növények, az energiaültetvények játszhatják a fő szerepet. Ezeknek az anyagoknak száraz állapotban 15 MJ/kg a fűtőértéke, és eltüzelésük általában némi előkészítés
után oldható meg. A biomassza tüzelés általában kisfogyasztóknál hasábfa, pellet, brikett formában történik, erőművekben inkább apríték formában. Tüzelésre alkalmas lehet
a kommunális hulladék (lakossági szemét) éghető része, melyek elhelyezése, ártalmatlanítása gyakran egyébként is gondot okoz. A megújuló energiaforrások között meg kell
említeni még a nap-, a szél-, a víz-energiát és a geotermikus energiát is, bár ezek
mennyisége az összes energiafelhasználás mértékéhez viszonyítva nem számottevő.
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Az energia átalakítása
A mindennapi életben a rendelkezésünkre álló energiaforrásokat, vagy energiahordozókat közvetlenül általában nem használjuk, többnyire átalakítjuk őket. Az energiaátalakítás többnyire azért történik, mert vagy a felhasználás, vagy a szállítás szempontjából az átalakított, szekunder energia előnyösebb. Az ipar, a közlekedés, a kommunális
fogyasztók mindjobban a "nemesebb", a felhasználás során kényelmesebb, jobban automatizálható berendezésben használható, kevesebb hulladékkal, kevesebb környezeti
szennyezéssel járó és jobb hatásfokkal hasznosítható energiaformákat igényli. ("Igényesebb" energiahordozók pl.: az olajfinomítás termékei, földgáz, a gőz, a forró víz és mindenek előtt a villamos energia.). Az átalakítási folyamatok közül néhány jellemzőt röviden
ismertetünk.
Tüzelőanyag nemesítés, üzemanyaggyártás
A természetben előforduló fosszilis (szén, kőolaj, földgáz) és nukleáris (urán, tórium) tüzelőanyagokat többféle módon lehet felhasználhatóbb termékké nemesíteni.
Szénből pl. brikettet, kokszot lehet gyártani, vagy szénelgázosítással gázt előállítani. A
kőolaj feldolgozása során számos hasznos termékhez jutunk, nevezetesen üzemanyagként benzint és gázolajat, maradék termékként fűtőolajok különböző fajtáit kapjuk. A tüzelőanyagok előkészítésének, nemesítésének célja lehet a szárítás (pl. lignit esetén), vagy
a környezetre káros anyagok kivonása (pl. kéntelenítés). A nukleáris tüzelőanyagokat a
felhasználás előtt elő kell készíteni. A legtöbb reaktortípusban a természetes urán nem
használható, azt U235 izotópokban dúsítani kell. A dúsításon kívül az atomreaktorokba
helyezhető nukleáris tüzelőanyag elemek gyártása még igen sok előkészítő fázist igényel.
A megújuló energiaforrások között a biomassza átalakításának különböző lehetőségei is megjelennek a mindennapi felhasználásban is. Elvétve, de már hazánkban is
kereskedelmi forgalomban kapható a fából, szalmából készített brikett és tűzi pellet. Az
olajos növényekből készített un. biodízel és a benzinhez kevert bioalkohol is létjogosultságot kapott a hazai energiahordozók között.
Hőtermelés
A hőtermelés az energiaátalakítás gyakori lépése. Erőművekben villamosenergia
termelés céljára, vagy hőenergia biztosítására, ill. helyi felhasználásban helyiségfűtésre,
technológiai célokra, használati melegvíz-termelésre igen széles körben merül fel igényként ez az energiaforma. A hőt többnyire tüzelőanyagokból elégetéssel kályhákban, kazánokban állítják elő lakásokban, vagy különböző erőművekben. Gyakran a helyi hőenergia-igényt - elsősorban a kényelem miatt - villamos energiából biztosítják (háztartásokban pl. villamos fűtés, villanytűzhely, villanybojler, stb.).
Villamosenergia-termelés
A villamosenergia a legkedveltebb, sokféle célra könnyen átalakíthatóan használható energiafajta. A villamosenergiát erőművekben termelik, amelyek a tüzelőanyagok
(szén, kőolaj, földgáz) kémiai-kötésű energiáját hővé, a hőt mechanikai munkává, majd a
mechanikai munkát villamos energiává alakítják. Az erőművek vagy csak villamos energiát, vagy villamos energiát és kapcsoltan hőt állítanak elő. Az erőművek a felhasznált
tüzelőanyag alapján hagyományos hőerőművek vagy atomerőművek, munkaközegük
alapján gőzerőművek, gázturbinás erőművek vagy kombinált gáz/gőzerőművek lehetnek.
A megújuló energiákat hasznosító erőművek közül a legfontosabbak a vízerőművek. A jövő energetikájában a jelenleginél jóval fontosabb szerep juthat a megújuló energiaforrásokra alapozott - a hagyományos hő-mechanikai energia átalakítást megkerülő,
közvetlen villamosenergia-termelő eljárásoknak, pl. a tüzelőanyag-celláknak, a napenergia fotovillamos átalakítását megvalósító napelemeknek. A fúziós villamosenergiatermelés ugyancsak a jövőbeni villamos energia előállítás lehetséges ígérete.
Szekunder energiahordozók
A primer energiahordozókból, vagy energiaforrásokból átalakítással nyert energiahordozókat szekunder (másodlagos) energiaforrásoknak nevezzük. Szekunder
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energia például a vízenergiából nyerhető villamos energia, az atomerőműben, szenes
erőműben előállított villamos energia. De ugyanígy ide sorolható a napenergiából
fotovillamos energia-átalakítóval nyerhető villamos energia is.
A primer energiaforrások átalakításával a felhasználó számára alkalmas energiaformát végenergia-hordozóknak is nevezik.
Villamosenergia
Magyarországon az elektromos áram a végenergia-fogyasztás 13 %-át teszi ki.
Az elektromos energiát általában erőművekben alakítják át. Megkülönböztetünk ún. alapterhelésű erőműveket, amelyek közé tartoznak a vízerőművek, a nukleáris és a szénerőművek. Ezek az erőművek a nap 24 órájában üzemelnek, és alacsony termelési költségükkel kiemelkednek a többi üzem közül.
A menetrend-tartó erőművek azok az erőművek, amelyek az áram-előállítással
követik a fogyasztás ingadozását. Ilyen erőműként üzemeltetik a szénerőművek egy részét és a földgázerőműveket. Az ún. csúcsterhelés kiegyenlítésére gázturbinaerőműveket, valamint tárolós és szivattyús-tárolós erőműveket használnak. Ezek a legrövidebb idő alatt üzembe helyezhetők és ezzel a gyors teljesítmény-kiegyenlítést biztosítják. A különböző primer energiahordozók átalakítása villamosenergiává csak tetemes
ráfordítással lehetséges. A rendelkezésre álló nagy gőzerőművek energetikai hatásfoka
(azaz a villamosenergia előállítás és a felhasznált primer energia aránya) 38-40 % körül
van. Modernebb szén- vagy atomerőművekben azonban ma már ennél jobb hatásfok is
elérhető. Még a legmodernebb erőműveknél is átlagosan abból indulhatunk ki, hogy 100
% primer energia befektetés mellet 42-48 % elektromos energia nyerhető. Az így előállított áramot azután nagyfeszültségű vezetékeken, több kapcsolóállomáson és transzformátoron keresztül szállítják, amíg a fogyasztás helyén a 380/230 volt áll a fogyasztó rendelkezésére. A teljes vezetékhálózat ezáltal biztosítani tudja, hogy gyakorlatilag nincs
fogyasztási korlátozás, sem a fogyasztás időpontjára sem a mennyiségére vonatkozóan.

energiaszektor

primerenergia-felhasználás
nem energetikai felhasználás
az energiaszektor veszteségei

fogyasztó

végenergia-felhasználás

az energiaszolgáltatás
hatásfoka:

az energiafelhasználás veszteségei

hasznos energiafelhasználás

az energiafogyasztás
hatásfoka:

az energiahasznosítás
hatásfoka:
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Az ellátórendszer úgy működik, hogy a terhelésingadozások és a fogyasztási
csúcsok levezethetők legyenek. Az időben lépcsőzetes áramtarifák bevezetésével a fogyasztási csúcsok elsimítására törekszenek, hogy ezáltal összességében alacsonyabb
villamosenergia-költségek és jobb energia-kihasználás elérésére legyen lehetőség.

Távhő
Az ország teljes lakásállományának közel 16 %-a távfűtött és ez a ország összes
energiafelhasználásában mintegy 5 %-ot jelent. A távhő kedvező árú energiahordozó az
ipari vonzáskörzetek és ezeknek megfelelően strukturált városrészek, valamint a nagyfogyasztók esetében. A távhő előállítása különösen előnyös az ún. kogenerációs erőművekben, ahol a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés során 80%-nál magasabb összhatásfokot lehet elérni.
Sajnos a hazai közvéleményben a távfűtés a lakótelepek fűtéséhez kötődik, ahol
a nem, vagy alig szabályozható fűtési rendszer, az épületek rossz hőszigetelése és a
lakásonkénti mérés hiánya miatti elszámolás valóban nem kedvező és drága megoldás.
Fontos azonban tudni, hogy ezek a problémák nem a távfűtés, hanem a rossz fűtési
rendszer, ill. épület hibája és nem a távfűtésé.
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Energia, az ember és fejlődés
Régebben az ember közvetlenül a természet kínálta energiaforrások felhasználásával tevékenykedett. A technikai eszközök lehetővé tették számára, hogy erejét, munkavégző képességét megnövelje, de ehhez már mesterségesen kitermelt és átalakított
energiaforrások illetve energiaforrások igénybevételére volt szüksége. A technikai fejlődés elképesztő méreteivel ezért együtt járt az energiafelhasználás rendkívüli mértékű
megnövekedése is.
A XX. század második harmadában ez a technikai fejlődés lehetővé tette azt is,
hogy előre vetítsük világunk alakulását és ennek kapcsán világossá vált a felismerés: a
fejlődésnek korlátjai vannak, és fenntartható fejlődés csak erőforrásaink (nyersanyag és
energiaforrások) következetes takarékoskodásával együtt képzelhető el. Ez a követelmény nemcsak abból táplálkozik, hogy a meglevő készletek a növekvő felhasználás miatti kimerülés megfogható közelségbe kerültek, hanem abból is, hogy a hagyományos
energiahordozók felhasználása jelentős környezetkárosítást jelent. Nincs más megoldás, mint a hagyományos energiahordozókkal való következetes és szigorú takarékosság, és az energiaigények - egyre nagyobb mértékben - megújuló energiaforrásokból történő kielégítése. Ez természetesen akkor megoldás, ha az ember a további
energiaszükségleteiben önmérsékletet tanúsít. Növekvő energiafelhasználást a nukleáris
energia igénybevételével lehet reálisan és környezetkímélő módon kielégíteni, még akkor
is, ha ezzel kapcsolatban a közvélemény gyakran ellenérzést mutat.
Az energiafelhasználás növekedésének oka az ember kényelmének és igényének változása. A változás alapvetően abban nyilvánul meg, hogy többet, jobbat és kényelmesebben szeretnénk elérni, függetlenül attól hogy az ember közvetlen energiafogyasztása lényegében megváltozott volna. A mai ember sem fogyaszt, illetve igényel a
táplálkozás során nagyobb energiatartalmú élelmiszereket, de ezeknek az élelmiszereknek az előállítása viszont sokszorta több energiával történik. Az energia felhasználás növekedésében azzal is tisztában kell lenni, hogy az ember létfenntartásához felhasznált
élelmiszer előállításának az energiaigénye nemcsak a mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar fejlődésével függ össze, hanem megköveteli az ipar, az energetika, a szállítás közreműködését, ezeknek a területeknek a fejlődését, és ezeken a területeken is számottevő
energiafelhasználás-növekedés
következik
be.
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Energia és környezet
Meglevő energiakészleteink korlátozott volta megköveteli, hogy energiaigényünket külső (földön kívüli) forrásból egészítsük ki. Erre - jelenlegi ismereteink szerint reális
esélyt - a Napból származó energia közvetlen, vagy átalakult formában (szél, víz, biomassza, stb.) megjelenő energiaforrásoknak a felhasználása kínál.
A Nap a földi élet nélkülözhetetlen eleme. A Nap állandó energiamennyiséget jelent a Föld számára. Ez az energiamennyiség 17000-szer nagyobb, mint az emberiség
jelenlegi teljes energiafelhasználása. Ez az óriási energiamennyiség, mely a Naptól a
Földre kerül, a Föld atmoszférájába jut, a vizekben és a biomasszában tárolódik és aztán
végül is, mint hő a világűrbe kerül vissza. Ez biztosítja az életfeltételeket a táplálkozástól
a megfelelő klímakörülményekig. A Föld légterében levő gázok lehetővé teszik a Nap
rövidhullámú sugárzásának bejutását és megakadályozzák a hosszúhullámú meleg sugárzását a kozmoszba. A levegőben levő gázok közül néhány, mint pl. a széndioxid, a
metán, a fluor-klór-szénhidrogének, és a vízgőz hasonló hatást fejtenek ki, mint az üveg
az üvegházban, ezért is nevezzük üvegházhatásnak. Az üvegházhatás a föld légterében
végbemenő természetes folyamat, mely a föld klimatikus változása szempontjából meghatározó.
Amint az üvegházhatású gázok mennyisége az atmoszférában emelkedik, úgy
marad egyre több meleg az atmoszférában, és létrejön egy általános melegedés, különösen az alsóbb légrétegekben, ahol az időjárás kialakulása a legnagyobb szerepet játssza.
Amikor az üvegházeffektusról beszélünk, akkor erről a járulékos hatásról van szó, melyet
az emberi tevékenység idéz elő.
Az energiafelhasználás állandó növekedése következtében - az utóbbi évek mérései ezt igazolják - az üvegházhatású gázok mennyisége vészjóslóan gyorsan növekedett. A jelenlegi fejlődési ütem szerint ezeknek a gázoknak a mennyisége 30-40 évenként
megduplázódik. Ennek hatását tudósok százai vizsgálták és a politikusoknak is több
megállapodást sikerült elfogadtatni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Néhány fontosabb
megállapítás:
• Az üvegházhatású gázok további növekedésével a klímaváltozásnak és a természeti
katasztrófáknak a valószínűsége egyre nő a következő és az azután következő generációk számára. Minden év, mely hatékony ellenintézkedés nélkül múlik el, megfordíthatatlan következményekkel jár.
• A kormányfők 1988. évi Torontói konferenciáján, ahol erről a fenyegető fejlődésről
tanácskoztak, elfogadtak egy ajánlást, miszerint a széndioxid-emissziót (azaz kibocsátást) évente azonos mértékben 2005-ig 20 %-al kell csökkenteni. Az ajánlás Kiotóban vált megállapodássá az un. Kiotói Jegyzőkönyv, az éghajlatváltozásról szóló
New York-i keretegyezmény jegyzőkönyvben, mely 2005. február 16-án lépett hatályba az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália támogatása nélkül. Ebben a fejlett
országok vállalták, hogy (1990-et tekintve bázisévnek) 2012-ig 5,2%-kal csökkentik
az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezen belül az egyes országok esetében eltérések vannak, így az Európai Unió eredeti tizenöt tagállama 8%-os, Magyarország
6%-os csökkentést vállalt.
• Ennek az ajánlásnak a korlátozása rendkívül nehéz feladatot jelent. A széndioxid a
legfontosabb üvegházhatású gáz, amely a legnagyobb mértékben felelős a melegedésért, természetes végterméke a fosszilis szénhidrogének elégetésének. Az energiatermelés alapját világszerte ezek a szénhidrogének jelentik. A szén, olaj vagy gáz
elégetésekor mindig széndioxid is keletkezik. A jólét javulásával mostanáig növekvő
energiafelhasználás jelentkezett, és ez a széndioxid-emisszió növekedéséhez vezetett.
• Egyedüli kiút ebből a kritikus fejlődésből a szén, az olaj, a gáz felhasználás növekedésének mérséklése. A fosszilis szénhidrogének visszaszorítására Magyarországon
is különböző lehetőségek vannak, a fokozott energiafelhasználás csökkentésén keresztül a megújuló energiaforrások legszélesebb körű alkalmazásáig.
• A széndioxid-emisszió csökkentése az energiapolitika átállását és az energiatermelés mélyreható változását követeli meg. Ez az átállás eddig még nem következett be.
Több országban, közöttük magát környezetvédelmi célokért elkötelezett országban
is, nemhogy csökkent, hanem növekedett a széndioxid-kibocsátás az elmúlt években. Ez a riasztó jelenség, nevezetesen az elfogadott és megértett szükségszerű
tennivalók nem teljesítése minden politikai felelőst tettekre kell, hogy sarkalljon. Egy-
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re nagyobb ellentét fejlődik a széndioxid-csökkentés ökológiai szükségszerűsége és
a gazdasági fejlődés, valamint a globalizációval együtt járó világméretű kiéleződő
gazdasági verseny következményei között.
• Energiatermelésünk ilyen mértékű fejlődése előrevetíti a jövőbeni katasztrófát. A mai
felelős generáció közömbösségének a mi gyermekeink lesznek a szenvedő alanyai.
• Hatékony stratégiát a mértéktelen szén, gáz és olaj felhasználás ellen az energiatakarékosság és a megújuló energiahordozók alkalmazása jelent. Mindkét kérdés csak
az árakon, a tudatformáláson és a nevelésen keresztül valósulhat meg.
• Az üvegházhatású gázok gyarapodása ma a környezeti problémánk között az egyik
legjelentősebb és következményeiben alattomos, mindenekelőtt azért, mert a változásoknak a hatása az atmoszféra összetételében csak évtizedek múlva lesz érezhető és akkor az ellenintézkedés már hatástalan.
• A klímaváltozás lassú, évtizedekig tartó folyamat, és rövidtávon nem lehet megváltoztatni. Ebben rejlik különleges nehézsége is: az ember a mai fogyasztói társadalomban mélyreható beavatkozásokat okoz, és ezzel a következő generációt előre várható katasztrófába sodorja. Nemcsak Magyarország számára kihívás ez, hanem az ipari világ összes országát érinti. Úgy tűnik, a folyamatot nem tudjuk megváltoztatni, de
mindent el kell követni a hatások előre várható következményeinek feltárására és az
alkalmazkodásra.
Az üvegházhatás szempontjából az energiafelhasználásunk meghatározó, hiszen
fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor széndioxid kerül a levegőbe. A fosszilis primer
energiahordozók átalakításának és felhasználásának fajlagos széndioxid termelése alatt
a felhasznált energia széndioxid emisszióját értjük grammban, vagy kilogrammban a
végenergia kilowattórájára vonatkozóan.
A nem fosszilis energiahordozóknak is hatása van a környezetre. Itt első helyen
kell említeni a nukleáris energiát. A nukleáris erőművekben a magenergia használata
törvény szerint csak akkor lehetséges, ha az erőművek biztosítani tudják az erőmű üzemeltetése során keletkező radioaktív hulladékok elszállítását és kezelését. Ehhez hozzátartozik még hosszútávon az erőmű felszámolása a hosszú évekig tartó használat befejezése után. Az, hogy ez biztosítható-e vagy sem, a környezetvédők részéről hevesen
vitatott. Ezzel szemben az is tény, hogy jelenleg világszerte nem létezik olyan végtároló,
amiről egyértelműen kijelenthető, hogy több száz évig használható, üzemeltethető és
biztonságos lesz. Ezért a nukleáris energia hasznosításának és annak következményei
kérdésével még évtizedekig foglalkozniuk kell a következő generációknak.
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Még az ún. megújuló energiaforrások sem jelentik az energia károsanyag-mentes felhasználását. A vízerőművek befolyásolják a vizek természetes mozgását. A közvetlenül
lakott területek mellé telepített szélerőművek zajszennyezést okoznak. A hulladékégetőfűtőművekkel kapcsolatban az a probléma vetődik fel, hogy a háztartási és ipari hulladékok elégetése során keletkező nem kívánatos kémiailag kötött anyagokkal részt vesznek
a környezet szennyezésében. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az összes energiahordozó a használata során szennyezi a környezetet.
A különböző káros-anyag kibocsátás mellett, a primer energiahordozók - fizikailag törvényszerűen – fellépő hő leadásával is terhelik a környezetet. Bár ez a környezetterhelés a Napból származó energiához képest jelentéktelen, de hatása más környezetkárosítással összegződik, és a Föld energetikai egyensúlyának változását idézheti elő,
vagy ennek a folyamatnak a felgyorsulását eredményezheti. Az energiaátalakítás, felhasználás környezeti hatásait tekintve tehát nemcsak a közvetlenül érzékelhető gázra
kell gondolni, hanem arra is, hogy az átalakítás során általában sokféle, összetett környezetszennyezés történik.
A környezet szempontjából tehát valamennyi energiafelhasználás (ha különböző mértékben is) szennyezést jelent. Ezért arra kell törekednünk, hogy a lehető legkevesebb energiát használjunk fel és azt is a legcélszerűbben.
Az energiafelhasználás
Az energiafelhasználást a használt energia, vagy energiahordozó mértékével
mennyiségileg le tudjuk írni. Ez azonban nem fejezi ki azt, hogy az energiát mire használtuk és a felhasználás milyen célszerű volt. Az energiafelhasználás célszerű módjával, az
energiaforrások átalakításának és ezek veszteségeinek mérlegelésével, csökkentésével
az energiagazdálkodás foglalkozik, melynek célja a hatékony energiafelhasználás biztosítása (vagyis a felhasznált energiával a legtöbb munkát lehessen végezni). Az energiagazdálkodás vállalati és nemzetgazdasági területen azt jelenti, hogy a termeléséhez
mennyi és milyen energiát használnak fel, vagy adott energia-felhasználással a nemzetgazdaság mekkora termelést és termelési értéket valósít meg. Az energiával való gazdálkodást azonban nemcsak ilyen nagyléptékű folyamatoknál, hanem a mindennapi tevékenységeinknél is hasonlóan értékelni kell.
Az energia-felhasználás jellemzői
Az energia-felhasználást a használt energia, vagy energiahordozó mértékével
mennyiségileg le tudjuk írni. Ez azonban nem fejezi ki azt, hogy az energiát mire használtuk és a felhasználás milyen célszerű volt. Az energiafelhasználás célszerű módjával az
energiagazdálkodás foglalkozik, melynek célja a hatékony energiafelhasználás biztosítása (vagyis a felhasznált energia minél nagyobb mértékben hasznosuljon). Az energiagazdálkodás vállalati és nemzetgazdasági területen azt jelenti, hogy a termeléséhez
mennyi és milyen energiát használnak fel, vagy adott energia-felhasználással a nemzetgazdaság mekkora termelést és termelési értéket valósít meg. Az energiával való gazdálkodást azonban nemcsak ilyen nagyléptékű folyamatoknál, hanem a mindennapi tevékenységeinknél is hasonlóan értékelni kell.
Az energia-felhasználás mutatószámai
Az energiafelhasználás hatékonyságát különböző fajlagos mérőszámokkal, indikátorokkal lehet kifejezni. Egy energetikai indikátor azt mutatja, hogy egy adott termék,
szolgáltatás, stb. előállításához, elvégzéséhez mennyi energia szükséges. A fajlagos
adatoknál a vonatkoztatási alap a termék, vagy tevékenység köre és a tevékenység fajtájától függően sokféle lehet.
A nemzetgazdaságban a termelő tevékenység energiafelhasználását a tevékenység naturális értéke helyett inkább a termelési értékre szokták vonatkoztatni.
Ezeket a mutatókat több tevékenységre illetve egy nemzetgazdaság egészére is
vonatkoztatják. Általánosságban a nemzetgazdaság energiaigényessége csökkenthető
• az ipar ágazati szerkezetének olyan módosításával, amely az alapanyagipar súlyát csökkenti, a feldolgozóiparét pedig növeli
• az érintett termelés olyan technológiai korszerűsítésével, mely az energiafelhasználás csökkentésével és/vagy termelési érték növekedésével jár,
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•

olyan energetikai módszerekkel, melyek az energiaellátás hatásfokát növelik és
ezáltal a környezetterhelés is csökken.
A nemzetközi összehasonlításokhoz mind a GDP-t, mind a teljes energiafelhasználást a lakosság létszámára is szokták vonatkoztatni.
Egy országban az energiafelhasználás jellemzésére az egy főre jutó energiafelhasználást is használják, melyet általában alapenergiában adják meg, de esetenként
más energiára (pl.: villamos energiára) és értelmezik.
Energiafelhasználás Magyarországon
Magyarországon az energia felhasználásának arányait az 1-8. ábra mutatja. Ez
az un. végenergia, melyet a különböző fogyasztói csoportokon belüli további átalakításhoz hasznos energia formájában továbbítanak. Minden átalakítási és szállítási folyamat
maga is energiát használ fel. Ez azt jelenti, hogy a primer energia végenergiává való átalakítása illetve ennek további átalakítása hasznos energiává veszteségekkel jár, amelynek költségét a mindenkori végfelhasználó fizeti meg.

Az országos energiastatisztikák mértékegységként a PJ-t, vagy a TJ-t használják, de a
jobb érzékelhetőség miatt régebben az olajjal való egyenértéket is használták. Az olajegyenérték tOe 1 tonna olaj egység megfelel 41 MJ energiának. Az olaj 1 tonnájának
elégetése során 41 MJ energia szabadul fel.
A magyar gazdaságban végbemenő társadalmi és gazdasági változásokkal párhuzamosan mind az összes, mind pedig a villamos energia felhasználás az utóbbi negyedszázadban erősen csökkent. 1994-től kezdődően a gazdasági növekedést csak a
villamos energia növekedése követte, az összes energia felhasználás 1999-ig tovább
csökkent. Míg a GDP szintje 1999-ben elérte az 1989-es szintet, az összes energia felhasználás több mint 20 %-kal a 89-es szint alatt maradt. A tendenciát az 1-9. ábra jól mutatja. Az ipari termelés 1993. óta növekszik, volumene 1999-ben 28 %-kal haladta meg
az 1989-es szintet. Az összes energiafelhasználás az iparban 1989 óta folyamatosan
csökken, 1999-ben a 80-as szint majdnem fele, az 1989-es szintnek is mintegy 60 %-a
körül alakult. A villamos energia felhasználás a 80-as években még enyhén nőtt, majd
1987-től csökkent és a termelés fellendülése után is inkább stagnált.
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2004-ben az ország energiafelhasználása 1088 PJ volt, és ez 0,5 %-kal kisebb, mint
1999-ben. Az energiaforrásokból a földgáz 45 %-kal, a primer - vízerőművekben, illetve
atomerőművekben termelt, valamint importált - villamos energia 14 %-kal, a folyékony
szénhidrogének 24 %-kal, a szénféleségek 13 %-kal részesedtek. A villamosenergia-ipar
és a földgázipar biztosítja a belföldi energiafelhasználásnak mintegy 3/4 részét.
Energia a háztartásban
A háztartásban az energia sokféle formában használható. A legfontosabb felhasználási csoportok:
• a fűtés, klimatizálás
• a melegvíz előállítás tisztálkodáshoz és tisztításhoz,
• az élelmiszer előkészítés, és feldolgozás
• világítás,
• közlekedés, illetve
• a szabadidős tevékenységekhez általában villamosenergia (TV, rádió, uszoda, stb.).
A statisztikai vizsgálatokból a különböző fogyasztói szektorok energiafelhasználása általában jól ismertek. A magyar energiastatisztika szerint az energiamérlegek a
termelői, kommunális és háztartási szektorok energiafelhasználását szokta megadni.
Minden fogyasztói szektorban öt különböző energiahordozó áll rendelkezésre: villamos,
távhő, szén, gáz, és ásványi olajtermékek. Az összes megnevezett energiahordozó képviselteti magát a háztartásokban is.
Az energiahordozókkal való ellátottság jelentős mértékben hatással van a felhasználás szerkezetére is. A háztartásokban az energiafelhasználás arányait mutatja az
1-10. ábra.

22

Energiafelhasználás otthon

1. Energiáról általában

Látható, hogy a fűtés, melegvíz illetve egyéb folyamathők, tehát általában a hőigény 90
% körüli értéket tesznek ki a háztartások energiafogyasztásában, amennyiben a közlekedési energiafelhasználást nem vesszük figyelembe. A folyamathő az a hőenergia, amely
a háztartási eszközök üzemeltetéséhez szükséges, tehát pl. mosáshoz, mosogatáshoz
illetve főzéshez felhasznált energia. Az erő fogalma alatt a háztartási készülékek illetve a
szabadidő területén belül különböző motorok hajtóenergiáját értjük, azaz a fizikai, mechanikai munka fogalmát.
A továbbiakban a háztartások hatékony energia-felhasználásának érdekében
sorra vesszük a felhasználás főbb területeit.
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Lehetséges forgatókönyv a tanulási egységhez
Téma: Egy háztartás energiamérlege
I. fázis: A különböző energiahordozóknak, azok felhasználási céljainak és arányának ismertetése az ellátásban. Honnan származnak az energiahordozók, miből állnak, mennyibe kerülnek? Energiagazdálkodási szakkifejezések és fogalmak bevezetése. A figyelem
felhívása a különböző energiahordozók környezeti hatásaira is.
II. fázis: A háztartások energiamérlegének elkészítéséhez alapadatok gyűjtése. Eldönthető, hogy a csoport egyetlen háztartás (egy kevésbé tipikus háztartás) vagy egy átlagos
háztartás alapján dolgozza fel az éves mérleget. Megállapítandó, mit kell egy ilyen mérlegen érteni, és milyen adatok szükségesek hozzá. Ezen adatok közé tartoznak elsősorban a háztartás méretére, a ház vagy lakás típusára vonatkozó információk. Az elmúlt év
áramfogyasztására, gáz/olaj/szén fogyasztására vonatkozó számlákat a további feldolgozáshoz hozzák magukkal a tanulók. Ezeken kívül szükség lehet még a család gépkocsijának üzemanyag-fogyasztására vonatkozó adatokra is, pl. az egy év alatt megtett útra,
és a 100 km-enkénti fogyasztásra.
III. fázis: A háztartás energiamérlegének elkészítése. Az információkat egy tipikus háztartásra vonatkozóan célszerű feldolgozni. Ennek során a tanulók találkoznak azzal a gyakorlattal, hogy a különböző energiahordozókra különböző mértékegységeket használnak
Minden energiahordozót azonos mértékegységre célszerű átszámítani (pl. kWh-ba, MJba). A gázra vonatkozó átszámítási tényező MJ/m3-ben a gázellátó vállalat számláján fel
van tüntetve. Fűtőolaj és üzemanyag esetében megközelítőleg ugyanazokat a számértékeket alkalmazhatjuk kWh/l MJ/l mértékegységben. Az energiahordozók tájékoztató fűtőértékei: fűtőolaj 9-10 kWh/l, 36-41 MJ/l, szén. 5-7 kWh/kg, 20-28 MJ/kg, fa kb. 3,5-4
kWh/kg 13-15 MJ/kg adatokkal lehet számolni.
Ezekkel az átszámításokkal az energiamennyiségek egységesíthetők, és összegezhetők,
és így a háztartás éves energiafogyasztását adják eredményül. A különböző háztartásokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében az energiafogyasztást
fajlagos értékekkel célszerű kifejezni. Egy ilyen vonatkoztatási számot a tanulókkal együtt
határozhatunk meg, pl. a személyekre vonatkozó energiafogyasztás (kWh/személy/év)
vagy lakófelületre vonatkozó energiafogyasztás (kWh/m2/év).
IV. fázis: Az eredményeket ezután környezeti jelentőségük szempontjából kell megvizsgálni. Az egyes fogyasztási értékek segítségével energiahordozónként kiszámítható az
egy háztartásra vonatkozó éves emisszió értéke széndioxidra, kénoxidra és nitrogénoxidra. Ezzel összefüggésben érdeklődés esetén a környező témák, mint pl. üvegházhatás,
erdőirtás vagy savas esők is körbejárhatók. Végezetül kereszt-összehasonlítások is tehetők; a „kevés” és a „sok” alapja megvitatható; megvizsgálható mi az egyén szerepe a lehetséges változtatásokra való tekintettel.
V. fázis: Érdeklődés esetén a téma elmélyíthető. Ehhez javasoljuk pl. egy helyi energiaellátó egység meglátogatását. Az iskolai fűtőmű, egy erőmű vagy a városi elektromos elosztó meglátogatása alkalmas arra, hogy szemléltesse az energia elosztásának rendszerét. A téma feldolgozása folytatódhat projekt formájában, képek, kollázsok, grafikák, tárgyak kiállításával, iskolai vagy osztályversenyekkel. Ezzel összefüggésben a téma szakmailag átfogó feldolgozása rendkívül előnyös, mivel a téma a legkülönbözőbb szemszögekből kerül megvilágításra és mélyebben átláthatóvá válik. Ennek keretében egy vagy
több osztályból projektcsoportok képezhetők, melyek a témát pl. társadalompolitikai, fizikai, üzemgazdasági vagy ökológiai szempontból megvizsgálják, és bemutatják.
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Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához)
Első lépésként ismételd át, vagy nézz utána az alábbi fogalmaknak:
energia; hatásfok; teljesítmény és ezek mértékegységei
Az energiafogyasztási szokások megfigyelését a szűk lakóhelyed (lakásod, házad) és az ott lakók (a család), valamint az ott használt energiahordozók ismérveinek
összegyűjtésével, tisztázásával kell kezdeni. A ház/lakás típusa, mérete, a helyiségek
száma a felhasznált energia mennyiségét befolyásolja.
A házban/lakásban lakók száma az energiafogyasztás mértékét határozza meg,
az energiafogyasztás időbeli eloszlását pedig az befolyásolja, hogy ezek a személyek
mikor vannak otthon és milyen az energiafogyasztási szokásuk.
A lakóhelyed típusa (húzd alá):
családi ház (egyszintes, többszintes)
sorház
A lakásotok mérete: ………….. m2
A helyiségek száma:
szoba
……… db
fürdőszoba
……… db
konyha ……… db
egyéb, mint
…………………………….

tömbház

A lakásotokban lakók
száma:
………… fő
Hány ember van otthon hétköznap 8:00 és 17:00 óra között? …… fő
Energiahordozók
Ahhoz, hogy mennyi energiát fogyasztunk, tudnunk kell azt is, hogy miből? A
háztartásokban sokféle energiahordozót használhatunk. Nézz utána, hogy nálatok milyen
energiahordozó található, és becsüld meg ezekből mennyit fogyasztotok egy teljes nap
alatt!
A megfigyelés dátuma: …………….. .
Fogyasztás
Energiahordozók
hétköznap

Egész éves
átlagfogyasztás

hétvégén

télen

nyáron

télen

nyáron

gáz (m3)

……….

………….

…………

………….

……………..

áram (kWh)

……….

………….

…………

………….

……………..

olaj (liter)

……….

………….

…………

………….

……………..

fa (kg)

……….

………….

…………

………….

……………..

szén (kg)

……….

………….

…………

………….

……………..

egyéb

……….

………….

…………

………….

……………..

Számítsd ki egy átlagos hétköznap és egy hétvége villamos fogyasztását!
A megfigyelés dátuma:
hétköznap ……………………….
hétvége: …………………………..
………….
reggeli óraállás
……….. hétfő reggeli óraállás
- ………..
előző napi reggeli óraállás
- ……… vasárnap reggeli óraállás
______________________________ _____________________________
…………..

kWh

……………

Számítsd ki egy átlagos hétköznap és egy hétvége gáz fogyasztását!
A megfigyelés dátuma:
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hétköznap ……………………….
hétvége: …………………………..
………….
reggeli óraállás
……… hétfő reggeli óraállás
- ………..
előző napi reggeli óraállás
- ……… vasárnap reggeli óraállás
______________________________ ______________________________
…………..

m3

……………

m3

Nézz utána mennyibe kerül
1 m3 gáz?
……………… Ft
1 l tüzelőolaj?
……………… Ft
1 kWh villamosenergia? ……………… Ft
Számold ki havi energia költségeiteket:

Becsüld meg, mennyit takaríthatsz meg belőle, ha odafigyelsz az energia használatára!
…………………………………. %
Milyen megújuló energiaforrásokat ismersz?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Fűtés
A fűtés célja
A fűtés feladata, hogy az épületekben az ember, az állat, a növények számára
megfelelő hőérzetet biztosítson a hideg évszakban. A hőérzet az ember esetén a ruházatától, a levegő hőmérsékletétől, a levegő nedvességtartalmától, a levegő áramlási sebességétől, valamint a környező falfelületek közepes hőmérsékletétől és az ember tevékenységének módjától függ. A fűtés csupán két tényezőt - a levegő hőmérsékletét és ezzel a
falfelületek hőmérsékletét (ill. a levegő relatív páratartalmát) - befolyásolja. Mindkét tényező fontos az un. érzeti hőmérséklet alakításában. (Az érzeti hőmérséklet a levegő és
a környező falfelületek hőmérsékletének számtani átlaga.) A többi tényezőt klímaberendezés alkalmazásával befolyásolhatjuk.
A fűtéssel szembeni követelmények
A fűtött helyiségben akkor érezzük jól magunkat, ha az érzeti hőmérséklet 20 - 22
ºC között van. A fűtésnek szabályozhatónak kell lennie, vagyis az érzeti hőmérsékletet a
kívánságnak megfelelően meg kell tudni változtatni és lehetőleg kis késleltetéssel.
A helyiség levegője a fűtés következtében nem romolhat. Nem keletkezhet érezhető füst vagy káros gáz, és nem léphet fel zavaró zaj és huzathatás. A fűtőberendezés
legyen könnyen tisztítható és építészetileg tetszetős. A fűtési rendszer segítse elő a külső levegő huzatmentes bevezetését, vagy a szellőző levegő felmelegítését.
A fűtőberendezéssel szembeni követelmények:
• könnyen használható,
• biztonságos,
• jó minőségű, nem költséges karbantartást igénylő,
• kényelmes,
• energiatakarékos, azaz olcsó
• környezetbarát.
A fűtési rendszerekkel szemben törvényi szabályozások is feltételeket szabnak.
Az energiaválságot követően a különböző, elsősorban az épületek hőtechnikai tulajdonságait javító intézkedések hatására jelentősen csökkent a fűtésre fordított energiaszükséglet. Míg egy régebben épült szabadon álló 120 m2 alapterületű családi ház fűtési
teljesítmény-szükséglete 25 kW volt, ma már általában 15 kW teljesítményszükséglet is
elegendő. Vannak olyan energiatakarékos házak is, ahol a fűtés teljesítményszükséglete
akár 8 kW-ra csökkenthető. Így az éves fajlagos energiafelhasználás a jelenlegi 150-180
kWh/m2, év értékről akár 40-70 kWh/m2, év értékre csökkenhet.
A szabványok és törvények a fűtési rendszerek kiválasztásához előírják:
• a kazánok helyes teljesítmény-kiválasztását, a túlméretezést kerülni kell,
• a veszteségek csökkentését, a kazánok és a csővezetékek hőszigetelését,
• kazán- és helyiség-termosztátok beépítését,
• a melegvíz hőmérséklete 60 ºC alatt legyen.
Rendelet született a környezet védelmében, mely szabályozza
• a füstgázveszteséget,
• az NOx kibocsátást,
• a szabványos készülékvizsgálatot,
• a CO-kibocsátást,
• a legkisebb hatásfokot,
• a készenléti veszteség mértékét (1-4%).
A környezet terhelést jelzők kritériumai
• NOx és CO kibocsátás határértékei,
• magas kazánhatásfok kis készenléti veszteségnél,
• magas éves kihasználási fok.
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Energiahordozók
A fűtés céljára a fosszilis tüzelőanyagok elégetése kínálja a legtöbb hasznosítható energiát, melyek közül a földgáz, a tüzelőolaj és a szén legjelentősebbek (2-1. ábra).
Csekély részt tesz ki a helyiségfűtés-ellátásban a távhő és az elektromos áram, melyet
hazánkban legnagyobb részt szintén földgázból állítanak elő. A távhő sajátos helyzetét
jelenti, hogy ez az energiahordozó csak kis távolságra szállítható és így az erőművek
környezetében meghatározó. Az elektromos áram felhasználása fűtésre hazánkban öszszességében nem kedvező.
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A környezet-terhelés szempontjából a földgáz összehasonlítva más energiahordozókkal
előnyösebb. A földgáz, mint ahogy a környezetvédelmi vizsgálatok mutatják emissziószegény, vagyis alacsony káros anyag kibocsátású, ezért környezetbarát tüzelőanyag (22. ábra).
A földgáz részaránya a lakások fűtésében az utóbbi években folyamatosan növekedett. Ma a lakások közvetlen fűtésében már 80 % tesz ki. A NOx emisszió, mely minden égési folyamatnál jelen van, a földgáznál nagyon csekély. A fosszilis energiahordozók okozzák a széndioxid levegőbe bocsátásával az üvegházhatást. Földgáz elégetése
azonos energiatartalom esetén 40-50 %-kal kevesebb CO2 kibocsátást jelent, mint a szén
elégetésekor, és 25 %kal kevesebb CO2 kibocsátást, mint a tüzelőolaj elégetésekor.
éves hőenergiaszük séglet 37 000 k Wh

kg/év

25
Központi fűtés olajjal

20

Központi fűtés földgázzal

15

Távfűtés fűtőerőm űből

10
5
0

28

SO2

NOx

CO

Por CxHy szennyezők

Energiafelhasználás otthon

2. Fűtés

Fűtési rendszerek
A fűtési rendszereket sokféleképpen rendszerezhetjük, de talán a leggyakoribb a
hőleadás és hőtermelés térbeli viszonya alapján. Ennek alapján egyedi, központi és távfűtéseket különböztetnek meg. Magyarországon ezek arányát a 2-3. ábra mutatja.
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Egyedi fűtések
Az egyedi fűtéseknél a fűtőberendezés a fűtött helyiségben található. Ezek közé tartoznak:
• kandalló
• kályha
• gázkonvektor, fali melegítő
• hőtárolós elektromos kályhák.
A kandalló a nyitott tűzhelyből alakult ki. Fűtőhatása főként sugárzásból áll. A hatásfoka nagyon csekély, kb. 20-30 % körül van. Gyakran a kandalló egy-, kettő-, három-,
vagy több oldalról is nyitott, csak dekorációként szolgál. Az utóbbi években a gyártók
azon fáradoztak, hogy jobb formában, öntöttvas rostéllyal, levegőszabályozással, hamugyűjtővel, füstgázhasznosítóval lássák el a kandallókat és ezzel jobb hatásfokot és nagyobb teljesítményt érjenek el. A jobb hatásfokot szolgálja az is, ha a kandallót nyitható
ajtóval látják el.
A cserépkályhák azzal jellemezhetők, hogy a tüzelőanyagok (pl. fa, barnaszénbrikett, földgáz) tűztérben való elégetésekor keletkező meleg a kályhában tárolódik, és a
nap folyamán folyamatosan adódik át a környezetnek. A nagy hőleadó felület alacsony
hőmérsékleten kellemes melegérzetet biztosít. A hőleadás részben konvekcióval, részben sugárzással történik. A szabályozhatósága rossz, a hőleadás egyenletes, a helyiségekben a hőmérséklet-eloszlás egyenetlen. A hatásfokuk 65-75 % között van.
A gáz-helyiségfűtő, az úgynevezett konvektor összes hőleadásnak 70 %-a
konvekcióval történik. A földgázégő, amely a készülék alsó részén van, a berendezés
belsejét melegíti. A helyiség levegője a fal és a burkolat között áramlik, miközben felmelegszik. A felső részen kilépő meleg levegő a helyiségbe áramlik, ahol lehűlése után egy
nyíláson keresztül ismét bekerül a készülékbe. A fűtőberendezés kéménybe köthető vagy
külső falhoz szerelt (parapet) kivitelben készül. A kéményes kivitelnél a készülék az
égéshez szükséges levegőt a helyiségből nyeri, és a füstgáz a kéményen keresztül távozik. A külső falhoz szerelt készülék füstgáza egy rácsos nyíláson keresztül a szabadba
kerül. Az égéshez szükséges levegő kívülről kerül bevezetésre. Így az égéstérnek és a
helyiség levegőjének nincs közvetlen kapcsolata, de ablak alá szerelve annak kinyitásakor visszaáramolhat az égéstermék a helyiségbe.
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Az elektromos hőtárolós fűtőberendezés egy jó hőtároló magot tartalmaz pl. samott-téglából, vagy magnezit-téglából, amelyet az elektromos ellenállásfűtés kb. 600 ºCra melegít fel. A felfűtés általában éjszaka történik (éjjel 22-06 óráig), kedvező áramvételezési tarifával. A hőleadás a készülék típustól függően a felső felületen gravitációsan,
vagy egy beépített ventillátor segítségével történik. A külső burkolata lehet lemez vagy
kerámia. A szabályozó automatika gondoskodik, hogy a feltöltés az időjárástól függően
fűtendő helyiség hőszükségletének megfelelő mértékben történjék. Részben a hatásfokkal is összefüggésben különböző a tüzelőberendezések emissziója is (2-4. ábra).

Központi fűtések
A központi fűtéseknél a ház valamennyi helyisége részére általában csak egy
hőtermelő áll rendelkezésre, melyből az egyes helyiségek hőigényeit az odavezetett hőhordozó közeg biztosítja (2-5. ábra). Ez a hőhordó közeg lehet levegő, víz, vagy esetleg
más anyag, de a leggyakoribb a melegvíz. Melegvizes központi fűtésnél a kazánban előállított melegvizet csőhálózaton keresztül vezetik a hőleadóba, amely gyakran fűtőtest (pl.
radiátor, Fan Coil – levegő befúvására alkalmas fűtőtest), de az utóbbi évtizedben egyre
több helyen alakítják ki és használják a padlót, vagy a falat hőleadónak. Az olyan fűtési
rendszert, amelynél a hőtermelő és a hőleadók egy szinten helyezkednek el, etage fűtésnek nevezik. Az etage fűtés hőtermelőjét gyakran a konyhában, a fürdőszobában, az előszobában, vagy a lomtárban helyezik el.
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Alacsony-hőmérsékletű kazánok
Ma az alacsony hőmérsékletű kazánok a modern fűtés példái, melyeket alacsony
tüzelőanyag-felhasználás és csekély károsanyag-kibocsátás jellemez. A kazánok alacsony füstgáz hőmérséklettel és így kismértékű füstgázveszteséggel rendelkeznek (kisebb, mint 10 %). A füstgázhőmérsékletnek csak 160 ºC-ig szabad csökkennie, ha a
füstelvezetés követelményeinek meg kívánunk felelni. Ezzel elkerülhető, hogy a füstgáz
az 50-55 ºC-os harmatpont alá csökkenjen, aminek következtében kénsavkorrózió következzék be. A fűtővizet a külső hőmérséklettől függően csak annyira kell melegíteni,
amennyire a helyiség fűtése azt megköveteli. Korábban a kazánokat 90/70 ºC-os rendszerben üzemeltették, a modern kazánoknál a fűtővíz hőmérséklet 40-75 ºC között van. A
tüzelőhelyiségeknél jelentős a hőveszteség. A kazánok hatásfokának javítására nagyon
jó hőszigetelést alkalmaznak. Így megfelelően csekély a kazánok hűlése kazánházban (a
készenléti veszteség kb. 1%). A kazán, amikor a fűtendő helyiségek hőmérséklete megfelelő, automatikusan kikapcsol a korrózió bekövetkezése nélkül (2-6. ábra). Ennek a fejlesztésnek következtében az éves hatásfok 87 % is lehet. Az égő és égéskamrakonstrukciók jó égést biztosítanak olaj és gáz égésénél. Ezzel egyidejűleg csökken a káros-anyag kibocsátás.

Kondenzációs kazánok
Az égetésnél vízgőz keletkezik, amely a szokásos füstgáz-hőmérsékleten a kéményen keresztül a szabadba kerül. Ezzel a vízgőz energiája a füstgázban hasznosítatlanul eltávozik. A kondenzációs kazánoknál ezzel szemben a füstgázt lehűtik és így a
vízgőz egy része kondenzálódik (2-7. ábra). A felszabaduló kondenzációs energia a modern hagyományos kazánokkal szemben a tüzelőanyag energiatartalmának jobb hasznosítását eredményezi, amely földgáznál 10 %, tüzelőolajnál 5 % többlet hasznosíható
energiát jelent, és ennyivel javul a hatásfok.
A 40-50 ºC-on létrejövő kondenzátum egy gyenge sav. Hagyományos kémények
ezért kondenzációs üzemben nem alkalmazhatók. Ehhez kerámia kémény, vagy műanyagból és nemes acélból készült füstgázelvezetés szükséges. Családi házak és ikerházak esetén a kondenzációs kazánokból naponta 10 liter kondenzátum is keletkezhet. A
mennyiség a tüzelőanyag felhasználástól függ. Gázkazánoknál 25 kW-ig a hatóságok a
kondenzátumot kezelés nélkül engedik bevezetni a csatornahálózatba, olajégőknél a
kondenzátum kénsavtartalma miatt a füstgázt mindig semlegesíteni szükséges. A kondenzátumok utókezeléséről szóló követelményeket a vízügyi hatóságok írják elő. Ezért a
kondenzátum elhelyezése helyi szabályozástól függ.
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Távhőellátás
A távhőellátásnál az erőműben előállított forró vizet hőszigetelt csőhálózaton keresztül juttatják el az egyes felhasználókhoz. Rendszerint a forróvíz-előállítást villamos
energia előállításával kapcsolják össze és ebben az esetben elérhető a 60-85 %-os
összhatásfok. A végfelhasználóknál egy központi hőcserélőre van szükség, mely a távhőt
a fűtési rendszer számára átalakítja. A hőcsere következtében lehűlt vizet visszavezetik a
fűtőműbe, így a kör zárt. A távfűtő hálózat kétcsöves hálózat, amelyben a szokásos távolság a hőközpont és a felhasználó között több km lehet. Ez a hőközpont központi elhelyezkedését, másfelől a távhőhálózat jó hőszigetelését követeli meg.
Hőleadók
A kazánban előállított hőt a hőleadók adják le a fűtendő helyiségekben. A
hőledás lehet sugárzással vagy konvekcióval. Sokféle kialakítású hőleadás létezik:
• radiátorok,
• felületi fűtőtestek,
• konvektorok,
• szegélyfűtők,
• padló- és falfűtések.
Az utóbbi időben a felületi hőleadók terjednek. Ezeket az jellemzi, hogy alacsony
magasságban sima, vagy bordázott felületeken nagy részben sugárzással történik a
hőleadás.
A konvektoroknál a spirálbordás csöveket lemezburkolat fedi, így a hőleadás
majdnem csak konvekcióval történik. A szegélyfűtőtestek a helyiségek fala mellett a padozat mentén körbe helyezkednek el.
A padlófűtés lehet melegvizes, vagy elektromos tárolós padlófűtés. A melegvizes
padlófűtésnél fűtőcsövet, elektromos padlófűtésnél fűtőkábelt fektetnek a padozatba. A
meleg a padozatból konvekcióval és sugárzással adódik át a helyiségnek. Az elektromos
padlófűtésnél éjszakai árammal melegítik fel a padozatot, mely tárolódik a padozatban.
Valamennyi rendszernek jellegzetes előnyei vannak. A kényelem mindenütt érzékelhető, ahol a hőleadás sugárzással valósul meg. A csekély költségek miatt a radiátoros
és felületi fűtések ma még tovább terjednek. Ezeknél a fűtési módoknál a hőleadás a
tényleges hőszükségletnek megfelelően megy végbe, amelyet ha például a napsugárzás
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időlegesen megváltoztat, a fűtőtest automatikusan a termosztát-szeleppel célszerűen
hozzáigazít. A gyors reagálás energiát takarít meg.
A padlófűtés alacsony hőmérsékletű, mivel a helyiség fűtéséhez az egész padlófelület mint hőleadó-felület rendelkezésre áll, és hőérzeti szempontból a felületi hőmérséklet nem haladhatja meg a 28-29 ºC-ot.
Füstgázelvezetés tüzelőberendezésből
Régebbi kazánoknál a füstgázhőmérséklet 230-280 ºC között van, néha még ennél is magasabb. Ezzel a füstgáz biztos elvezetése a kéményen keresztül megoldott. A
kondenzációs probléma többnyire nem lép fel.
A modern kazánoknál lényegesen alacsonyabb a füstgáz hőmérséklete. Az alacsonyhőmérsékletű kazánoknál a füstgáz-hőmérséklet 100-160 ºC között van. A kéményben a füstgáz elkerülhetetlen lehűlése következtében helyenként a füstgáz gőztartalma lecsapódik. Ennek következménye az enyhén savas kondenzátum, mely kéménysérülést okozhat. A kismértékű lehűlés érdekében a modern kémények jó hőszigetelésűek. Még biztosabbak a nedvességálló kémények. Kondenzációs kazánoknál a füstgázelvezetést a nagy kéményellenállás miatt ventillátorral oldják meg.
Energiatakarékossági intézkedések
Az épületek fűtési energiafelhasználásának csökkentésére, fűtési energiamegtakarításra a fűtendő épület (lakás, helyiségek) hőveszteségének csökkentésével, a
helyiségek használatával és a fűtési rendszer üzemeltetésével lehet eredményt elérni. A
hőveszteségek a határoló szerkezetek utólagos hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével, árnyékolók (pl. hőszigetelt redőnyök, stb.) felszerelésével, függönnyel jelentősen
csökkenthetők, ugyanakkor ezek a tevékenységek a nyári meleggel szemben is hatásos
beavatkozásnak számítanak.
Az épület üzemeltetése, illetve használata alatt azt kell érteni, hogy igyekezzünk
úgy használni a helyiségeket, hogy a hőveszteségeket ne növeljük. Ilyen például a szellőztetés módja és mértéke, mely jelentős energia-megtakarítást eredményezhet, ha a
rövid idejű, intenzív szellőztetést választjuk.
A fűtési rendszer működtetésével is hozzájárulhatunk az energiamegtakarításhoz például - az egyedi esetektől függően -a következő intézkedésekkel:
• megfelelő fűtőberendezés-burkolat,
• termosztatikus radiátorszelep használata,
• szabályozó alkalmazása,
• helyiséghőmérséklet csökkentése,
• a fűtési periódus rövidítése,
• helyes szellőztetés,
• az előremenő és visszatérő hőmérséklet csökkentése,
• az épület hőszigetelése,
• fűtési-költségelszámolás.
További ötletek az energiatakarékosságra:
• A termosztatikus radiátorszelepen minden helyiségben csak a valóban szükséges
minimális hőmérsékletet kell beállítani, és azt is csak annyi időre, amennyit ott tartózkodunk (pl. a fürdőszobában csak a tisztálkodás idejére szükséges a javasolt 24 ºC-t
biztosítani, a nap többi részében elegendő ezt e helyiséget csak 16-18 ºC-ra temperálni). Minden egyes fok túlfűtés évente közel hat százalék többlet-energiát igényel. A
kívánatos fűtési hőmérsékletek a következők:
Nappali
20-22 ºC
Hálószoba
16-18 ºC
Konyha
16-18 ºC
Előszoba
16 ºC
Fürdőszoba
24 ºC
• Éjszakánként és napközben, ha nincs otthon senki, célszerű a helyiséghőmérsékletet csökkenteni 16-18 ºC-ra. Az átmeneti időszakokban csak a fő helyisé-
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geket kell fűteni. A ritkán használt helyiségeket csak temperálni szükséges 12-16 ºCra.
Hideg napokon nem célszerű a helyiséget kihűlni hagyni, hanem inkább kis teljesítménnyel folyamatosan tovább kell fűteni. A lehűlt helyiségek felfűtése szükségtelenül
sok energiát igényel.
A fűtőtestet nem szabad takarni. A fűtőtest előtti hosszú függöny a fűtőtest
hőleadását a külső tér felé megnöveli.
A tartós szellőztetés (az ablak buktatva) helyett inkább a rövid idejű intenzív szellőztetést (az ablakot tágra nyitva) válasszuk.
A rendszeresen - évente - szakszerelő által átvizsgált és karbantartott fűtőberendezés és füstgáz-elvezető rendszer miatt a fűtőanyag-fogyasztás alacsonyabb lehet, a
hőtermelő hatásfoka nagyobb, és a fűtésrendszer működése is megbízhatóbbá, valamint biztonságosabbá válik. A karbantartás szükségességét a láng színe is jelzi.
Például egy jól működő gázégő esetén a láng kékes színű. Ilyenkor a legtökéletesebb az égés. Ha a láng színe narancssárgába vagy vörösbe hajlik, ideje szakembert
hívni és beszabályoztatni az égőt.

Lehetséges forgatókönyv a tanítási egységhez
Téma: A fűtés energiamérlege
I. fázis: Az alapfogalmak ismertetése. A tanulókkal együtt kidolgozni, milyen adatokra van
szükség ahhoz, hogy információt nyerhessünk a fűtőberendezésekről, és azok energiafelhasználásáról. Ezek közé tartozik a háztartás adatai mellett (a háztartás típusa, az ott
élő személyek száma, a háztartás nagysága, stb.) a lakás fűtésére vonatkozó adatok. A
legfontosabb információk a következők lehetnek:
• a fűtés típusa,
• energiahordozó
• a fűtési rendszer kora,
• éves energiafogyasztás
• a fűtés csatlakozási- vagy névleges teljesítménye,
• az utolsó szakszerű karbantartás időpontja.
A tanulók elgondolkoznak azon, honnan szerezhetők meg ezek az információk, és hogyan lehet egymással a különböző fűtőberendezéseket összehasonlítani. Végezetül egy
jegyzőkönyv elkészítésére kerül sor, amely megkönnyíti az információgyűjtést.
II. fázis: Adatok feldolgozása. A begyűjtött információk értékelésére kerül sor. A lehetőleg
különböző fűtőrendszerekkel foglalkozó tanulók bemutatják összegyűjtött adataikat. Ezzel
összefüggésben szubjektív módon megtárgyalható minden egyes fűtőberendezés előnye
és hátránya. Ennek során megbeszélhető, hogy a különböző energiahordozóknak milyen
a környezeti jelentőségük. Ezzel szembe lehet állítani az árat, ahol az egyes energiahordozók felhasználását kWh-ba, GJ-ba át kell számítani. Együttesen átgondolandó a kiválasztandó vonatkozási méret kiválasztása, annak érdekében, hogy a fűtőenergia-igény
összehasonlítható legyen. Ezek lehetnek a személyek száma és a háztartás mérete.
Ezek ismeretében meghatározható az egy főre valamint az egy m2-re vonatkozó évi fajlagos energiaszükséglet. Ezekből az adatokból összeállítható egy rangsor. A csoport középértékei ugyancsak kiszámíthatók. Erre azért van szükség, hogy rendelkezésre álljanak a középértéktől való eltérések. Gyakran a régebbi készülékek jelentősen több energiát fogyasztanak, mint az újak. Ebben azonban az energiahordozóknak is szerepük van.
Ezért ezzel a témával összefüggésben érdemes/ajánlatos a helyi gázszolgáltató céget,
vagy a kereskedelmi kamarát (fűtésszerelők képzése) felkérni egy szakmai beszámoló
megtartására.
III. fázis: Az eredményeket célszerű környezetvédelmi szempontból is megvizsgálni. A
fogyasztási értékek segítségével kiszámítható/meghatározható minden egyes energiahordozóra a fűtés éves széndioxid-, kénoxid- és nitrogénoxid-emissziója. Érdeklődés
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esetén szintén lehetőség nyílik a kapcsolódó témák - mint pl. üvegházhatás, erdőkihalás
vagy savas esők – megbeszélésére. Végezetül kereszt-összehasonlítások tehetők; megvitathatók a „kevés” és a „sok” okai.
IV: fázis: Érdeklődés esetén a téma elmélyíthető. Az iskola fűtőházának, távfűtőműnek
vagy blokk-fűtőműnek (városi uszoda) a meglátogatása mindig alkalmas arra, hogy benyomást szerezhessünk a fűtőenergiáról és az ellátási rendszerekről. A téma feldolgozása továbbá folytatódhat projektek formájában, képek, kollázsok, grafikai ábrázolások,
kapcsolódó tárgyak kiállításának valamint iskolai vagy osztályvetélkedők formájában. Ebben az összefüggésben a szakmailag átfogó feldolgozás rendkívül előnyös, mivel a témára különböző szemszögekből világít rá, és ezáltal az jobban átláthatóvá válik. Az
energia témájú iskolai projekt keretében egy munkacsoport a fűtőenergia témát megnyerő módon feldolgozhatja és ismertetheti.
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Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához)
Tudtad, hogy egy háztartásban az összes energiafelhasználásnak legnagyobb részét (2/3át) a fűtés teszi ki?
A fűtésre felhasznált energiát és költséget egy adott lakás esetén alapvetően az határozza
meg, hogy
-

milyen a fűtési rendszer,

-

mekkora a külső hőmérséklet,

-

mekkora a belső hőmérséklet,

-

mekkora a lakás határoló szerkezeteinek (falak, födém, nyílászárók) hőszigetelése,

-

hogyan szabályozzuk/működtetjük a fűtési rendszert és hogyan szellőztetünk a lakásban.

Milyen energiahordozóval fűtötök? (húzd alá)
földgáz fa szén olaj villany egyéb (pl. napenergia) ……………
Milyen fűtési rendszert használtok? (húzd alá)
egyedi

központi

táv

Milyen fűtőberendezést használtok, azaz hol történik a hőleadás? (húzd alá)
kályha, kandalló, konvektor, radiátor, padlófűtés, falfűtés, hősugárzó, egyéb, pl.
………………………..
Ha túl meleg van, az sokba kerül és nem is egészséges. Ha a fűtési hőmérséklet 1 °C-kal
nő, az 6 % fűtési költségnövekedéssel jár. Alváshoz célszerűbb alacsonyan tartani a szoba
hőmérsékletét.
Mérd meg, mennyi a hőmérséklet a szobádban és kint:
A felmérés dátuma: …………………….
a szobában

kint

reggel

…………. °C

…………….. °C

mikor hazaérsz az iskolából

…………. °C

…………….. °C

lefekvés előtt

…………. °C

…………….. °C

Hogyan történik nálatok a fűtés szabályozása? (húzd alá)
mi szabályozzuk

automatikus

Ha automatikus, hány fokra van beállítva
nappal .... °C,
éjszaka .... °C, és amikor nem vagytok otthon ... °C
Ha TI kapcsoljátok be, akkor naponta hány órát fűtötök? Kérdezd meg szüleidet, figyeld meg és jegyezd fel mikor és mennyi időre gyújtotok be egy nap?
hétköznap
A megfigyelés dátuma: ……………………..
Begyújtás időpontja(i)
Kikapcsolás időpontja(i)
A bekapcsolás időtartama
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……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra….…perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

……… óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

A fűtés időtartama egy nap

……………….. perc

hétvégén A megfigyelés dátuma: ……………………..
Begyújtás időpontja(i)
Kikapcsolás időpontja(i)
A bekapcsolás időtartama
……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra….....perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

………óra……..perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

………óra……..perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

………óra……..perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

……….óra…….perc

………. óra ……..perc

……………….. perc

A fűtés időtartama egy nap

……………….. perc

Ha nincs otthon senki, felesleges teljes gőzzel fűteni.

Szellőztetés
A szellőztetés célja a levegőcsere, nem pedig a meleg kiengedése! Célszerűbb gyakrabban
és rövidebb ideig szellőztetni, mert így nem hűlnek le a szoba falai.
Figyeld meg szellőztetési szokásaitokat!
Hányszor szellőztettek egy nap? Egy szellőztetés átlagosan mennyi ideig tart? Mérd
meg a szoba hőmérsékletét szellőztetés előtt, és közvetlenül utána! Mennyi idő múlva melegszik fel újra a szellőztetés előtti hőmérsékletre? Készíts felmérést egy átlagos napról:
A felmérés dátuma: ……………………………………
A szoba hőmérséklete (°C)
Szellőztetés A szellőztetés
időpontja
hossza (perc)
a szellőztetés előtt
a szellőztetés után

……………
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………………….

Az újra melegedésig
eltelt idő (perc)

………………….
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……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

……………

…………….

……….…………

………………….

………………….

Szigetelés
A fűtésre felhasznált energia a lakás helyiségeinek határoló szerkezetein (fal, födém, ablakok, ajtók) távozik a környezetbe. A határoló-szerkezetek hőszigetelésének mértékét jellemzi
a hőmérséklete.
Érzékeled-e a kezeddel, hogy a fal/ablak hőmérséklete hidegebb? Tedd a kezed a
falra, az ablakra, az ajtóra!
Melyiket érezted a leghidegebbnek? ……………………………
Melyik volt a legmelegebb? ……………………………
A nyílászáróknál a hőveszteséget még az is növeli, hogy nem zárnak rendesen.
Hány külső nyílászáró (ablak, ajtó) van a házban/lakásban?
ajtó ……….. db

ablak ……… db

Mérd meg mennyi a hőmérséklet az ablak/ajtó közelében? ……………….. °C
Mennyi az ablaktól/ajtótól legtávolabbi sarokban?
……………….. °C
Tudtad, hogy a nyílászárókon a hőveszteség 26 % is lehet egy családi házban, és a 60 %-ot
is elérheti egy panellakásban? Ha az ablakok nincsenek jól szigetelve, az akár 30 %-kal is
növelheti a fűtési költségeket?
Vizsgáld meg, huzatos-e a lakásotok?
Egy gyertya lángja segít megállapítani, hogy van-e a zárt ablak/ajtó mellett légáram.
Szüleid segítségével tedd a gyertyát a csukott ajtó keretéhez.
(Ügyelj arra, hogy a vizsgálat során ne legyen szeles az idő.)
Rajzold le ide, milyen a láng képe.
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Ha nem függőleges, akkor bizony rosszul záródik az ajtó/ablak, és itt is szökik a meleg!!!!
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Használati melegvíz-előállítás
A háztartásokban a használati melegvíz-fogyasztás mértéke egyre nő a megváltozott életmód és komfortigények miatt. Ma már magától érthetődőnek vesszük, hogy a
konyhákban és a fürdőszobákban melegvíz folyik. A használati melegvíz fogyasztás az
összes vízfelhasználás egyre nagyobb hányadát képviseli, napjainkban kb. 40 %. Ez azt
jelenti, hogy a háztartások szociális felépítésétől és épületgépészeti felszereltségétől függően ma a háztartások használati melegvíz fogyasztásának egy főre jutó értéke 30-70
liter/nap/fő, 50 oC kifolyási hőmérsékleten. A vízfelhasználás szerkezetét mutatja a háztartásokban a 3-1. ábra.

automosás
, öntözés
6%
mosás
9%

WC öblítés
34%

főzés,
mosogatás
11%

mosdás
6%

fürdés
34%

A használati melegvíz-ellátás feladatai
A mai modern gazdaságokban nagy mennyiségű melegvízre van szükség. Az
ételkészítéshez, italkészítéshez, mosáshoz, tisztításhoz és fürdéshez a háztartások
aránylag kis mennyiségű vizet igényelnek. Ugyanezekre a célokra azonban jelentősen
nagyobb az éttermek, szállodák, kórházak, valamint az ipari üzemek melegvízfogyasztása. A vízfelhasználás statisztikai értékei a 3-2. ábra táblázatában látható. A készülékek széles skálája megoldást nyújt minden felhasználói igény kielégítésére, amit
műszaki, gazdasági és higiéniai szempontból a háztartások mérete és szerkezete, a lakhely és az épület jellemzői, a kialakítási normák és a komfortigények határoznak meg. A
melegvíznek a megfelelő hőmérséklettel és mennyiséggel, egyenletesen és késlekedés
nélkül kell rendelkezésre állnia. Ezt a követelményt elégítik ki a használati melegvíz-ellátó
rendszerek.
Közutak, kutak, ill. vízvezetékek közkútjairól történő víz- liter/nap, fő
hordás esetén
Ivás, főzés, tisztogatás, tisztálkodás összesen
15 – 25
Mosás
6 – 10
Egy kádfürdő (egyszeri használattal)
50 – 120
Egy ülőfürdő
20 – 30
Iskola vagy hivatal
2–3
1 m2 utca vagy kert egyszeri locsolása
1,5 – 2,5
Vízvezetékkel való vízellátás esetén
liter/nap, fő
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Fogyasztás célja szerint
Ivás, főzés, tisztogatás, tisztálkodás összesen
Mosás
Egy kádfürdő (egyszeri használattal)
Egy ülőfürdő
Egy zuhanyozás
Vízöblítéses WC egyszeri leöblítés
1 m2 kert vagy utca egyszeri locsolása
Közintézmények vízhasználata
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20 – 30
10 – 15
150 –200
40 – 50
40 – 50
8 – 10
2
㌌㏒ 좈 琰茞

Ü

Közegészségügyi és szociális intézmények vízfogyasztása liter/nap, fő
Kórházak és szanatóriumok, betegágyanként
400
Kórházak és szanatóriumok betegágyanként, mosoda 600
üzemmel
Használati melegvíz-ellátó rendszerek.
Az utóbbi 15 évben épített lakóépületeknek mintegy 55 %-a központi használati
melegvíz-ellátással rendelkezik, 15 %-a csoportos ellátású és 30 százalékukban egyedi
készülékek biztosítják az ellátást.
Egyedi ellátás
Az egyedi ellátás egy melegvíz-vételi hely ellátására szolgál. Ezt akkor alkalmazzák, ha az egymástól nagyon távol eső csapokból rendszertelen időközökben és csak kis
mennyiségű melegvízre van szükség. A melegvíz- előállító berendezést ekkor rendszerint közvetlenül a csap mellett vagy fölött helyezik el, így rövid szállítóvezeték is elegendő.
Csoportos ellátás
Csoportos ellátásról beszélünk, ha egy lakásban legalább kettő, egymáshoz közeli vízkivételi helyet (mint például a tusoló és a mosdó) egy készülék lát el melegvízzel.
Ezt a tervezésnél, vagy korszerűsítéseknél alapvető szempontnak kell tekinteni, és a kivitelezésnél is a lehető legrövidebb elosztó-utat kell kiépíteni.
Központi ellátás
Központi ellátás esetében a kivételi helyeket közös vezetékhálózaton keresztül
egyetlen vízmelegítő látja el melegvízzel. Ehhez olyan vízmelegítő készüléket alkalmaznak, mely a nagymennyiségű melegvíz-igényt biztosítani tudja. A melegvíz szétosztó
csővezetékében a használati időn kívül lehűlt vizet hasznavehetetlenül engedjük el, ami
jelentős energia- és vízveszteség, ezért az ilyen rendszerekhez keringető vezetéket,
vagy más néven cirkulációs vezetéket építenek be.
Melegvíz-előállító berendezések
A használati melegvíz készítése átfolyós vagy tárolós vízmelegítőkkel direkt vagy
indirekt fűtéssel valósítható meg. Energiahordozóként szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú tüzelőanyagok, valamint áram és távhő használható. Energiatakarékos megoldás
a hőszivattyú, valamint a napenergia használata. Az egyedi melegvíz-előállítást szolgáló
berendezések azonban csaknem kizárólag gázzal vagy árammal üzemeltethetők. A rendszer kiválasztásának eldöntéséhez figyelembe kell venni az üzemeltető melegvíz igényét,
valamint kényelmi szempontjait.
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Átfolyós vízmelegítők
Az átfolyós vízmelegítők olyan hőcserélők, amelyekben a víz átáramlása közben
melegszik fel (3-3. ábra). A maximálisan kivehető percenkénti melegvíz-mennyiség függ
a készülék teljesítményétől és a melegvíz kívánt hőmérsékletétől. Ez a rendszer akkor
biztonságos és kényelmes, ha több kivételi helyen egyidejűleg csak kisebb vízmennyiség
kivételére van szükség. Termosztatikus csaptelepek vagy egykarú keverőcsapok ezekbe
a rendszerekbe gond nélkül beszerelhetők.

Az átfolyós vízmelegítők a vízvétel folyamán folyamatosan továbbítják az adott
vízmennyiséget, és ezt csupán a készülék teljesítménye és a kívánt melegvíz hőmérséklete korlátozza. Az átfolyós vízmelegítők különösen jó hatásfokúak, mivel kicsi a nyugalmi
veszteségük (sugárzásos és konvekciós hőveszteségek), és mivel a hőt csak a szükséges vízmennyiséghez kell előállítani.
További előnyt jelent a berendezések kis helyigénye is. Ezeket a berendezéseket
a falra szerelik, tehát nem foglalnak el a felállítás helyén külön felületet, és elhelyezhetők
például a konyhában vagy a fürdőszobában speciálisan kialakított fülkében vagy beépített szekrényben is. Léteznek elektromos és gázzal üzemeltetett átfolyós vízmelegítők.
A hidraulikusan szabályozott elektromos átfolyós vízmelegítő áramláskapcsolóval rendelkezik, amely bekapcsolja a készülék fűtését, ha elegendő mennyiségű
víz folyik át a készüléken. Ez történhet egy vagy két teljesítmény fokozatban. Az átkapcsolásokhoz meghatározott minimális nyomásra van szükség.
Mivel a készülék fűtőteljesítménye állandó, ezért a kifolyó víz hőmérséklete vagy
az átfolyó víz mennyiségének vagy a hidegvíz hőmérséklet-ingadozásának függvényében változtatható. Ennek a berendezésnek továbbfejlesztett változata az ún. termikusan
szabályozott elektromos átfolyós vízmelegítő. Ennél a készüléknél a pillanatnyi melegvízelvételhez pontosan igazodik a fűtőteljesítmény, így a kívánt melegvíz-hőmérsékletet a
fogyasztó 30-60 oC között előre megadhatja és beszabályozhatja.
A korszerű gázüzemű átfolyós vízmelegítők ugyancsak termikus szabályozással
működnek, ez az úgynevezett láng-modulációs égésszabályozás, azaz a készülék fűtőteljesítménye az átfolyó melegvíz mennyiségéhez igazodik. Ezek a berendezések lehetnek kéménybe köthetők, valamint külső fali készülékek (parapetek), és könnyen, nagyobb építészeti átalakítás nélkül felszerelhetők.
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Egyetlen lakás melegvíz-ellátásához az ún. kombi készülékek (gáz kombi vízmelegítők) is kedvezően alkalmazhatók, mert ezek a használati melegvíz-ellátás mellett a
fűtés funkcióját is ellátják egy készülékkel. A gáz átfolyós vízmelegítőkkel ellentétben a
kombinált készülékek a használati melegvizet közvetlenül vagy közvetve a fűtéshez
használt forró vízzel melegítik föl. Ezeknek a készülékeknek az előnye a kicsi helyigény,
mivel tulajdonképpen két speciális készüléket egyesít egy berendezésben. A kombi készülékek egy speciális, ún. előnykapcsolással működnek, mely biztosítja, hogy a használati melegvíz kivételekor a fűtő üzemmód kikapcsol, így a teljes fűtőteljesítmény rendelkezésre áll a használati melegvíz készítésére.
Tárolós vízmelegítők
A tárolós vízmelegítők olyan tartályok, amelyekben a vizet felmelegítik és egyidejűleg tárolják is (3-4. ábra). Ebben az esetben rövid időn belül viszonylag nagy mennyiségű melegvíz állhat rendelkezésre, így több kivételi hely egyidejűleg is ellátható melegvízzel. A tárolókapacitásnak igazodnia kell a használati melegvíz-szükséglethez. A túl
nagyra méretezett tároló feleslegesen növeli a hőveszteséget, melynek pótlása többletenergiát igényel. Megkülönböztetünk elektoros vízmelegítő tárolókat, gáz vízmelegítőket,
bojlereket (direkt fűtésű) és tárolós vízmelegítőket (indirekt fűtésű).

Az elektromos tárolós vízmelegítők lehetnek nyitott vagy zárt rendszerűek. A vízforraló készülékek tipikusan nyitott rendszerek, amelyeket közvetlenül a kivételi hely közelében helyeznek el, például a konyhában, vagy ahol kis mennyiségű melegvízre van
szükség. A használat során a készüléket a szükséges vízmennyiséggel megtöltik és beállítják a kívánt véghőmérsékletet (ez elérheti a forráspontot is). A berendezés a bekapcsolás után a benne lévő víztartalmat fölmelegíti, fölforralja. A forralási fokozattal rendelkező készülékeknél a fűtés a forráspont elérése után sem kapcsol ki, de vannak készülékek, amelyek a forráspont elérése után kikapcsolnak. Mosdókhoz, mosogatókhoz és hasonló kivételi helyekhez a tárolók lehetnek asztal fölött vagy asztal alatt beszerelhetőek.
Ezekben az esetekben a víztartalom a légkörrel kapcsolatban áll, ezért ezeket nyitott tárolóknak nevezzük. A tároló mindig vízzel van töltve. A beépített hőmérsékletválasztó
szabályozóval beállítható a kívánt vízhőmérséklet (35-85 oC). Az elektromos álló tárolók
zárt rendszerűek, amelyek energia-szükségletüket az elektromos művek által felkínált
kedvezményes vételezésű idő alatt (pl. éjszaka) fedezik. Ehhez a készüléket úgy kell méretezni, hogy a két kisteljesítményű időszak között előforduló legnagyobb melegvíz-igény
a tárolóból fedezhető legyen. A gázbojlerek beépített tartályban tárolják az atmoszférikus
gázégővel felmelegített vízmennyiséget. Ezek a készülékek hőmérséklet-szabályozóval
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vannak ellátva, amely a beállított melegvíz-hőmérséklet állandóságáért felel. A tartály és
a külső köpeny közötti jó hőszigetelés csökkenti a melegvíz lehűlését. A nyugalmi állapot
veszteségeinek további csökkenését teszi lehetővé az automatikus füstgáz csappantyú
beépítése, amely az égő nyugalmi állapotában automatikusan lezárja a füstgáz-csövet. A
gyártók kínálata a kéménybe köthető gázbojlerekre a 120 literes és annál nagyobb űrtartalomra terjed ki. Ezeknek a készülékeknek a beszerelése emeleti lakásokba például
csak a műszaki-biztonsági szempontok alapján erre alkalmas zárt térben történhet. A
direkt fűtésű tárolók mellett indirekt fűtésű tárolók is biztosíthatják a melegvíz-ellátást (35. ábra). Ekkor a használati melegvizet a központi hőtermelőből származó melegvíz vagy
gőz egy hőcserélőn keresztül melegíti fel.

Gazdasági és műszaki szempontból is érdekes megoldás a gáz hőközpont. Az egyetlen
magas szekrényben elhelyezkedő központi egység egy gáz átfolyós vízmelegítőből és
egy víztartályból áll. A szekrény szabványos mérete lehetővé teszi azt, hogy a berendezést a konyha bármely részében el lehessen helyezni.
A láng-modulációs szabályozású (azaz a tényleges hőigényhez igazodó fűtőteljesítményű) gázüzemű átfolyós vízmelegítő biztosítja a lakás fűtését és a tartály felfűtését.
A fürdő és a konyha használati melegvíz-ellátása mellett a melegvíz-tároló a mosogatógépek és mosógépek ellátásába is besegíthet, ezáltal a háztartási készülékek felfűtéséhez szükséges energiaköltségek csökkenthetők, és egyidejűleg megrövidíthető a felfűtési
idő is (3-6. ábra).
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Energiatakarékossági lehetőségek
Már a melegvíz-előállító berendezések tervezésénél is a lehető legnagyobb gazdaságosságra kell törekedni az energiafogyasztás szempontjából. Mind a hő előállításánál, mind pedig a melegvíz elosztásánál számos támpont található az energiatakarékos
intézkedésekhez:
• A gazdaságos üzemeltetéshez a készülék teljesítményét és az előre látható kivételi mennyiségeket egymáshoz kell igazítani. A berendezés ne legyen se alul-, se
túlméretezett.
• A melegvíz-vezetékeknek lehetőség szerint rövidnek (a túlméretezés előnytelen)
és jó hőszigetelésűnek kell lenniük. Ezáltal a szállítási és a nyugalmi veszteségek is kicsik maradnak. A kivételi helyeken célszerű korszerű keverő berendezéseket alkalmazni, pl. a mosdóknál egykarú keverők, a kádnál és a tusolónál
termosztatikusan szabályozott keverők.
• Minél melegebbre melegítik a vizet, annál nagyobb lesz a vezetékek
hővesztesége. Ezen kívül célszerű azt is szem előtt tartani, hogy az alacsonyabb
hőmérséklet csökkenti a vízkő képződését (azaz a mész kiválását), ami a készülékek hatásfokát rontja. 1 mm vastagságú vízkőlerakódás közel 10% hatásfokromlást okoz. Mindeközben az is előírás, hogy a melegvíz hőmérsékletét a csőhálózatban automatikus szabályozóegységgel 60 °C-ra kell korlátozni. A legtöbb
célra azonban elegendő a 45 °C-os használati melegvíz-hőmérséklet.
• A cirkulációs vezetékű melegvíz-ellátó készülékeknek a cirkulációs szivattyú kikapcsolásához önállóan működő berendezéssel kell rendelkezniük (pl. kapcsolóóra). A cirkulációt energia-megtakarítás céljából célszerű éjszakára és a jelentéktelen fogyasztású időszakokban megszakítani.
• Energia azzal is megtakarítható, ha a tároló tartalmát nem tartjuk folyamatosan
egy meghatározott hőmérsékleten, hanem azt egy kapcsolóóra segítségével naponta egyszer vagy kétszer - a szükséges vízmennyiségnek megfelelően - fűtjük
fel. Ez az üzemeltetési mód gyakran nagyon célszerű, mivel sok háztartásban
csak egészen jól behatárolható napi időszakokban – pl. túlnyomórészt reggel jelentkezik a nagy melegvíz-igény.
• Az egykaros keverő-csaptelep használatával kevesebb az elpocsékolt víz és
energia.
• Zuhanyozáskor, fogmosáskor nem kell folyamatosan folyatni a melegvizet.
• A rendszeresen szakszerelő által átvizsgált és karbantartott melegvíz-előállító
berendezés és füstgáz-elvezető rendszer miatt a fűtőanyag-fogyasztás alacsonyabb lesz, és a rendszer működése is megbízhatóbbá, valamint biztonságosabbá válik
Egy oktatási egység lehetséges felépítése
Téma: Melegvíz-ellátás energiamérlege
I fázis: A tanulókkal kidolgozni, hogy milyen adatokra van szükség ahhoz, hogy információt nyerhessünk a melegvíz-előállító berendezésekről és azok energia-fogyasztásáról.
Ezek közé tartoznak a háztartás adatai (a háztartás típusa, az ott élő személyek száma,
a háztartás nagysága; stb.) mellett a melegvíz-ellátásra vonatkozó adatok. A legfontosabb információk a következők:
• a melegvíz-előállítás módja,
• energiahordozók,
• a berendezések kora,
• a napi, heti vagy éves melegvíz-fogyasztás,
• a csaptelep fajtája (egykaros keverő-csaptelep, vagy külön szabályozható hideg és
melegvíz).
A tanulók gondolkodjanak el azon, honnan szerezhetők meg ezek az információk, és hogyan tudják a különböző melegvíz-előállító berendezéseket egymással összehasonlítani.
Ennél meg kell állapítanunk azt, hogy a melegvíz-fogyasztás a legtöbb esetben nem
számítható elkülönítve, így az információk nem közvetlenül hozzáférhetők. Ezért ezt a
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kiértékelésnél (harmadik fázis) a fogyasztásból kell kiszámítani. Végezetül egy formanyomtatványt kell elkészíteni, amely megkönnyíti az információgyűjtést.
II. fázis: A begyűjtött információk értékelésére kerül sor. A lehetőleg különböző melegvízelőállító rendszerekkel foglalkozó tanulók bemutatják összegyűjtött adataikat. Ezzel öszszefüggésben szubjektív módon megtárgyalható minden készülék előnye és hátránya. El
kell gondolkozni azon, hogy milyen vonatkoztatási egységeket választanak a melegvízszükséglet összehasonlíthatósága érdekében. Ezek lehetnek pl. a háztartásokban élő
személyek száma és a háztartások mérete. Ezek ismeretében meghatározható az egy
főre, valamint az egy m2-re vonatkozó évi fajlagos melegvíz-igény. Ezekből az adatokból
összeállítható egy rangsor. A csoport középértékei ugyancsak kiszámíthatók. Ennél
ügyeljünk a középértéktől való eltérésekre. Ezzel a témával összefüggésben érdemes a
helyi gázszolgáltató társaságot vagy az Iparkamarát (épületgépész képzés) felkérni egy
szakmai beszámoló megtartására.
III. fázis: Az eredményeket célszerű környezetvédelmi szempontból is megvizsgálni. A
melegvíz-fogyasztás értékek segítségével kiszámítható/meghatározható a melegvíz előállításához szükséges éves energiafogyasztás. A számításhoz szükség van a hőmérsékletkülönbségekre, valamint a melegvíz-előállítás hatásfokára. Nyers adatként 40 °C-os
melegvíz hőmérséklet esetén 80 %-os hatásfok mellett kb. 1160 kJ, vagy 450 Wh energia-felhasználást számíthatunk egy liter melegvíz előállításához. Állítsuk szembe az éves
energiafogyasztást az árral. A továbbiakban már az is lehetővé válik, hogy kiszámoljuk az
éves széndioxid, kénoxid és nitrogénoxid kibocsátást. Végezetül keresztösszehasonlítások tehetők; megvitathatók a „kevés” és a „sok” okai/alapjai..
IV. fázis: Érdeklődés esetén a téma elmélyíthető. A városi uszoda vagy egy kórház energiaközpontjának a meglátogatása arra alkalmas, hogy jó benyomást gyűjthessünk a melegvíz-ellátás témakörében. A téma feldolgozása tovább folytatódhat projektek formájában, képek, kollázsok, grafikai ábrázolások, kapcsolódó tárgyak kiállításával, valamint
iskolai vagy osztályvetélkedők formájában. Ebben az összefüggésben a szakmailag átfogó feldolgozás rendkívül előnyös, mivel a témára különböző szemszögekből világít rá, és
ezáltal az jobban átláthatóvá/érthetővé válik. Az energia témájú iskolai projekt keretében
egy munkacsoport a melegvíz-ellátás témát megnyerő módon feldolgozhatja és ismertetheti.
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Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához)
Tudtad, hogy egy háztartásban az összes energiának 15 %-a fordítódik a melegvíz előállítására? Egy átlagos háztartás energiaköltségének negyedét a melegvíz előállítása viszi el.
A melegvíz előállítására használt energia mennyiségét a felhasznált melegvíz mennyisége
és a hőmérséklete befolyásolja.
Milyen energiahordozóval állítjátok elő a melegvizet? (húzd alá)
elektromos (villanybojler),
gáz,
távhő
egyéb ………………………………..

napenergia

A felhasznált melegvíz mennyisége
Fürdés vagy zuhanyozás?
Hányszor zuhanyozol hetente?
…………..
Hányszor fürdesz hetente? …………..
Figyeld meg mennyi melegvizet használsz egy fürdéshez? (húzd alá)
negyed kád
fél kád
háromnegyed kád
Hány literes a kád, amiben fürdesz?

egész kád

……………. l

Mérd meg, hogy mennyi melegvíz fogy el egy zuhanyozás alatt! (Dugd be a kád lefolyóját, és figyeld meg, mennyi gyűlik össze a kádban) (húzd alá)
negyed kád
fél kád
háromnegyed kád
egész kád
Számítsd ki, egy hét alatt mennyi vizet használsz el fürdésre/zuhanyozásra: (add
össze a naponta zuhanyozáshoz/fürdéshez használt víz mennyiségét.)
A megfigyelés dátuma: 200. ………….-tól ………………..-ig.
A felhasznált víz mennyisége: ………………………. liter.
Figyeld meg családtagjaid melegvíz felhasználási szokásait is. Számítsd ki, hogy
mennyi vizet fogyaszt a családod összesen fürdésre/zuhanyozásra egy napon:
A megfigyelés dátuma: ………………………..
A felhasznált víz mennyisége: ………………………. liter.

A víz hőmérséklete
A magasabb hőmérsékletre állított bojlernek nagyobb a hővesztesége. Ráadásul fokozódik a vízkőképződés is. Az ideális hőmérséklet 60 °C alatt van!
Hány fokra van beállítva nálatok a bojler? …………. °C
Figyelj meg otthon néhány dolgot!
Hányszor mosogattok egy nap? ……………………..
Hogyan mosogattok? (húzd alá)
Folyóvízzel mosogatóban
állóvízben mosogatóban

géppel

Tudtad, hogy a kertben ingyen is előállíthatsz melegvizet?
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Nem kell hozzá más csak egy tömlő vagy fekete tartály és sok-sok napsütés! Ha a
tartályt reggel teletöltöd, délutánra akár forró vized is lehet! Vigyázz, meg ne égesd
magad!
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Ételkészítés
Táplálkozási szokások
Napjaink táplálékkészítési gyakorlata meglehetősen eltér az ételek korábbi szabad tűzön történő (tűzhely vagy kemence) elkészítésétől. Ezt a műszaki feltételek és a
táplálkozási szokások együttes változása okozza. A társadalom szerkezetének átalakulása is kihatással volt táplálkozási szokásainkra. A meghatározott időben történő közös
családi étkezésektől eltérő módon ma gyakran különböző időpontokban más-más ételeket eszünk. A szociális viszonyok megváltozásának következményeként és a nők foglalkoztatottságának növekedésével a háztartásokban manapság már gyakran előtérbe kerülnek a félkész- és késztermékek (iparilag előállított előre elkészített élelmiszer). Az
utóbbi időben jelentősen megnőtt a családon kívüli, nem otthoni étkezés (mint pl. az éttermi, az üzemi közétkeztetés, oktatási intézmények és szociális otthonok közétkeztetése) jelentősége. A napjainkban elterjedt köztes étkezések során fogyasztott élelmiszerek
és élvezeti cikkek - egyéb más tényezők mellett - a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásáért is felelősek.

Az egészséges táplálkozás
Az egészség megőrzéséhez, a teljesítőképesség fenntartásához és a helyes táplálkozás jelentőségéhez nem fér kétség. A táplálkozás akkor „helyes”, ha a szervezet a
szükséges mennyiségben megkapja a fontos tápanyagokat, azaz a szénhidrátokat, a
fehérjéket, a jó minőségű zsiradékokat, a vitaminokat és az ásványi anyagokat, beleértve
a nyomelemeket is, valamint a megfelelő mennyiségű rostot és vízmennyiséget. A táplálkozásnak az adott korra, nemre, tevékenységi körre és egyéb egyéni faktorokra jellemző
szükségletekhez kell igazodnia, amelynek során ügyelni kell a kiegyenlített energia és
tápanyagmérlegre.
A táplálkozásnak teljes értékűnek kell lennie, azaz az összes esszenciális tápanyagot biztosítania kell a kiegyensúlyozott tápanyagbevitellel. Az esszenciális tápanyagok alatt azokat az aminosavakat és zsírsavakat értjük, amelyek az élethez nélkülözhetetlenek, de az emberi szervezet ezeket nem tudja előállítani. Fontos szempont
még, hogy a táplálék legyen étvágygerjesztő, ízletes és jóleső, és pl. élelmiszer-azonos
aromaanyagokkal, ízt adó fűszerekkel, természetes színével és jellemző állagával megfelelő érzetet biztosítson érzékszerveinknek. Fontos, hogy a táplálék higiéniai szempontból
kifogástalan legyen, azaz egészségre ártalmas (egészséget károsító) anyagokat ne tartalmazzon.
Táplálkozásunk jövőbeli irányzatai
A táplálkozási szokások az utóbbi években rendkívül megváltoztak, különösen az
étkezések napi gyakorisága és a tápanyag mennyisége szempontjából. Egyre jelentősebb szerepe van az élelmiszerminőségnek, bár a magyar lakosság még döntően az ár
alapján választ. A környezettudatos gondolkodásmód elősegíti a természetes élelmiszerek fogyasztását. Az elfogyasztott ételek sora (az étlapok) ma sokkal sokoldalúbbak és
igényesebbek, mint korábban, mivel az ízlés és a kívánalmak gyorsabban változnak, mint
a szüleink idejében.
A kedvező gazdasági fejlődés jelentősen hozzájárult a mai táplálkozási trend kialakulásához. A szükségletek szerkezeti átalakulása abban is megmutatkozik, hogy a
merev táplálkozási szabályok feloldódtak. Azt és akkor eszünk, amire és amikor étvágyunk van. Az ételkészítés ennek megfelelően csak rövid távú tervezést tesz lehetővé,
amit a háztartások fagyasztókészülékekkel és megfelelő készletekkel való műszaki ellátottsága nagymértékben elősegít. A mélyhűtött készletek felhalmozása - és különösen a
félkész és készételek széles kínálata - a megváltozott igényekre, szükségletekre utal.
Ebből a sokszínű készletből rövid idő alatt elkészíthető az étel.
A konyhai berendezések gyártói a mai háztartásoknak megfelelő technikát kínálják a legegyszerűbb vízmelegítőtől egészen a gőz vagy mikrohullámú multifunkcionális
sütőkig vagy extragyors főzőlapokig.
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Az ételkészítés folyamatának lépései
A háztartásokban az ételkészítés módjai különbözőek és a háztartások típusától
függően változnak. Lehetnek:
- a szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve
- önellátó háztartás.
A háztartáson belül történő élelmiszer feldolgozáshoz és az étel előkészítéshez az önellátó háztartásban nagyobb az idő és kisebb a tőke ráfordítás, míg a nem önellátó háztartás kisebb idő-, viszont nagyobb költségráfordítást igényel.
Előkészítés, főzés és utókezelési eljárások.
Az élelmiszerek feldolgozásának egyes folyamatait különbözőképpen osztályozhatjuk. A feldolgozás folyamán a háztartástechnika előkészítés és tartósítás között tesz
különbséget, a konyhai gyakorlat azonban előkészítésről és elkészítésről beszél (pl. elkészítés = főzés). Didaktikai szempontból megkülönböztetünk előkészítést, főzést és utókezelést (4-1. ábra).
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előkészítés

elkészítési módok

utómunkálatok

leszárítás

sütés

befőzés

Leszűrés, feloldás

hússütés

a víz leöntése

blansírozás
zás)

(leforrá- gőzölés

ízesítés

nyomás alatti főzés

lehéjazás

dinsztelés

besűrítés

nedvesítés
bedörzsölés
sütés olajban (fritírozás) felvágás
beáztatás/lágyítás
főzés magasfrekvencián töltés
bezsírozás
csőben sütés

garnírozás

grillezés

hűtés

főzés

berántás

szálkátlanítás/filézés
kimagozás
aprítás
buggyasztás (posírozás) passzírozás
hámozás
duzzasztás

pépesítés

beáztatás

keverés

pörkölés

döngölés

pirítás

felszeletelés

roston sütés

bevonás

hús kiklopfolása
dagasztás
darálás
marinírozás
keverés
párolás
panírozás
pucolás
reszelés
morzsolás
keverés
hámozás
hántás
habverés
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szitálás
spékelés
kelesztés
összekeverés (mixelés)
mosás

Az élelmiszerek átalakulása a főzés folyamán
Főzés során az élelmiszerrel energiát közlünk, így annak hőmérséklete megnövekszik. Ha az élelmiszert megfelelően hosszú ideig éri a meghatározott hőmennyiség,
akkor nyers állapotból kész, megfőtt állapotba kerül. Új, a fogyaszthatóság szempontjából
kívánatos tulajdonságokkal rendelkező termék keletkezik. A főzés folyamán az élelmiszer
fizikailag és kémiailag is megváltozik, az elkészült ételt szubjektív módon a puhaság, ízlés és külalak alapján, objektív módon pedig az állag és a maghőmérséklet elérése alapján ítélik meg.
Az élelmiszerek melegítésének lehetőségei
Az élelmiszereket a háztartásokban különböző módon lehet melegíteni. A felmelegítés előfeltétele az energiaközlés. Az élelmiszerrel való energiaközlés az eljárásoktól
függően történhet egyrészt:
- nedves közegben való főzéssel
(víz, vízgőz, víz/zsiradék keverék, mikrohullám)
- száraz főzési folyamattal
(zsiradék, szárazlevegő, hősugárzás, kontakt felületek)
vagy másrészről
- közvetlen (mikrohullámú sugárzás, infravörös-sugárzás),
- valamint közvetett energiaközléssel (víz, vízgőz, forrógőz, zsiradék, levegő, kontakt
hőfelületek).
A közvetett energiaközlésnél például a víz, folyadékok, a vízgőz, a zsiradék vagy
a levegő szolgálhat hőközlő közegként. Ezek a közegek a sütőben vagy gőzfőző edényben a hőt közvetett módon (hővezetéssel) veszik fel a hőforrásnál. A hőcsere mindig az
elkészítendő étel felületén történik. A kontakt sütő-főző felületek a vízhez, a zsiradékokhoz vagy a levegőhöz hasonlóan ugyancsak hőközlők.
Közvetlen energiaközlés során az izzó fűtőtest sugárzással ad le energiát. Ez a
hősugárzás a légtéren áthaladva eléri az élelmiszer felületét. A felület felmelegedése nagyon intenzív és barnuláshoz vezet. Ezt a módszert alkalmazza a sütőben való grillezés.
A közvetlen energiaközlés másik eljárása a mikrohullámú készülékben való főzés. Itt a hő
közvetlenül – az elektromos energia átalakulásával - az élelmiszerben keletkezik. Az
elektromágneses hullámok behatolnak az élelmiszerbe, az anyag különböző mélységeibe, és pl. a vízmolekulákat kimozdítják nyugalmi állapotukból az elektromos mező gyorsan és folyamatosan változó irányába. Ennek a molekuláris mozgásnak a következménye a hő. Az energiaközlés ilyen formája a mikrohullámú készülékekben történik. A mikrohullámú készülékekben az élelmiszerek belsejének a felmelegedése szintén hővezetéssel történik.
Az élelmiszereknek az ételkészítéshez szükséges felmelegítése a háztartásokban túlnyomórészt háztartási nagykészülékekben (sütőben, főzőlapon) történik. A sütők-
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be beépített mikrohullámmal vagy gőzzel történő energiaközlés egyre növekvő érdeklődésnek örvend.
A főzőközeg és a főzés eljárásának egymáshoz rendelése
Az egyes főzési eljárásokhoz különböző, az energiaközléshez szükséges közegeket, valamint speciális hőmérséklet tartományokat lehet hozzárendelni.
Főzési eljárások és azok jellemzői
A legfontosabb főzési eljárásokról illetve azok összefüggéseiről nyújt áttekintést a 4-2.
ábra.
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Eljárás/módszer Hőátvitel

Hőmérséklet
°C

közege

módja

Főzés

víz

vezetés+konvekció

párolás

víz + gőz

vezetés+konvekció+konden- 100
záció

víz / gőz

vezetés+konvekció+konden- 100>75
záció

Főzési
mány

tarto-

100

gőzölés (nedves áramló ned- kondenzáció+konvekció
levegőben)
ves levegő

75<100

gőzölés

100-120

telített gőz

kondenzáció+konvekció

Sütési
mány

tarto-

Hosszú
sütés

idejű zsiradék, le- vezetés + konvekció
vegő; (víz)

200>100

rövid idejű sü- zsiradék
vezetés + konvekció
tés
és/vagy áramló levegő

220-250

alacsony
mérsékletű
tés

60-100

hő- zsiradék+
konvekció + vezetés
sü- áramló levegő

grillezés

levegő

sugárzás +
konvekció

sütés

levegő

konvekció + sugárzás

fritírozás

zsiradék, olaj vezetés + konvekció

Sütési
mány

vezetés

+ 250-350

tarto-

220-250
160-200

Egyéb
főzés
magas nincs
frekvencián
(mikrohullám)

nagyfrekvenciájú energia

max. 100
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Az élelmiszerkészítéshez használt készülékek a háztartásokban
Az élelmiszereket a háztartásokban különböző hőforrásokkal ellátott, különböző
kialakítású és felszereltségű készülékekben főzik, hűtik, vagy fagyasztva tárolják. Ez a
fejezet a készülékek műszaki szempontjait foglalja össze.
A háztartási készülékek kialakítása és elhelyezési lehetőségei
A háztartási készülékek kialakításuk szerint lehetnek különálló és beépített készülékek (alsó beépítésű vagy oszlop elrendezés). A különálló készülékek elvileg bárhol
elhelyezhetők, ahol a biztonságos üzemeltetés műszaki feltételei biztosíthatóak. A beépített készülékek a hozzá tartozó bútorral együtt egy egységet képeznek. Ezek lehetnek
alsó beépítésűek, vagy oszlopszerűen beépíthetőek. Ezek az elrendezések az ételkészítéshez szükséges háztartási nagyberendezésekre, valamint a hűtő- és fagyasztókészülékekre is érvényesek.
A tárolás és raktározás berendezései a háztartásokban
Az élelmiszerek tápanyagértéke megőrzésének alapfeltétele az élelmiszerek helyes tárolása. Hűtéssel és fagyasztással az élelmiszerek minősége és frissessége hoszszabb ideig biztosítható. A háztartások 98%-ában a hűtőgépek az élelmiszerek rövid távú
tárolására szolgálnak 0-15 oC fokig terjedő hőmérséklet tartományban. A hűtőszekrények
egy része fagyasztóval ellátott. A fagyasztórész lehetőséget biztosít az élelmiszerek fagyott állapotban való tárolására. A csillagok száma a következő hőmérséklet szinteket
jelöli: -6 oC-tól (*), -12 oC (**), -18 oC (*** vagy ****). Az összes fagyasztó rekeszben lehetőség van a fagyasztott termékek tárolására; a csillagok száma a tárolás időtartamát jelöli
(*: egy hétig, **: három hétig, *** vagy ****: több hónapig). Az élelmiszerek lefagyasztása
csak 4 csillagos (****) fagyasztórészben lehetséges. Mélyhűtő résszel ellátott hűtőszekrény beszerzése akkor célszerű, ha a háztartásban különálló fagyasztókészülék nem áll
rendelkezésre, vagy ez a konyhától nagyobb távolságra található (pl. a pincében), így a
felhasználó a fagyasztószekrényig tartó hosszú utat megtakaríthatja.
A hűtőtérben különböző hőmérsékleti zónák alakulnak ki, mivel a mélyhűtő részen, azaz a hőelvonás helyén a hideg levegő a nagyobb sűrűség miatt lesüllyed, a meleg levegő pedig felemelkedik. Ezáltal a levegő természetes körforgása, levegő-cirkuláció
alakul ki. Ma már léteznek dinamikus hűtésű készülékek. Ezeknek a berendezéseknek a
hűtőterében az egyenletes hőmérséklet-elosztást ventilátor biztosítja. Statikus hűtés esetében az élelmiszereket hőmérsékletigényük alapján a megfelelő hőmérsékleti zónában
kell elhelyezni, míg a dinamikus hűtésnél az élelmiszerek elhelyezése tetszőleges.
A hűtőgépek felépítése lehet:
- egyterű,
- hűtő/fagyasztótér kombinációja (hűtő és fagyasztótérrel ellátott)
- háromzónás/háromterű,
- hűtőtér, fagyasztótér és frissen-tartó zóna (= hidegebb mint a hűtőrész; pl. gyümölcsök vagy zöldség tárolására alkalmas),
- vagy hűtőtér, fagyasztótér és úgynevezett pincezóna (= melegebb mint a hűtőtér;
a burgonya és italok tárolására alkalmas),
- illetve négyzónás/négyterű (hűtőtér, fagyasztótér, frissen-tartó zóna, pincezóna).
A háztartások 69 %-ában van fagyasztókészülék. A fagyasztó-berendezések az
élelmiszerek lefagyasztására, és legalább –18 oC (****) hőmérsékleten hosszú távú tárolására szolgálnak. A fagyasztókészülékek lehetnek fagyasztó szekrények vagy fagyasztó
ládák. Hűtő/fagyasztó kombinációról beszélünk az olyan fagyasztó szekrények esetében,
amelyekben a fagyasztó rész mellett külön hűtőtér is található. A fagyasztószekrények a
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hűtőgépekhez hasonlóan lehetnek: álló, alsó beépítésű vagy bútorba beépíthető készülékek.
A fagyasztókészülékek hőmérsékletét a hűtőgépekhez hasonlóan hőmérsékletszabályzó felügyeli. Nagyobb mennyiségű élelmiszerek lefagyasztásánál a hőmérsékletszabályozás funkció áthidalható. Ekkor a kompresszor tartós üzemmódban működik.
A kezelőlámpánál található a hőmérsékletválasztó gomb, a bekapcsoló gomb, a
tartós üzemmód bekapcsoló-gombja, illetve az ellenőrző kijelző. A lámpás kezelőgombok
segítségével a normál üzemmód (zöld), a tartós üzemre való átkapcsolás (sárga) és a
kedvezőtlen hőmérséklet-emelkedés (piros) optikailag felismerhető, megkülönböztethető.
A fagyasztó berendezések általában kézi leolvasztásúak. Ekkor a készüléket előzetesen ki kell üríteni. Ma már vannak automatikus leolvasztású fagyasztókészülékek,
amelyeket keringetett levegős hűtőrendszerű vagy No-Frost rendszerű berendezésnek
hívnak. Ezeknél a fagyasztó (azaz a hűtő) és a ventilátor a belső téren kívül kerül elhelyezésre. A levegő a készülék belső teréből ventilátor segítségével csatornarendszeren
keresztül jut a párologtatóhoz, ott lehűl, kondenzálódik, azaz a nedvesség eltávozik, és
végezetül visszakerül a belső térbe. A rendszer használata, mivel ez már nem kézi leolvasztású, több áramot fogyaszt.
Sütő-főző és egyéb hőelőállító berendezések a háztartásokban
A háztartásokban az ételek elkészítéséhez az alábbi berendezések állnak rendelkezésre:
- főzőlapok,
- sütők,
- kemencék,
- gőzfőző készülékek,
- grillező készülékek,
- mikrohullámú készülékek.
Energiaforrásként földgáz, PB gáz, szén vagy áram használható. A különböző előkészületi- és utómunkálatokhoz használatos háztartási kiskészülékek kézi vagy elektromos
üzemeltetésűek. A hőátadást biztosító kisberendezések általában elektromos fűtésűek. A
széles kínálat a cumisüveg melegítőtől az elektromos palacsintasütőig kb. hatvan különböző készüléket foglal magába. A statisztikák szerint minden háztartásban kb. 10 háztartási kiskészülék található (motorikus vagy termikus kiskészülék).
A háztartásokban az ételkészítéshez leggyakrabban használt készülékek
A tűzhelyek között megkülönböztetünk elektromos főzőlapokat, elektromos/gázfőző felületű, vagy gáztűzhelyeket.
A hőátvitel ezeknél a következőképpen történik:
- az elektromos főzőlapoknál hővezetéssel,
- az elektromos/gáz főzőfelületeknél hővezetéssel és hősugárzással,
- a gáztűzhelyeknél hősugárzással és áramlással.
Az elektromos főzőlapok látható része öntöttvasból (szürkeöntvény) áll és síkesztergált. A főzőlap alsó részén mély árkokat, hornyokat képeztek ki, ebbe ágyazzák be a
kerámiaszigetelő masszával körbevett krómnikkel vezetékből álló fűtőtestet. Ezeket három méretben (14,5 cm, 18 cm, 22 cm-es átmérő) építik be a vázba, és a szabványelőírások alapján 1000, 1500 és 2000 W teljesítményt biztosítanak. Megkülönböztetünk
normál, gyors- és automatikus főzőlapokat. A gyorsfőzőlapok teljesítménye nagyobb a
normál főzőlapokénál. Az automatikus főzőlapoknál a felfőzésről a folyamatos főzési tartományra való átkapcsolás automatikusan történik, így a felhasználónak nem kell odafigyelnie az átkapcsolás időpontjára.
Elekromos/gáz főzőfelület alatt alulról fűtött, üvegkerámia lappal fedett főzőfelületeket értünk. Az üvegkerámia felületek rendkívül ütésállóak és nem érzékenyek a hőmérsékletváltozásra. A maradék-hő kijelző 60 oC alatt kikapcsol/kialszik. A kerámialapos tűzhelyeknél csak sík aljú főzőedények használata célszerű. A felfűtéshez, sugárzáshoz fűtőtesteket, gáz infravörös sugárzású égőket és egyre növekvő mértékben halogén sugár-
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zókat használnak, ill. indukciós módszert alkalmaznak. A főzőfelület/zóna átmérőjére és
teljesítményére vonatkozó szabványelőírás nincsen.
A sugárzásos fűtőtestek szabadon sugárzó, csigavonalban feltekert elektromos
fűtővezetékek, amelyeket egy kerámiaszálas formatestbe vagy szigtelőrétegre préselnek,
és hőszigetelő lemezformában helyeznek el. Ezek különböző méretben (14,5 cm, 18 cm,
21 cm, 22 cm-es átmérő) és teljesítményben készülnek.
A gáz-infravörössugárzó égők olyan kerámiaégők, amelyek az előkevert gázlevegő keveréket mikro-lángokban égetik el. Az égők formája és teljesítménye a főzőfelülettől függ. Az égők hőmérsékletét az üvegkerámia termikus ellenállás-pontjához igazítják
(kb. 700 oC). Az égő hősugárzást (infravörös) ad le, amit az edény aljához az üvegkerámia közvetít.
A halogénsugárzó tulajdonképpen egy kvarc üvegcső, amelybe egy vékony wolfram szálat feszítenek. A wolfram vezeték gáz halmazállapotú halogén elegyben található.
A kvarc üvegcsövet a sugárzásos fűtőtesthez hasonlóan különböző méretekben építik be
az üvegkerámia fűtő-főző felületbe.
Az induktívan fűtött főzőfelületek rézvezeték tekercseket tartalmaznak, amelyen
üzem közben nagy frekvenciájú váltóáram folyik keresztül. Ezáltal mágneses váltóáramú
tér keletkezik, amely az edény talprészének belsejében elektromos örvényáramokat hoz
létre. Ennek előfeltétele a mágnesezhető anyagok alkalmazása az edények aljában (ferromágneses alapanyagok). Ha a főzőlapon nem található edény, nincs áramlás sem.
Mindegyik főzőlap könnyen tisztítható, mivel az üvegkerámia lapnak teljesen sík
a felülete.
A gáztűzhelyek égői 1,0 kW (főző vagy miniégő) és 2,7 kW (erős égők) közötti
teljesítménytartományban fokozatmentesen szabályozhatók. Minden égőfejnek külön
gyújtásbiztosítása van. A gázlángnak mindig az edény talpa alatt kell lennie, mivel a láng
szegélyén van a legnagyobb hőmérséklet (1500-1700 °C). A gáztűzhelyeknél a gázláng
primer levegővel (a láng kilépése előtt keverik az égőkben) és szekunder (az égőfejből a
láng kilépése után a környezeti levegőből származó) levegővel ég. Az égőfejek leszerelhetőek és könnyen tisztíthatók (4-3. ábra).
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A sütők a fűtési módjuk szerint lehetnek:
- felső és alsófűtésű sütők (elektromos, gáz és szén),
- légkeveréses sütők (elektromos és gáz),
- kombinált változatú sütők (elektromos, gáz),
- sütők integrált mikrohullámú résszel,
- elektromos sütők integrált gőzrendszerrel (elektromos, gáz és víz).
Az energiaátvitel sugárzással és konvekcióval (áramlás) történik. Sugárzásos fűtés esetén (felső vagy alsó fűtés) a sütés csak egy szinten történhet. A hőmérséklet 30
°C és 300 °C között van.
A konvekciós sütőkben (lég- vagy gőzkeveréses) a felmelegített levegőt egy ventilátor oszlatja szét egyenletesen a sütőtérben. Ebben egyidejűleg akár 2 vagy 4 szinten
is süthetünk az ízek és a szagok keveredése nélkül. A hagyományos fűtéshez képest 2030 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletet választhatunk, ezáltal energia-megtakarítás érhető
el (4-4. ábra).

A kombinált sütők gyakran tartalmaznak grillező részt (infravörös sugárzású grill,
elektromosan vagy gázzal fűtött). 2-4,8 kW teljesítménnyel körülbelül 800 °C-os grillezési
hőmérséklet érhető el. A kombinációs sütőknél lehetőség van sugárzásos grillezésre,
forgó nyársas grillezésre és légkeveréses grillezésre.
A beépített mikrohullámú résszel rendelkező sütők a többi sütési folyamattal
kombinálható, gyorsabb főzést vagy sütést tesznek lehetővé, de az így készült ételek
tápértéke a szakértők körében vitatott.
A beépített gőzkeveréses sütőknél lehetőség nyílik kímélő, gyors párolásra, gőzben való, illetve gőz nélküli sütésre. A gőzben történő főzés energiatakarékos és biztosítja a tápanyagok megtartását.
Ezekhez a készülékekhez számos kiegészítő berendezés csatlakoztatható. Ezek
lehetnek az ún. sütőkocsik, időkapcsoló automatika, sütőautomatika, étel termométerek,
hőmérők, valamint az elektromos készülékek gyújtó és kikapcsoló automatikája.
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Környezettudatos és energiatakarékos eljárások a háztartásokban
Az energiafogyasztás alakulása a háztartásokban
A kereskedelemben kínált háztartási eszközök sokfélesége ellenére az energiafogyasztás növekedése visszaszorult. Ez a tény többek között az alábbiaknak köszönhető:
- a készülékek fejlettebb műszaki kialakítása,
- megváltozott fogyasztási szokások, és a háztartások megváltozott helyzete,
- piactelítési tendenciák (a legtöbb készüléknél).
A háztartásokban felhasznált energiamennyiség ételkészítésre eső aránya (sütés, hűtés,
fagyasztás) kicsi az összes energia-fogyasztással (közlekedés, fűtés, melegvíz) összehasonlítva. Az energiagazdasági vizsgálatok szerint egy 4 személyes háztartásban csupán a főzésre évente átlagosan 400 kWh energiát használnak fel, ez a háztartások áramfogyasztásának kb. 10%-a.
Energia megtakarítási lehetőségek a konyhában
•
•

•

•
•
•
•

•
•

A tűzhelyek, sütők energiafelhasználása a jobb készüléktechnikával és az átgondolt használattal csökkenthető.
A készülékre vonatkozó technikai javítások a következők:
a sütők szigetelésének növelése jobb ajtótömítéssel,
a hőhidak és az energiaveszteségek csökkentése,
az ajtók hővisszaverő réteggel való ellátása vagy többrétegű üvegezés,
energiatakarékos fűtés pl. forrólevegő.
Az energiafelhasználás optimálisabb lehet azáltal, hogy ha:
meleg ételt nem teszünk a hűtőbe, meg kell várni, amíg kihűl,
rátesszük a fedőt a fazékra, ha feltesszük főni az ételt,
a sütőket csak akkor fűtjük fel előre, amikor feltétlenül szükséges.
a sütő jobb kihasználására törekszünk több szint használatával,
az ajtók nyitásának gyakoriságát csökkentjük,
mikrohullámmal vagy gőzzel kombinált üzemmódot használunk,
törekszünk a maradék hő kihasználására, azaz kb. 10 perccel a sütési folyamat
vége előtt kikapcsoljuk a sütőt,
a kisebb mennyiségű ételeket edényben vagy serpenyőben készítjük,
vásárlás előtt informálódjunk a készülékek változatai felől.
A főzőlapokra hasonló megfontolások érvényesek.
Műszaki javítások lehetnek:
a főzőlapoknál:
finomérzékelős teljesítményszabályozás,
szabályozott automatika önálló teljesítménycsökkentéssel
az üvegkerámia főzőlapoknál:
jobb szigetelőanyagok,
az üvegkerámia jobb transzmissziója,
a felfőzési idő lecsökkentése a halogén fűtésnél,
elektronikus finomérzékelős teljesítményszabályozás,
edényfelismerés,
kétkörös kivitelű főzőzónák,
szabályozott automatika önálló visszakapcsolással.
A gázégőknél
az égő jobb kialakítása,
az égőgázok jobb terelése.
Az átgondolt energiafelhasználás elérhető:
a megfelelő méretű és típusú főzőedény kiválasztásával,
sík aljú, a DIN szabvány által jó minőségűnek minősített főzőedény használatával,
jól záródó fedők használatával,
a vízmennyiség csökkentésével (azaz főzés kevés folyadékkal).
folyamatos főzésnél a teljesítmény csökkentésével vagy a berendezés kikapcsolásával,
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a maradékhő kihasználásával,
gyors főzőedények használatával a hosszú főzési időre számot tartó fogások
főzésénél,
a gázégőknél a gyújtóberendezések és égésbiztosítók tisztántartásával,
kis mennyiségekhez a mikrohullámú berendezések használatával.
A hűtő és fagyasztó berendezések energiafogyasztása a fejlettebb technikájú berendezésekkel és átgondolt használattal csökkenthető.
A berendezések energetikailag a következő módon javíthatók:
megerősített és javított szigetelés,
a kompresszor fajlagos hűtőteljesítményének javítása a nagyobb motorhatásfokkal,
a hűtőkészülékeknél lemondás a leolvasztó fűtésről,
a nagyobb hőmérsékletű rekeszek használata (frissen tartó zóna),
jobb levegő cirkuláció,
elektronikus hőmérsékletszabályozás.
A meglévő készülékek használatánál a következőkre kell odafigyelni:
a készülékeket hűvös térben helyezzük el, ne állítsuk gáztűzhely, fűtőtest közelébe vagy napsugárzásnak kitett helyre,
ügyeljünk arra, hogy az ajtók jól záródjanak,
a hűtőberendezéseket időben olvasszuk le,
a szellőzőrácsról időnként távolítsuk el a port, és mindig tartsuk szabadon,
a tárolási és a fagyasztó hőmérséklet megfelelően legyen beállítva,
az élelmiszereket csak kihűlt állapotban helyezzük a hűtőbe,
a hűtőkészülékbe csak jól becsomagolt vagy lefedett élelmiszert tegyünk,
tartózkodjunk a hűtő és fagyasztó ajtajának gyakori és hosszú kinyitásától,
a fagyasztóból kivett, kiolvasztandó ételt helyezzük át a hűtőszekrénybe,
a készüléket csak szilárd és sík talapzatra állítsuk,
a vásárlás előtt tájékozódjunk a készülékkombinációkról, és a készülékek kialakításáról,
Ha fagyasztó berendezés is rendelkezésre áll, akkor célszerű fagyasztó nélküli hűtőszekrényt beszerezni.

Összefoglalás
Manapság mindannyian egészségesen szeretnénk táplálkozni, de ezzel
egyidőben jót is akarunk enni. Az ételt azonban gyorsan és nem nagy munka ráfordítással szeretnénk elkészíteni. További szempont a takarékos energiafogyasztás.
A fogyasztóknak, felhasználóknak egy készülék megvásárlása előtti döntésnél az
alábbi átgondolásokat kell tenniük:
mekkora a készülék szükséges mérete és milyen típusú készülékre van szükség,
előreláthatóan hová kerül a berendezés,
milyen kialakítású készülékre van szükség,
előreláthatólag milyen módon használják a készüléket,
hogyan alakulnak a beszerzési és az üzemeltetési költségek,
és a lehetséges készülékek energiafelhasználásának összehasonlítása eredményeként melyik készülék ígérkezik a leggazdaságosabbnak.
Lehetséges forgatókönyv a tanulási egységhez
Téma: Különböző főzési eljárások energiafogyasztása.
I. fázis: A tanulókkal megbeszélni, hogy milyen különböző főzési eljárásokat fogunk vizsgálni. A tanulók érdeklődését a saját háztartásukon belül használt eljárások megfigyelésével kelthetjük fel, azaz állítsák össze az otthon fellelhető, ételkészítéshez használatos
háztartási készülékek és az alkalmazott főzési eljárások listáját. Együttesen dolgozzuk ki,
hogy milyen összehasonlítható körülményeket veszünk figyelembe az értékeléshez. Például a felfőzési, folyamatos főzési, illetve a teljes főzési időtartam átlagai, valamint a különböző technikák adott energiaszükségletei. Például a burgonya főzéséhez a következő
kísérleteket lehet előkészíteni:
• a burgonya főzése vízben jó minőségű rozsdamentes edényben, jól záródó fedővel,
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• főzés az előzőekben felsoroltak alapján, de fedő nélkül,
• főzés az előzőek alapján fedővel, de plusz 1-2 csésze víz hozzáadásával,
• illetve főzés gőznyomású főzőedényben.
Ezt a négy főzési eljárást az iskola felszereltségétől függően különböző főzőhelyeken normál főzőlapon, üvegkerámia főzőlapon, különböző fűtési rendszerekkel, indukciós
tűzhelyen, vagy gáztűzhelyen - el lehet végezni. A pontos kísérleti feltételeket, mint például a burgonya fajtája és mennyisége, valamint a kiinduló hőmérséklet közösen állapítsuk meg. Az I. fázis a kísérletek módjának és számának eldöntésével, valamint a hozzá
tartozó csoportbeosztások eldöntésével végződik.
II. fázis: Az előzőekben megbeszélt kísérletek elvégzése párhuzamosan. Az energiafogyasztás és a főzési idő megállapításához szükség van mérőkészülékekre. Példaként
vegyünk 1,5 kg burgonyát. A főzéshez használjunk 20 cm átmérőjű jó minőségű rozsdamentes edényt, illetve gőznyomású főzőedényt.
A kísérleteknek jó és összehasonlítható eredményeket kell megcélozniuk. Ennek
érdekében alakítsunk ki előzetesen egy közösen kifejlesztett kísérleti jegyzőkönyvet,
amely majd minden feltételről és eredményről felvilágosítást ad.
Az alkalmazott élelmiszereknek azonos adagból kell származniuk, hogy az élelmiszerek természettől függő különbözőségeit lehetőség szerint kiküszöbölhessük. A receptekben megadott feltételeket be kell tartani (ezek a mennyiség, az előkezelés, hőmérséklet), a kísérleteknél mindig hideg, (azaz környezeti hőmérsékletű) főzőlap legyen a
kiindulás. A szomszédos főzőlapokat ezzel egy időben nem szabad üzembe helyezni. Az
előkísérletben meghatározható az az optimális időpont, amelynél az energia-áramlást
teljesen vagy részben vissza kell tartani. Ha nem megfelelő az eredmény, a kísérletet
nagyobb és alacsonyabb beállításokkal meg kell ismételni az eredmény javítása érdekében. Ételenként három kísérletet célszerű végezni: amennyiben az első és a második
kísérlet ugyanazt az eredményt adja (maximális eltérés 5%) a harmadik kísérletről le lehet mondani.
A szükséges energiát a számlálóról olvashatjuk le, ehhez a számláló állását a kísérlet kezdetén és végén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A gázfogyasztás átszámításához a fűtőértéket használjuk, amely a gázszolgáltató társaságok éves számláján/elszámolásán átszámítási faktorként található meg (kb. 34 MJ/m3).
III. fázis: A kísérleteket közösen értékeljük ki, ennek során rangsort készíthetünk a legalacsonyabb energiafogyasztás, a legalacsonyabb időfelhasználás és a legjobb íz alapján. A kiértékelés során adjuk meg:
- a felfőzés időtartamát és energiafogyasztását, ugyanezt az állandó teljes folyamatra
vonatkozóan,
- a termékek minőségét (íz, összetétel, szag, állag),
- a főzés végén még jelenlévő víz mennyiségét,
- és egyéb különös jellemzőket.
Végezetül értékeljük és indokoljuk meg a kapott információkat. Itt fontos megállapítani,
hogy az energiafogyasztás döntően a felhasznált víz mennyiségétől függ. Szintén fontos
szerepet játszik a főzési eljárás, azaz, hogy milyen tűzhelyen, milyen edényben főzik az
ételt.
IV. fázis: A téma feldolgozása folytatódhat projekt formájában, képek, kollázsok, grafikák,
tárgyak kiállításával, iskolai vagy osztályversenyekkel. Ebben az összefüggésben a téma
szakmailag átfogó feldolgozása rendkívül előnyös, mivel a témára a legkülönbözőbb
szemszögekből világít rá, és ezáltal az jobban érthetővé válik.
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Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához)
Gondoltad volna, hogy egy átlagos háztartásban felhasznált összes energiának 8 %-a
fordítódik főzésre?
Milyen típusú energiahordozót használtok főzésre? (húzd alá)
áram
földgáz PB (palackos)gáz egyéb ………………….
Tudtad-e, hogy a fedő nélküli főzés akár 3-4-szer annyi energiát igényel, mint fedővel?
Érdemes a sütő, elektromos főzőlap, edény tartalék-hőjét kihasználni! Mielőtt az étel teljesen elkészülne, néhány perccel előbb lezárhatjuk a sütőt, főzőlapot, az étel a maradék
hőn is elkészül. A tartalék-hő kihasználható hideg ételek felmelegítésére is.
Figyeld meg, mennyi ideig főztök átlagosan egy nap?
Mennyi ideig van bekapcsolva a tűzhely?
1 lapon 2 lapon 3 lapon … lapon
hétköznap

sütőben

… óra

… óra

… óra

… óra

… óra

… óra

…. óra

… óra

… óra

… óra

A megfigyelés dátuma:
……………………………..
hétvégén
A megfigyelés dátuma:
……………………………..
Hűtés, fagyasztás
A hűtő egyike azoknak a háztartási berendezéseknek, amelyek általában bekapcsolt állapotban tartunk, és automatikusan működik. A hűtőgép egy háztartásban a
villamosenergia-fogyasztás akár 30 %-át is jelentheti!
Van-e és milyen a hűtőtök, fagyasztótok?
típusa (húzd alá)
Hűtő

egyajtós

kétajtós

Fagyasztó

szekrény

láda

Hány literes?

csillagok száma

………. l

………….

………. l

…………..

A hűtő befogadó méretét literben adják meg. A csillagjelzés a maximális hűtőteljesítményre utal, minél nagyobb a csillagok száma, annál hidegebbet tud biztosítani a hűtő
ill. a fagyasztó.

Célszerű a hűtőt/fagyasztót a hőforrásoktól minél távolabb elhelyezni, ne melegítsük feleslegesen a környezetét, mert a hűtés így még több energiát igényel.
Hol helyezkedik el a hűtőtök és fagyasztótok? (húzd alá)
tűzhely közelében

tűzhelytől távol

Jelentős energiamegtakarítást érhetsz el, ha odafigyelsz a hűtő használatára! Az
ajtó minden egyes kinyitásával meleg áramlik a hűtő/fagyasztótérbe, ezt energiafelhasználás árán kell a gépnek újra lehűtenie. Ugye azt már mondani sem kell, hogy annál jobb,
minél rövidebb ideig tartod nyitva a hűtő/fagyasztó ajtaját!!!
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Becsüld meg naponta hányszor nyitjátok ki a hűtőt/fagyasztót:

Hűtő
Fagyasztó

Hétköznap
A megfigyelés dátuma: ……………..

Hétvégén
A megfigyelés dátuma: ……………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Egyéb konyhai berendezések
Van-e mikrohullámú berendezésetek? (húzd alá)
Mekkora a teljesítménye? …………………. W

igen

nem

Figyeld meg és készíts felmérést arról, hogy egy hétvégén hányszor hány percet használjátok!
összesen: ………………….. perc
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Háztartási berendezések
A háztartásokban nagyszámú gépi berendezés áll rendelkezésre, amelyek segítenek munkát és időt megtakarítani, de mindamellett energiát és nyersanyagot fogyasztanak.
A háztartási berendezéseket az ételkészítés és tárolás, a tisztítás, az edénytisztítás, a felülettisztítás, a testápolás területén valamint egyéb területeken, mint a közlekedés, az audio, a
videó, az irodai munkák, a telekommunikáció és szabadidő területén használjuk.
A háztartási berendezések túlnyomórészt elektromos üzeműek. A vendéglátóipari
konyhákban és a nagymosodákban a mosó- és mosogató-berendezések energiaellátása a
központi melegvíz- vagy fűtőgőz-ellátórendszerhez csatlakoztatva történik.
Az utóbbi 15 évben nagy mértékű villamosenergia és víz megtakarítás volt tapasztalható a háztartások mosó- és mosogatógépeinél. A megtakarítások általában a berendezések beépített programjaiból adódtak, és a megtakarítás a készülékek típusaitól függött,
melyeket technikai újításokkal, újdonságokkal értek el a gyártók. A jobb készüléktechnika
által biztosított megtakarítások mellett a fogyasztónak is fontos szerepe van ezek kiaknázásában és további lehetőségek is adódnak a fogyasztói szokások ésszerű megváltoztatásával.
Mosás
Ma már a magyar háztartások 92 százalékában van mosógép. A háztartás méretétől, az ott élők életmódjától, szokásaitól és tevékenységeitől függően különböző mennyiségű
és összetételű mosnivaló (szennyes ruha) gyűlik össze. A szennyes különböző összetétele
eltérő követelményeket állít a mosóprogramokkal szemben. A ruhákon a kezelésre vonatkozó ismertető jelek szimbólumai megkönnyítik a helyes mosóprogram és a megfelelő hőmérséklet megválasztását. A háztartásokban a mosógépek fűtése rendszerint elektromos energiával történik. Egyes mosógépek azonban kiegészítő melegvíz-csatlakozással vannak ellátva, melynek használata energetikai szempontból akkor célszerű, ha rendelkezésre áll a
rendszerint primer energiával üzemeltetett központi melegvízellátás.
Mosási tényezők
A mosási folyamatban szerepet játszó tényezők: mechanikai tényezők, hőmérséklet,
kémiai tényezők, idő és víz. A mechanikai-, és kémiai tényezőket, valamint a hőmérsékletet
az energia gyűjtőfogalmában foglalhatjuk össze. Beszélhetünk mechanikai, termikus és kémiailag kötött energiáról, amelyeknek együttesen bizonyos ideig hatniuk kell annak érdekében, hogy a szövetekből/anyagokból a szennyeződés kioldódjon a mosóoldatba. Energetikai
szempontból érthető, hogy a három faktor – mechanikai, hőmérsékleti és kémiai tényező –
egymással bizonyos mértékig helyettesíthető. Például az előmosás kiváltható több mosószerrel, azaz erősebb vegyi anyaggal, vagy hosszabb ideig tartó (pl. egész éjszakán keresztül) alacsonyabb hőmérsékletű beáztatással. Ebben a víz központi szerepet játszik. A víz
benedvesíti a textilszövetet, oldja a mosószert, szállítja a szennyező-anyagot, közvetíti a
termikus energiát, és mechanikus hatást gyakorol az anyagra.
Mechanikai hatás
Mechanikai hatás alatt a mosásnál a szennyes ruhák és a lúgos oldószer (szakmai
nyelvezet szerint flotta) ellentétes mozgását értjük. Ez a definíció a kézi mosásra is érvényes. A mosógépben mechanikus energiát közlünk a dobszerkezeten (a továbbító-bordák
magassága és száma), a dobfordulatszámon, az időfaktoron és a flottaarányon keresztül.
Emellett jelentős szerepet játszik a mosógép töltésaránya (gépterhelése). A mechanikai
energia különösen a mosógépbe helyezett szövet kopásáért, foszlásáért lehet felelős. Ezért
az érzékeny szöveteket (anyagokat) csak olyan programokkal szabad mosni, amely csökkentett mechanikai munkát végez. Ez elérhető a dobban a vízszint megnövelésével (a flottaarány megváltoztatásával) és a dob működési idejének lecsökkentésével a hosszabb nyugalmi állapot javára.
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Hőmérséklet
A mosógép energiafogyasztásának legnagyobb része a szennyes és a flotta felmelegítésére fordítódik. A háztartások mosógépei elektromos fűtésűek. Egyes mosógépek
azonban kiegészítő melegvíz-csatlakozással vannak ellátva, ami lehetővé tesz más energiafelhasználást is. A korszerűbb mosószerek kifejlesztése és a gyakoribb fehérnemű-váltások
következtében a legtöbb esetben lemondhatunk a klasszikus főzőmosásról (95 °C) az alacsonyabb hőmérsékleten való mosás javára (60 °C). A mosáshigiénia és tisztaság szempontjából hasonló eredményt érhetünk el. Még az ún. főzőmosás-programok is alig érik el a
90-95 °C hőmérsékletet, de ezt is csak rövid időre (kb. 1-2 perc).
Az újabb mosógépek rendszerint rendelkeznek olyan kiegészítő energiatakarékos
programmal, amely csekély és normál szennyezettségnél is egyaránt alkalmazható. A fogyasztói szokások megváltozása, mint pl. a gyakoribb fehérneműváltás, és ezáltal a ruhaneműk kisebb mértékű elszennyeződése, valamint a szintetikus szálakból készült ruhaneműk az alacsonyabb mosási hőmérséklet alkalmazását teszik lehetővé. Az 5.1 ábrán jól látható, hogy a mosási hőmérséklet csökkentésével jelentős energia-megtakarítás érhető el.
Kémiai tényező
A vízben oldott mosószer számos feladatot lát el, ami különböző kombinációban a
különböző anyagok tisztítását teszi lehetővé. A mosószer összetevői a mosószer csomagolásán vannak feltüntetve. A mosószer mennyisége igazodik a szennyezettség mértékéhez
és a víz keménységéhez. Az adagolási útmutató a mosószer csomagolásán látható, a víz
keménységéről a helyi vízművek adnak felvilágosítást.
Idő
Minden tényező hatásának kifejtéséhez szükség van bizonyos időre. Az energiatakarékos programok a főmosás hőmérsékletének csökkentését az utómosás hosszabb idejével (=a kiválasztott hőmérséklet elérése utáni idő) egyenlítik ki. A hőmérséklet a hosszabb
behatási idő javára csökkenthető. Ez jelentős energia-megtakarításhoz vezet (5-1. ábra).

Víz
A flotta (a víz és a mosószer összessége) két részből áll, nevezetesen a kötött és a
szabad flottából. A mosógép energiafogyasztásának csökkentésében a víz mennyisége
ugyanolyan döntő, mint annak hőmérséklete. Ezért az ipar a mosógépek vízfogyasztásának
csökkentésére törekedett, mivel ezzel egyidejűleg energiacsökkenés is fellép. Azonban minél kevesebb víz van jelen a mosógépben, annál nehezebb a szövetből a szennyeződéseket
a flottába eltávolítani. Ezért van szükség a kötött és a szabad flotta közötti folyamatos és
intenzív cserére. Ezt a korszerűbb berendezésekben – amelyeket a vízfogyasztás szempontjából optimalizáltak – azáltal javítják, hogy a dob mozgásához olyan kiegészítő rendszert szerelnek be, amely a flotta jobb átforgatását fölső permetezéssel javítja. Ezzel a vízmennyiség csökkenésének hatása nagyrészt kiegyenlítődik.
A közvetlen öblítésű, a permetező és a merítő-rendszerű mosógép-konstrukciók a
főmosásban alacsonyabb vízszintet és ezzel kisebb fogyasztást tesznek lehetővé.
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Mosóprogramok
Az alapprogram a főmosásból, három-öt öblítésből, valamint centrifugálásból áll. Az
előmosást a felhasználó kiegészítő programként választhatja. Az előmosásról rendszerint le
lehet mondani, amennyiben a ruhaneműk normál mértékben szennyeződtek. Ez megtehető
azért, mert ma a szennyes ruhák csak kismértékben szennyezettek, gyakoribb a fehérneműváltás, és a mosástechnika is javult az optimális berendezésekkel és a továbbfejlesztett mosószerekkel.
A szövet (anyag) típusoknak megfelelően további kiegészítő, differenciált mosóprogramok alkalmazására van szükség. Ezek közé tartozik a gyapjúprogram, a könnyen kezelhető ruhaneműk mosóprogramja és a finomruhaneműk mosóprogramja. Ezeknél a kímélő
programoknál a mosás csökkentett mechanikai munkával történik, ami csökkentett dobmozgással, kisebb töltéssel és nagyobb vízszinttel érhető el. Kiegyenlítésként azonban az ilyen
kímélő programoknál a nyugalmi fázis ideje hosszabb lesz, a ruha a temperált mosólúgban
hosszabb időt tölt el. A gyűrődés elkerülése érdekében a ruhák az utolsó öblítésnél részben
a vízben maradnak. A ruhák fellazításához szükség szerint rövid centrifugáló program választható. Ezek mellett vannak még egyéb programok, mint a keményítés vagy az áztatás.
Energia és vízfogyasztás
A mosógépek fogyasztását a termékismertető füzetben (rendszerint a prospektus
utolsó oldalán) adják meg a normál mosóprogramra vonatkoztatva (főzőprogram; 95 °C;
előmosás nélkül; névleges töltésnél). Ezek az értékek a mosógépek fejlesztése során jelentősen csökkentek. Az 5-2. ábra a mai mosógépek abszolút víz- és energiafogyasztásának
csökkenését mutatja egy korábbival összehasonlítva, normál programra vonatkozóan. Az
energiafogyasztás csökkentésére a gyártóktól függő lehetőségek mellett a felhasználónak is
van lehetősége a helyes szokások kialakításával.
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Felsorolunk néhány tanácsot a mosógépek energiatakarékos és környezettudatos
használatához:
- Olvassa el a kezelési útmutatót; fontos információkat tartalmazhat a program kiválasztásához és a megfelelő használathoz!
- Törekedjen az ajánlott ruhamennyiség összegyűjtésére!
- Vegye figyelembe a textíliák kezelési útmutató adatait!
- A mosószert a víz keménységének, a töltetnek és a szennyeződés fokának megfelelően
adagolja!
- A mosnivalók normál elszennyeződése esetén mondjon le az előmosásról!
- Mondjon le a főzőmosásról, válassza a 60 °C programot!
- A csekély mértékben szennyeződött mosnivalók mosásakor használja az energiatakarékos programot!
- Használja ki időkapcsolóval az éjszakai áramot, amennyiben ez lehetőségként kínálkozik!
- Vásárlás előtt hasonlítsa össze a különböző mosógépek fogyasztását a gyártók információja alapján!
- A mosó-szárítógépek használatakor ügyeljen a centrifuga nagy fordulatszámára (800nál több fordulat percenként)
- Vegye figyelembe az energiaellátó cégek és az energetikai szakemberek tanácsait!
Szárítás
A szárítás történhet mechanikus módon (azaz víztelenítés mechanikus energiával),
valamint termikus módon (azaz víztelenítés hőenergiával).
Mechanikus szárítás
A mechanikus szárítás az alábbi folyamatokat, eljárásokat foglalja magában: kinyomkodás, facsarás, centrifugálás. Ezekre az eljárásokra együttesen érvényes, hogy jelentősen kisebb az energiaszükséglete, mint a termikus szárítási eljárásoké. Ennek az az oka,
hogy a mechanikus szárításnál nem kell számolni a víz elpárologtatásához szükséges rendkívül nagy energia-bevitellel. A legjelentősebb mechanikus szárítási eljárás a centrifugálás.
Ez a legtöbb háztartásban beépített centrifugával ellátott automata mosógépekben történik.
Néhány háztartásban külön centrifugát használnak. A centrifugálás víztelenítő hatása a dobátmérőtől és a fordulatszámtól függ. Mivel a dobátmérő a berendezés mérete által korlátozott, a centrifugálás hatását rendszerint csak a fordulatszám növelésével lehet javítani. A
korszerű mosó automaták egészen 1600 ford/perces centrifugálási fordulatszámmal rendelkeznek, így a szövetekben a maradék nedvességet egész 45 %-ig csökkenthetik. Minél kisebb a maradék nedvesség mennyisége, annál nagyobb a szárítás energiafogyasztása.
Termikus szárítás
Szárítás szárítókötélen
A szárítókötélen való szárítás a legtermészetesebb termikus eljárás, melynél a környezeti levegő hőenergiájával, a nap és szél energiájának közvetlen kihasználásával következik be a szárítás. Ez az eljárás semmiféle végenergiát nem igényel. Ahol az időjárási feltételek és a helyi adottságok megengedik, célszerű szárítókötélen szárítani.
Szárítóberendezés
Ma már a magyar háztartásokban is egyre gyakrabban előfordul a szárítóberendezés. Ezek túlnyomórészt nagy háztartások vagy kisgyerekes háztartások. A ruhaszárító berendezéseket álló, vagy alsó beépítésű formában kínálják. Műszakilag megkülönböztetünk
szekrényes, illetve dobos szárítókat. A dobos szárítók lehetnek elszívó rendszerűek vagy
kondenzációs szárítók. A háztartások részére gyártott készülékek elektromosan üzemeltet-
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hetők. A nagy mosodákban a termikus szárító fűtésére igen gyakran használnak primer
energiát.
• Szekrényes szárító
A nedves ruhákat egy szekrényben függesztik fel és ebbe hideg, illetve igény szerint mérsékelten meleg levegőt áramoltatnak. Ehhez ventillátort használnak, amely rendszerint a helyiség levegőjét szívja be. Az elszívott levegőt csőcsatlakozáson keresztül kívülre, azaz a környezetbe vezetik. A szekrényes szárító nagy helyet igényel. A szárítandó ruhákat a szárító
kötélre kézzel kell felfüggeszteni. Az energiafogyasztás csak abban az esetben lesz alacsony, ha a szárításhoz a hideg környezeti levegőt kiegészítő fűtés nélkül vezetik be. Ebben
az esetben viszont a szárítás hosszabb időt igényel.
• Dobos szárító
Szellőztetős szárító
A helyiség levegőjét egy ventillátor szívja be, majd fűtőcsöveken vezeti keresztül, végül a
felmelegített levegőt a szárítandó ruhával teli dobba juttatja. A felmelegített levegő a ruhából
a nedvességet magába veszi és egy finom szűrőn majd a szellőzőcsatornán keresztül a környezetbe távozik.
Kondenzációs szárító
A meleg nedves levegő a szárítódob elhagyása után nem a környezetbe távozik, hanem egy
kondenzátorhoz kerül, ahol annak hideg felületén lecsapódik a nedvesség, így a levegő elveszti víztartalmát. A kondenzációs szárítók esetében a felülethűtés kiegészítő energiát igényel. A lehűtött és víztelenített levegő ismételten rendelkezésre áll a körforgásra. A kondenzálódott vizet összegyűjtik, és a szennyvízhálózatba vezetik.
A dobos szárító a levegő elektromos fűtése nélkül is üzemeltethető a szekrényes
szárítókhoz hasonlóan. Az energiafelhasználás ebben az esetben is alacsony, azonban a
szárítási idő jelentősen megnő.
Az előbbiekben ismertetett szárítók mellett létezik a szárítók egy különleges formája,
az úgynevezett mosó-szárító berendezés. Ezek a készülékek egy berendezésben egyesítik
a mosógépet, a centrifugát, illetve a termikus szárítást. A szárítók töltete rendszerint csak
feleakkora, mint a mosógépeké, így a mosás után a ruhát át kell tölteni, vagy pedig energiapazarló módon csak féltöltéssel kell mosni.
A korszerű szárítóknál a maradéknedvesség mennyiségét be lehet állítani, ezáltal a
felhasználó elkerülheti az energiaigényes szárítást, majd a vasaláshoz szükséges jelentős
belocsolást (szekrény-száraz, illetve vasalás-száraz).
Környezetkímélő és energiatakarékos kezelés
-

Már a szárító megvétele előtt célszerű az energiatakarékosságra gondolni. Ekkor elsősorban azt kell eldönteni, hogy a termikus szárító beszerzése célszerű-e. Ebben az
esetben figyelembe kell venni, hogy a mechanikus szárítás jelentősen kevesebb energiát igényel, mint a termikus szárítás. Ezért a teljes szárítási folyamat energiafogyasztásának szempontjából legfontosabb egy lehetőleg nagy centrifugálási fordulatszámú automata mosógép beszerzése. A külön centrifugát használó háztartásokra ugyanez az elgondolás érvényes. Ha a szárítóbeszerzés mellett döntünk, akkor is lehetőség van mindig arra, hogy energia-megtakarítás céljából szárítókötélen szárítsunk. A szárító használatakor a fogyasztó is jelentősen befolyásolhatja az energiafelhasználás mértékét, ha az
előzőekben felsorolt energiatakarékossági és környezetvédelmi javaslatokat megfogadja
és betartja.

Mosogatás
A mosáshoz hasonlóan a mosogatás is a háztartások általános tisztítási feladata közé tartozik. A mosogatás célja az ételkészítéshez, étkezéshez használt edények tisztítása.
Ez higiéniai okokból, valamint az edények újrafelhasználhatósága szempontjából fontos. A
háztartásokban élők ma a kézzel való mosogatást megkönnyíthetik a mosogatógépek használatával. A fogyasztói adatokkal kapcsolatos pontos vizsgálatok eredménye azt mutatja,
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hogy a mosogatógéppel végzett mosogatás kevesebb vizet és energiát használ fel, mint a
kézzel való mosogatás (5-3. ábra). Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az alkalmazott
vegyi anyagok jelentősen hatékonyabb tisztítóerővel rendelkeznek, mint a kézi mosogatószerek.

Egyre több magyar háztartásban van mosogatógép. Ezek legtöbbje kettő vagy három kihúzható edénykosárral rendelkezik, és egy 3-4 személyes háztartás napi edényének
elmosogatására alkalmas. Géppel mosogathatóak az étkészlet, az üveg- és az előkészítő
edények, valamint az evőeszközök. Az edények és az evőeszközök vásárlásakor ügyelni
kell arra, hogy ezek „mosogatógépben moshatók” legyenek. Az űrtartalom arról ad felvilágosítást, hogy a mosogatógép mennyi terítékre használható, beleértve az ehhez tartozó tálalóedényeket is. Egy átlagos méretű mosogatógép 12 terítéket és egy tálalóedényt tud elmosogatni. Az edényeket a két edénykosárba kell belehelyezni. A felső edénykosárba a könynyebb, kisebb és érzékenyebb darabok kerülnek, mint pl. poharak, csészék valamint a kevésbé szennyezett edényrészek. Az alsó edénykosárba a nagyobb edényrészek, mint a tányérok, az edények és a tálak kerülnek, továbbá a jobban szennyezett edényrészek, valamint az evőeszközök. Néhány berendezésnél az evőeszközt egy a felső kosár felett lévő,
úgynevezett „evőeszköz-fiókban” kell elhelyezni.
A mosogatógépek lehetnek különálló, alsóbeépítésű vagy beépíthető készülékek. Az
egy vagy kétszemélyes háztartásokhoz különlegességként asztali készülékek is megjelentek
a piacon, amelyek 4 vagy 6 teríték elmosogatására alkalmasak.
A mosogatógépek alkalmazásával saját munkát és időt takaríthatunk meg, ehhez
azonban viselni kell a készülékek beszerzési, telepítési, illetve üzemeltetési költségeit is. A
háztartások energia és vízfogyasztása a mosogatógép helyes használatával csökkenthető.
Ezzel szemben áll azonban a nagy szennyvízterhelés, a vegyi tisztítószerek intenzív használata és az ioncseréből származó sókiválás.
Mosogatási tényezők
A mosogatás teljesítménye - a mosás teljesítményéhez hasonlóan - az alábbi tényezőktől függ: mechanikai tényezők, hőmérséklet, kémiai tényezők, víz és idő. A korábbi fejezetben a mosás technikai tényezőiről írottak a mosogatási eljárásokra is analóg módon érvényesek.
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Mechanikai hatás
A kézi mosogatásnál a mechanikus energiát kefe vagy szivacs használatával biztosítjuk. A gépi mosogatásnál a mosogatóoldatot a keringető szivattyú juttatja el egy szűrőkombináción keresztül a mosogatótartály alsó részétől a permetező karokig. Az ott található
permetező fúvókákon keresztül a víz a mosogatógép belsejében uralkodó nyomásnál nagyobb nyomáson lép ki. Az itt keletkező reakcióerő a szórókarokat a kerti locsolókhoz hasonlóan megforgatja. A permetezőkarok és a permetező-fúvókák úgy vannak elhelyezve,
hogy az azokból kiinduló vízsugarak az összes edény minden részét elérjék. A mosogatógépek 2 vagy 3 forgó permetezőkarral vannak ellátva. Ezek olyan kialakításúak is lehetnek,
hogy a vízsugarak egy időben lépjenek ki az összes öntözőkarból, illetve fúvókából. Az
áramló vízmennyiség korlátozása, valamint ezzel együtt a vízfogyasztás csökkentése érdekében sok készüléket úgy alakítanak ki, hogy a vizet váltakozó módon az alsó illetve a felső
permetezőkarhoz nyomják (váltó-permetező rendszer). A vizet percenként többször durva és
finom szűrőkből álló szűrőrendszerek szűrik, azért hogy kisebb vízfogyasztás mellett is jó
mosogatási eredmény legyen elérhető. A szűrők rendszeres tisztítása ezért elengedhetetlen. A mechanikai energia hatása a mosogatógépben korlátozott, és ezért rosszabb, mint a
kézzel való mosogatásnál. A permetező karok vízsugarainak nem szabad túl keménynek, túl
erősnek lenniük, mert megforgathatják a könnyebb edényrészeket, és ezáltal károsodhatnak
az érzékeny részek, mint pl. az üvegek.
Hőmérséklet
A termikus energiát az edényekre a mosogatóoldat közvetíti. A háztartásokban található mosogatógépeket elektromos úton fűtik. A mosogatógépek azonban közvetlenül is
csatlakozhatnak a használati melegvízhálózathoz. Az ipari mosogatógépeket elláthatják fűtőgőzzel is. A mosogatás maximális hőmérséklete a normál programnál 65 oC. Az energiatakarékos programoknál, amelyeket az alig vagy normális mértékben elpiszkolódott edényekhez használnak, a maximális hőmérséklet 55 oC. Ezzel együtt jár azonban a hatásidő meghosszabbodása. Az energiatakarékos programoknál a csökkentett mosogatási hőmérséklet
még így is jelentősen nagyobb, mint a kézzel való mosogatásnál. Az edényekben összegyűlt
termikus energiát a mosogatás után a szárításhoz felhasználhatják. Ez rendszerint elegendő
arra, hogy az edények teljes mértékben megszáradjanak.
Vegyianyagok
A gépi mosogatáshoz mosogatószerként tisztítókat, öblítőszert és regeneráló sókat
használnak. A vegyianyagok hatása a gépi mosogatásnál - ellentétben a kézi mosogatással
- erősebb, hogy kompenzálhassa a rosszabb mechanikus mosogatóhatást. A tisztítószer az
ételmaradékok beáztatására és leoldására szolgál. Egyidejűleg azonban a berendezést és a
mosogatni valót védeni kell a korrózió ellen. Az öblítőszer biztosítja a mosószer cseppmentes lefolyását a mosogatni való edényről. A regeneráló-só akkor szükséges, ha 2, 3, vagy 4
NK keménységű vizet kell felhasználni anélkül, hogy központi vízlágyító berendezést alkalmaznánk. Egy ideje a piacon megjelentek a foszfát és klórmentes tisztítószerek. A mosogatószerek pontos összetétele a csomagoláson olvasható. Itt a tisztítószer helyes és takarékos
adagolására vonatkozóan is találhatók útmutatók.

Mosogató programok
A kialakításuknak megfelelően a mosogatógépek különböző mosogatóprogramokat
nyújtanak. Ezek közé tartozik a normál program, az előmosogatás, egy energiatakarékos
program, valamint esetleg egy kímélő program, mint például az üvegedények mosogatása.
Minden egyes mosogatóprogram megkezdése előtt a víz keménységi fokának megfelelően a
mosogatóvíz ioncserélőn halad keresztül. A normál programot rendszerint az erősen szenynyezett edényekhez, az energiatakarékos programot pedig a csekélyebb mértékű normál
szennyezettséghez használják. Az előmosogatásról rendszerint le lehet mondani, ha csak
nem rászáradt nyers szennyeződésű edényekről van szó. A normál program során az edény
és a mosogató oldat is felmelegszik. A tisztítási folyamatban a vegyszerek hozzáadásával
érhető el a jó mosogatási teljesítmény. Végezetül több fázison keresztül a mosogatnivalók
öblítése következik. Ezt követi a szárítási folyamat, ekkor az edényeken megragadt víz elpá-

70

Energiafelhasználás otthon

5. Mosás-mosogatás

rolog, és a mosogató tartály belsején kondenzálódik. Az energiatakarékos program alapjaiban ugyanígy zajlik, csak alacsonyabb maximális hőmérsékleten.
Energia és vízfelhasználás
A mosogatógépek fogyasztását a termékismertető füzetben (rendszerint a prospektus utolsó oldalán) adják meg a normál mosogatóprogramra vonatkoztatva (normál mosogatóprogram: 65 °C; előmosogatás nélkül; névleges töltésnél). Ezek az értékek a mosogatógépek fejlesztése során jelentősen csökkentek.
A fogyasztási mutatók javulása a berendezések technikájának optimalizálásával,
jobb programok kialakításával, illetve az újabb tisztítószerek által váltak lehetővé. A készülékek továbbfejlesztett változatában általában beépített hővisszanyerő van. A mosogatótartály
hátsó oldala víztartályként van kialakítva. A kifolyó mosogatóvíz az energiának egy részét a
tartalék víznek adja át. Ezáltal az újonnan beérkező víznek az energiaszükségletét csökkenti. A mosógépekhez hasonlóan jelentős mértékben csökkentheti az energiafogyasztást a
vízfogyasztás csökkentése. Ezt az optimális vízvezetés, valamint a tisztítási teljesítmény
javítása teszi lehetővé (5-4. ábra). Az energiafogyasztás csökkentésére a berendezés típusától függő adottságok mellett a használat során még további lehetőségek is adódnak.

Néhány tanács a mosogatógépek energiatakarékos és környezettudatos használatához:
- Olvassa el a kezelési útmutatót; fontos információkat tartalmazhat a program kiválasztásához és a megfelelő használathoz!
- Tartózkodjon a folyóvíz alatti előmosogatástól!
- A mosogatást csak teljes töltéssel végezze!
- A tisztítószert a víz keménységének, a töltetnek és a szennyezettség fokának megfelelően adagolja!
- Mondjon le a normál mértékben szennyeződött edények előöblítéséről!
- A csekély mértékben szennyeződött mosogatni valók esetében használja az energiatakarékos programot!
- Alacsony vízkeménység mellett mondjon le a lágy öblítésről!
- Használja ki időkapcsoló segítségével az éjszakai áram adta lehetőségeket, amennyiben erre módja van!
- A vásárlás előtt hasonlítsa össze a különböző mosogatógépek fogyasztását a gyártók
információja alapján!
- Vegye igénybe az energiaellátó cégek és a Fogyasztói Tanácsadó Szolgálatok tanácsait!
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Egyéb háztartási készülékek
A nagy háztartási készülékek mellett számos kiskészülék is található a háztartásokban, amelyeket rendszerint elektromos úton üzemeltetnek. Ezek a készülékek a háztartások
energiamérlegében legtöbbször csak alárendelt jelentőségűek. Ez azonban nem minden
esetben van így, ma már széles körben találhatunk olyan háztartásokat, amelyek rendszeresen használnak beépített szaunát, uszodát, szoláriumot, és ehhez megfelelően nagy menynyiségű energiát használnak fel.
Az egyéb készülékek közé tartoznak az ételkészítéshez szükséges kiskészülékek,
az irodai és a szabadidő, audió, videó, számítástechnika, telekommunikáció területek készülékei, valamint a testápolás és takarítás kisberendezései. A testápolás készülékei közé tartoznak a hajszárító, a hajsütővas, a hajszárító búra, a borotválkozó készülék, a masszírozó
készülékek, a fittnesz-készülékek és a különböző, házi használatra készült orvosi készülékek. A takarító berendezések közé tartoznak a porszívók a szőnyegporolók és kefélő-gépek,
valamint a gőztisztítók. Felmérésekkel megállapították, hogy a háztartásokban hetente átlagosan 1 óra hosszát porszívóznak. Összességében nézve az egyéb készülékek energiafogyasztása évek óta emelkedik.
A háztartások energiafogyasztásában ugyancsak észrevehetővé válik a számítógépes felszereltség és a hozzátartozó perifériák, mint a képernyő és a nyomtató, a modern
telefon és faxkészülékek, vagy az elektronikai játékok növekedése.
Az energiahatékonyság jelzése
Magyarország Európai Uniós tagsága óta a nagyobb fogyasztású háztartási gépek,
illetve fényforrások csak olyan kísérő címke kíséretében kerülhetnek forgalomba, melyből
kiderül, hogy a termék takarékosan, vagy pedig pazarlóan bánik-e az energiával.
Az energiafogyasztásról miden nagyobb fogyasztású háztartási eszköznél az energiahatékonysági címke és a vevőtájékoztató adatlap az, amely információt ad. Miután a címkét fel
kell ragasztani a termékre, ez az elsődleges tájékoztató.
A címkén a fő helyet azok a csíkok foglalják el, amelyek A tól G-ig mutatják az adott
készülék energiafogyasztását (az A jelzés a legjobb, a G a legrosszabb). Az aktuális besorolást a megfelelő betűre szemből mutató szélesebb nyíl jelzi. Emellett számos egyéb jellemzőt is mutat a címke, de azonos helyen mindig ugyanaz az információ jelenik meg. A csíkok
színeit is előírja az EU: A sötét zöld, B közepesen zöld, C világoszöld, D sárga, E
sötétsárga, F világospiros, G sötétpiros.
A csíkok jobb oldalán kell feltüntetni a környezetbarát védjegyet (logót), ha annak
használati jogát a gyártó megszerezte. A következő információ a csík alatt a készülék fogyasztása kW-ban. A címke alján olvasható a zajszint.
Hűtőgép. A gépeken lévő csillagok száma csak azt jelzi, hogy a mélyhűtő hány fokra hűt. Az
energiahatékonyság besorolása méréssel és a térfogattal történő összevetéssel történik.
Először meghatározzák a hűtő éves energiafogyasztását, majd ezt összevetik a térfogatával.
Ha ugyanannyi áramot fogyaszt egy év alatt egy 100 literes és egy 200 literes hűtőgép, akkor utóbbi sokkal hatékonyabban használja azt. Így az energiahatékonysági index egy viszonyszám: minél kisebb, annál jobb.
Mosógép. Itt az energiahatékonysági besorolás azt mutatja, hogy a készülék egy kilogramm
mosott ruhát hány kWh villamos energia felhasználásával mos ki „normál 6o °C pamut programon”. Emellett meg kell adni az adott készülék mosási teljesítményét és a centrifugájának
a hatékonyságát is. (Ez utóbbi két esetben a címkén a betűk egymást követik vízszintesen,
és a besorolásnak megfelelő betű nagyobb méretű.)
Mosogatógép. A mosogatógépnél az energiahatékonyságot a referenciafogyasztás méri.
Ez a felhasznált áramot a terítékek számára osztja vissza. Meghatározzák a tisztítási és a
szárítási teljesítményt is, amit a címke hasonlóan jelez, mint a mosógépnél a mosási és
centrifugálási hatékonyságot. Emellett fel kell tüntetni a címkén a vízfogyasztást és azt is,
hogy a gép hány szabványos teríték elmosására képes.
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Légkondicionáló. Az energia-hatékonysági címkét csak a 12 kW teljesítmény alatti, árammal működő klímaberendezéseken kell elhelyezni. Külön címke kell a csak hűtésre és a hűtésre-fűtésre is alkalmas berendezésekre. A klímák hűthetik közvetlenül a befúvott levegőt,
de hűthetnek vizet is, és a ventilátor ilyenkor a beltéri levegőt fújja át a vízzel hűtött „radiátoron”. Az osztott (split-) klímának külön beltéri és kültéri egysége van. A kültéri „állítja elő” a
hideget, míg a beltéri dolga a hideg levegő befúvása. Ezzel szemben a kompakt berendezés
egy közös egységben tartalmazza mindkettőt. Ilyenek az ablak- és a mobil klímák. Az európai és a magyar előírások a kompakt klíma alatt a kétcsöves mobil klímát értik. Ezeknél az
egyik cső hozza be a hűtendő levegőt, míg a másik a berendezésben keletkezett hőt viszi ki
a szabadba. Külön hatékonysági mutatója van az egycsöves klímának. Vagyis a címkék által
mutatott energiahatékonyságot klímatípusonként kell meghatározni.
Villamos sütők. Ha egy berendezésben több sütő van, akkor valamennyi ajtajára különkülön kell felragasztani a rá vonatkozó energiahatékonysági címkét. A címkén jelezni kell,
hogy a sütő térfogata kicsi, közepes, vagy pedig nagy. (A kicsi 12-35 literes, a közepes 35—
65 literes, míg a nagy 65 literesnél nagyobb.) Ezeknél a berendezéseknél nem képlettel kell
kiszámítani az energiahatékonyságot, hanem minden sütőméretre adott az ahhoz tartozó
teljesítmény kWh-ban.
Fényforrások. A fényforrások dobozaira a címke rányomtatható, ilyenkor a mérete is kisebb, illetve egyszerűsítettet is lehet alkalmazni. Nem kötelező a színes címke sem, lehet a
nyomat fekete-fehér is. Mindenképpen szerepelnie kell viszont a címkén a következőknek: a
fényforrás energiahatékonysági osztályba sorolása (a csíkok), a fény árama (lumenben),
teljesítményfelvétele (wattban mérve) és az átlagos élettartama órában (100 órára kerekítve). Az energiahatékonyságot mutató betűjelek közül itt a szabályozásban hiányzik az A.
Ennek az az oka, hogy külön meghatározás van rá.
Az elektromos termékek energiahatékonysági besorolása az 5-5. táblázatban látható. Az
energiahatékonysági jellemzők megjelenítését a lakásokra is kötelező elkészíteni.
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Fogalmak
Töltet - Száraz ruhák töltési mennyisége
Vízlágyító berendezés - A lakás vagy ház ivóvíz-ellátásának központi készüléke, mely a vízkeménység csökkentésére szolgál rendszerint ioncsere által.
Flottaarány - A száraz mosnivaló kg-ban mért ennyiségének a literben mért vízmennyiségre
vonatkoztatott aránya.
Szabadflotta - Az a vízmennyiség, amely nem tárolódik a szövetben.
Kötöttflotta - Az a vízmennyiség, amely a mosnivaló szövetébe bekerül.
Keménységi tartomány, vagy keménységi fok - A vízkeménység mértéke: 1- igen lágy víz, 2lágy víz, 3- kemény víz, 4- igen kemény víz
Fűtőgőz - Energiahordozó, amely az ipari konyhák és mosodák területén nagyon elterjedt, a
fűtőgőzt központilag egy gőztermelőben állítják elő, amelyet primer energiával fűtenek.
Gyakran összekapcsolódik a fűtővíz-előkészítéssel.
Üzemidő faktor - Mosástechnikai fogalom. A mosógép dobjának üzemidejét mutatja az öszszes időhöz viszonyítva. Az összidő az üzemidőből, illetve a nyugalmi időből adódik össze.
Éjszakai áram - Kedvező árú tarifa, amelyet néhány elektromos vállalat a fogyasztási csúcsok elsimítására alkalmaz.
Regeneráló só - Tiszta nátrium klorid főzősó, kiegészítők nélkül, ahogyan a sót az élelmiszerekben használjuk.
Maradék nedvesség - A szövetszálak által tartalmazott víznek a szárazruhák mennyiségére
vonatkoztatott aránya, legtöbbször százalékban megadva.
Hővisszanyerés - A szennyvíz lehűtése során annak termikus energiája átadódik az előremenő víznek.
Mosásflotta vagy mosóflotta - Mosástechnikai fogalom, a víz és a hozzáadott mosószer
mennyisége megfelel a kötött- és a szabadflotta összegének.
Vízkeménység - Az ivóvíz kalcium- és magnéziumion tartalmának mértéke, lásd keménységi
fok.
Központi melegvíz-ellátás - Túlnyomó részt primerenergiával fűtött központi készülék, amely
egy egész lakást vagy egy teljes házat lát el melegvízzel.
Gyakori a fűtővíz készítéssel való összekötése.

Lehetséges forgatókönyv a tanulási egységhez
Téma: Mosás-mosogatás
I. fázis: A tanulókkal átgondolni, hogy milyen folyamatokat és készülékeket fognak vizsgálni
a mosás, szárítás, mosogatás témakörben. Minden területre vonatkozóan kidolgozunk egy
adatlapot, amely első részében a háztartás típusáról ad felvilágosítást az ott lakó személyek
száma, a lakás típusa és nagysága stb. formájában, ezt követően például a mosás adatlapján a mosási szokásokat, valamint a háztartások műszaki adottságait állapítjuk meg. A mosási szokások közé tartoznak: a mosógép használatának gyakorisága, a kiválasztott programok típusa, a mosnivalók mennyisége, a mosógépek üzemeltetésének időtartama és ideje
a nap folyamán. A műszaki adottságokhoz a készülékek kialakítása tartozik (mosógép: automatikus, vagy mosó-szárítógép), valamint a gyártó és a gyártás éve. Összehasonlítható
adatlapokat dolgozunk ki a szárítás, mosogatás és az egyéb területekre vonatkozóan. A fázis végén átgondoljuk, hogy milyen módon nyerhetők információk az energiafogyasztással
kapcsolatban. Erre két lehetőség van: vagy becsléssel a gépek adatainak és a fogyasztók
szokásainak felhasználásával, vagy méréssel. A második eljárás a kedvezőbb, de ehhez a
megfelelő mérőkészülékre van szükség az iskolában. Ebben a helyi energiaellátó vállalatok
segíthetnek, akik adott esetben ilyen készülékeket szívesen kölcsönöznek.
Például egy héten keresztül mérhetjük a mosás energiafogyasztását egy kiválasztott háztartásban. A háztartások kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy szerepeljenek a mérésben régi
és új mosógéppel rendelkező háztartások is. Ha a számítást választjuk megoldásként, akkor
a második és a negyedik ábrában megadott fogyasztói értékeket használhatjuk becslésként.
II. fázis: A kitöltött adatlapokat kiértékeljük. Ehhez célszerű kisebb munkacsoportokat létrehozni, és minden egyes csoport egy témát dolgoz fel (mosás, szárítás, mosogatás, egyéb).
A kiértékelés célja a heti vagy éves energiafogyasztás meghatározása. Eredményként rendelkezésre állnak a vizsgált háztartások egyedi értékei, valamint az összes háztartás közép-
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értékei. Ennek során egyedi különbségek adódhatnak, amelyeket a csoportok megbeszélhetnek. Milyen nagyok ezek a különbségek, van-e magyarázat erre? Ezek a különbségek
készüléktől függenek-e, vagy pedig fogyasztói szokásoktól? Mire kell ügyelni az energiafogyasztás csökkentése érdekében? A kiértékelést jegyzőkönyvben rögzítik.
III. fázis: Például egy ipari nagymosoda, kórházmosoda látogatásának keretében a téma
érdeklődés esetén elmélyíthető. A helyi elektromos művek is szívesen adnak betekintést a
problémákba, amelyek az elektromos energia előállításánál és elosztásánál keletkeznek.
Bizonyára arra is lehetőség nyílhat, hogy onnan egy szakreferens ehhez a témához előadást
tartson. Néhány iskolának valószínűleg arra is lehetősége nyílik a háztartási készüléket
gyártó cég helyi közelsége miatt, hogy onnan információkat kaphassanak, valamint egy látogatást megszervezhessenek. De ilyen célból a fogyasztói tanácsadókat is fel lehet kérni.
IV. fázis: A téma feldolgozása tovább folytatódhat projektek formájában, képek, kollázsok,
grafikai ábrázolások, kapcsolódó tárgyak kiállításának, valamint iskolai vagy osztályvetélkedők formájában. Ebben az összefüggésben a szakmailag átfogó feldolgozás rendkívül előnyös, mivel a témára különböző szemszögekből világít rá, és ezáltal az jobban érthetővé
válik.
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Feladatlap (Példa a témakör feldolgozásához)
Tudtad, hogy az automata mosógép által felvett energia 10-20 %-a a szivattyú és motor
meghajtására, a többi 80-90 % a víz melegítésére fordítódik?
Milyen mosógépetek van? (húzd alá)
hagyományos
automata
nincs

automata energiatakarékos

Ha automata a mosógépetek, honnan veszi a melegvizet? (húzd alá)
melegvíz-csatlakozásról (hálózatról)
saját maga melegíti
Célszerű a tájékoztatóban ajánlott mennyiségű ruhaneműt mosni. Ugyanabban a programban a gép kevesebb ruhához is ugyanannyi vizet és energiát használ fel.
Átlagosan hányszor mostok egy héten?
résztöltéssel

teljes adaggal

hétköznap

………………… …………………..

hétvégén

………………… …………………..

A heti mosások hogyan oszlanak meg a hőmérséklet szempontjából?
forró 90 °C

………..

meleg 60 °C

………..

langyos 40 °C ………..
hideg 30 °C

………..
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Tudtad, hogy izzólámpák esetében a felhasznált energiának csupán 2 %-a hasznosul világításként? A fénycsövek használatakor a hatásfok már 10 % is lehet. Az energiatakarékos
kompakt fénycsövek viszont a felhasznált energiának a 80%-át alakítják át fénnyé.
Ha egy helyen több óráig kell, hogy világítson egy lámpa, érdemes kompakt fénycsövet
használni.
Figyeld meg, hogy milyen lámpák vannak a szobádban, és hogyan használod azokat.
Mindig kikapcsolod, ha már nem használod? (húzd alá)
igen

nem

A megfigyelés dátuma: ……………………………
Számítsd
ki, hány
órát ég
feleslegesen:

Számítsd ki, mennyi
energia megy veszendőbe naponta:
(óra x W = Wh)

………... óra

…… óra

………………

………… óra

………... óra

…… óra

………………

…………

………… óra

………... óra

…… óra

………………

……

…………

………… óra

………... óra

…… óra

………………

15-45 W-os fénycsövek

……

…………

………… óra

………... óra

…… óra

………………

10-18 W-os kompakt
fénycsövek

……

…………

………… óra

………... óra

…… óra

………………

egyéb ……………….

……

…………

………… óra

………... óra

…… óra

………………

Hány
db?

összes
teljesítmény
(W x db)

20-40 W-os izzó

……

…………

………… óra

60 W-os izzó

……

…………

75 W-os izzó

……

100 W-os izzó

Az izzók típusa

Becsüld meg,
Becsüld meg,
naponta mennyi naponta mennyi
ideig van beideig használod
kapcsolva?
ténylegesen!

Napi összes használat Wh-ban:
1 kWh = 1000 Wh; 1 Wh = 0,001kWh

A napi összes veszteség kWh-ban:

Számold meg, milyen és hány izzó van a lakásban?
Összes teljeBecsüld meg,
Az izzók típusa
Hány
sítmény (W x naponta mennyi
db?
db)
ideig van bekapcsolva?
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………………
………………

Számítsd ki, mennyi
energiát fogyasztanak
naponta
(óra x W = Wh)
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20-40 W-os izzó

………

…………

………… óra

……………………..

60 W-os izzó

………

…………

………… óra

……………………..

75 W-os izzó

………

…………

………… óra

……………………..

100 W-os izzó

………

…………

………… óra

……………………..

15-45 W-os fénycsövek

………

…………

………… óra

……………………..

10-18 W-os kompakt
fénycsövek

………

…………

………… óra

……………………..

egyéb ……………….

………

…………

………… óra

……………………..

Összesen Wh:

……………………..

1 kWh = 1000 Wh; 1 Wh = 0,001kWh

Összesen kWh:

……………………..

Milyen egyéb elektromos berendezésetek van még otthon? Mennyit használjátok azokat?
Milyen teljesítményű?
(Watt)

Mosogatógép
Szárítógép
Porszívó
Vasaló
egyéb ……………
egyéb ……………
egyéb ……………

Becsüld meg naponta menynyi ideig van bekapcsolva!
(óra)

Heti üzemidő összesen
(óra)

……………

…………

…………

……………

…………

…………

……………

…………

…………

……………

…………

…………

……………

…………

…………

……………

…………

…………

……………

…………

…………

Összesen:
…………… óra
Sokan bekapcsolva hagyják az elektromos berendezéseket, akkor is, ha azt épp nem használják. ÉS TE?

Számítsd ki, mennyi energiát és pénzt tudnál megtakarítani, ha kicsit jobban odafigyelnél!
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Számítsd ki, mennyibe kerül az elektromos berendezések egy órai működtetése, és
hogy Ti otthon mennyit pazaroltok el egy hét alatt:
1 kW egy órás költsége: ……….. Ft /kWh
A veszendőbe ment energia értéke egy hét alatt: …………. kWh

egyéb ……...
egyéb ……...

Számítsd ki, mennyi energia megy
veszendőbe hetente: (óra x W =
Wh)

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……

……..

……

……

……..

…..

…..

………

………

……….

……..Ft/kWh x …….. kWh = ………… Ft egy hét alatt.
Egy év alatt a pazarlás: ……………………….. Ft.
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Számítsd ki, hány órát van bekapcsolva feleslegesen egy héten:

Heti tényleges
üzemidő összesen
(óra)

Becsüld meg, naponta
mennyi ideig használod ténylegesen!

Heti üzemidő összesen
(óra)

Becsüld meg naponta
mennyi ideig van bekapcsolva! (óra)

hétköznap

egyéb ……...

hétvégén

Videó (DVD
lejátszó
számítógép

hétköznap

HIFI

hétvégén

TV

Teljesen kikapcsolod (T), vagy
standby üzemmódban hagyod ?

Milyen teljesítményű?
(W)

A pazarlásból eredő költség:

Irodalom

Energetikáról önkormányzatoknak (Szerk.: Mezei K. Energiaközpont Kht. Budapest 2005.
Büki G.: Erőművek Műegyetem kiadó Budapest 2004.
Büki G.: Energiaátlakítás, gáz és gőzerőművek Akadémiai Kiadó, Budapest 2002.
Vajda Gy.: Energiaellátás ma és holnap MTA Társadalomkutató központ Budapest 2004.
Vajda Gy.: Energiapolitika Magyar Tudományos Akadémia Budapest 2001.
Vajda Gy.: Energia és társadalom Akadémiai Kiadó Budapest 1975
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