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A „közel nulla közelrĘl és távolról
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„az energiaigényt nagyon jelentĘs mértékben megújuló
energiaforrásokból kell fedezni”
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„az energiaigényt nagyon jelentĘs mértékben megújuló
energiaforrásokból kell fedezni”
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A megújuló energiát hasznosító rendszer akárhol lehet:
telekhatáron belül, kívül, közelben, távolban
Nem definiált a jelentĘs mérték, nem definiált, hogy mihez kell
viszonyítani a „megújuló részarányt”

A megújuló energiát hasznosító rendszer akárhol lehet:
telekhatáron belül, kívül, közelben, távolban
Nem definiált a jelentĘs mérték, nem definiált, hogy mihez kell
viszonyítani a „megújuló részarányt”
„Fedezni” bizonyos idĘszakokban, olykor egészben, máskor
esetleg részben lehetséges.
Helyesen: fedezni és/vagy ellentételezni
A telekhatáron át beérkezĘ energiát („import”) a telekhatáron
túlra „exportált” energiával lehet/kell ellentételezni.
MindkettĘt primer energiában kell elszámolni.

q (W/m3K)

A javasolt követelményértékek olyanok, hogy kielégítésük
megújuló forrásból származó energia hasznosítása nélkül
gyakorlatilag nem lehetséges.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,5

0,4

A tervezĘre van bízva, hogy
mi a megújuló energia forrása (szolár, biomassza,
geotermális, szél)
és
hol van ez a forrás (helyben, közelben, távol)
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Lakóépületek

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés, mint referencia érték
Pellet- vagy faelgázosító kazán, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés
Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs szellĘzés, kollektor és napelem
Kondenzációs kazán, kollektor és a mellette fennmaradó tetĘfelületen napelem
Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés, kollektor
HĘszivattyú, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés
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Lakóépületek

Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés, mint referencia érték
Pellet- vagy faelgázosító kazán, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés
Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs szellĘzés, kollektor és napelem
Kondenzációs kazán, kollektor és a mellette fennmaradó tetĘfelületen napelem
Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés, kollektor
HĘszivattyú, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés

Oktatási épületek

Irodaépületek

I.
II.
III.
IV.

Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘ, gépi hĦtés, referencia
Pellet- vagy faelgázosító kazán, hĘvisszanyerĘ, gépi hĦtés
Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘ, gépi hĦtés napelem
HĘszivattyú, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés, gépi hĦtés

I.
II.
III.
IV.

Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs szellĘzés, referencia
Pellet- vagy faelgázosító kazán, hĘvisszanyerĘs szellĘzés
Kondenzációs kazán, hĘvisszanyerĘs szellĘzés, napelem
HĘszivattyú, hĘvisszanyerĘs gépi szellĘzés

Mi legyen közel nulla?
A primer energiában kifejezett éves „import” és „export”
különbsége.

A primer energia váltószámok több éven át stabilan használható,
sok részlet elhanyagolásával megállapodás szerint elfogadott
értékek.
A célszerĦ viszonyítási alap a földgáz

Az „import” primer energiatartalma egyértelmĦen kifejezi, hogy
a forrás megújuló energiára alapozott vagy azzal támogatott.

A telekhatáron belüli rendszerekre vonatkozó értékek
elfogadottnak tekinthetĘk

További „forráskutatást” az egyedi épület tervezĘjének nem
kell végeznie.
Exportálni nyilván a helyben hasznosított megújuló forrásból
származó energiát fogunk – ennek primer energiatartalma
különbözĘ lehet (pl. elektromos áram PV vagy mikro kapcsolt
energiatermelés forrásból)

Az MMK által javasolt értékek 2011

Vitatottak a távhĘszolgáltatásra vonatkozó értékek
A 2006-ban kapott számok a távhĘrendszerek hĘveszteségét és
a szivattyúzási munka energiaigényét fejezik ki. 20%? 5%?
A felhasznált tüzelĘanyag figyelembevétele kézenfekvĘ, de errĘl
a TNM 7/2006 tételes elĘírást nem tartalmaz, ezért ez elsikkadt.
Tény továbbá, hogy a kapcsolt energiatermelésre vonatkozó
érték nem volt differenciált

A TNM 7/2006 – hoz viszonyítva eltérés látható az elektromos
áramnál (2,5 ill. 1,8), kisebb eltérés a szén és az olaj esetében

A tagországok gyakorlata nem egységes
Az MMK által javasolt értékek 2011

Mit kell kifejezni a távhálózatról vételezett szolgáltatás primer
energiatartalmának?
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Az energiahordozó(k) fajtáját: földgáz 1,0; biomassza 0,6;
szolár 0,0; stb., több energiahordozó esetén a lefedési arányt –
ezekre eddig is volt lehetĘség

Az energiahordozó(k) fajtáját: földgáz 1,0; biomassza 0,6;
szolár 0,0; stb., több energiahordozó esetén a lefedési arányt –
ezekre eddig is volt lehetĘség
A forrásoldal teljesítménytényezĘjét, kapcsolt energiatermelést
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A távhálózat hĘveszteségét kiterjedtség és fektetési mód
függvényében
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Szivattyúzási munka villamos energiaigényét a kiterjedtség
függvényében

Mit kell kifejezni a távhálózatról vételezett szolgáltatás primer
energiatartalmának?
Az energiahordozó(k) fajtáját: földgáz 1,0; biomassza 0,6;
szolár 0,0; stb., több energiahordozó esetén a lefedési arányt –
ezekre eddig is volt lehetĘség
A forrásoldal teljesítménytényezĘjét, kapcsolt energiatermelést
A távhálózat hĘveszteségét kiterjedtség és fektetési mód
függvényében
Szivattyúzási munka villamos energiaigényét a kiterjedtség
függvényében
Szabályozás pontatlanságából származó veszteségeket

Lehetséges megoldások
a/ jóváhagyott szoftver alapján ellenĘrizhetĘ naprakész eseti
adatszolgáltatás a távhĘ rendszer üzemeltetĘjétĘl
b/ táblázatos segédlet amely az elĘzĘek függvényében
tartalmaz elĘre kiszámolt primer energia adatokat.
utóbbi esetben több forrás esetén a felhasználó számol a
lefedési arányokkal

Az Irányelv szerint a megújuló forrást hasznosító rendszer lehet
• helyben (telekhatáron belül)
• közelben
• távol

TávhĘ esetén elsĘsorban szóbajöhetĘ megújuló források
• Biomassza
• Szolár
• Geotermális

A „közel” értelmezése távolságban, épületek számában, stb.
reménytelen

TávhĘ esetén elsĘsorban szóbajöhetĘ megújuló források
• Biomassza
• Szolár
• Geotermális
Példák bĘséggel: pl. Debrecenben szennyvíziszap, bĘ
emberöltĘvel ezelĘtt Tócoskert
A szoláris jelentĘsége: lakóépületek esetében a legnagyobb tétel
a használati melegvíz energiaigénye

Megújuló közelben: értelmezhetĘ egy olyan épületcsoportra,
amely megújulóra alapozott vagy azzal támogatott zárt rendszert
képez;
-lehet vele foglalkozni, ha a tulajdonjogi kérdések (rendszer és
az abból kinyert energia) tisztázhatók,
- érdemes vele foglalkozni, ha a követelmény (kWh/m2a)
teljesülését az épületcsoport egészére (és nem az egyes
épületekre) követeljük meg,
e kettĘ hiányában a kérdés nem releváns, a közel olyan, mint a
külsĘ általában – természetesen a földrajzi értelemben közeli
rendszer elĘnyei a kisebb primer energia révén érvényesülnek.

Köszönöm a figyelmet

