
 

  

 

 

 

 

 

 

Energiaveszteség-feltárás 

Dr. Zsebik Albin búcsúelőadása 
 

 

A 2012/2013 tanév tavaszi félévében Dr. Zsebik Albin, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense, az Energetikai 

Szakkollégium alapító tanár elnöke felkérte a szakkollégiumot, hogy 

nyugdíjba vonulása előtti utolsó és egyben búcsú előadását a szakkollégium 

szervezésében tarthassa meg. Több oktatott tárgya közül az Energiaveszteség-

feltárás című tantárgyának utolsó előadására esett a választás; ahol hét Msc-s 

energetikai mérnök hallgatóival együtt bemutatta az energiaveszteség-feltárás 

alapjait és a féléves munka eredményeit.  

 

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék munkatársa az előadás rövid 

felvezetése után az energia értékének fontosságára hívta fel a figyelmet, 

továbbá a bázis- és célértékek meghatározásának a hasznára; miszerint az 

“energia értéke” a felhasználhatóságát, a tetszőleges energiaformává való 

átalakíthatóságát jellemzi. A bázis- és célértékek fontosak ahhoz, hogy egy 

veszteség-feltárás esetén a kiinduló adatokat meghatározzuk, amikhez képest 

a változásokat össze tudjuk hasonlítani. 

 

A veszteségek különböző szempontok alapján csoportosíthatóak, így az egyik 

felosztás szerint lehetnek az energiaveszteségek minőségi és mennyiségi 

veszteségek, a másik féle felosztás szerint pedig közvetett és közvetlen 

veszteségek. Dr. Zsebik Albin felhívta a figyelmet egy nagyon egyszerű, de 

keveset hangoztatott tényre, hogy „A fojtás, keveredés irreverzibilis energia 

veszteség.” Ez a mondat többször elhangzott az előadás folyamán, hogy azok 

is megjegyezzék, akik először hallották ezt a gondolatot. 

 

Az előadáson a tantárgy hallgatói is bemutatták éves munkájukat. Minden 

hallgató saját feladatot kapott a közös munkából, így mindenki a saját témáját 

mutathatta be a búcsúelőadáson. A tárgy keretében a vizsgált rendszer a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fűtési rendszere volt, a 

Petőfi Híd és a Szabadság Híd közötti szakaszon. Ezen belül öt darab 



hőközpont található, amiket a Főtáv Budapesti Távhőszolgálltató Zrt. 

130°C/80°C-os forró vízzel lát el, melyet az egyetem szempontjából primer 

körnek hívunk. Ebből az öt darab hőközpontból a „HŐ" épület rendszerét 

vette a hallgatói csoport górcső alá, amely a legtöbb épületet látja el fűtési 

meleg vízzel és használati meleg vízzel. A „HŐ” épület hő központja kicsivel 

több, mint 20 db egyetemi épület fűtéséért felelős.  

 

 

1. ábra Dr. Zsebik Albin az előadás közben 

 

Az első hallgató Géczy Gábor volt, aki ismertette a vizsgált rendszert, a 

hőközpontok kapcsolásait. Az ő feladata volt a félév folyamán, hogy 

méréseket végezzen a fő hőcserélőn, a primer és szekunderkör különböző 

pontjain, hogy hőmérsékletekkel szolgáljon a többi hallgató számításaihoz. A 

hőcserélő mérésében Dr. Sztrancsik Zsolt, a Mechanika, Optika és Gépészeti 

Informatika Tanszék mestertanára segédkezett a hallgatónak és a műszaki 

egyetem Karbantartó Üzem igazgatóhelyettese Babiák Sándor pedig az 

üzemeltetés naplózott mérései adataihoz való hozzáférést biztosította.  

 



 

2. ábra A vizsgált rendszer térképe, hőközpontonkénti más színjelölése. 

 

Részletes megfigyelés alá került még ennek a szekunder  körnek (az egyetemi 

belső körnek) a hidraulikai végpontja is, az „ÉL és Z” épületek hőközpontja. 

Itt az új sportközpont használati meleg vízének a vizsgálata is megtörtént, 

amit majd a későbbiekben ismertetünk.  

 

 

3. ábra A „HŐ” épület fő fűtési hőcserélője 

 

Zsebik Albin egy rövid átvezetővel részletezte a fűtés és használati meleg víz 

soros és párhuzamos kapcsolásainak az alapjait és a szivattyúk teljesítmény 

igényei után átadta a szót a soron következő második hallgatónak, Pém 

Imrének. Az ő feladata volt az, hogy Gyökér Gyula villamosmérnök 

segítségével megvizsgálják a Hő épület központjában a három szivattyúkhoz 

tartozó motorok egyikét, amelyik a szekunder kört keringeti. A három 

szivattyúból kettő feladata, hogy keringtesse a szekunder fűtési kör vizét, a 

harmadik pedig tartalék szivattyú. A mérést a kapcsoló szekrényen keresztül 



el tudták végezni tisztán az áramerőségek, feszültségek, az elektromos 

ellenállás mérések és a megfelelő diagnosztikai berendezések segítségével 

üzem közben. Ezekből a mért adatokból későbbi számítások segítségével 

kiderültek azok az adatok, amelyek pontosabb alapot tudtak biztosítani az 

adattáblán feltüntetett névleges adatoktól. 
 

 

4. ábra A villamos motor mérés eredményei 

 

Az előadó ezek után bemutatta, hogy milyen módokon lehet a szivattyúk 

villamos teljesítményét, ezen keresztül a fogyasztásukat is csökkenteni, így 

például megkerülő ágas szabályozással, fojtásos szabályozással, fűtőközeg 

keringtetés közös és osztott gyűjtővel, rásegítő és visszaemelő szivattyúk 

alkalmazásával és nyomáskülönbség áthelyezéssel. Az előadást folytatta Lesz 

Tamás, a félév során végzett áramlásmérések bemutatásával. Tamás a 

szemeszter során két ultrahangos áramlásmérést végzett egy non-intruzív 

Siemens Sitrans típusú áramlásmérővel. A HŐ épület főhőcserélőjén az 

előremenő és visszatérő ágban végzett méréseket a szekunder körön. Itt 

kiderült, hogy a március végén végrehajtott mérés alatt a szekunder kör 

előremenő hőmérséklete a felszíni mérés alapján 60°C a visszatérő ágon, 

pedig 53°C volt. Az előremenő ágban egy szivattyú esetében 180m3/h-volt a 

térfogatáram és a visszatérő ágban, pedig 360 m3/h, amit a két szivattyú 

keringetett. Illetve az ÉL épületben a sport központ használati meleg víz 

rendszerén is végzett egy egész napos mérést, hogy a használati igények 

felmérése megtörténjen üzem közben is. 

 

Folytatva az áramlásmérés adatfeldolgozását Tamaskó Martin hallgató vette 

át a szót. Ő megvizsgálta az áramlásmérési eredmények validálásához 

szükséges Főtáv Zrt. méréseit és azt tapasztalta, hogy 15%-os hibán belül 



voltak a méréseik, amik a szigetelés nem megengedett megbontása miatt nem 

a legmegfelelőbb mérési körülmények között történtek, azonban az 

eredmények így is jó becslésekhez és számításokhoz járulhattak hozzá. A mért 

értékek alapján egy csővezeték jelleggörbét illesztve a gyári szivattyú 

jelleggörbékre, összevetette a korábbi Pém Imre és Gyökér Gyula által 

készített szivattyú villamos motor méréséhez, amiből az eredmények 

egyezése mutatkozott. Így arra a konklúzióra jutott, hogy ha az egyik 

szivattyút lekapcsolja az üzemeltetés, akkor 68 000kWh/év energia 

megtakarítás érhető el, ami 36Ft/kWh-ás energia árral számolva 2,5millióFt/év–

es megtakarítást eredményez az egyetem üzemeltetésének. Ezen észrevétel 

alapján az egyik szivattyú leállítása meg is történt 2013. április 11-én. Ezzel 

elméletileg 15,5 kWh-val hozzájárult az egyetem a Virtuális Erőmű 

programhoz. Az üzemeltetésen azóta kiderült, hogy ez a változtatás pozitív 

hatással volt a rendszerre, és a fogyasztó oldalról panasz, bejelentés azóta sem 

érkezett az üzemeltetéshez. További megfontolást érdemelne egy 

fordulatszám szabályozás és végponti nyomás tartás vizsgálata is „HŐ” 

épület fűtési körén. 

 

 

5. ábra A térfogatáram mérés eredménye, a két szivattyú és az egy szivattyú üzeme. 

 

Zsebik Albin a témát átvezette a másik hallgató munkájára, a szerződések 

aktualizálásának a fontosságára hívta fel a figyelmet. A szerződésekben 

lekötött értékeket érdemes szem előtt tartani, mert ha a fogyasztási igények a 

lekötött értékek alatt helyezkednek el a tartam diagram nagy hányadában, 

akkor érdemes a szerződést változtatni. Ezt a költségmegtakarítást lehet 

például hőtárolással is kihasználni, bizonyította be Sutyera Tamás hallgató is , 

aki ezzel foglalkozott a tantárgy keretében. Az ÉL sportközpont használati 

meleg vizét vizsgálva, a központ két soros HMV tárolós rendszerét ismertette 

a hallgatósággal, és kiszámolta, hogy a tárolók kihasználtsága a névlegestől 

eltérően csak 15% a mért időszakban. A mért legnagyobb hőteljesítmény 21,4 

kW volt. Kiderült, hogy a keringetendő térfogat áram 7300m3/h a nyári 

időszakban. Az ott található ikerszivattyú képes a fűtési rendszert 



megcsapolni a szükséges szekunder ágából. Ezzel is erősödött az a 

feltételezés, hogy egy szivattyús keringetés is elengedő a szekunder körön, 

ezzel az eddigi 2,5 millióFt-os megtakarítás elérhető és megalapozott. További 

költségcsökkentést jelentene még a robosztus hőcserélő helyett egy kisebb 

hőcserélő beépítése is, ami negyed éves megtérüléssel bírna. Egy szabályozó 

szelep is még pluszban a primer oldalra beszerelhető lehetne ami a Főtáv Zrt.-

re is kihatással lenne, mert így 95%-al kevesebb vizet is elég lenne keringetni 

nyáron, és a jelenlegi 137m3/h-ás, 64°C-os kör lecsökkenthető lehetne 7,3 m3/h-

ra. Ennek következtében jobban le tudna hűlni a víz, pontosan 43°C-okra az új 

hőcserélő segítségével. Ezzel 95 000 kWh villamos áramot lehetne 

megtakarítani, ami 1,6 millió Ft/év-es megtakarítást jelentene az egyetemnek. 

Ez pedig a rendszeren a Főtáv Zrt-t is megtakarításhoz juttatná, mert a 

fogyasztói, szállítói és szolgáltatói rendszerek erős egymásra hatással függnek 

össze.  

 

Következő pontjában Zsebik Albin a karbantartás fontosságát emelte ki, mint 

a költségcsökkentés egyik újabb módját, emellett a világító testek kicserélését 

energiatakarékosabb égőkre. 

 

A fűtés egy újabb költség minimalizálási módja az optimalizálás. A fűtési 

menetrend optimalizálása a menetrend ésszerű csökkenését eredményezi, és a 

felesleges körök kikapcsolását is magában foglalja, például a használati meleg 

víz keringetésének kikapcsolása éjszaka. Ezzel az átvezetéssel a tárgy újabb 

hallgatója Garami Attila folytatta a saját munkájának bemutatásával. Ő az ÉL 

épület HMV tárolóját vizsgálta meg, hogy ennek a használati hőmérsékleten 

tartása eddig villamos fűtőszállal történt, és ezt kiváltva a fűtési körrel és egy 

már a rendszerbe beépített kisméretű hőcserélővel jelentős megtakarítás 

érhető el a tároló melegen tartásakor. Elektromos fűtőszál melegítése esetén a 

költség 680 000 Ft/év, amíg a távhős melegítés esetén ez 210 000 Ft/év-re 

csökken. Ez 470 000 Ft/év megtakarítást jelent, így ezzel a megoldással a 

hozzájárulása az ÉL hőközpontnak a Virtuális Erőműhöz 9 288 kWh/év, azaz 

1,5481 kW fogyasztáscsökkentéssel.  

 

Garami Attila feladata volt az is, hogy bemutassa a hallgatói csoport által 

végzett hőkamerás fényképek elemzését és értékelését a különböző 

műegyetemi épületekről. A hőkamera alkalmas a szigetelések 

hiányosságainak, a hőhidaknak, a nedvesség- és vízkároknak és a huzatoknak 

a feltárására. Az előadásnak ebben a pontjában több fénykép is bemutatásra 

került, ahol a szigeteletlen csővezeték fűtötte a hőközpont termét, illetve 

bizonyos szigeteletlen falakra és ajtókra terelődött a figyelem. 

 



 

6. ábra A hőkamerás felvételen jól látható a fal szigetelésének a hiánya az A épület 

esetében. 

 

Ezután, mint az előadás hetedik és utolsó hallgatójának a témájára 

helyeződött át a szó. Zsebik Albin megemlítette a fűtés és hűtés 

összekapcsolásának a lehetőségét, és a füstgáz elemzés fontosságát, amely 

témában felmerült a füstgáz hőhasznosításának a sokszor kihasználatlan 

lehetősége is. Irmalós Zsuzsanna, az utolsóként előadó hallgató, a Hő épület 

nagy vízterű gőzkazánjainak a füstgáz hőhasznosítását vizsgálta. Ezek a 

kazánok technológiai gőzt állítanak elő a környező laborok és a menzák 

számára, illetve a használati meleg víz előállítás is ezekről történik bizonyos 

épületekben. Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékről Dr. Lezsovics 

Ferenc egyetemi docens segített Irmalós Zsuzsannának a füstgázelemzés 

mérésében Testo-303-as mérőműszerrel. A műszer, a beállított tüzelési 

paraméterek ellenőrzésére alkalmas; O2, CO és NOx cellákat tartalmaz. Káros 

anyag kibocsátást mér, hatásfok és légfelesleg tényező mérésére is alkalmas. A 

mérés alapján kiderült, hogy nincs határérték feletti kibocsátás, a gőzkazánok 

jó hatásfokkal működnek és 150°C-180°C-os a kiáramló füstgáz hőmérséklete, 

melyet lehűtve 120°C-ra HMV-t vagy TVE-t lehetne előállítani. Ez 12°C-os 

bemenő vízhőmérséklettel és 55°C-os használati meleg vízzel; 43kW 

hőmennyiséget eredményez, amely napi 12 órás működés esetén 10 400m3 

használati meleg vizet eredményez. Ez az előzőekben bemutatott ÉL HMV 

tárolók duplája. Éves hőmennyiségben ez 683,5 GJ, amely révén a Virtuális 

Erőműhöz ezen hozzájárulás 15,8 kW-ot jelent és a távhővel történő HMV 

kiváltása esetén ez 2,1 millió Ft/év-et jelent.  

 

Ezzel a résszel lezárva a tárgy hallgatóinak a hozzászólását a Tanár Úr vette 

újra magához a szót, ahol az előadás vége felé szó esett a gazdasági 

számításokról hogy a megengedhető beruházási költségeket mik és hogyan 

befolyásolják egy ilyen projekt során. Zsebik Albin kiemelte a jelenérték 

tényező szerepét a gazdasági számítások során, amelyet a napenergia 

kihasználás lehetőségein mutatott be. A gazdasági elemzések során fontos, 

hogy jól definiáltak legyenek a bázis pontok és a célértékek, hogy ezek 



segítségével meghatározható legyen egy egyenletesen ütemezett megtakarítás 

a tőke visszanyerési tényező értékével együtt. Ezekkel a megtérülést lehet 

számolni a rendszeren végrehajtott beruházásokon, és egy gazdaságilag 

pozícionált piacon a változó árak és értékek tekintetében jósolni lehet a 

megtérülés mértékét a piac figyelembevételével is. 

 

 

7. ábra Az előadás befejezése 

 

Az előadás végén Dr. Zsebik Albin összefoglalta az elhangzottakat és felhívta 

az egyes pontokra mindenkinek a figyelmét még egyszer, amelyek a 

veszteség-feltárás megoldási lehetőségei között szerepeknek. Összesítve az 

eredményeket, a 7 fős hallgatói csoport 6,67millióFt/év-es megtakarítást tudott 

feltárni a félév alatt a vizsgált egy hőközpont működésében. 

 

Az előadás végén lehetőség nyílt a hallgatóságnak az előadással kapcsolatban 

felmerült kérdéseiket feltenni. Itt többen is megköszönték, hogy ki lettek 

emelve, mint Zsebik Albin munkatársai, és pozitív visszajelzésként említették, 

hogy a hallgatókat ilyen interaktív módon bekapcsolta a tantárgyába és az 

előadásába is. 

 

Az előadás után még sor került egy személyesebb hangvételű kiselőadásra, 

ahol Zsebik Albin búcsúzásként bemutatta életének pár mérföldkövét, a 

gyermekkori körülményeit, a tanulmányainak az állomásait és tapasztalatait. 

A tanítástól teljes egészében nem szakad azért el, mert a jövőben még, mint 

külső óraadó tarthat előadásokat és jelen lehet az egyetemi életben a jövőben 

is.  

 

Géczy Gábor  

 

Energetikai Szakkollégium tagja 


