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Vissza a kályhához, mi a téma:
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér
Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell „ (Zorán)

Bevezető, fizikai alapok
A víz, mint a Föld hőcserélő rendszerének 
hűtő-folyadéka

Esettanulmány: egy jókor jött eső hatása
Budapest, 2021 július 7,  08h: 1.7mm

Mi a teendő?
Lépéskényszerben
vagyunk, szemléletváltás és
együttműködés szükséges: a fizikai folyamatokkal és egymással !!!

Tartalom

Gyulai 2016



Bevezető : Budapest, hőkamerás felvétel nappal és éjszaka

Forrás: Gyulai Marcel, TDK 2016

Víz: kb 22. °C

Tetők: 
éjjel:        4-15 °C
nappal: 50-65 °C

Figyelem, a skála 
°C színbeosztása 
nem ugyanaz a 
két képen



Fizikai alapok: „a párolgás hőelvonással jár” … de mennyivel? 

Báder - Ungvári 2022

288 kg beton 1m2-en 16,6 cm vastag !



Kamondy, 2019

Ha felforr, vagy elfolyik a 
hűtővíz, jobb megállni! Hogyan 
javítsuk meg egy város, vagy egy 
táj hűtőrendszerét? 
Nagyságrendi különbséget 
jelent, hogy a burkolat anyagára 
figyelünk, vagy a párolgási 
képességet javítjuk!

Pongrácz-Bartholy, 2013
reddevilradiators.com



Amikor a táj hűtőrendszere elromlik (vagy elrontjuk), akkor
a felszín hűtésének hatékonysága romlik, mert nincs elég párolgás
=> kevesebb rejtett – látens - hő távozik (kék nyilak), és 
=> nő az érzékelhető – szenzibilis - hő aránya (piros nyilak)

Készült UNGER et al. 2012 ábráit felhasználva



Esettanulmány: egy jókor jött csapadék hatása

• Július 7. és 8.-a száraz meleg napok. Július 8.-a már tipikus trópusi nap 36,6 C maximális hőmérséklettel. A relatív
páratartalom 26%-ra csökkent, 

• 9.-én végre csapadék érkezett, reggel 8 és 10 óra között 1,7mm csapadék esett, hatására megállt a felmelegedés. 

• A reggeli eső után megtorpant a páratartalom csökkenése is, aznap nem süllyedt 50% alá, és a hőmérséklet sem
emelkedett 30°C fölé. Az előző napi mintázattól való eltérést a kékkel és pirossal bejelölt területek jelzik.

• A július 11.-én délben érkezett csapadéknak is kedvező volt a hatása a hőmérsékletre. Később, 14.-én
éjszaka esett az eső, de lényegesen kisebb lett a hatása, bár több csapadék volt. 

Érkezett: 2021 július 9. Budapest II. kerület, reggel 8 óra. 
Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat automata mérőállomásának adatai alapján.
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Július 7.- 8.     Július 9.   Július 11. Július 14.Július 10 Július 12.- 13. 



„Add már Uram az esőt!”

A Légkör c. folyóirat 2021/3. szám hátlapja: érkezik az eső, 
bár egy kicsit hevesebben mint gondoltuk.
A felvétel éppen az előző ábrákon bemutatott csapadékesemény
idején készült.

Az előző példában szerencsénk volt, 
vagy meghallgatták könyörgésünket?

Nem elég csak várni a csapadékra!
Tenni is kell a beépített területek 
párologtató képességének javításáért:
„Segíts magadon, az Isten is megsegít”   



Mi a teendő: lehetővé kell tenni az „igény szerinti” párolgást

Vízigény:

A bejövő energiától függ
(hőmérséklet, páratartalom)

A párolgás módja:

Passzív: a felületről
Aktív: szabályozottan
növényzeten keresztül

Hogyan:

Passzívan: locsolás, medence …
Aktívan: liget, zöld fal, tető …

Mi a teendő?

Lépéskényszerben
vagyunk, szükséges a
- szemléletváltás ÉS az
- együttműködés a természetes 
folyamatokkal és egymással !!!

Ne jussunk a fazékban meghúzódó béka sorsára – addig szoktatjuk 
magunkat a meleghez amíg megfőlünk!
Vízhasználati paradox: ha fogy a vizünk, párologtassunk  többet!
Lefolyásra nem, de párolgásra nyugodtan „pazarolhatjuk” a vizet ☺

Éghajlati energia-forgalom 2000-2010 átlagában, Magyarország Nemzeti Atlasza adatai alapján:.  Báder 2022



Köszönöm a figyelmet!

Aktív árnyék és 
szabályozott párologtatás

Hőcserélő folyadék

Passzív árnyék,
nincs párologtatás

Hűtőfolyadék, 
belső használatra
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