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Bevezető

A választott témám a különböző fűtéstípusok közvetlen és közvetett hatásai az
emberi szervezetre és a minket körülvevő környezetre. Az ember képes alkalmazkodni
a különböző külső hatásokhoz, bizonyos keretek között. Néha még extrém
körülményeket is képes elviselni rövid ideig, de a hosszú egészséges élethez, biztosítani
kell olyan időszakokat, amikor pihen, regenerálódik. Pontosan behatárolható az a szűk
klíma intervallum, ami szervezetünk számára a legideálisabb és a legkisebb terhelést
jelenti. Ezeket a körülményeket a földrajzi elhelyezkedésünket tekintve, sokszor csak
mesterséges úton lehetséges megteremteni. Ez nem azt jelenti, hogy mindig biztosítani
kell az állandó hőmérsékletet, páratartalmat, légnyomást… stb., sőt kifejezetten
szükségünk van a különböző élethelyzetekre, a természeti hatások változásaira
(napfény, meleg, hideg, sötét, világos…). Rendszeresen terhelni is kell magunkat, hogy
karban tartsuk szervezetünk azon mechanizmusait, melyekkel követni tudjuk
környezetünk

változásait.

Szervrendszereink

terhelhetőségére

gondolok.

Az

alapműködésen túl, akár többszörös terhelés elviselésére is képesek vagyunk. Inkább
arról van szó, hogy védenünk kell magunkat a hosszan tartó extrém környezeti
hatásoktól. A dolgozat célja, hogy megpróbálja bemutatni azt a kényes egyensúlyt, ami
az épített környezetünk és a természet között van. Egyrészt feszegeti a kérdést, hogy
mennyire építsük körül magunkat, vagy mennyire tegyük ki magunkat az időjárás
viszontagságainak, hogy az egészségünk szempontjából megtaláljuk a helyes arányt.
Másrészt felveti azt a problematikát, hogy az épített környezet mennyire rombolja a
természeti értékeinket, kincseinket. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a
természetes környezetünk túlzott kiaknázása és pusztítása szintén komoly befolyást
gyakorol egészségünkre. Ezen gondolatok mentén haladnánk végig a következőkben.
Természetesen egy ilyen volumenű értekezést nem áll módunkban ilyen szűk keretek
között tárgyalni.

Ezért kiemeltem egy témát a nagy üstből, nevezetesen a fűtési

módokról szólnék néhány szót. A téma választásánál, azon kívül, hogy izgalmasnak
találom és mindenképp alkalmasnak arra, hogy komolyan foglakozzunk vele,
közrejátszott az a személyes attitűd, hogy immár közel két évtizede van szerencsém
fűtésekkel foglakozni. Keramikusként, valamint kandalló-, és kályhaépítőként van némi
rálátásom és tapasztalatom a témával kapcsolatban. Munkámból kifolyólag sokszor
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találkozom építész, épületgépész kollégákkal, akikkel megvitatjuk a különböző
rendszerek előnyeit, hátrányait. Ezen beszélgetések során sok ismeretre tettem már
szert. Rendszeresen járok szakmai összejövetelekre, ahol szintén gyakran esik szó az
érintett témaköröket illetően. Az építtetőkkel folytatott személyes megbeszélések során
és a használat közben szerzett tapasztalatok alapján, valamint a felhasználók
visszajelzéseire hivatkozva megpróbálok reális képet festeni a témával kapcsolatban.
Természetesen végeztem kutatásokat a tudományos hátteret illetően is, de még mindig
kevés információ áll rendelkezésünkre, e területen. Ez is azt mutatja, hogy előbb utóbb
komolyan foglakoznunk kellene ezen kérdésekkel, a fenntartható fejlődésünk
érdekében. Nap, mint nap jelennek meg új fűtési rendszerek a piacon, a technikai
fejlődésnek köszönhetően. Ezek már figyelembe veszik a környezetvédelmi,
takarékossági, egészségügyi szempontokat, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy jobb
paraméterekkel rendelkeznek, mint egy hagyományos, bevált fűtési rendszer. Ezen a
területen is megfigyelhető, a mai korra jellemző, különböző trendek megjelenése. E
jelenség áldásos és ártalmas hatásairól is szólni fogunk a következőkben.
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Fizikai alapfogalmak:

Ezen témakör nem tartozik szorosan a választott témához, de mégis érintenünk
kell. A későbbiekben leírandók pontos megértéséhez, szükség van néhány fizikai
alapfogalom értelmezésére.
-

Hő: Az energia egyik megnyilvánulási formája, az anyag molekuláinak

rezgőmozgásából előálló mozgási, azaz kinetikus energia. A magasabb hőmérsékletű
anyag részecskéinek mozgási energiája tehát, magasabb. Míg az alacsonyabb
hőmérsékletű anyag részecskéinek mozgási energiája, alacsonyabb. Ha csökken az
anyag hőmérséklete és a részecskék mozgása teljesen megszűnik, azaz mozgási
energiájuk zérus, akkor ezt a hőmérsékletet abszolút 0 K (Kelvin), azaz -273,15 °C.
-

Hőmérséklet: Az anyagok hő állapotát elsősorban jellemző tényező, vagyis a

hőmozgást végző részecskék átlagos kinetikus energiájának jellemző számértéke.
Egyszerre

jellemzi

az

anyag

mikroszkopikus

és

makroszkopikus

állapotát.

Mikroszkopikusan nézve a test hőmérséklete, egyenesen arányos az őt felépítő
részecskék mozgási energiájával. Makroszkopikus értelemben egy érezhető és mérhető
dolog. Mérték egysége a °C, azaz „Celsius fok”. Alsó vonatkozási értéke jég
olvadáspontja 101080 Pa nyomáson, felső vonatkozási értéke a víz forráspontja 101080
Pa nyomáson. A kettő érték közti szakaszt 100 részre osztva kapjuk az egységnyi
hőmérsékletet, ezt nevezzük 1 °C-nak.
-

Hőtágulás: A hőmérséklet növekedésével egyenes arányban nő a legtöbb anyag

térfogata. Ez igaz a szilárd, folyékony és gázhalmazállapotra is. Minden anyagra
jellemző érték, hőtágulási együtthatóval fejezzük ki.
-

Hőmennyiség: Ha egy testet melegítünk, annak hőmérséklete emelkedik, de ez a

hőmérséklet emelkedés nem azonos a különböző szerkezetű anyagok esetében. Az
egységnyi tömegű anyag, egy bizonyos hőfokról, egy bizonyos hőfokra történő
emeléséhez szükséges hő mennyisége anyagonként eltérő. Ezt a felvett hőmennyiséget
az anyag vissza is juttatja a környezetének, míg egy bizonyos hőfokról, egy bizonyos
hőfokra hűl. Mértékegysége a joule ( J).
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Hőteljesítmény: Egy bizonyos idő alatt keletkezett, leadott, vagy felvett

-

hőmennyiség. Egysége a watt (W). Egy watt hőteljesítmény, egy joule hőmennyiség
változás (keletkezés, leadás, felvétel) egy másodperc alatt: 1W=1J/1s.
Fajhő vagy fajlagos hőkapacitás: Az előzőekben említett egyenlő mennyiségű,

-

de különböző anyagú testek hőmérsékletének ugyanannyi Celsius fokkal való
emeléséhez, különböző hőmennyiségre van szükség. Ezt fejezzük ki a fajhővel. Az
anyag fajhője az a hőmennyiség, mely az adott anyag 1kg-jának hőmérsékletét 1 °C-kal
emeli.
-

Halmazállapot: Egy anyag halmazállapota, az őt (részecskéit) alkotó atomok,

molekulák, ionok mozgási energiájától és a köztük ható intramolekuláris erőktől függ.
1.

Míg a mozgási energia kisebb, mint az anyagot felépítő részecskék között

ható kötési energia, addig szilárd halmazállapotról beszélhetünk. Szilárd testek
megtartják alakjukat.
2.

Ha a részecskék mozgási energiája nagyobb, mint a köztük lévő kötési

energia, de kisebb, mint a molekulák közötti kohéziós erő nagysága, akkor
folyékony halmazállapotról beszélünk. Jellemzője, hogy felveszi az őt magába
foglaló edény alakját, de közben térfogata állandó.
3.

Ha az anyagot alkotó, atomok, molekulák mozgási energiája nagyobb,

mint a kötési energia, akkor légnemű halmazállapotról beszélhetünk. Az anyag
térfogata és alakja nem állandó, könnyen változik és nemcsak felveszi a tároló
edény alakját, hanem ki is tölti azt.
-

Légnedvesség: A levegő mindig tartalmaz valamennyi vízgőzt. A levegő

abszolút nedvessége, vagy légnedvessége a levegőben lévő vízgőz koncentrációja.
Telítettnek nevezzük a levegőt, ha olyan magas a vízgőz tartalma, hogy többet már nem
képes felvenni. Az a vízgőz mennyiség, amely telítetté teszi a levegőt, a hőmérséklettől
erősen függ. Minél hidegebb annál kisebb mennyiségtől telítetté válik. ( 0 °C-nál 5 g,
20 °C-nál 17,3 g)
-

A hő terjedése: Különböző hőmérsékletű testek esetében a hőmérsékletük

igyekszik kiegyenlítődni, azaz a hő terjed a melegebbtől a hidegebb felé. Minél
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nagyobb a hőmérséklet különbség, a folyamat annál gyorsabb. A hőenergia terjedésnek
három módja ismert.
Hővezetés: A hőterjedés azon fajtája, mikor a különböző hőmérsékletű

1.

testek között közvetítő közeg egymással érintkező részecskéi, rugalmas ütközések
során adják át egymásnak a hőenergiát. Így terjed a hő a szilárd testekben, a
mozdulatlan folyadékban és gázban.

Az anyagok hővezető képességéről a

fajlagos hővezetési tényező árulkodik. Háromféle csoportot különböztetünk meg.
a. Jó hővezető (pl. Fémek) – melyek hővezetési tényezője nagy
b. Közepes hővezető (pl. kő, agyag…)
c. Rossz hővezető, ill. jó hőszigetelő (pl. fa, üveg, szén, gázok….) – melyek
hővezetési tényezője kicsi
2.

Hőáramlás (konvekció): A gázokra és a folyadékokra jellemző, a hő

terjedésének ezen módja, ahol az áramló folyadékok vagy gázok mozgásával
megy végbe a hőtranszport. Ha hőt közlünk a gázzal vagy folyadékkal, a helyi
hőmérsékletkülönbség

hatására

sűrűsége

csökken,

részecskéi

emelkedni

kezdenek. Helyükre újabb hideg részecskék lépnek. Elindul egy áramlás. A
részecskék útjuk során átadják a magukkal vitt hőt a tárgyaknak és felmelegítik
azokat.
3.

Sugárzás: A hő terjedésének az a módja, mikor egyik testről a másikra

úgy terjed a hő, hogy nem szükséges hozzá közvetítő közeg., vagyis vákuumban
is létrejöhet. Így ér el hozzánk a Nap melege. A melegebb testek, vagy források
bocsátanak ki magukból hősugarakat, amiknek egy részét elnyelik a hidegebb
tárgyak vagy nyelők, egy részét pedig visszaverik. A hősugárzás az emisszió, a
hőelnyelés az abszorpció. A test annyi hőt bocsát ki azonos hőmérsékleten, mint
amennyit elnyelni képes. A sugárzott hőmennyiség függ a felület nagyságától,
színétől, felületének finomságától, hőmérsékletétől. A durvább, sötét felület több
hőt nyel el és ad vissza, mint a sima, világos. Sugárzás útján nem csak hő terjed,
ez csak az energiának egy megnyilvánulása. A sugárzás amplitúdójától és
frekvenciájától függően igen sokféle sugárzás írható le (pld. fénysugárzás,
radioaktív sugárzás, lézersugárzás…) és ezek megfelelő eszköz segítségével
átalakíthatók olyan energiává, amit befoghatunk, vagy hasznosíthatunk.
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A gyakorlatban megkülönböztetünk, még két féle hőterjedést. Ezek mindegyike
összetett és leírhatjuk a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás kombinálásával.
1.Hőátbocsátás: A hőközlésnek egy összetett módja. Ez a jelenség zajlik le,
mikor a szoba hője a határoló falon keresztül kijut a szabadba. A falban
hővezetéssel terjed az energia, míg a fal két oldalán hőáramlással, vagy
hősugárzással. A fűtésnek éppen ez a célja, hogy pótolja az így elveszett hőt,
biztosítva a helység állandó hőfokát. Azt a hőmennyiséget, amely átjut a szilárd
határoló fal 1 m²-én 1 óra alatt, miközben a két oldalán levő közeg
hőmérsékletkülönbsége 1 °C, hőátbocsátási tényezőnek nevezzük.
2.Hőátadás: Egy szilárd fal és folyadék vagy gáz közötti olyan hőkicserélődés,
amely függ az úgynevezett hőátadási tényezőtől (a hőátadásban résztvevő
anyagoktól, geometriai viszonyoktól, az érintkező felületek nagyságától és a
hőmérsékletkülönbségtől). Vagyis összetett hőcseréről beszélhetünk ebben az
esetben.
-

Égéshő: Adott anyagra jellemző állandó, amely azt mutatja meg, hogy az anyag

1 kg-jának elégetésekor mekkora energia szabadul fel.
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
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Anatómiai, fiziológiai alapfogalmak

Ebben a fejezetben röviden ismertetném az emberi test saját hőszabályozó
mechanizmusait, a hőérzékelés anatómiáját és a hő érzékelést befolyásoló külső
tényezőket.
Hőháztartás: Testünk egészséges működéséhez állandó belső hőmérsékletre van
szükség. Ez a hőmérséklet a test belsejében 37 °C (A végbélben mérhető hőmérséklet,
normál működés esetén). Ezt nevezzük „maghőmérsékletnek”. A test perifériás részei
felé haladva, ez természetesen csökkenő értékeket mutat. A szájban 37 °C, a hónaljban
36,5

°C,

a

bőrfelszín

34℃,

de

akár

28

°C

is

lehet.

Ezt

nevezzük

„köpenyhőmérsékletnek”, ami a bőr és bőr alatti kötőszövet hőmérséklete. A szabályzás
célja, hogy biztosítsa az életfontosságú szervek állandó hőmérsékletét.
A minket körülvevő környezet nem állandó, így hőmérséklete is változik. Vegyük csak
alapul a nappal és éjszaka ritmusát, az évszakok ciklikusságát, de ennél sokkal gyorsabb
változások is történnek velünk nap, mint nap. Gondoljunk csak arra például, hogy télen
a hidegről bemegyünk egy fűtött helységbe, vagy a nyári melegben veszünk egy hűsítő
fürdőt. Testünk hőleadásának és hőtermelésének szoros összhangban kell lennie, vagyis
egyensúlyi állapotban, a hőtermelés és hőfelvétel meg kell, hogy egyezzen a
hőleadással.
Hőtermelés: A hő termelést a szervezet vegyi folyamatok által biztosítja. Az
anyagcserefolymatok mindig hőtermeléssel járnak, mirigyműködés és az izommunka a
fő terület. Minden egyes sejt részt vállal a folyamatban, a saját anyagcsere folyamatain
keresztül. Szervezetünknek van egy alap hőtermelése, ami elengedhetetlenül szükséges
az egészséges működéséhez. Nyugalmi helyzetben, az agyban, szívben, zsigerekben
termelődik hő. Ez fokozódik, ha valamilyen izommunkát végzünk. Ilyen esetben
általában plusz hő keletkezik, amit a szervezet hőleadással, hűtéssel korrigál.
Meg kell említenünk, a szervezet fertőzés vagy sérülés esetén immunreakciókat indít el.
Ilyenkor az idegen antigének aktiválják az immunrendszert, ami emelkedett
maghőmérséklettel, lázzal jár. Másfelől a baktériumok aktív hatóanyagai, illetve a
makrofágok által bekebelezett és lebontott baktériumok, különböző citokineket
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választanak el, melyek szintén lázat okoznak. Előfordulhat, hogy ez a folyamat addig
fajul, hogy már nem csak a kórokozók vannak veszélyben, hanem a saját
sejtállományunk is. Ha a maghőmérsékletünk 1 °C-al eltér az ideálistól, már probléma
léphet fel a szervi működésben, ha 40 °C fölé emelkedik, külső beavatkozással is kell a
lázat csillapítani. Ezekben az extrém esetekben, a szervezetben kóros folyamatok
indulnak be. Főleg az idegi állomány veszélyeztetett. Hőguta, ájulás léphet fel, esetleg
károsodhat a hypothalamusban lévő hő érzékelő mechanizmus. Az agy maximum 41°Cot képes károsodás nélkül elviselni, ha ez fölé emelkedik a maghőmérséklet, akár
halálos is lehet. ( 42°C felett pedig kicsapódnak a fehérjék)
A külső hőmérséklet csökkenése esetén, a bőr pórusai összehúzódnak, a vérerek
szűkülnek. Beindulnak a belső hőtermelő folyamatok. Ha ez kevés, akaratlan
izomrángás alakul ki (didergés), ami plusz hőt termel. A szervezet behatárolt hőtermelő
képességét és a hőtartalékait együttesen hőkapacitásnak nevezzük.
A hő leadást és a külső hő felvételt, a szervezet, áramlás, vezetés, sugárzás, párolgás
segítségével oldja meg. A hőleadást áramlás, vezetés, sugárzás, párolgás útján. A
hőfelvételt áramlás, vezetés és sugárzás útján. A hőáramlásos, hővezetéses, sugárzásos
hőleadás megfordítható folyamat, azaz ily módon képesek vagyunk hőfelvételre is.
Ezeket együttesen száraz hőleadásnak is nevezzük, melyek nyugalmi körülmények
között a hőleadás közel háromnegyedét teszik ki. Párologtatással csak hőleadásra
vagyunk képesek, hő felvételére nem. Ezt nevezzük nedves hőleadásnak.
1.

Hőáramlással:
a. Hőleadás: Felmelegítjük magunk körül a levegő részecskéit, azok
áramlani kezdenek és elszállítják a felvett hőt, illetve ha a levegő mozog
körülöttünk, pl. ventilátor, szél esetén.
b. Hőfelvétel: A folyamat fordítva is működik. A körülöttünk lévő áramló
levegő, vagy ritkábban folyadék, hőt ad át a szervezetnek, ha melegebb
annál.

2.

Hővezetéssel:
a. Hőleadás: A bőrfelület átadja hőjét a vele érintkező közegnek (levegő, az
öltözékünk vagy a tárgyak, amiket megérintünk).

10

b. Hőfelvétel: Abban az esetben, ha közvetlen kontaktus van, a testünknél
magasabb

hőmérsékletű

tárgyal.

(pld.

ha

nekidőlünk

egy

fűtött

cserépkályhának)
3.

Sugárzással:
a. Hőleadás: A szervezet felmelegíti a környező tárgyakat, ha azok
hőmérséklete alacsonyabb, oly módon hogy nincs szükség közvetítő
közegre.
b. Hőfelvétel: A minket körülvevő, vagy távolabbi magasabb hőfokú
tárgyak sugárzás úján is átadhatják a hőjüket. Ez a sugárzás lehet különböző
hullámhosszú

energianyaláb.

A

különböző

frekvenciákon

terjedő

sugárzásnak a terjedésben van szerepe, másképp terjednek a különböző
közegekben. (pld. Érzékelhetjük pontszerűen, mint egy koncentrált
lézersugarat, vagy egyoldalúan, mint kora tavasszal a napsugarakat,
amiknek jótékony melegét, csak irányukba fordulva érezzük)
4.

Halmazállapot változás révén, más szóval párolgással: Ebben az esetben

csak hőleadással számolunk. A bőrfelszín felső rétegéből állandóan párolog víz.
Ha valamilyen oknál fogva emelkedik a test hőmérséklete, akkor a bőrfelületen
lévő verejtékmirigyek, verejték folyadékot választanak ki. Ennek a párolgása a
bőr felületéről hőt von el, vagyis hűt. Itt meg kell említeni a légzést, ami szintén
egy fizikai tételen alapul, nevezetesen a nyomáskülönbségen. A légzés által
biztosított az anyagcsere folyamatokhoz szükséges oxigén felvétele és a
széndioxid kivezetése. Kilégzés során vízgőz hagyja el a szervezetet, mely a
levegőhöz adódott. Ebben az esetben is vesztünk hőt. A bőrfelszínről és a
légutakból történő párolgást, perspiratio insensibilisnek, vagyis észrevételen
párolgásnak nevezzük. Az izzadást, mely szemmel is jól látható, pedig perspiratio
sensibilisnek. A párolgás az egyetlen a szervezet hőleadási lehetőségei közül,
amely

hőgradienssel

szemben

is

képes

hőt

elvonni.

Emlősállatoknál

megfigyelhető, hogy nyári melegben sűrűbben lihegnek, ezzel segítve a testük
hűtési munkáját.
.
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Hőleadásra akkor van szükség, ha a szervezetünk hőmérséklete valamilyen oknál fogva
emelkedni kezd. Ilyenkor a vérerek és a bőr pórusai kitágulnak fokozva a hőleadást. Ha
ez nem elégséges megindul a verejtékezés. A bőr felületéről elpárolgó folyadék hőt von
el, ily módon hűt. Különleges esetekben, ha a levegő 100%- ban telített vízgőzzel, a
párolgás nem tud megvalósulni, hiába magas a hőmérséklet. A másik extrém véglet a
hőleadásra, mikor a szervezet nem képes pótolni az elvesztett hőt. A test elkezd hűlni a
perifériától befelé, azaz először a végtagok vérellátása csökken. A szervezet mindig a
létfontosságú szerveket védi, fontossági sorrendben. Minden körülmények között
próbálja fenntartani a keringést, oxigén felvételt.

Ebben az állapotban mivel a

periférián nem megfelelő a vérellátás, kedvezőtlen folyamatok indulhatnak be. Lelassul
a vérkeringés. Az alacsony hőmérséklet pedig kedvez a gyulladásos folyamatok
kialakulásának. Extrém esetben fagyási sérülések fordulhatnak elő, sőt, ha ez az állapot
időben elhúzódik, elhalhat az egész végtag. Ha a szervezet hő tartalékai végleg
kimerülnek, a test kihűl és bekövetkezik a halál.
Hőfelvétel esetén a környezetünktől veszünk fel hőt. Ha a környezetünk hőmérséklete
magas, szervezetünknek hőt ad át. Ez nem szabályozható folyamat. Kompenzálni tudjuk
öltözködéssel és épített környezettel. Extrém esetben, az erős hőhatásnak kitett
bőrfelületen égési sérülések jelentkezhetnek. Négy fokozatát különböztetjük meg, az
enyhe bőrpírtól, az elszenesedett szövetekig.
Hőfelvétel és hőleadás egyensúlyban tartásához fontos eszközünk a ruházatunk, mely
véd a külsőhatásoktól. Erős hősugárzás esetén tompítja a bőrre eső terhelést. Hideg
esetén pedig szigetel és bent tartja a testünk által termelt hőt. Egy bölcs népi közmondás
is figyelmeztet a ruházat fontosságára. „Télen kenyered, nyáron ruhád, el ne hagyd!”
Hőszabályozás célja az állandó testhőmérséklet biztosítása, amely csak a hőtermelés és
a hőleadás folyamatos változtatása mellett lehetséges. Testünk hőszabályozása részben
idegi, részben hormonális szabályozás alatt áll. Fő irányítója a vegetatív működésért
felelős hipotalamusz. A hipotalamusz vezérli a következő vegetatív funkciókat:
hőszabályozást, méhösszehúzódást, tejejekciót, a táplálékfelvételt, a vese koncentrálását
és a vízfelvételt, az általános ingerületi szintet, a cardiovascularis rendszert és
különböző idegsejtcsoportjai révén hatnak az adenohipofízisre, ezáltal az endokrin
működésre.

12

1. ábra Hipotalamusz

A hipotalamuszba érkezik a maghőmérsékletről információ, a belső termoreceptoroktól,
melyek az elülső hipotalamuszban (az itt lévőt centrális termoreceptornak nevezzük), a
zsigerekben, a gerincvelőben és a májban vannak. A környezeti hőnmérsékletről pedig a
bőrben, szájüregben és a garatban elhelyezkedő perifériás termoreceptorktól kap
információt. Ha a maghőmérséklet felfelé vagy lefelé módosul, negatív visszacsatolásos
szabályozással indítja az effektor mechanizmusokat, amelyek visszaállítják a kívánt
hőmérsékletet.
Egy szűk hőmérsékleti tartományon belül (31-34℃ bőrhőmérséklet esetén) elegendő a
bőrben lévő erek tónusának változtatása, tágulása és szűkülése az állandó hőmérséklet
fenntartására.
Ha a hőtermelés fokozódik, vagy a hőleadás válik nehezebbé, például meleg külső
hőmérséklet esetén (> 34℃), akkor az erek tágulása önmagában már nem elégséges. A
párolgás képes a hőleadást fokozni.
Az előzőekhez hasonlóan hűvös környezetben elégséges az erek összehúzódása a
maghőmérséklet állandó szinten tartásához.
Hideg környezetben a hőtermelés is fokozódik, az anyagcsere fokozódik, a szimpatikus
idegrendszer aktivitása növekszik, megnő a mellékvese katekolamin, adrenalin és
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noradrenalin szekréciója is. Emellett a vázizmok tónusa nő, szélsőséges hidegben pedig
akarattól független izom összehúzódások jelentkeznek – remegés, borzongás, didergés.
A mechanizmus részét képezik még a bőrfelszín alatti erek, a verejtékmirigyek, a
pajzsmirigy és a mellékvese.
Testünk felszínét bőr borítja.

A legnagyobb kiterjedésű érzékszervünk. Bőrünkön

keresztül kapcsolódunk környezetünkhöz. Feladata mechanikai védelem (rugalmas
nyomásnak ellenáll), bizonyos mértékig védelmet nyújt a káros sugárzások ellen, vegyi
védelem (tömött szerkezete révén megakadályozza, hogy a legtöbb oldott anyag és gáz
áthatoljon rajta), immunvédelem (savas kémhatása és normál mikrobiális flórája révén,
véd a kórokozók ellen), mint már említettük érzékszerv (hő, fájdalom, nyomás és
tapintás érzékelő receptorokat találunk benne). Bőrünk kiválasztó szervként is
funkcionál. Mirigyrendszerén keresztül segíti a méregtelenítést. Véd a kiszáradástól és
szerepet játszik a víz- és sókiválasztásban. Ami számunkra a témát tekintve a
legfontosabb, nagy szerepe van a hőháztartás fenntartásában.
A bőr három fő rétegből épül fel.
1, hámréteg: Több rétegű elszarusodó laphám. Folyamatosan cserélődnek a sejtjei.
A külső réteg kopik és az alsó rétegek pótolják a hiányokat. Nem tartalmaz
ereket, a kötőszövet táplálja diffúzióval.
2, irharéteg: Hám alatti kötőszövet, kollagén rostok hálózata, ami szakítási
szilárdságot ad, átszőve elasztikus rostokkal, ami a bőr rugalmasságát biztosítja.
Erekben és idegekben igen gazdag. Ebben a rétegben találhatók a faggyúmirigyek,
verejtékmirigyek, érzékelő receptorok (kemo-, termo-, mechanoreceptorok), az
immunrendszer szabad sejtjei, a szőrtüszők és a szőrszálakat mozgató kis izmok.
3, bőralja: Zsíros kötőszövet alkotja. Vastagsága testtájékonként eltérő,
hőszigetelő funkcióval bír.
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2. ábra A bőr keresztmetszete

A pajzsmirigy a nyelőcső felső részének két oldalán helyezkedik el. Két lebenyből áll és
erős kötőszövetes tok veszi körül. Csecsemőkorban a növekedésért és a szellemi
fejlődésért felel, gyermek és felnőtt korban az anyagcsere folyamatokat vezérli. Nagy
szerepet játszik a hőtermelés fokozásában, de nem közvetlenül, azaz nem direkt a
hőtermelés fokozása miatt nő a hormonszekréció, hanem mintegy melléktermékként, az
anyagcsere folyamatok fokozódnak, nő a hőtermelés.

3. ábra A pajzsmirigy

A mellékvesék az adrenalin termelés útján szintén hormonálisan hatnak az anyagcsere
folyamatokra és a keringésre, így a hőtermelésre. Az adrenalin szimpatikus reakciókat
vált ki a szervezetben. Hat az erekre, szívritmusra, emésztési funkciókra, máj
anyagcserére, vércukorszintre, pupillára is. A mellékvese a vese csúcsán helyezkedik el,
15

annak zsíros tokjába ágyazódva. Kéreg és velőállományból tevődik össze. A
velőállomány választja ki az adrenalint és a noradrenalint.

4. ábra A mellékvesék

[3] [7] [8] [9] [10] [11] [13]
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A hő érzékelése

Az előzőekben képet kaptunk a hőszabályozás mechanizmusáról és a
folyamatban részt vevő szereplőkről. Most megvizsgáljuk, hogyan is működik
valójában a hő érzékelése.
A bőr felszíne alatt helyezkednek el a különböző érzékelő receptorok. Ezek nevesítve a
következők: hő érzékelő receptorok, fájdalomérző receptorok, nyomás érzékelő
receptorok, tapintás érzékelő receptorok. Ezek a receptorok módosult idegsejtek,
érzékelő idegvégződések. A különböző típusú receptorok, különböző ingerekre
reagálnak. A környezet felől érkező inger, ami lehet nyomás, hő, sugárzás…,
ingerületbe hozza a megfelelő receptort. Ez csak akkor teljesül, ha megfelelő erősségű
ez az inger, vagy kicsi, de sűrűn ismétlődő. Azt a mechanikai energiát, ami beindítja a
receptor működését és az impulzust indít az agy felé, ingerküszöbnek nevezzük.

5. ábra A receptorok
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A témát tekintve a fájdalomérző receptorok és a termo receptorok működésére fogunk
kitérni, ezeket vizsgáljuk. A termo receptorok nem a közvetlen bőr felszínen
helyezkednek el, hanem be vannak ágyazva a bőr felszín alatti irha rétegébe. Emiatt,
mivel nincsenek közvetlen kapcsolatban a külvilággal, nem annak hőmérsékletét
érzékelik, hanem a bőr hőmérsékletet. Hideg és meleg érzékelő receptorokat
különböztetünk meg.
Ezek a következők:
(TRPV=Tranziens Receptor Potential Vanilloid)
(TRPM=Tranziens Receptor Potential Melastin)
(TRPA=Tranziens Receptor Potential Ankiryn)
•

TRPV4: - meleg (27-34 °C)

•

TRPV3: - melegebb ( 34-39 °C)

•

TRPV1: - forró (> 42 °C) Ezt a receptort aktiválja a kámfor, savak, kapszaicin

is. (kapszaicin az a hatóanyag amitől erősnek érezzük a paprikát)
•

TRPV2: - fájdalmasan forró ( >52 °C )

•

TRPM8: - hűvös (< 28 °C) A mentol és származékai is aktiválhatják.

•

TRPA1: - hideg (< 18 °C)

[11]

Maga az érzékelés: Már említettük, hogy a receptorok nem a valós környezeti
hőmérsékletet mérik és nem is pontosan úgy működnek, mint egy hőmérő. A bőr
hőmérsékletéhez képest, amit „nullfok”-nak nevezünk ( 27-33 °C), érezzük melegnek,
vagy hidegnek a különféle tárgyakat, attól függően, hogy a nullfokhoz képest melegek,
vagy hidegek. A bőrünk nullfoka nem állandó tényező. A test különböző területein, más
és más lehet és egyazon területen is eltérhet különböző időben. A hőérzet tehát az, ami
bőrünk null fokát megváltoztatja negatív, vagy pozitív irányba. A melegebb test hőt ad
át a bőrnek, ezért érezzük melegnek, a hidegebb test hőt von el a bőrtől, ezért érezzük
hidegnek. Ha normál esetben kezünket 20 °C-os vízbe mártjuk, azt hidegnek érezzük.
Ha viszont először 10 °C-os vízben áztatjuk a kezünket huzamosabb ideig és ezután
nyúlunk a 20 °C-os vízbe, akkor melegnek érezzük azt. Viszont ha várunk egy kis ideig,
újra hidegnek fogjuk érezni. Ennek az oka bőrünk nullfok pontjának változása. A 10 °Cos vízben bőrünk nullfoka csökken. Ehhez képest a 20 °C-os víz melegnek hat, ha
bizonyos ideig benne marad ebben a vízben, a nullfok emelkedik.
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Bőrünk tehát egy olyan eszköz, mellyel érzékelni tudjuk két tárgy közül melyik a
melegebb, ha egymás után érintjük őket. Ilyetén módon a bőr nagyon érzékenynek
bizonyul. Mérésekkel igazolták, hogy akár 0,2 °C hőmérséklet különbséget is érzékelni
képes az ember. A különböző testfelszínek érzékenysége eltér egymástól. Az arcbőr a
legérzékenyebb 0,2-0,4 °C, a halánték 0,3-0,4 °C, a mell 0,6 °C, a hát közepe 1,2 °C
hőmérséklet különbséget már jelez. A kéz hüvelykujja már 0,02-0,07 °C különbséget
érez, két hidegimpulzus között. Ugyanez meleg impulzus esetén 0,03-0,09 °C, de ez az
érzékenység nagyban függ a bőr nullfokától.
A hő érzékelést befolyásolja még a hámréteg vastagsága. Például tenyér oldalán
vastagabb a hám, mint a kézháton, így később ér oda az információ a receptorokhoz.
Egy idő után azonban megfigyelhető, hogy a tenyér érzékenyebbé válik. Ennek oka,
hogy a receptorok

nagyobb sűrűségben helyezkednek el a tenyér oldalán, mint a

kézháton.
Különböző testrészeken különböző sűrűségben helyezkednek el az érzőidegek. Testünk
különböző területein, akár 100-szoros is lehet az érzékenység aránya. Legérzékenyebb
az arc, legérzéketlenebb az alsóvégtag.
Az ingernek kitett testfelület nagysága, ugyancsak befolyással van a hőérzetre. Minél
nagyobb felületen ér az inger, annál erősebbnek érezzük azt.
Az adott tárgy vagy közeg hővezető képessége szintén nagy jelentőséggel bír. Azonos
hőfokú fém, vagy fa tárgy közül, a fémet melegebbnek érezzük, ha megérintjük, azaz
minél jobb hővezető az anyag annál nagyobb a hőátadás.
A minket körülvevő közeg hőmérséklet változásának a sebessége szintén fontos. Abban
az esetben, ha nagyon lassan, de változik a minket körülvevő léghőmérséklet, akár 4-5
°C különbséget sem érzékelünk, ha a bőr nullfoka 30-36 °C között marad.(Ezt a
hőmérsékletet nevezzük komfort zónának) Gyors változás esetén viszont 0,1 °C/s
hőmérsékletváltozást már jeleznek a receptorok. Viszont, ha ennél gyorsabban hűl a
levegő, akkor is ilyen sebességgel érzékeljük a változást.
A meleg és hidegérzékelő receptorok nem egyenletes arányban vannak jelen, azonos
helyeken. A hidegérzékelők jóval nagyobb számban helyezkednek el, mint a meleg
érzékelők. Ez az arány akár 20-30 szoros is lehet. Az agyban ez fordított arányban
jelenik meg, ott ugyanis a meleg érzékelők vannak többségben.
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Az ingerületet szállító neuronok is eltérnek egymástól. A meleg ingert vivők csupasz
axonú idegsejtek, míg a hideg ingerület szállítok myelin hüvellyel (velőshüvely)
ellátottak. A myelin hüvely meggyorsítja az ingerület-átvitel sebességét. A normál 1-2
m/s helyett, 10-20 m/s a sebesség.

Mindezen okoknál fogva a hidegre sokkal

gyorsabban reagálunk, mint a melegre. A hőmérséklet csökkenés érzékeléséhez fele
akkora változásra van szükség, mint a hőmérséklet emelkedése esetében.

6. ábra Az idegsejt

A receptorok működését nem befolyásolja a hőközlés módja, azaz például a sugárzással
adott és a vezetéssel adott hőt azonos módon érzékeli. Viszont a hőmérséklet fontos
tényező. A hidegérzékelés 12-38 °C között működik és 25-30 °C között a legaktívabbak
a hideg receptorok, ilyenkor reagálnak legerőteljesebben a hő csökkenésre. Majd 45 °C
felett újra aktivizálódik. Ez miatt fázunk lázas állapotban. A meleg receptorok 40 °C –
nál a legaktívabbak, de ilyenkor is jóval kisebb érzékenységgel bírnak, mint a hideg
receptorok. Ha a nullfok hőmérsékletünk 30-36 °C között van, akkor mind a kétfajta
receptor aktív, de nem jeleznek sem hideget, sem meleget. Ezt nevezzük termoneutrális
vagyis semleges hőmérsékleti zónának. A különböző testrészek hőfoka között akár 12
°C is lehet a különbség.
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7. ábra A hideg és meleg érzékelő receptorok aktivitási tartománya [11]

Meg kell még említenünk a hő-fájdalom érző receptorokat, azaz nociceptorokat. Ezek
káros hőmérséklet esetén lépnek működésbe, 15 °C alatt és 45 °C felett. Ilyenkor két
úton jut el az üzenet az agyba. Hirtelen változáskor a gyorsabb idegroston megy az
üzenet, ami azonnali válasz reakciót vált ki. A tartós, de lassú, tompa hatás esetén a
másik lassabb idegrost aktivizálódik, ez nem vált ki hirtelen reakciót.
[9] [10] [11] [12] [13]
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A különböző fűtési rendszerek tárgyalása:

Ezen fejezet elején szintén tisztáznunk kell néhány alapfogalmat, a későbbiek
megértése érdekében.
1.

Közérzet: Általánosságban használt definíciója: „…a közérzet a komplex

hatások alapján az egyénekben kialakuló szubjektív érzés…”. [3] Közérzetünket
befolyásoló tényezők egy lehetséges felosztása G. Blanchere szerint:
1.2.

- akusztikai tényezők
- szaglás és légzés
- tapintás és érintés
- látás és színhatás
- hőmérséklet, nedvesség és légáramlás
- épület rezgése, mozgása
- különleges tényezők (pld. napsütés, ionizáció)
- biztonsági tényezők
- csoportviselkedés (szeparálódás)
- napi életmenettel kapcsolatos tényezők
- előre nem várt veszélyek hatása
- gazdasági tényezők

2.

Komfortérzet: Zárt térben tartózkodó ember esetében alkalmaznak egy másik

szubjektív definíciót, „Komfortérzet”. A komfortérzet az az elégedett tudati állapot,
melyett a zárt térben érzünk. Komfortérzetünket befolyásoló tényezők a következők:
- hőmérséklet
- nedvesség
- légmozgás
- zaj
- megvilágítás
- különleges tényezők (napsütés, ionizáció, rezgések)
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3.

Hőérzet: Definíciója „…A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a

termikus környezettel kapcsolatos elégedettséget fejezi ki. …” [3] Hőérzetünket is több
paraméter befolyásolja:
- A levegő hőmérséklete, annak időbeli, térbeli eloszlásánaka változása, hat a
hőérzetre. Minden egyes embere jellemző az ideális hőérzetéhez tartozó hőmérséklet
zóna. Ez az a hőmérséklet tartomány amiben a legjobban érzi magát.

Ennek a

hőmérsékletnek a térbeli eloszlása szintén fontos tényező. Minél egyenletesebben oszlik
meg a hőmérséklet a térben, annál kedvezőbben hat a hőérzetünkre. Ez azt jelenti, hogy
azonos a környezeti hőmérséklet a bőrünk teljes felületén. A valóságban ez az ideális
állapot szinte megvalósíthatatlan, de a fűtésrendszer helyes megválasztásával
törekedhetünk rá. A hőmérséklet időbeli egyenletes eloszlása azt jelenti, hogy minden
napszakban azonos a hőmérséklet a lakótérben. A „Hőérzékelés” fejezetben már
tárgyaltuk, hogy a komfort zónánkon belüli hőmérséklet változást csak akkor észleljük,
ha az időben gyorsan zajlik. Viszont, ha nagymértékű a változás, vagy kicsi, de időben
gyors, ez kellemetlen hőérzetet okoz.
- A környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete, szintén fontos tényező.
A hőérzékelő receptorok azonos információként kezelik a hő minden formáját, legyen
az sugárzó, áramló, vagy átadott hő. Képzeljük el azt a szituációt, hogy lakásunkban
24°C a hőmérséklet, a határoló falak 15°C hőmérsékletűek. Mivel a fal hidegebb mint
testünk hőmérséklete, ezért hősugárzás indul a bőrünkről a fal irányába. Ha
megbonyolítjuk a helyzetet azzal, hogy elhelyezünk ugyanebben a térben egy 80°C
hőmérsékletű kályhát is, akkor testünk fal felé eső felülete továbbra is hőt ad le a fal
irányába, a kályha felé eső felület, viszont hőt vesz fel a kályhától. Ez kedvezőtlen
hőérzetet kelt. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség a sugárzó felületek között, annál
kedvezőtlenebb a komfortérzet.
- A levegő relatív nedvességtartalma, illetve a levegőben levő vízgőz parciális
nyomása, oly módon hat a hőérzetre, hogy befolyásolja párolgásunkat. Már említettük
az „Anatómiai, fiziológiai alapfogalmak” fejezetben, hogy bőrünkön keresztül
állandóan párologtatunk bizonyos mennyiségű vizet. Terhelés, vagy hőmérséklet
emelkedés hatására, a verejtékmirigyek, verejték folyadékot választanak ki. Ha magas a
levegő páratartalma, a párolgás csökken, telített állapotban pedig megszűnik. Hiába
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izzadunk, a verejték nem párolog el, csak folyik rajtunk. Ha nincs párolgás, nincs
hőelvonás. Minél magasabb a levegő páratartalma, annál melegebbnek érezzük azt,
ugyanazon hőmérséklet mellett.
- A levegő áramlási sebességét, szintén fontos számításba vennünk. Ezt a
jelenséget

huzat

hatásnak

hívjuk.

Egyénenként

eltérő

a

huzattal

szembeni

érzékenységünk, sőt még az egyes testrészek érzékenysége is váltotó, de mindenkire
kedvezőtlenül hat. Kialakulhat oly módon, hogy külső levegő jut a légtérbe, vagy a
hőmérséklet különbség hatására légmozgás indul meg a térben. A szakirodalom ezt a
jelenséget úgynevezett „hőhenger”-nek hívja. Erről bővebben még lesz szó, a
fűtéstípusok tárgyalásánál.
- Az emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályozása. A saját hőszabályozása
szintén hőérzetet befolyásoló tényező. Nagy mértékben függ egészségi állapotunktól,
korunktól, fizikai aktivitásunktól. Bővebben az „Anatómiai, fiziológiai alapfogalmak”
fejezetben már tárgyaltuk a témát.
- A ruházat hőszigetelő képessége, párolgást befolyásoló hatása. Hőleadásunk és
hőfelvételünk befolyásolása által, nagy hatást gyakorol hőérzetünkre. Egyrészt véd a
külső hatásokkal szemben, másrészt csökkenti hőleadásunkat.
Az úgynevezett „szubjektív hőérzeti” skálát alkalmazzák, a hőérzet számszerűsítésére:
-

Forró

+3

-

Meleg

+2

-

Kellemesen meleg

+1

-

Neutrális

-

Kellemesen hűvös

-1

-

Hűvös

-2

-

Hideg

-3

0

A +1, 0, -1 számozású tartomány az ún. kellemes zóna. [3]
Mint láthatjuk a közérzet, komfortérzet, hőérzet nem pontosan körülírható,
behatárolható. Egy szubjektív érzet, ami egyénenként is eltéréseket mutat. Nem
jelenthetjük ki, hogy az ideális környezet hőmérséklete, páratartalma és más tényezői
pontosan milyen paramétereket mutatnak, mert mindenkinél eltérnek ezen értékek.
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Ennek ellenére csoportokat vizsgálva átlagok vonhatók le. Mivel ezen vizsgálatok
eredményei szubjektív érzeteken alapulnak, nem csak tudományos, műszaki
szakemberek vesznek részt a munkában, hanem pszichiáterek, pszichológusok is. A
köztudatban, sőt még a műszaki gyakorlatban sem igazán van publicitása ilyen jellegű
kutatásoknak. Ennek ellenére az érdeklődő, téma iránt fogékony felhasználó sokat
profitálhat, ha veszi a fáradságot és utánajár az eredményeknek. Sajnos ezek az adatok
nem könnyen hozzáférhetőek. Remélhetőleg ez a tendencia a közeljövőben változni fog.
Én magam, mint műszaki érdeklődésű szakember is elcsodálkoztam, hogy milyen
pontos ismeretekkel rendelkezik a tudomány ezen a területen. Annak ellenére, hogy
maga a hőérzet szubjektív tényezőkön alapul, mégis aránylag pontosan számolható.
Közintézményekben kevésbé, de egy családi házban nagyon pontosan behatárolhatjuk a
lakók számára ideális komfort viszonyokat és ezek ismeretében pontosan tervezhető az
ideális épület. Természetesen figyelembe kell venni még sok más paramétert is (pld.
esztétikum, kivitelezhetőség, gazdasági tényezők…).
Ha rendelkezünk a kellő ismerettel, akkor véleményem szerint bűn, nem hasznosítani,
kihasználni ezeket a vívmányokat. A múlt embere ösztönösen nyúlt bizonyos anyagok
és technológiák irányába. Közülük nagyon sokról kiderült, hogy kitűnő választás volt. A
mai kor embere ezeket az ösztönös választásokat, a tudomány és technika eszközeivel,
tudományosan is alátámasztja, igazolja. A jól bevált eszközöknek, anyagoknak,
technológiáknak ma is van létjogosultsága. Tovább gondolhatjuk, adaptálhatjuk azokat
a mai kor követelményeinek megfelelően. Csak egy példa a saját szakmámból. (Hiába,
„minden szentnek maga felé hajlik a keze”.) A cserépkályha már nem mai találmány, de
minden tekintetben előkelő helyen helyezkedik el ma is, a fűtőberendezések között,
mindenféle tekintetben. Ezt bővebben tárgyaljuk még ebben a fejezetben.
Sajnos a fűtésrendszer kiválasztásánál nem a praktikum és a valós igények döntenek
mai napig sem, sokkal inkább a divat, a gazdasági érdek és ránk erőltetett szabványok.
Nem ezen dolgozat témája és nem is térnék ki rá bővebben, de a saját szakmám berkein
belül is tapasztalom, hogy bizonyos lobbik kiharcolnak olyan szabályozókat, amik nem
feltétlen a jobbítást szolgálják, sokkal inkább bizonyos körök gazdasági érdekeit.
Kihangsúlyoznám a TUDATOSSÁGOT! Már a tervezés időszakában járjunk utána a
lehetséges megoldásoknak. Kérdezzünk meg tapasztalatokkal rendelkezőket és ha
lehetséges, személyesen próbáljuk ki a különböző fűtési módokat. Ezen törekvésünkben
ez a dolgozat is némi segítséget nyújthat.
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Térjünk rá a különféle rendszerek tárgyalására. Mint az előzőekben tárgyaltuk a
komfortérzet és a hőérzet szubjektív fogalom. Ugyanilyen szubjektív megfigyelésekre,
tapasztalatokra fogok hivatkozni sok esetben, ezen fejezet írása közben is. Fogok
közölni saját következtetéseket is. Felhívom a figyelmet, hogy ezen következtetések
legtöbb esetben nem tudományosan alátámasztott tények. Nem végeztem kérdőíves
felmérést a témával kapcsolatban, de 20 esztendős tapasztalattal a hátam mögött,
nagyon sok visszajelzést kaptam ügyfeleimtől, kollégáimtól. Kérdeztem, megfigyeltem,
kísérleteztem. Hivatkozom majd olyan adatokra, melyek szakmai ankétokon,
előadásokon hangoztak el. Ezekre az információkra és saját személyes tapasztalatomra
támaszkodva fogom végig vezetni az olvasót a téma szövevényes útvesztőjében.
[3] [26] [30]
Cserépkályha, épített kályha: Ha pontosan kellene definiálnom a cserépkályha
fogalmát, bajban lennék, ugyanis nem létezik efféle definíció. Már csak azért sem lehet
pontosan leírni röviden ezeket a berendezéseket, mert szinte nincs két egyforma. Két
évtizedes pályafutásom során, túl több száz eszköz építésén, nem tudnék említeni két
teljesen egyforma példányt. Ezek a berendezések egyedileg épülnek, az adott helyszínre
méretezve, az adott környezethez idomulva. Pontosan ebből fakad az egyik nagy
előnyük, adaptálhatjuk őket bárhová. Ezzel ellentétben, egy gyári sorozatban gyártott
berendezést, fix hőteljesítménnyel csak a megfelelő helyre építhetjük be.
Nem definiálok, hanem leírom az ismérveket, ami alapján a laikus is be tudja határolni
ezeket a berendezéseket.
-

a helyszínen épülnek, elemekből, idomokból, esetleg panelokból. Ezen elemek

anyaga nem határozza meg feltétlen az építményt, de megállapíthatjuk, hogy zömében
agyag alapúak.
-

Helyi fűtésre valók. Ott fűtenek, ahol épültek. Ez abból a tulajdonságukból

fakad, hogy a hőteljesítményük nagy részét ( 70-80 %), sugárzó hő formájában adják le
környezetüknek, határoló falaikon keresztül.
-

Ebből adódik, hogy fűtési teljesítményük arányos az őket határoló felületek

nagyságával.
-

Viszonylag nagy tömegüknél fogva (hőtehetetlenség), képesek akkumulátor

módjára tárolni a hőt. A tömeg növelésével, növelhetjük a hőtároló kapacitásukat.
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-

E miatt szakaszosan üzemeltethetők. Az üzemszüneteket és a tüzelési időt is

nagyban befolyásolja tömegük.

8. ábra Cserépkályha

Többféle szempont alapján osztályozhatjuk őket.
-

Építési mód szerint:
1. Könnyű építésű
2. Közepes építésű
3. Nehéz építésű

Ezek a jelzők a kályha tömegére, azaz hőtároló kapacitására utalnak.
-

Hő leadó felület anyaga szerint:
1. Hagyományos mázas kályhacsempe, ritkábban máz nélküli
kályhacsempe, melynek anyaga égetett agyag.
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2. Vakolt felületek, melyek tömör égetett téglából, vagy máztalan
kályhacsempéből épülnek, hőálló vakolattal.
3. Tömör téglafalak, melyeket nem vakolnak.
4. Kő burkolatú kályhafalak.
Ezen felületek bármelyik variációja lehetséges egymással.
-

Táplálásuk szerint:
1. Fatüzelésű
2. Barnaszén, vagy kőszén tüzelésű
3. gáztüzelésű
4. elektromos

Létezik még sok féle besorolás, de ezek inkább szakmai szempontokat vesznek
figyelembe és témánkat tekintve nem sok jelentőséggel bírnak.
Általánosságban elmondható ezekről a berendezésekről, hogy nagyon kedvező fűtési
paraméterekkel rendelkeznek. Mivel a hő nagy részét sugárzás formájában adják át a
térnek, rendelkeznek a sugárzó fűtések minden előnyével. Kellemes hőérzetet
biztosítanak. Ez annak tudható be, hogy a sugárzott hő felmelegíti a környező tárgyakat,
falakat, így azok nem rontják hőérzetünket. Nem csak a térben, de az időben is
egyenletes a hő eloszlása. A kályha nagy tömegénél fogva lassan hűl ki. Minimális a
konvekciós hő leadás, ami azt eredményezi, hogy csekély mértékű a légmozgás a
térben. Ez szintén komfortérzet fokozó tényező. A levegő részecskék nem melegednek,
nem tágulnak és nem áramlanak, azaz csak kis mértékben. Saját megfigyelésem, de már
több helyről hallottam vissza, hogy a cserépkályha mintha megkötné a szálló port a
térben. Ha letisztítjuk a tetejét és másnap végighúzzuk ugyanott az ujjunkat, azt
tapasztaljuk, hogy megint erőteljesen poros. Ugyanez a jelenség abban az időszakban
mikor nincs fűtés, sokkal lassabban végbemenő folyamat. Ebből arra a következtetésre
jutottam, hogy nem maga a kályha a felelős a jelenségért, hanem a működés közben
történik valami. Csak találgatásokba tudnék bocsátkozni, a jelenséget illetően. Több
ügyfelem számolt be róla, hogy megfigyelték, ha asztmás gyerekükkel cserépkályha
fűtésű térben tartózkodtak, sokkal ritkábban okozott gondot a betegség, mint az egyéb
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fűtések esetében. Valószínűleg a szállópor alacsony koncentrációja következtében és a
klimatikus viszonyok miatt. A cserépkályha nem szárítja a levegőt. Ugyanez a jelenség
figyelhető meg a vályog építésű házak esetében is. Itt a vályog vízmegkötő képessége
lehet a magyarázat. Köztudott, hogy az nyers agyag rengeteg vizet tud megkötni. Nem
csak kitölti a pórlusait, mint az egyéb porózus anyagok esetében, hanem molekuláris
szinten is dolgozik. Ez a tulajdonsága felelős nagyrészt a képlékenységéért is. Párás
időben felveszi a levegő nedvességtartalmát, száraz időben visszaadja azt térnek, így
biztosítva az állandó klímát.
Ezen kályhák javára írható még az esztétikai megjelenés. Mind színeit, mind formáját
tekintve nagyon változatos képet mutat. Harmóniát, nyugalmat sugároz (a melegen
felül), egy jól megtervezett, térbe illő berendezés. Nem szükséges kihangsúlyoznom,
hogy a mai rohanó világban, milyen fontos a harmonikus otthon megteremtése. Az
anyagfelhasználás területén is csak jókat mondhatunk el róla. Csupa olyan anyagból
épül fel, ami a természetben fellehető és károsítás nélkül vissza is juttatható.
Gyakorlatilag az ajtókon kívül minden porcikája földből, agyagból van.
A cserépkályhák felosztása, a betáplált energiahordozk szerint:
1. Az elektromos táplálású kályha tiszta, könnyen vezérelhető. Nincs
hamuzás és tüzelőbehordás a lakótérben, ami vonzóvá teheti. Hő leadás
szempontjából ugyanazt nyújtja, mint a többi társa. A legkedvezőbb
tulajdonsága a hatékonyság. Hatásfoka közel 100%. A bevitel energia
csaknem 100%-a hő formájában hasznosul, a kályha által. Viszont az
üzemeltetése drága, az elektromos energia ára miatt. Van még egy
kedvezőtlen tulajdonsága, ami szintén az elektromosság rovására írható,
mégpedig az elektrosztatikus sugárzás. Mint tudjuk ezek a sugárzások
károsan hatnak szervezetünkre.
2. Gáztüzelésű kályha szintén könnyen kezelhető és szabályozható. A
hatásfok ebben az esetben is jó. A gáz égésekor aránylag kevés a káros
anyag kibocsátás. Ideális esetben széndioxid és víz keletkezik. Üzemeltetése
olcsóbb, mint elektromos társáé. Hátrányként említhetjük, hogy maga a gáz
robbanásveszélyes anyag és a lakótérbe jutva mérgezést okozhat.
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3. Széntüzelésű kályhákkal már ritkán találkozunk, de még előfordul.
Előnye a magas fűtőérték, kis mennyiség használatával aránylag sok hő
nyerhető. Viszont káros anyag kibocsátása aránylag magas, ami
kéntartalmának köszönhető. Rendszeres használat során kellemetlen,
záptojásra emlékeztető szag jelenhet meg a lakótérben. Üzemeltetése
kosszal jár.
4. Fatüzelésű kályha talán a legideálisabb választás. Üzemeltetése aránylag
olcsó. A fa égése során a káros anyag kibocsátás csekély. Ideális esetben
széndioxid, víz és kevés ásványi só (hamu) keletkezik. A fa megújuló
energiahordozó. A fatűz hangulatot sugárzó, melegség érzetet keltő.
Hátrányként említhetjük, hogy a behordott tűzifa és a hamuzás miatt
üzemeltetése némi kosszal jár.
A gáz, szén és fatüzelésű kályhánál említést érdemel, hogy mivel a lakótérben tüzelünk,
figyelnünk kell a füstelvezető rendszer tökéletes működésére. Azon kívül és ez a
modern, jó szigetelésű lakásokra fokozottan igaz, biztosítani kell a megfelelő
mennyiségű égési levegőt. Mivel a lakótérből táplálkozik, meg kell oldani a levegő
bevezetéseket. A legjobb, ha ezt oly módon oldjuk meg, hogy közvetlen a berendezés
mellé, vagy alá vezetjük a külső levegőt, sőt már léteznek olyan technológiák, hogy
előmelegített levegőt engednek a térbe. Ez a hőérzet szempontjából nagyon fontos. Ha a
kályhától távolabb vezetjük be a külső levegőt, akkor egy intenzív légmozgás indul meg
a helyiség ezen szakaszán, ami negatívan befolyásolja hőérzetünket. [1] [2] [14] [15]
[16] [17]
Nyitott tűzterű kandallók: Ezek a berendezések nálunk nem elterjedtek, inkább a
francia, angol vidéki élet elhagyhatatlan kellékei. A legegyszerűbb működésű
fűtőeszközök. Szilárd tüzelésre lettek kitalálva. Felépítésüket tekintve egy, a légtér felé
nyitott tűztérből és a hozzá csatlakozó kéményből állnak. Egyszerűségük ellenére
gondot okozhat a kivitelezésük. Komoly kémény igényük van és ehhez aránylag nagy
tűztérnyílás társul. Külső levegő bevezetését igényli. Egyfelől biztosítani kell az
égéshez szükséges légmennyiséget, másfelől ennek a többszörösét, ami fenntartja a
huzatot. Képzeljük el, hogy egy 1 m2 szabad nyílású kandallón és egy 0,25 m2 szabad
keresztmetszetű kéményen mekkora mennyiségű levegő távozik. Ezt a mennyiséget
pótolni kell. Meg is kapjuk a magyarázatot, hogy miért csak 10-15%-os hatásfokkal
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üzemelnek. Ez azt jelenti, hogy a keletkezett hőmennyiség 85-90%-a távozik a huzattal.
Rendkívül gazdaságtalan az üzemeltetésük. Mivel a keletkezett kevéske hasznos
hőmennyiségnek a nagyrészét sugárzó hő formájában adják le, a besugárzási
tartományában érvényesül igazán a hatásuk, tehát abban a szögben, ahonnan még
rálátunk a tűzre. Hőtartása csekély, sőt miután kialudt a tűz és nem termel hőt, a
kéményen továbbra is kivezeti a levegőt. Fő fűtésnek semmiképp nem ajánlható, inkább
dekoratív elemként, hangulatteremtő eszközként. Esetleg vidéki kúriánk konyhájába,
szabad tüzű főzésre kiválóan alkalmas. Megfelelő működés mellett jó klimatikus
viszonyok uralkodnak a helységben és kifejezetten hangulatos lehet érezni a tűz
közvetlen melegét és illatát. Hőérzetünk viszont csorbát szenved használata során. Ahol
érvényesül a sugárzó hatása, ott kellemes, egyébként nem. Egy jól működő fűtés
mellett, kitűnő másodlagos fűtés lehet. Mint más egyéb szilárd tüzelés esetén, itt is meg
kell említenünk a használattal járó koszt.

9. ábra Nyitott tűzterű kandalló

[14] [16] [17] [18] [19]
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Zárt tűzterű kandallók, vaskályhák: Ezek mint a nevük is mutatja, általában vas
felülettel rendelkező, állandó üzemre készült, sorozatban gyártott, méretezett
berendezések. A gyártó pontos tájékoztatást nyújt a műszaki paraméterekről
(Teljesítmény, füstcső méret, óránként felhasználható tüzelőmennyiség…). Jellemző
rájuk az aránylag kis méret, és tömeg. Mivel tömegük relatíve kicsi, hőtároló
kapacitásuk csekély. A fémek jó hővezetők, így felületi hőmérsékletük magas, akár a
400 °C-ot is eléri. Hőleadásukat tekintve konvekciós működésűek, a hőmennyiség nagy
részét 70-80%-t ezen az úton adják át a környezetüknek. A maradék 20-30 % sugárzás
útján kerül leadásra. Elhelyezésüket tekintve lehetnek szabadon állók és beépítettek. A
beépített

változatok

kivitele

esztétikus,

hasonlatos

az

épített

kályhákhoz.

Hőtehetetlenségük is nő kis mértékben ezáltal, de nem éri el az épített kályhákét.
Működésüket úgy kell elképzelni, hogy a kandallókályhát körbe építjük egy
köpenyfallal (burkolat). A kályhabetét hőjét átadja a köpenyfallal bezárt levegőnek és az
a falazatban kialakított réseken keresztül kiáramlik a térbe.

10. ábra A kandalló szerkezete

Nagy hátrányuk a nehéz tisztíthatóság. A szabadon álló változatnak is készítenek egy
könnyű burkolatot, már gyárilag. Ez azért szükséges, mert a magas felületi hőmérséklet
balesetveszélyes és tűzveszélyes.
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11. ábra Zárt tűzterű kandalló

Üzemeltetésüket tekintve megkülönböztetünk több féle változatot.
- fatüzelésű
- széntüzelésű
- pellettüzelésű
- olajtüzelésű
- etanol tüzelésű
- elektromos
- gázüzemű
Mint már említettük, a magas hőmérsékletű palást felület, égési sérüléseket okozhat.
Üzemeltetésük folyamatos, felügyeletet igényel, ez alól az elektromos, pellettüzelésű és
a gázüzemű kivétel. A konvekciós működés következtében a hőeloszlás kedvezőtlen. A
plafon közelében akár 10-12°C-al magasabb a hőmérséklet, mint a padló szintjén. A
hőmérséklet ilyetén térbeli eloszlása kellemetlen hőérzetet kelt. Az állandó üzemigény
miatt az éjszakai órákban, mivel nem tüzeljük, nagymértékben csökken a tér
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hőmérséklete (az épület szigetelésétől függ). A hőmérséklet időbeli ingadozása szintén
komfortcsökkentő. A másik kellemetlen tényező az intenzív légáramlás a térben. A
fokozott

légmozgás,

huzathoz

hasonló

érzetet

kelt

és

szintén

csökkenti

komfortérzetünket. Az intenzív légmozgás a porszemcséket áramoltatja a térben, ezáltal
megnő a szállópor koncentráció. Nem csak áramoltatja a porszemcséket, hanem a
mozgás miatt elektrosztatikusan töltődnek és lebegnek a térben. Mivel a berendezések
felületi hőmérséklete nagyon magas, a levegőben lévő por részecskék perzselődhetnek,
ez kellemetlen szaggal járhat. Állandó, fő fűtésre nem javasolhatók, kivéve a
pelletüzemű, gázüzemű és elektromos típusok. Inkább rásegítő fűtésként, vagy
hangulati elemként. Viszont ideiglenes fűtésre kiválóak. Például nyaralónkat,
műhelyünket gyorsan befűthetjük és ilyenkor a hőingadozás sem olyan zavaró.
1. Fa és széntüzelésű változat: Hatásfokuk nagy szórást mutat, 50-90% között
mozog. Ennek oka, hogy magas hőmérsékletű füstgázok távoznak a kéményen. A
modern változatok már 70-90% hatásfokkal bírnak. A hatásfokot növelhetjük, ha
hőhasznosítókat telepítünk a távozó füst útjába. Ezt úgy képzelhetjük el, hogy a
kandallókályhából kilépő füst nem a kéménybe torkollik, hanem egy épített vagy
füstcsőből kialakított járaton keresztülvezetjük. A magas hőmérsékletű füst itt
átadja hőenergiájának egy részét és ezután távozik. Kéményt igényelnek és
égéslevegő bevezetést. A hamuzás és tüzelőanyag behordása miatt, üzemeltetésük
kosszal jár. Üzemeltetése aránylag költségkímélő.
2. Pellettüzelésű változat: A pellet, szilárd, éghető szerves anyag aprítékából
előállított tüzelőanyag. Az aprítékot nagy nyomású csigaprésen, apró hurkákká
préselik. Anyaga, szalma, széna, fa, olajos magvak présmaradéka. általában olyan
anyagok kerülnek felhasználásra, amik egyébként mezőgazdasági hulladékok. Ma
már nem pusztán mezőgazdasági hulladékból készítenek pelletet, hanem gyorsan
növő fűből, fából. Sok helyen telepítenek úgynevezett energiaerdőket,
energiaréteket. Lényegét tekintve ugyanaz, mint a fatüzelésű kandallókályha,
azzal a különbséggel, hogy rendelkezik egy tároló edénnyel, amiből folyamatosan
adagolható a tüzelőanyag. Füstgáz elvezetést és égési levegőt igényel. Közepes
költségigényű.
3. Olajtüzelésű változat: Ma már ritkán fordul elő. A fűtőanyaga a kőolaj
lepárlása során keletkezett dízel olaj és párlási maradék (Pakura). Füstgáz
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elvezetést, égési levegőt igényel. Felhasználásának előnyeit nem igazán lehet
említeni. Hátrányait annál többet. Büdös, tűzveszélyes, káros anyag kibocsátása
az égése során magas, nem megújuló energiaforrás. Üzemeltetése költséges.
4. Gázüzemű változat: Nem megújuló energiaforrás. Környezet szennyező hatása
csekély. Füstgáz elvezetést és égéslevegő bevezetést igényel. A gáz tűz-, és
robbanás veszélyes anyag. Egyéb tulajdonságai megegyeznek a fatüzelésű
változattal. Közepes költségigényű.
5. Elektromos változat: Nem igényel füstgáz elvezetést és égési levegőt. Bárhová
telepíthető, ahol megfelelő hálózati áram áll rendelkezésre, akár lakótelepi
panellakásba is. Hatásfoka közel 100%. Költséges az üzemeltetése. Hátrányként
kell megemlítenünk a készülék által termelt elektromosmágneses sugárzást.
6. Etanolos változat: Napjainkban terjed a használata. Nincs szükség füstgáz
elvezetésre és nem igényel külső energiatáplálást, ezért bárhová telepíthető.
Működése roppant egyszerű. Egy tartályból áll, amibe az éghető folyadék kerül és
egy kis felépítményből, amit üvegfal határol. Táplálhatjuk bioalkohollal
(bioetanol), ( Alkonek C néven hozzák forgalomba, de használható spiritusz,
borszesz is). Vigyázat! A benzinkutakon beszerezhető etanol nem alkalmas, mert
tartalmaz benzint, ami robbanás veszélyes. A bioetanol ideális esetben égése során
lebomlik széndioxidra és vízre. A gyártók és kereskedők szerint teljesen
egészséges, veszélytelen a felhasználása. Sőt mivel víz is keletkezik, szerintük
kifejezetten előnyös, az amúgy is száraz levegőjű lakásokban. Én kicsit szkeptikus
vagyok ezzel kapcsolatban. Gondoljuk át! A zárt légterű lakásunk közepén ég
szabadon egy nyílt láng, amit egy tartály alkohol táplál. Fűtőértéke nem
számottevő, gyakorlati haszna nincs, inkább hangulatelem. Tűzveszélyes,
felügyeletet igényel. Még, ha el is fogadjuk az érvelést, hogy nem keletkeznek az
egészségre káros anyagok, akkor is fogyasztja a térben az oxigént. A keletkező
vízpára pedig kifejezetten előnytelen, ha a légtér telített. Használata esetén
javasolható a rendszeres légcsere.
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12. ábra Bioetanol kandalló

[14] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Radiátoros központi fűtés: Talán ez a fűtés a legáltalánosabban elterjedt. A lakótelepi
panelházakban jobbára csak ezzel a fűtéssel találkozunk és a családi házak zöme is
ezzel van szerelve. Működése a következő. Fűtőtestként egy úgynevezett radiátor
szolgál. Ez acél vagy alumínium lemezből kialakított, nagy felületű test, melyen meleg
vizet áramoltatnak át. A nagy felületet úgy érik el, hogy vékony lemezből lamellákat
hajtogatnak a hőleadók közé. A víz hőmérséklete 40-70 °C általában, szilárd tüzelésnél
elérheti a 90 °C-ot. Bevált gyakorlat volt vízgőzzel működő rendszerek használata is, de
jobbára csak ipari üzemekben. A magas hőmérséklet és nyomás miatt, lakossági
felhasználásuk nem terjedt el. Régebbi kialakításoknál öntvény radiátorokat használtak.
Ezek előnye és hátránya a nagy tömeg volt. Hátrányként róható fel, hogy lassabban
melegedtek, mint mai társaik és nehezen szerelhetőek voltak. Előnyük a hőtartó
kapacitásuk. Nagyobb tömegük és űrtartalmuk miatt, lassabban hűltek ki. Csekély a
hőingadozás a fűtött térben. A radiátorokat csőhálózat kapcsolja össze egy központi
kazánnal, ami a fűtéshez szükséges hőmennyiséget állítja elő. A kazánt és a fűtőtesteket
illeszteni kell egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy a radiátorok hőleadása, arányos kell
legyen a kazán teljesítményével.
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13. ábra Radiátoros központi fűtés

Táplálásuk szerint a kazánokat csoportosíthatjuk:
1.

Fatüzelésű: Fával üzemeltetik és a füstgáz elvezetéshez kémény

szükséges. Két verziója terjedt el. A hagyományos fatüzelésű kazán és az
úgynevezett faelgázosító kazán. Az utóbbiban egy nagyobb zárt térben a fát
elgázosítják és a keletkező fagázt égetik el. A hagyományos kazán esetében az
égéstérben megy végbe az elgázosodás, míg az elgázosító kazánoknál
különválasztják a folyamatot. A lakótéren kívül kerülnek elhelyezésre általában,
egy úgynevezett kazánházban, hogy ne szennyezzék a lakást. Ritkán találkozunk
vele a lakótérben is. Erre jó példa a saját fűtésrendszerem. Két ok miatt döntöttem
ezen megoldás mellett. Egyrészt nem volt lehetőségem, helyem kazánház
kialakítására. Másrészt a kazán felületén keletkezett meleg a lakásban hasznosul,
nem vész kárba. A ház nappali részében alakítottuk ki a helyét. Ebben a
helységben még radiátort sem kellett üzembe helyeznünk, mert a saját hője
elegendőnek bizonyult. Üzemeltetése nem jár nagyobb kosszal, mint egy
cserépkályháé.
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2.

Olajtüzelésű: Fűtőolajjal üzemel és kémény szükséges. Ezt nem

javasolnám a lakótérbe, rendkívül büdös. Ritkán találkozunk vele, költséges
üzemeltetése és környezetszennyező hatása miatt.
3.

Széntüzelésű: Szén vagy koksz a fűtőanyaga. Kémény szükséges az

üzemeltetéshez. Ez szintén nem a lakásba való, poros, koszos. Napjainkban
felhasználása szintén visszaszorult.
4.

Gáztüzelésű: Nem feltétlen szükséges kémény, léteznek úgynevezett

turbó kazánok. Ebben az esetben az épület falát átvezetve, közvetlen a kazánból
egy

ventilátor

szívja

ki

az

égésterméket.

Tiszta,

kismértékben

környezetszennyező. Könnyen szabályozható. Általában a lakáson belül kerülnek
elhelyezésre. Üzemeltetéséhez elektromos energiára is szükség van.
5.

Elektromos: Nem igényel kéményt, tiszta, könnyen szabályozható.

Bárhol üzembe helyezhető, ahol megfelelő áramellátás van. Költséges az
üzemeltetése. Elektromos terek káros hatásai itt is jelen vannak.
6.

Távfűtés: Ebben az esetbe a hőtermelést egy hőközpont látja el. A

lakásokba közvetlenül érkezik a meleg víz és fűtő víz, a föld alatt vagy felett
kiépített csőhálózaton keresztül. Olyan helyeken van létjogosultsága, ahol sűrűn
helyezkednek el térben a lakóterek. Például lakótelepeken. Itt talán ez a
legüdvözítőbb megoldás. Képzeljük el mekkora anyagi, környezeti terhelés lenne,
ha minden lakó külön oldaná meg a fűtését.
A radiátoros fűtés esetében hőáramlással adják át a hő nagy részét a fűtőtestek,
sugárzással csak kis részben. Ebből következik, hogy a térben megindul egy folyamatos
légáramlás. A fűtőtest közelében felfelé áramlanak a levegőrészecskék, majd lehűlve
lefelé. Az így kialakult áramlás huzat érzetet kelt, ami negatívan befolyásolja
hőérzetünket. Relatíve minél melegebb a fűtőtest a levegőhöz képest, annál intenzívebb
az áramlás. Jellemző a porszemcsék elektrsztatikus töltöttsége, ami azt idézi elő, hogy
lebegnek a térben, elősegítve a léguti betegségek kialakulását. Szárítja a levegőt.
Gyakorlatilag úgyanazok úgyanazok a jelenségek írhatók le, mint a kandallós fűtés
esetén, csak itt alacsonyabb a hőátadó felületek hőmérséklete. A csövekben,
radiátorokban áramló víz radiesztéziai szempontból, vízérként viselkedik. Mérhetően
megváltoztatja a tér energetikai viszonyait. [20] [31]
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Szegélyfűtés: Rendszerét tekintve hasonlít a radiátoros fűtésre, azzal a különbséggel,
hogy a hőleadás módja más. A határoló felületek mentén, beleértve a nyílászárókat is, a
padlóba süllyesztett csatorna van kialakítva. Ebben kerül kialakításra, egy nem nagy
űrméretű, de annál nagyobb, megnövelt fűtőfelületű szalagradiátor. A nyílás fölé egy
légáteresztő rács van elhelyezve, ami könnyen eltávolítható. Ezáltal egyszerűen lehet
tisztítani, mondja a gyártó. Az én tapasztalatom nem ez. A nagy hőleadó felületet úgy
érik el, hogy lamellákat hajtogatnak a fűtéskörök közé. Ezekben a kis nyílásokban
megtapad a por és nehezen takaríthatók. A működés lényege, hogy a csatornából
kisugárzó és kiáramló hőmennyiség, nem csak a levegőt fűti, de átmelegíti a falak belső
felületét is. A sugárzó és áramló hő aránya 50-50 %. Ezáltal a falak visszasugározzák
ezt a felvett hőt a térnek, nagymértékben növelve ezzel a hőérzetünket. A hagyományos
radiátoros fűtéshez képest, 2°C-kal alacsonyabb hőmérséklet mellett, azonos a hőérzet.
Üzemeltetése gazdaságosnak mondható, bár meg kell említeni, hogy belekerülési
költsége magas. A fűtőcsatornák kialakítása nem mindenhol megoldható. A klimatikus
viszonyok jónak mondhatók. Nem párásodnak az üvegfelületek és a falak. Nincs
kicsapódó pára, amiben megtelepedhetnek a penészgombák. A padló és a plafon
hőmérséklet különbsége csekély, azaz a hőmérséklet térbeli eloszlása egyenletes. Ez
szintén növeli a bent lakók komfortérzetét. [22]
Padlófűtés: A fűtések között az egyik legnagyobb múltra visszatekintő rendszer. Már a
Római-birodalomban nagy elismerésnek örvendett. Igaz az akkori technológia már nem
használatos, de most is megállná a helyét. Ők csatornákat alakítottak ki a padló alatt és
meleg levegőt vagy füstöt áramoltattak benne, ami átadta hőjét. A működés lényege,
hogy viszonylag alacsony hőfokra melegítik a padlót és ennek sugárzó hője fűti a teret.
Ma két féle megoldást kínálnak a tervezők. Az egyik az elektromos, a másik a vízcsöves
rendszer. Mindegyik megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. Nagyon megoszlanak a
vélemények a padlófűtés tekintetében. Talán ez a fűtésrendszer a legvitatottabb, a sok
közül. Van, aki égig magasztalja, van, aki kifejezetten egészségre ártalmasnak tartja. A
valóság

valahol

a

kettő

között

van.

A

kérdés

tisztázására,

tudományos

hatástanulmányokat kellene folytatni. Ilyen vizsgálatok hiányában, feltételezésekre és
elméletekre hagyatkozhatunk.
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Amit mindenképp előnyként értékelhetünk, a térben egyenletes a hőmérséklet eloszlás,
kitűnő a hőérzet, minimális a légmozgás. A por koncentráció alacsony. Ezek a
viszonyok viszont, csak a megfelelő működtetés során valósulnak meg. Ennek feltétele,
az alacsony padlóhőmérséklet. Az ideális 25°C körül van, de ne haladja meg a 29°C-ot.
A magas hőmérséklet mellett, a port lebegteti a padlószint felett. Légzőszervi
megbetegedések alakulhatnak ki. A hőeloszlás is romlik a légtérben. Megnő a különféle
egészségkárosító hatások veszélye. A főként a vérkeringésre, a nyirokkeringésre és az
ízületekre jelent veszélyt. Ha 35°C-ot meghaladja a padló hőmérséklet és csupasz
talppal járunk rajta, a vérerek kitágulnak, csökken a nyirokkeringés. E megfigyelésekre
a hosszú távú használat során tettek szert. A tervezők tisztában vannak ezekkel az
anomáliákkal és figyelembe veszik azokat a tervezéskor. Ha megfelelő hőmérsékleten
tartjuk a padlót, mai tudásunk szerint nem okoz egészségkárosodást. Itt meg kell
jegyezni, hogy csak megfelelően szigetelt épületben tudunk olyan padlófűtést építeni,
ami megfelel az előbbi kívánalomnak. A régi építésű, nagy hőigényű házakban, vagy
fázunk, vagy túlfűtjük a padlót, vagy egyéb kiegészítő fűtést is alkalmazunk.
Hátrányként említhetjük, hogyha bútort, szőnyeget helyezünk el a padlón, akkor a padló
sugárzó hője nem, vagy kis mértékben érvényesül a takart felület miatt. A padló anyagát
tekintve a legmegfelelőbb a hidegburkolat (járólap, kőburkolat...). Használnak
padlófűtést parketta alatt is, de a fa tulajdonságai miatt ez nem a legjobb megoldás. A fa
egyrészt kitűnő hőszigetelő anyag, másrészt érzékenyen reagál a páratartalomra,
melegre. Padlószőnyeg sem a legjobb közeg. Ebben az esetben kitűnő táptalajt
biztosítunk a poratkák számára, a padlófűtéssel még kedvezőbbé téve számukra az
életteret. A poratka ürüléke felelős sok esetben a légzőszervi allergia kialakulásáért.
További hátrány, hogy kialakítása költség igényes. Nehezen szabályozható, a
hőtehetetlensége miatt. Lassan reagál felfűtéskor. Ugyanezen okból viszont sokáig
tartja a hőt, szakaszosan üzemeltethető. Energiát takaríthatunk meg.
Nézzük akkor működés szempontjából, a két féle rendszert.
1.

Elektromos: Ezt tovább oszthatjuk még kétfelé.
a.

Az egyik a hagyományos fűtőszálas kivitel. Ebben az esetben,

elektromosan szigetelt fűtőszálakat 10-20 cm-es közökkel, egymás mellé
fektetnek. A fektetés lehet párhuzamos elhelyezésű és spirális elhelyezésű.
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Ennek a jelentősége az elektromágneses erőterek kialakulásában áll.
Megmagyaráznám egy példával. Mindannyian tudjuk, hogy egy dobra tekert
hosszabbítót, csak úgy használhatunk maximális terheléssel, hogy teljesen
letekerjük a dobról. Feltekert állapotban tekercsként funkcionál és a
mágneses erőterek alakulnak ki. Ez visszahat a vezetékben folyó áramokra
is és jóval nagyobb elekromágneses tér alakul ki a vezetékben, mint letekert
állapotban. A mágneses erőteret befolyásolja még a tekercselés iránya is. A
padlófűtés esetében is hasonló jelenségek zajlanak. Ezek az erőterek
befolyással hatnak szervezetünkre és másodlagos hatásként megváltoznak a
különböző földsugárzások is a lakótérben. A mágneses erőterek pozitív és
negatív élettani hatásokkal is bírhatnak. Ez a hatás mennyire ártalmas, vagy
jótékony, még nem nyert megállapítást. Mindenesetre elgondolkodtató,
hogy csak azzal, miként alakítjuk a kivitelezést, merőben más hatású
erőtereket kapunk.

14. ábra Elektromos fűtőpanel

b.

A másik az infrafűtés. Ebben az esetben egy úgynevezett fűtőfilmet

használnak. Ez egy változó méretű, vékony, nagy fűtőfelületű polietilén
fólia. Ezt a fóliát helyezik a padlóburkolat alá.

A fűtőfilm a betáplált

elektromos energiát infravörös sugárzássá alakítja és ez a sugárzás fűti a
helységet. Ebben az esetben is indukálódik elektromágneses erőtér. Az
alapműködés tekintetében hasonlatos a fűtőszálas és fűtőfilmes kivitel. A
markáns különbség a sugárzás hullámhosszában van. Az infrafűtés lelkes
hívei azzal érvelnek, hogy a sugárzás hullámhossza azonos a napsugárzás
infravörös sugaraival, ami miatt a napsugarat melegnek érezzük. Az érvelés
41

mellett szól, hogy az infravörös sugárzást egyébként használják szaunákban,
gyógyászatban is. Én óvatosan közelítenék a kérdéshez. Ezeknek a nem
nagy múltra visszatekintő technológiáknak, a vitathatatlan előnyeivel
szemben, nem ismerjük a hosszú távú hatásait.

15. ábra Infra fűtőpanel

2.

Vízcsöves hőcserélő: A vízcsöves hőcserélővel működő rendszer esetében,

a padló aljzatába csőrendszert alakítanak ki. A csöveken meleg vizet
áramoltatnak, ami átadja hőenergiáját a padlónak. A padló, sugárzó fűtőtestként
fűti a teret. A rendszer nagy előnye, hogy a nagy felület miatt elegendő az
alacsony

üzemi

hőmérséklet.

Az

alacsony

üzemi

hőmérséklet

miatt,

energiatakarékosan üzemeltethető, sőt kiválóan hasznosíthatók az alternatív
energiaforrások. A napkollektor, hőszivattyú pontosan igazodik a padlófűtés
igényeihez, környezetbarát.

16. ábra Szerelvényezett padlófűtés csövek
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Kialakítás, üzemeltetés szempontjai:
a. Szakszerűen elhelyezett csőrendszer: Kezdjük csőfektetés rejtelmeivel. Fontos
kritérium a csövek távolsága. Minél sűrűbben helyezkednek el, annál jobb a
hőátadás, ezzel együtt a hőeloszlás. Az ablakok alatt és a kevésbé szigetelt külső
falak mellett célszerű sűrűbb fektetést alkalmazni, ellensúlyozva a hőveszteséget.
Két féle elrendezés terjedt el, de az egyik vált be. Létezik az úgynevezett szimplex
és duplex elrendezés. A mellékelt ábrákon láthatjuk a különbséget.
A szimplex elrendezés estén, megfigyelhetjük, hogy a befolyó meleg víz
fokozatos hőátadás mellett, lassan kihűl és távozik a fűtőkörbe. A

átadott

hőmennyiség is hasonlóan oszlik meg a padlóban. A lakótérben azt érzékeljük,
hogy a padlón végigsétálva, hullámokban kapjuk a meleget. Az egyenetlen hő
eloszlás kedvezőtlen körülményeket teremt.

17. ábra Szimplex padlófűtés cső elrendezés

Duplex fektetési technika esetében, az „előremenő” meleg és az „elmenő” hűlő
vízcsövek, egymás mellett helyezkednek el. Láthatjuk, ahogy hűl a víz a csőben,
visszakanyarodik a bejövő mellé. A legmelegebb rész a leghidegebb rész mellé
kerül, a kevésbé meleg a kevésbé hideg mellé. A padlónak átadott hő
kiegyenlítődik, ott homogén eloszlást érzékelünk.

18. ábra Duplex padlófűtés cső elrendezés
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b. Hőközlő folyadék sebessége. Azért írtam hűközlő folyadékot, mert ugyan ez döntő
többségében víz, de lehetne más is. Léteznek jobb tulajdonsággal rendelkező anyagok,
de ezek felhasználása költséges és nem megfelelő kezelés mellett, veszélyt jelenthetnek
a környezetre és ránk. Felhasználásuk korlátozott és különleges esetekben szükséges.
Ilyen anyag például a transzformátor olaj. A lakásfűtések üzemeltetéséhez kiválóan
megfelel a víz. A gyártok is olyan alkatrészekkel látják el a piacot, ami ehhez igazodik.
Kis kitérőnk után lássuk a keringés anomáliáit. Megfigyelték, hogy bizonyos helyeken,
ahol az ember mellett tartósabb ideig nagy sebességű áramlás történt, kihatott a
közérzetére. Fejfájás, émelygés, általános közérzetromlás jelentkezett. Ha megszűnt az
említett hatás, a panaszok is megszűntek. A zárt rendszerben nagy sebességgel áramló
közegek, kihatnak a rendszeren kívül is. Erőtereket hoznak létre a térben. Ezek az
erőterek hatnak az ott lévő tárgyakra és ránk is. Ha ezt a modellt átültetjük a
padlófűtésre, ( de ez minden más, víz áramoltatást használó rendszerre igaz), akkor
beláthatjuk, hogy e jelenséget nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A megoldás
kézenfekvő, le kell lassítani az áramlást. A hőátadás szempontjából is kedvezőbb a
lassan áramoltatott víz. Egyes szakemberek azt javasolják, hogy a hálószobában, ahol
sokat tartózkodunk passzívan, kapcsoljuk ki az keringetést éjszakára. Ez nem okoz
gondot, ugyanis a nagy tömegű felmelegedett padló, a hőtehetetlensége révén, még
sokáig sugározza a meleget. Egyesek még tovább mennek és tervezés szintjén már
olyan elképzelések is vannak, hogy az áramlási sebességet a vérerekben áramló vér
sebességéhez igazítják. A keringetés pedig nem egyenletes, hanem a szívritmushoz
igazodva lüktet. [23] [24] [26] [27] [30]
Mennyezetfűtés: Lényegét tekintve hasonlít a padlófűtésre, azzal a különbséggel, hogy
a plafon a sugárzó közeg. Ezt az elhelyezést akkor alkalmazzák, ha kevés a padló, vagy
a falfűtés hője és szükséges kiegészíteni azt, esetleg más okból nem telepíthető, az
említett két megoldás. Klimatikus és termikus viszonyait tekintve kitűnő tulajdonságai
vannak, de elmarad a padlófűtés és a falfűtés mögött, a hőeloszlás tekintetében. E
hátránya, az elhelyezkedéséből adódik. Viszont, ha azokkal együtt alkalmazzuk, e
hátrány nem áll fent. Előnyként említhetjük az egységes sugárzó felületet. A plafonra
nem teszünk szőnyeget, bútort, így nem zavarja semmi a működését.
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19. ábra Mennyezetfűtés

[25] [26]
Falfűtés: A falfűtés a padlófűtéshez hasonlóam működik. Különbség az elhelyezésében
mutatkozik. Az oldalsó határolófal a sugárzó felület. Ez a komfortérzet szempontjából
kedvezőbb viszonyokat teremt a lakótérben, mint bármelyik más fűtés rendszer.
Elégtelen szigetelés esetén is kitűnő a komfortérzet, mert nem érezzük hidegnek, az
amúgy hideg falat. A másik nagy előnye ami radiesztéziai és energetikai szempontból
fontos, hogy a padlófűtés és mennyezetfűtés által keltet, függőleges erővonalak nem
jönnek létre. Elektrosztatikus szempontból is kedvezőbb, mint a padlófűtés, vagy
mennyezetfűtés. Hátrányként említhetjük, hogy nehezen kivitelezhető, mert nagy
szabad falfelületet kíván, a sugárzó hatás érvényesüléséhez. A bútorok nagymértékben
befolyásolják a telepíthetőségét.
A padlófűtés, falfűtés, mennyezetfűtés a hasonló működés miatt, egy családnak
tekinthető. Kiválóan kiegészítik egymást, ha szükséges. Nem merülnek fel rendszer
egyeztetési problémák. Közös nagy előnyük, hogy nem csak fűtésre, de hűtésre is
használhatók. A betáplált hideg víz hűvösen tartja a hőleadó felületeket. Ebben az
esetben is figyelni kell a fűtésnél említett üzemeltetési szabályokra. Hőmérséklet, ami
nem lehet 20°C-nál hidegebb, mert páralecsapódás alakul ki. Keringetési sebesség.
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20. ábra Falfűtés

[26] [30]
Légfűtés: Az épületben csatornákat alakítanak ki. A csatornák szellőző nyílásokkal a
helyiségekbe torkollanak. Minimum két nyílás szükséges légterenként, egy bevezető
nyílás és egy kivezető nyílás. A bevezető nyíláson keresztül meleg levegőt juttatnak a
térbe, a kivezető nyíláson pedig elszívják a légfelesleget.

Nagyobb

térfogatú

helyiségeknél alkalmaznak több szellőzőt is. Lakossági felhasználása nem terjedt el,
kevesen használják. Ennek legfőbb oka kiépítés magas költségigénye és a gépészet,
hálózat kialakításának helyigénye. Működése zajjal jár. Szárítja a levegőt. Állandó
légáramlással számolhatunk, ami rontja a hőérzetet. Az állandó mozgás miatt
ionizálódnak a levegőben lévő részecskék, növekszik a szállópor koncentráció. A
rendszer bonyolult kiépítése miatt, nehéz azt tisztán tartani. Előnyként említhetjük, hogy
jól és könnyen szabályozható, gyorsan reagál a szabályzásra. A meleg nyári időszakban
hűthetjük a légteret, megfelelő kialakítás mellett, klímaberendezésként használható. A
rendszer alkalmas küső levegő betáplálására, szellőztető funkció kialakítására.
Nagy légterű zárt csarnokok, mozik, bevásárlóközpontok fűtési és hűtési feladataira
kiválóan bevált. Az említett hátrányos tulajdonságok ezekben az esetekben nem
jelentkeznek markánsan.
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21. ábra Légfűtés

[28] [29]

Manapság sokat halljuk ezeket a kifejezéseket „öko-építészet”, „öko-fűtés”. Az „öko”
szó jelentése görög eredetű, az „oikosz” szóból származik. Szó szerint házat, háztartást,
gazdaságot jelent. Az ökológia, mint tudomány a biológiából ismeretes, élőlény és
környezetének viszonyával foglalkozik. Az öko-építészet, öko-fűtés kifejezések, a
környezetbarát építészetre, fűtésekre utalnak. Az öko-építészet és ezen belül az ökofűtés úttörője Dr. Anton Schneider, német professzor. Már a 70-es években kutatásokat
végzett e területen. Ő alapította az első Épületbiológiai és Ökológiai Intézet-et, Németországban, amit számos követett még világszerte. Neves egyetemken tanít ökoépítészetet. Munkatársaival lefektették az öko épűletekre vonatkozo 25 irányelvet, ami a
mai napig mérvadó. Ezen irányelveket magam is vallom és írom is a dolgozatban.
Egyik tanítványa tartott nekünk előadást, egy kályhás továbbképzésen, még a 90-es
évek közepén, az öko-fűtésekről. Én magam akkor találkoztam előszőr ezzel a témával
és magával ragadott. Nagyon sok hasznos információval lettem gazdagabb. A
következő oldalon szereplő táblázat innen származik. Próbáltam hozzáférni az eredeti,
egész anyaghoz, de sikertelenül. A forrásom hiteles, mert az előadáson kaptuk,
kiegészítve az ott elhangzottakkal.
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22. ábra A természetbarát fűtés pontszám szerinti kiértékelése Prof.Dr. Anton Schneider szerint
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Összefoglalás:

Az ember alapjában véve egy természeti lény. Arra teremtetett, hogy szoros
összhangban, harmóniában éljen az őt körülvevő természettel és belesimuljon
környezetébe. A technikai és civilizációs fejlődés, a kényelem, azonban letérített minket
erről az útról. Fejlődésünk során elszakadtunk a természetes környezettől és
folyamatosan

próbáljuk

azt

átalakítani,

átépíteni

kényelmi

szempontjainknak

megfelelően. Hol vagyunk már a vadászó, halászó, gyűjtögető elődeinktől? Nem csak
ily módon távolodtunk el a természettől, hanem spirituális értelemben is. Hatalmas
lexikai tudást halmoztunk fel, de hajlamosak vagyunk megfeledkezni egyszerű
alapigazságokról. „Józan paraszti ésszel…” mondja a szólás és milyen igaz. Eleink
megpróbálták megfigyelni, megfejteni a körülöttük levő világot és féltő tisztelettel
bántak vele. Ma megpróbáljuk leigázni, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az intő
jeleket. Szerencsére vannak köztünk olyanok, akik felfigyelnek ezekre az intő jelekre és
megpróbálják rá felhívni a figyelmet.
Az emberek többsége, főleg a fejlettebb országokban, az élete nagy részét zárt
terekben, épített környezetben éli. Ennek az a hozadéka egyfelől, hogy az alapvető
funkcióink (immunvédelem, érzékszerveink kifinomultsága, fizikai állóképességünk ...)
csorbát szenvednek, mivel megvédjük magunkat a környezeti hatásoktól és fizikai
aktivitásunkat gépekkel helyettesítjük. Másfelől az épített, védett közeg kialakításához,
olyan szinten zsigereljük ki természeti környezetünket, hogy az már ránk nézve is
veszélyes. Nem pusztán elveszünk, hanem ráadásként szennyezünk is. Mivel alapvetően
mi is biológiai lények vagyunk, ez a szennyezés ránk nézve is veszélyes.
Hely kell

a

városoknak, lakott

területeknek. Ezen területek

működéséhez,

fenntartásához energiát kell biztosítani. Az itt lakók számára élelmiszert kell előállítani.
Ehhez további területeket kell elhódítani a természettől. Folyókat szabályozunk,
mocsarakat csapolunk, erdőket vágunk ki. Köztudott, hogy Dél-Amerika hatalmas
területein égetik fel az esőerdőket, hogy legelőt biztosítsanak a vágómarhák számára.
Ezeken a területeken felborul a kényes ökológiai egyensúly, megváltozik a klíma és
sivatagosodás veszi kezdetét. Nem kell ilyen messzire mennünk, a jelenség itt kis
hazánkban is megfigyelhető. Annak idején megzabolázták a Tiszát, levágták a
kanyarokat. Az ártéri erdőket, gyümölcsösöket kivágták, helyükre szántóföldi
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növényeket telepítettek. Mostanra pedig, hatalmas energiával és pénzzel csatornákat
építettek, hogy megakadályozzák a terület elszikesedését.
A technikai fejlődés olyan eszközöket adott a kezünkbe, melyekkel könnyedén
átalakíthatjuk a természeti környezetet. Ki is használjuk ezeket a technikai
vívmányokat, de közben elfeledkezünk nagyapáink bölcsességéről. Nekünk kellene
idomulnunk a környezetünkhöz és oly módon hasznosítani természeti értékeinket, hogy
képes legyen regenerálódni, megújulni. Maradjon valami az elkövetkező nemzedéknek
is.
Többet fogyasztunk mint amire szükségünk van. Ez nem mindenkire egyformán igaz,
de a fejlett országok lakóira mindenképpen. Tekintsünk csak a mindennapi
alapszükségletekre (élelmiszer, ruházat….) , vagy akár az épületeinkre. Mennyi épület
áll lakatlan, nem is beszélve az évente egy hetet használt nyaralókról, vagy az elhagyott
üzemekről. Megfigyelések szerint a megvásárolt élelmiszerek tetemes része végzi a
kukában, ami aztán a szemét készletek bővüléséhez vezet. Hozhatunk példákat az élet
számos más területéről is. Akár a szakdolgozat témájával kapcsolatban is. Egy Bécsben
élő ügyfelem jegyezte meg egyszer, hogy Ő nagyon csodálkozik a fűtési szokásainkon.
Egyfelől mindenki panaszkodik, hogy kevés a kereset és drága a tüzelő, másfelől nem
tud bemenni úgy egy lakásba, hogy ne vágná hanyatt a meleg. Ő ugyan megtehetné,
hogy többet fűtsön, de 20 °C-nál nincs melegebb a lakásában. Ha ez kevés, felvesz egy
pulóvert. Nagyon fontos megállapítás! A legegyszerűbb, leggyorsabb (azonnal érezhető
hatás) és a legolcsóbb fűtés, ha a hőmérsékletnek megfelelően öltözködünk. A
környezet paramétereinek megváltoztatása nélkül tudunk hatni közvetlenül a
hőérzetünkre, a hőleadásunk befolyásolása által. A különböző hőérzékenységű emberek,
elérhetik az azonos hőérzetet ugyanazon hőmérséklet mellett. A túlfűtött lakás hátránya
még, a gazdasági és környezetvédelmi okokon túl, a meghűlés veszélye. Ha magas
hőmérsékletről hirtelen alacsony hőmérsékletű közegbe kerülünk, könnyen megfázunk.
Ez nem csak a téli időszakra jellemző ma már, hanem a nyári melegben is előfordul.
Nem szerencsés áthevülve, izzadtan bemenni egy klimatizált helységbe.
TUDATOSSÁG! Ez a kulcsszó. Megváltoztatni, átalakítani a rosszul rögzült
szokásokat. Már gyerekkorban környezettudatos gondolkodásra nevelni a gyerekeket.
Erre vannak is kezdeményezések és már az oktatásba is kezd beleintegrálódni ez a fajta
szemlélet.
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Vannak kezdeményezések, mozgalmak a az öko építészet területén is.

Bővíteni tudásunkat, tudatosságunkat ezen a területen. Ne a felhalmozás legyen a cél,
hanem az egyensúly megteremtése, az élet minden területén. Hajlamosak vagyunk nem
csak a környezetünket kizsigerelni, de saját magunkat is. Az anyagi javak hajszolása
óriási méreteket öltött. A túlhajszolt életmód meghozza a nem kívánt hatást, előbb
utóbb testi-lelki tünetek formájában. Aztán pedig majd arra kereshetünk, hogy
meggyógyuljunk, kigyógyítassuk magunkat. Ez egy ördögi kör, pedig egyszerűen csak
kicsit lassítani kéne és visszafogni a túlzó igényeket.
Kanyarodjunk vissza eredeti témánkhoz, az épület

fűtésekhez! Már az épület

tervezésekor figyelembe kell venni azon elveket, melyekkel csökkenthető az épületek
energiaigénye, de a használók számára mégis a legkomfortosabb megoldást nyújtsa.
Törekedni kell a természetes anyagok felhasználására, már amennyire ez lehetséges. Ne
akarjunk felhőkarcolót építeni szalmabálából, de nyugodtan építhetünk családi házat
vályogból. Nem csak a környezeti ártalom csökkentése céljából, de a klimatikus
viszonyai miatt is nagyon hasznos. A szigetelési tulajdonságai pedig első rangúak.
Használjuk a közvetlen, vagy nem túl távoli környezet adta lehetőségeket, ahogy ezt
eleink tették. A hegyek között használhatjuk a követ, ahol az agyag adott ott az agyagot.
Tavak mentén, vizes élőhelyek mellett, fedhetjük náddal épületeinket. A fűtések
kialakításánál ugyanezen elvek vezéreljenek minket. Egy lakótelepi panelházba nem
való a búbos kemence, de a vidéki erdő mellett lévő családi házunkat, fűtsük fatüzelésű
cserépkályhával. Mindezt tegyük mértékkel, tudatosan törekedve a környezetünk
megóvására. Ne csak azért védjük természeti értékeinket, mert így helyes, hanem, hogy
életminőségünkön javíthassunk. Nem kell tudományos vizsgálatokat végezni, ahhoz,
hogy megállapítsuk, hol érezzük jól magunkat. Még a legmegrögzöttebb városlakó is
lelassul, megnyugszik egy csendes vidéki ház falai között, de nem mindenki élhet
vidéki nyugalomban és nem is mindenki érzi ott jól magát.
A városi lakótelepeken, ahol nagy a népsűrűség nem az egyedi fűtési rendszerek
jelentik az üdvözítő megoldást, hanem a távfűtés. Ez okozza a legkisebb
környezetszennyezést és a legköltséghatékonyabb.
Zárszóként leszögezhetjük, mindig a helyi adottságokhoz igazodva, a környezetvédelmi
értékeket szem előtt tartva, de figyelve a felhasználók igényeire, válasszuk ki a
legmegfelelőbb fűtési rendszert. Próbálkozunk különféle alternatív energiatermelő
módszerekkel, a zászlónkra tűzve a környezetvédelem jelszavát, de nem feltétlenül ez a
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jövő útja. Nagyon dicséretesek ezek a kezdeményezések, de ne az legyen a cél, hogy
még tovább növeljük energia felhasználásunkat, hanem, hogy kiváltsuk az elavult,
környezetszennyező rendszereket. Nem építhetünk mindenhová szélerőművet, a
folyókat sem tűzdelhetjük tele vízierőművekkel, a földenergia is véges és nem
telepíthetünk napkollektort minden görbe fa mellé. Véleményem szerint az üdvös és
járható út az igények visszafogásában rejlik. Csökkentsük energiafelhasználásunkat és
ne pusztán anyagi okoktól vezérelve, hanem belátásból.
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