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1 Bevezető
Mi a komposztkazán?
A komposztkazán, bár nem új találmány, egy nagyon figyelemre méltó, zöldenergia
termelésre alkalmas technológia. A növényi és állati eredetű biotömegben tárolt
napenergiát, feltehetően ez a műszaki megoldás termeli a legnagyobb hatásfokkal.
Hátránya az a tény, hogy a biotömeg közvetlen égetésével (biogáz, pellets, bioüzemanyagok) szemben, használható hőenergiát csak fűtésre alkalmas alacsony
hőmérsékleten termeli. Pontosan ez az alacsony termelési hőmérséklet teszi
lehetővé a hihetetlenül magas energetikai hatásfokot. Egységnyi mennyiségű
biotömegből ez a technológia termeli a legtöbb hasznosítható energiát, miközben a
hőtermelés után nem hamu, hanem igen értékes mezőgazdasági talajélesztő anyag
(félérett komposzt) keletkezik.
A komposztkazán egy heterogén rendszer, aminek a működéséhez a tápanyagokon
kívül, levegő- és víz adagolásához, valamint a teljesítmény szabályozásához
alkalmas, számítógéppel irányított műszaki megoldások kidolgozására van szükség –
ezen, a gyakorlatilag érintetlen, tudományos területen. Néhány régi (40 éves)
leíráson, és tudományos közleményekben nem közzétett megfigyeléseken és
adatokon kívül semmilyen irodalmi anyag nem áll a rendelkezésre.
Mi vezetett engem a komposztkazánra irányuló kutatásra?
2010

tavaszától

egy

esztendeig

tartózkodtam

Indonéziában,

ahol

minden

szabadidőmet a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem tanulmányozásának
szenteltem. Bár főiskolai tanulmányaim alatt környezetvédelmi technológiákkal (is)
foglalkoztam, a mindenütt tapasztalható környezetrombolás, és az alkalmazott
tudományok körében fellelhető tévedések felismerése, megrendítette bennem a
jelenleg használt, környezetvédelmi eszközökbe és módszerekbe vetett hitemet. Ez
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átfogó kutatásra késztetett: az ökológiai (és társadalmi, és gazdasági) gondok
forrásainak és az azokra adható valós megoldásoknak a feltárását és feltérképezését
tűztem ki célul.
Eddigi kutatásaim során egy bonyolult, „minden mindennel kapcsolatban álló”, okokozati rendszer képe kezdett kibontakozni előttem. Eddig fel nem ismert
összefüggések egy szövevényes hálóvá fonódtak. Ebben a bonyolult hálóban
ébredtem tudatára, a környezetvédelmi rendszerek és a természeti összefüggések
között létező, nem mindig eszményi, kölcsönhatások természetére. Másképp
fogalmazva, kirajzolódott előttem a hibás tudásra épülő hamis-, illetve félmegoldások
pusztító jellege. Az alapjaiban helytelen műszaki megoldások fenntartása és
javítgatása, a félmegoldások előtérbe helyezése a környezeti károkat csak
súlyosbítja. Géczy Gábor szavait idézve „Ha rosszat jól csinálunk, csak rosszabbat
teszünk”.
Bár az említett természeti törvényeken alapuló ok-okozati kapcsolatok teljességének
megismerése, megértése és alkalmazása kulcsa lehet egy valóban fenntartható
emberi társadalom megteremtésének, fontossága ellenére, terjedelmének nagysága
miatt e tanulmányban nem kerülhet sor ennek részletezésére. Elégedjünk meg azzal
az egyszerű alapgondolattal, hogy az ember a természet része, így sem a
társadalom, sem az ember által teremtett és működtetett gazdaság nem kerülhet
kívül a természet törvényein. Másképp fogalmazva, akár tudomást veszünk a
természet függőségi- és hatás-rendszeréről, akár nem, az él és működik. Azok a
társadalmak és gazdasági szereplők, akik erről tudomást nem vesznek, hosszú távon
eltűnnek. Ezért, ha valami hosszú távon is fenntarthatót szándékozunk alkotni, azt
úgy érdemes tennünk, hogy „sem más, sem a környezet kárára” ne váljék. Ez a
gondolat a buddhista életszemlélet egyik alappillére. A „más kárára” fogalom a
környezetre is kiterjeszthető: az életterünket jelentő öko-rendszereket nem pusztítjuk.
A társadalom szintjén sem teszünk olyat, ami a többség jóllétét veszélyeztetné, vagy
anyagi érdekeit csorbítaná. Amennyiben ez a felfogás maradéktalanul teljesül, nagy
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esély van a jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági gondok felszámolására.
A fenti gondolatok szemléltetésére vizsgáljuk meg az élelmiszertermelés és a
biotömeggel való gazdálkodás közötti összefüggéseket. Ezeknek a felismerése teszi
világossá a jelen tanulmány tárgyának a rendkívüli jelentőségét. A természetben élő
növények, illetve a növényeket fogyasztó állatok képezik táplálékunkat. A növények a
talajból veszik fel a szükséges tápanyagokat. Ezeket viszont a talajban élő humusz
tárolja. A humusz, tápanyagban gazdag televény, ami a vizet szivacsként raktározza,
és a nélkülözhetetlen talajalakító organizmusok élő tere. Humusz nélkül nincs
szárazföldi élővilág, beleérve az embert. A talaj humusztartalmának a csökkenésével,
a termőképesség is csökken: a növények elpusztulnak, a csapadékok vize elfolyik, a
talaj kiszárad, a talajerózió felerősödik, ami a sivatagosodás kockázatát hordozza
magában. Éppen ezért fennmaradásunk egyik feltétele a talajok humuszkészletének
a visszaállítása. A jelenlegi, „korszerűnek” minősített, vegyi mezőgazdaság a
termőtalajok humuszkészletének több mint kilenctized részét „felemésztette”. A
vízben könnyen oldódó műtrágyák használata a mérgező növényvédő szerek
alkalmazását is szükségessé tette, ami vízbázisaink szennyezéséhez, a talaj
élővilágának a pusztulásához, és igen komoly közegészségi gondokhoz vezetett.
Hogyan működik a humusz? A humusz természetesen ég, lassan, biológiai
oxidációval, a humuszból nitrát, foszfát, kálium ionok szabadulnak fel, amelyeket a
növények veszik fel. Ezt az „elégetett” humusz mennyiséget a talajban pótolni kell. A
természet ezt a pusztuló növények, valamint az állati ürülék és tetemek biológiai
átalakításával pótolja. Ezt a jelenséget utánozzuk a komposztkészítéssel. Az emberiés állati ürülékből így születik új élet. A fekáliát tartalmazó szennyvíz tisztítása
pontosan ezt a folyamatot szakítja meg. Más a helyzet, amikor vízben oldódó
ionokat, illetve elektrolitokat juttatunk a talajba. Ilyenek például a műtrágyák, a mész
és a hamu. A mész például a talajban lévő humuszból a megfelelő ionos
tápanyagokat felszabadítja, így a terméshozam rövidtávon valóban megnövekszik,
viszont hosszú távon a humuszkészletet égeti fel. Erre mondják a parasztok azt,
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hogy „A mész az apát gazdagítja, a fiát viszont koldusbotra juttatja.” Ennek a
magyarázata egy természetes elektrokémiai folyamatban keresendő. A humusz
biológiai égetése során ionok keletkeznek. Egy ilyen folyamat sebessége vizes
közegben az ionerősség négyzetgyökével exponenciálisan növekedik. Tehát ezekkel
az adalékokkal a humusz természetes bomlási sebességét nagyon felgyorsítjuk. Így
érthető, hogy az ipari mezőgazdaságban használt műtrágyák bár rövid távon valóban
növelik a terméshozamot, a humuszt elpusztítják. A műtrágyázás tehát teljesen téves
megoldás a talaj tápanyagtartalmának pótlására és növelésére, hosszú távon
ugyanis éppen az ellenkező hatást érjük el vele. [1]
Hogyan lehet pótolni a humuszt?
A növényi anyagok és az állati (illetve emberi) eredetű ürülék együttes
komposztálásával. A humuszképződés sokkal bonyolultabb annál, hogy elegendő
lenne a szerves hulladékok talajba forgatása. A kétféle (növényi és állati) biotömeg
együttes kezelése a talajban jelenlévő élővilág segítségével hozza létre a humuszt.
[2] Ilyen humuszképző rendszer a komposztkazán is.
A komposztkazán nem más, mint szerves (növényi és állati) hulladékok humusszá
alakulásakor keletkező hőt hasznosító eszköz. Alkalmazásának előnye sokoldalú:
•

Humusz keletkezik, ami helyettesítheti a kőolaj alapú műtrágyák és
növényvédő szerek használatát, ezáltal csökkentheti a vízszennyezést és a
talajeróziót.

•

Hőenergia keletkezik, mely padlófűtésre, illetve háztartási melegvíz előállításra
kiválóan alkalmas. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a háztartások által
felhasznált bruttó energia 60%-a fűtésre szolgál, megértjük a komposztkazán
rendkívüli fontosságát a fenntartható energiagazdálkodás területén.

•

A komposzthoz bármilyen fahulladék (szőlő- és gyümölcsmetszésből,
fakitermelésből, közutak menti bozótvágásból származó biotömeg) és állati,
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illetve emberi trágya is – a szelektíven begyűjtött feketevíz és az igen
szennyező hígtrágya is – értékesíthető.
•

A felhasznált növényi anyagnak csak egy kis töredéke „ég el”. A CO 2
kibocsátás egységnyi hőenergia termelésekor sokkal alacsonyabb, mint a
növények, a biogáz, a pellet és a bio-üzemanyagok égetésével. Füst, korom
és hamu sem keletkezik.

•

A felhasznált anyagok (szerves hulladékok) a talajok élőrendszerébe
visszatérve zárja be a nagy természeti körforgásokat, mint a szén, a foszfor és
a nitrogén körforgását.

•

A komposzt növeli a talaj humusztartalmát, ami viszont növeli a talaj
vízvisszatartó képességét. A talajok élővilágának a felélesztése nemcsak a
terméshozamokat tartja fenn, hanem a növényeket is egészségesebbé teszi.
Mellékesen a humusz szabályozza a folyók vízhozamát is, ami az
árvízveszélyt csökkenti. Csökkenti az öntözővíz szükségleteket és a
növényvédőszer igényeket is.

A hőtermelő folyamat előkészítésére, a szénben gazdag növényi hulladékot vízzel
alaposan át kell itatni és nitrogénben és foszforban dús trágyával keverni. Jó tudni,
hogy az emberi vizelet és ürülék a városi szennyvíz nitrogén tartalmának csaknem
98%-át teszi ki, így a WC használatakor keletkező feketevíz magas víz-, nitrogén- és
foszfor tartalma miatt tökéletesen megfelel a komposztanyag átitatására. Ez
különben a városi, szelektíven begyűjtött, szennyvizek egyetlen hosszútávon is
fenntartható kezelése. Ilyen értelemben a szennyvíztisztítás, az értékes szerves
anyagok elpusztításával, egy igen komoly környezetkárosító tevékenység. Nincs
tehát fenntartható élelmiszertermelés fenntartható szennyvízkezelés nélkül. A
komposztálás,

illetve

a

komposztkazán

ennek

az

összefüggésnek

egy

nélkülözhetetlen eleme.
A komposztkazánról, egyszerűsége ellenére is, keveset tudunk. Bár a 20. század
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közepén, a francia Jean Pain ezzel fűtötte házát, de munkássága alig ismert. A
szakemberek a komposztkazán iránt nem érdeklődnek. Ezt a hiány felismerve, arra
az elhatározásra jutottam, hogy építek egyet, és a végére járok a dolognak,
méréseket végzek és tapasztalatot szerzek a komposztkazán építéséről és
működéséről. 2012 őszén vágtam bele a tervezésbe és a mérési rendszer
kidolgozására. Hosszas és kalandos próbálkozásaim után e tanulmány célja, hogy
összefoglaljam a komposztkazán történetét, működését, építését és a gyakorlatban
szerzett tapasztalatokat. Bízom benne, hogy a közkinccsé tett ismeret másokat is
hasolnó kísérletekre ösztönzi és ennek az igen ígéretes technológiának az
elterjedését is segíti majd.
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2 Jean Pain és a komposztkazán története
Szemelvények a www.eautarcie.org honlap magyar nyelvű oldalaiból. [3]
Jean Pain 1969-ben költözött feleségével, Idával a dél-franciaországi Villecroze-ba,
ahol egy 270 hektáros bozótos, száraz mediterrán erdő őrzésével és kezelésével
bízták meg. Ezt a vidéket, az igen meleg és száraz nyarak miatt rendszeresen,
pusztították erdőtüzek. Minden erdőtűz után egyre gyérebb és elkorcsosodott erdő,
illetve bozót keletkezett. A folyamat végállomása egy kopár sziklás hegyi sivatag.
Már az első átélt erdőtűz alkalmával
Jean Pain egy érdekes megfigyelést
tesz:

a

fák

pusztulását

az

aljnövényzetet alkotó sűrű bozót égése
okozza. Tisztában van azzal a ténnyel
is,

hogy

az

erdőtüzek

pusztításai

történelmi távlatokban viszonylag új
keletűek.

A

mediterrán

évszázadokat

igen

jó

erdők

az

állapotban

vészelték át. A pusztulás igazán csak a
második világháború utáni években
Kép 1: Jean Pain és Ida

kezdődött,

annak

ellenére,

hogy

pontosan ekkor szűnt meg a tűzifa
rendszeres kitermelése. A házak fűtését egyre jobban fűtőolaj égetéssel oldották
meg. Régebben az erdők a gazdagok vadászterületei voltak. A helyi lakosság a
száraz fákat kivághatta és a bozótot is felhasználhatta fűtésre és a háztartásban. A
bozótból kitermelt aprófa elegendő hőt szolgáltatott. A tüzek évszázadokkal ezelőtt is
átmentek az erdőkön, de bozótos aljnövényzet hiányában a nagy fákban kárt nem
tettek.
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Jean Pain számára tehát érthetővé vált az erdők pusztulásának az oka: a nem
kitermelt bozót. Hozzáfogott tehát a rábízott erdő bokros aljnövényzetének az
eltávolításához. Hatalmas mennyiségű aprófát termelt így ki, amivel nem tudott mit
kezdeni. Ezzel szemben, már az első évben, annak ellenére, hogy a tűz átment az
erdején is, abban semmilyen pusztítást nem végzett. Az aljnövényzet száraz füve a
nagyobb fák elpusztítására nem adott elég meleget.
Emberünk ekkor jött rá a második alapvető felismerésre: az aljnövényzettel kitermelt
aprófa az erdei ökorendszer szerves részét képezi, amit hosszútávon nem lehet az
erdőből rendszeresen eltávolítani. Meg kellet tehát találni a módját annak, hogy az
így kitermelt biotömeg egy részét az erdei talajnak visszaadja – de nem fahamu
formájában. Így vette kezdetét a bozótkomposzt készítésére való kísérletek sorozata.

2.1

A templomos lovagok titka

Olvasmányainak köszönhetően Jean Pain tudott a 14-15. században ott élt
templomos lovagok mezőgazdasági

tevékenységéről. Sajnos a régi írásos

feljegyzések csak azt jelezték, hogy az erdőkbe ékelt termőföldek igen magas
hozamait, amivel a lovagok hadjáratait ellátták, az erdőkből kitermelt fa adta. Említés
történt arra is, hogy a kitermelt fát égetés nélkül gazdasági épületek fűtésére is
használták.
Komposztkísérletei folyamán, Jean Pain számára világossá vált a templomos
lovagok által nagy valószínűséggel követett termelési módszer. A kitermelt bozótot
tehát nem elégetni kellett, hanem komposzttá alakítani. Az aprófa, illetve fatörek
komposztálásához egy különleges módszert kellett tehát kidolgozni. Tudvalévő tény
viszont, hogy a nyers fát, de még a száraz faleveleket is csak nagyon nehezen lehet
komposzttá alakítani. Jean Pain kutatásait, a templomos lovagok által épített rejtélyes
kőmedencék irányították, amivel a régészek nem tudtak mit kezdeni: nem értették
ezeknek, a még romokban fennmaradt, építményeknek a valóságos rendeltetését.
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Halastavaknak túl kicsik, viszont nyitott kialakításukkal víztárolásra alkalmatlanok
voltak. Jean Pain rájött, hogy ezeket a medencéket a kitermelt aprófa vízzel való
átitatására használhatták.
A kitermelt bozótot, még nyers állapotban (tehát száradás előtt) apróra vágta (töreket
készített) és egy vagy két hétre egy nyitott medencében vízben áztatta. Az átitatott
töreket nagyobb kupacba rakva érdekes megfigyeléseket tett:
•

Ha a kupac térfogata meghaladta a 4 köbmétert, a kupac belsejében, az
erjedési folyamatoknak köszönhetően, a hőmérséklet néhány nap után 6070°C-ra emelkedett és ezen az értéken maradt hónapokon keresztül.

•

Három-négy havi erjesztés után, a még nem érett komposzt talajtakarásra már
fel lehet használni.

Kép 2: Jean Pain bemutatja a komposztálást
Ezután kezdte meg Jean Pain mezőgazdasági és kerti kísérletei.
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2.2

Bozótkomposzt a kertben

Bár mezőgazdasági ismeretei nem voltak, Jean Pain kísérleti úton is rájött a
bozótkomposzt helyes felhasználási módjára.
Tisztában volt azzal, hogy a kitermelt bozótból készített komposzt egy részét az
erdőnek vissza kell szolgáltatni. Ez a fenntartható biotömegtermelés elsődleges
feltétele.
Ösztönösen rájött (sok esetben a szakemberek által sem ismert) tényre: a nem
teljesen megemésztett (tehát éretlen) komposztot nem szabad a földbe beszántani.
Az éretlen szerves anyag erjedésekor csak a már rögzített (stabilizált) humuszt égeti
el a talajban. Innen adódik a bozótkomposzt felhasználásának az első számú
feltétele:
A félig érett (4 hónapos) bozótkomposztot a talajra kb 8-10 cm-es rétegben szét kell
teríteni és a föld már kész is a termelésre.
Ebbe a komposztba már vetni és
ültetni is lehet. A további teendők
a különböző növények igényeitől
függenek. Száraz vidékeken az
ültetés-, illetve a magok kikelése
után a komposztra még egy
körülbelül 20 cm-es szalma- vagy
szénatakaró is kerül1.
A burgonyát például csupán a
szétterített komposztra helyezik a
1

Kép 3: Jean Pain igen szép, nagy és ízletes
zöldségeket termelt a komposzton

A talaj szerves, növényi eredetű anyaggal való takarását mulcsozásnak nevezzük. Előnye, hogy a
takarás hőszigetel, véd a tűző naptól, csökkenti a talaj párolgását, így a föld jobban megtartja a
nedvességet. A mulcs elzárja a napfényt a talajtól, így gátolja a gyomnövények növekedését.
Természetes lebomlásával a növények számára értékes tápanyaggá alakul, amit az esővíz a
talajba mos.
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kijelölt sorokba és az egészet 30-40 centiméteres szalmaréteggel fedik. A kikelő
növény a szalmarétegen áthatol. A gyökerek főleg a komposzt rétegben, a növény a
szalmarétegben fejlődik ki. Amikor a szárak elszáradnak, a növényt csak ki kell
emelni a szalmából, aminek a gyökerein lógnak a teljesen tiszta burgonya gubók,
melyeket egy rövid rázással a kosárba lehet hullatni. Ezután a maradék
szalmaréteget el kell távolítani és a talaj által megemésztett komposztréteget új, a 23 cm bozótkomposzttal pótolni.
A bozótkomposztréteg alatt a talajban igen erős élet alakul ki. A giliszták nagy
számban emésztik a hozott biotömeget és alakítják humusszá. Jean Pain egy
mészkősziklás,

teljesen

talaj

nélküli

területen,

ezzel

a

módszerrel

Dél-

Franciaországban (ahol a nyarak legalább olyan aszályosak, mint a Dél-Alföldön)
salátát, paradicsomot, padlizsánt, dinnyét, stb. termelt minden öntözés nélkül, mivel a
komposztban lévő víztartalék elpárologását a vastag szalmaréteg akadályozta meg.

Kép 4: Jean Pain bozótkomposzton nevelt zöldséges kertje
Megfigyelte azt is, hogy a gyomnövények csak kis számban kelnek ki és azokat is
könnyedén, minden fáradság nélkül lehet kitépni, illetve kiemelni. Néhány év alatt,
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ezzel a módszerrel a sziklás alapon a mészkő mállásával, néhány centiméter vastag,
barna humuszban gazdag, televény 2-szerű termőtalaj keletkezett. Későbbi kísérletek
kimutatták azt is, hogy az agyagos, kötött talaj a bozótkomposzt alatt porhanyóssá
válik, míg a futóhomok, kötött televény földdé alakul. A kerti munkálatokban az ásást
és a kapálást el lehet felejteni. Bozótkomposzt segítségével Flandriában, az Északitenger melletti teljesen terméketlen erősen sós homokbuckákon burgonyát, sárga- és
cukorrépát, sőt cikória gyökeret is termeltek3.
A módszerrel gabonaféléket (bokros búzát, kukoricát) is termelnek. A hektáronkénti
terméshozamok igen magasak és messze meghaladják a vegyi úton termelt rekord
hozamokat is. Az is igaz viszont, hogy a bozótkomposzt alapú termelés gépesítését
eddig nem sikerült megoldani.
A módszer érdekessége az állati eredetű trágya teljes mellőzése. Ez előtt a
mezőgazdasági szakemberek értetlenül állnak. Nem értik hogyan lehet az igen
magas hozamokat minden nitrogén bevitele nélkül hosszútávon is fenntartani 4.
Jean Pain követőinek a számításai szerint egy hektár igen magas hozamú föld-darab
táplálásához e módszerrel körülbelül öt hektár erdő bozóttermelése szükséges. A
nyert komposzt 20-40 százalékát az erdőbe kell visszavinni.

2

Gazdag tápanyaggal rendelkező, termékeny földtípus.

3

A cikória az őszirózsafélék családjába tartozó mezei katáng nemesített változata. Gyökeréből
kávépótló készül.

4

Évtizedeken keresztül még a Jean Pain Bizottmányban is az állati eredetű biotömeg
használatának a mellőzése bizonyos mértékig egy dogmává merevedett. Azzal érveltek, hogy a
Jean Pain – féle komposzt, az állati biotömeg mellőzésével is kitűnően működik, ami igaz is.
Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt a komposztot mindig frissen aprított, még zöld
növényekből készítették, amelyek nitrogént is tartalmaztak. Más a helyzet a komposztkazánnal,
ahol a nitrogénben és foszforban igen szegény száraz fatöreket, vagy szalmát is használnak. A
baktériumoknak tehát a növényi eredetű, szénben gazdag, és az állati eredetű nitrogénben és
foszforban gazdag elemekre szükségük van.
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2.3

A Jean Pain-féle módszer

Részletek a „The Methods of Jean Pain” című feljegyzés magyar fordításából. [4]
Az erjedés során a bozótkomposzt belsejében a hőmérséklet 50 - 60°C fokon maradt
hónapokon keresztül. Ez a hőenergia az elszaporodó baktériumok tevékenysége
következtében szabadul fel. Jean Pain tapasztalatai azt mutatják, hogy 50 tonna
halom képes 10°C-ról 60°C-ra melegíteni a vizet, mindezt percenként 4 liter átfolyási
sebesség mellett, 6 hónapon keresztül anélkül, hogy ezzel hátráltatná a bomlási
folyamatot vagy roncsolná a biotömeget.
A komposzthalom belsejébe egy sor összekapcsolt, műanyagcsőből készített
hőcserélő tekercset épített be. A tekercset vízszintes és függőleges helyzetben is
egyaránt kipróbálta. Hosszas próbálkozások során az alábbi megfigyelések születtek:

Kép 5: Vízszintes hőcserélő
1. Bár vízszintesen könnyebb volt elhelyezni a tekercset, a bontásnál sok
problémát okozott az, hogy az összetömörült komposzt közül nehezebb volt
eltávolítani a csöveket anélkül, hogy azok meg ne sérüljenek.
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2. A függőleges elhelyezés ugyan nagyobb pontosságot igényelt, nagy
mennyiségnél (200 vagy több tonnánál) könnyebb volt pótólni, illetve abból
elvenni.

Kép 6: Függőleges hőcserélő
Mindkét esetben a csöveknek tökéletesen kell kapcsolódniuk, ellenkező esetben
szivárgás lehetséges, ami meglehetősen kellemetlen, lévén az a kupac belsejében
van, így nehéz megtalálni és javítani.
A komposzt bomlási hőjének hasznosítására 2 fő terület kínálkozott:
•

mosogatáshoz, fürdéshez, zuhanyzáshoz, mosáshoz alkalmas használati
melegvíz előállítása és/vagy

•

házak, melléképületek, üvegházak fűtése.

Használati melegvíz előállítására 2 módszert dolgozott ki:
1. Egyik esetben a hőcserélő tekercset a bemeneténél közvetlenül a hidegvízhálózatra csatlakoztatta, a tekercs végénél (kimeneténél) pedig egy zárható
csappal szerelte fel. A komposzt közvetlenül a csőben átfolyó hidegvizet
melegítette fel.
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2. A másik esetben a komposzt belsejébe egy vízzel teli tartályt helyezett el, amit
a komposzt melegen tartott. A hőcserélő tekercset ezen a tartályon keresztül
vezette át, ahol a tartályban lévő melegvíz közvetve melegítette a tekercsben
folyó vizet.
Fűtésre az alábbi módszereket dolgozta ki:
1. A

komposzt

által

leadott

hő

hasznosítására a legegyszerűbb
út, ha a komposztban felmelegedő
levegővel

közvetlenül

fűtjük

a

helyiséget. Jean Pain erre egy 12
légköbméteres

sátrat

(erdei

fészert) épített – azzal a céllal, a
komposztkazán
látogatóinak

hőtermelését
bemutassa.

A

komposztkazán 12 m3 faaprítékból
készült. Nagyon egyszerűen és
olcsón

a

komposztba

rozsda-

mentes kályhacsövet helyezett el,
amiben a levegő magától áramlik
– kihasználva a levegőnek azt a
fizikai tulajdonságát, hogy a meleg
levegő felfelé, a hideg pedig lefelé
áramlik. A csöveket kis lejtéssel,
lentről

felfelé

komposzt

emel-kedő,

függőleges

a

tengelye

körül tekeredő hengeres spirális
alakzatban helyezte el. A csőspirál
alsó

és

felső

kivezetéseit

a

Kép 7: A bozótkomposzt közvetlenül a
csőben áramló levegőt melegíti fel
18

fészerbe vezette be. A hideg levegő a csőspirál alsó kivezetésén keresztül
beáramlott a komposztba, felmelegedett, és a felső kivezetésén, immár
felmelegedve, újra a fészerbe jutott.
A következő napokban és további 8 hónapon keresztül, amíg a megfigyelés
tartott, Jean Pain mérte a szigetelés nélküli fészer belső hőmérsékletét, ami
elérte az 52°C fokot.
2. A komposzt hőjének hasznosításának egy másik módja, hogy a komposzt
belsejébe telepített hőcserélő spirálban keringő víz szállítja a hőt. A víz
keringetésére 2 utat is kipróbált:
•

A termoszifonos (hőszifonos), úgynevezett gravitációs rendszer a passzív
hőcserélő rendszerek olyan fajtája, amely a természetes úton kialakuló
hőáramlás alapján működik, ahol a víz áramlását a hideg és meleg pontok
közötti hőmérsékletkülönbség biztosítja. Ehhez a folyadékkal töltött
rendszerben körfolyamat indítható el, amelyhez szivattyú használata nem
szükséges. A hőáramlást kihasználva, ezért fontos, hogy a komposzt
halom alacsonyabb helyen legyen elhelyezve, mint a fűtendő ház. Ez a
megoldás nem igényel külső energia bevitelt.

•

A keringető szivattyúval a komposzt halom elhelyezésének helye nem
lényeges. A hő helyett a vizet itt energia bevitel áramoltatja. Bár energiát
fogyaszt, fűtőteljesítménye magasabb, így nagyobb rendszereket

(sok

radiátort, középületet, közösségi házat, melegházat, úszómedencét, stb.)
lehet vele megfelelő mennyiségű melegvízzel ellátni.
Jean Pain 50 tonnás próba komposztkazánja képes volt egy 5 szobás, 100 m 2-es
házat tökéletesen fűteni és elegendő használati melegvízzel ellátni 6 hónapon
keresztül:
1976.11.03. - „Amikor ezeket a sorokat írom, egy 120 tonnás komposzthalom több
mint 18 hónap után még mindig 58°C fokos, ami arra enged következtetni, hogy
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ugyanaz a halom képes akár 2 télen keresztül is épületeket fűteni és meleg vizet
termelni a benne lakók számára. Ezt a lehetőséget bizonyítandó céllal régiónkban
kísérleti berendezéseket építünk.”
Gyakorlati következtetés:

“A világon szinte mindenütt elérhető bozótkomposzt

ésszerű felhasználása olyan megdöbbentő lehetőségeket kínál, ami egyszerre
hasznos a természetnek és az embernek is. Ily módon a bozót komposzt formájában
adható vissza az erdőnek, ahonnan azt kölcsönbe vettünk.”
Valójában, hogy ellensúlyozzuk a komposztáláshoz vezető számtalan munkafolyamat
költségét, viszonzásképpen hőenergiát kapunk, ami fedezi ezt a költséget. Érdemes
ezen elgondolkodni.
A Jean Pain féle komposztkazán építése, lépésről lépésre:
1. Faaprítékból építs egy 1,5m átmérőjű, 3m magas hengert.
2. Hajlékony, fekete polietilén csővel tekerd körbe, 70cm magasságról indulva
felfelé, 20cm-es menetemelkedéssel, 10-szer. A cső maradjon feszes, hogy a
körbetekerésnél ne csúszhasson le. A cső belső átmérője Ø28mm,
anyagvastagsága 2mm. A cső 2 végét, alul és felül vezessük ki a komposztból,

Kép 8: Jean Pain-féle komposztkazán építése 1.
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hogy csatlakoztatható legyen.
3. Jöhet a következő réteg, adj hozzá faaprítékot, 50cm szélességben a henger
körül, ugyanúgy 3m magasságig, majd tekerd körbe csővel, ahogy az előbb.
Ezt a lépést annyiszor ismételjük, azaz akkorára építjük a komposztkazánt,
amekkorát a fűtendő üvegház, épület vagy víztartály igényel.

Kép 9: Jean Pain-féle komposztkazán építése 2.
Amikor végeztünk az A pontokat egy csőre kötve egyesítjük, ami a radiátorokhoz
kapcsolódik. Ugyanígy járunk el a B pontokkal is. Így a kész komposzthalmon belül
annyi spirál lehetséges, amennyire csak szükségünk van, párhuzamosan kapcsolva
egymással begyűjtik a hőt, amit a bomló biomassza ad le.
Később láthatjuk majd, hogy a bontása jelentősen könnyebb lesz mint másfajta
kupac esetében. Pusztán válaszd le a csövet a radiátor körről, fogd meg a felső B
pontnál és tekerd le a csövet, az építéssel pontosan ellentétesen. A bontáskor
felszabaduló komposztot távolítsd el, hogy ne legyen útban.
Egy ilyen 23 m2 alapterületű, 16800 kg tömegű, 5 méter átmérőjű, 3 hőcserélő
spirállal felszerelt bozótkomposzt alkalmas egy dupla falú, 105 m 2 alapterületű, 211
légköbméteres melegház fűtésére.
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2.4

A Jean Pain-féle módszer bírálata

A Jean Pain módszerének követői minden állati eredetű szerves trágya használatát –
szinte dogmaszerűen – elutasítják. A hagyományos bio- illetve tanyai gazdaság hívei,
viszont pontosan az állati eredetű, nitrogénben gazdag talaj-adalékokat helyezik
előtérbe. Még a komposztkészítésben is ragaszkodnak a kezdeti szén/nitrogén (C/N)
arány 60-as érték felett tartásához. Állati trágya hozzáadása nélkül a fatörek C/N
aránya 200 és 300 között mozog, ami a hagyományos komposztkészítésre
alkalmatlan.
Nehéz elfogadni azt a kísérleti tényt, hogy minden állati eredetű nitrogén hozzáadása
nélkül, a bozótkomposzton nevelt növények hosszútávon is virulnak. Másrészt az is
igaz, hogy egy fenntartható mezőgazdaság főleg tanyai önellátó termelőegységekkel
dolgozik. Egy tanyán a növénytermelés és az állattenyésztés egymást teljes
mértékben kiegészíti. Kézenfekvő tehát az, hogy a tanyai gazdálkodásban
trágyázásra a növényi és állati eredetű biotömeget együttesen kell használni.
Ott, ahol nagy mennyiségű fatörek áll rendelkezésre, a bozótkomposzt kizáróagos
mezőgazdasági felhasználása élképzelhető. Ezzel szemben ez a módszer nem
általánosítható. Az állati eredetű és nagy értékű biotömeg (istállótrágya) a tanyai
gazdálkodás szerves része.
A komposztkészítéssel kapcsolatban jó tudni, hogy felhasználását és készítését
illetően háromféle komposzt van:
1. A tanyai, illetve kerti komposzt, amelyiket állati és növényi biotömeg
egyesítésével alacsony hőmérsékleten a talajon (tehát nem tartályban)
készítünk 60-as kezdeti C/N aránnyal;
2. A hőtermelésre és termőföldjavításra szánt bozótkomposzt;
3. A talajszennyezés orvoslására készített különleges, javító komposztok.
A különböző komposztkészítési módszer egymásnak nem versenytársa, hanem
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kiegészítője.
Angolszász nyelvterületeken egyesek a bozótkomposzt készítése helyett növényi
takaróval, minden állati eredetű adalék nélkül termelnek. Ez az úgynevezett
permakultúra. A permanens szóból származtatott kifejezés a tevékenység állandó,
illetve fenntartható jellegét fejezi ki.
Jean Pain módszerével a világszerte pusztító erdőtüzeket nagyon olcsón, könnyen
és hatásosan meg lehet előzni. A nyert bozótkomposztot pedig a fűtésen túl a
teljesen lerombolt ökorendszerek újraélesztésére is fel lehet használni. Egyik jövőbe
mutató alkalmazása (a Paul Moray féle magoncokkal) a sivatagok fokozatos
felszámolása lesz. A világméretű biotömeg tervezet végrehajtása az egyetlen út az
éghajlatváltozások okozta katasztrófák elkerülésére.
Korabeli légi felvételeken Jean Pain 270 hektáros erdeje mint egy élénkzöld folt jelent
meg. A körülötte lévő erdők fokozatosan elpusztultak. Ez annál is inkább érdekes,
hogy az erdőtüzek Jean Pain erdején is átmentek, de minden számottevő kár
okozása nélkül.

Kép 10: Bozótkomposzttal fűtött fóliasátor
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3 Fenntartható energiatermelés a
biotömegből
Szemelvények a www.eautarcie.org honlap magyar nyelvű oldalaiból. [3]
A mezőgazdasági termelés mellett a bozótkomposzt segítségével nagy mennyiségű
energiát is lehet termelni. A biotömeg egyszerű (és igen ostoba) égetésekor a termelt
hőenergia értéke sokkal alacsonyabb, mint az elégetett biotömeg biológiai értéke az
ökorendszerek fenntartásához és hozamának a növeléséhez. Ha a komposztkészítés
alatt a keletkezett hőenergiát hasznosítjuk, egy ütéssel két legyet csapunk: a
hőenergia termelése után a komposzt még a földek javítására illetve művelésére még
megmarad. Egyszerű elégetés esetén a keletkezett hamu, magas kálium tartalma
ellenére sem alkalmas a talaj javítására: a benne lévő könnyen oldódó oxid- és
karbonát vegyületek a talajban nedvességének az ionerősségét növelve, a még
meglévő humuszkészlet természetes égési folyamatát gyorsítja csak fel. A
terméshozam rövid távon növekedik, de ennek a talaj elszikesedése az ára. Ezért
mondják az öreg belga parasztok, hogy “a fahamu és a mész az apát gazdagítja,
viszont a fiát koldusbotra juttatja”.
Energiatermeléshez Jean Pain két módszert dolgozott ki, bár a korabeliek figyelmét
csak az első módszer kötötte le:
1. a fatörekből biogázt lehet termelni;
2. a fatörek komposztálásakor nagy mennyiségű hő szabadul fel.
Fatörek készítéséhez világszerte traktormotorral hajtott, éles, ferdén elhelyezett
késekkel ellátott hengeres növényaprítót használnak. Ez az aprítógép még 12 cm
átmérőjű ágakat is képes igen gyorsan 6 mm vastag forgácsokká aprítani. A nyert
fatörek egy vastag csövön egy utána vontatott nyitott pótkocsiban halmozódik fel.
Vasutak-, autópályák- és országutak menti bozótok nyírására is egy hasonló gépet
fejlesztettek ki. Jelenleg világszerte hatalmas mennyiségű fatörek keletkezik, amit
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ostoba módon elégetnek vagy legjobb esetben városi parkok virágágyasait vagy föld
utakat gyom mentesítenek vele.

3.1

Biogáztermelés fatörekből

Vízzel teljesen betakart fatörek, levegőtől zárt (anaerob) edényben néhány napi,
magától beinduló erjedés következtében, biogázt termel. A keletkezett gáz metán és
széndioxid tartalma kissé magasabb, nitrogén és kénhidrogén tartalma alacsonyabb,
mint az istállótrágyából nyert gázé. Az igen alacsony kéntartalomnak köszönhetően,
a nyert gáz tisztítás nélkül is használható.
Jean Pain gépkocsiját bozótkomposzt biogázzal üzemeltette. Gázpalackokkal
felszerelt kocsija (egy Citroën teherkacsa) a '70-es évek elején nagy feltűnést keltett.
Saját bevallása alapján is a műszaki bonyodalmak miatt a megoldás nem volt túl
szerencsés. Kocsiját csak egy különlegességnek szánta, reklámnak, ami a
bozótkomposzt rendszerét népszerűsiteni volt hívatott.

Kép 11: Levegő nélküli közegben vízzel elárasztott fa-aprítékból biogáz
fejlődik. Jean Pain a biogázt gumitömlőkbe gyűjtötte, majd főzésre és egy
kisteherautó meghajtására használta fel.
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3.2

Komposztfűtés

A komposztkupacból nyert hőt, Jean Pain saját háza fűtésére is használta.
A Jean Pain Bizottmány londerzeeli
telepén

egy

komposztkupacba
literes,

vezetékes

nagyobb
beépített
vízzel

100
táplált

tartályból olyan meleg víz folyik,
amelyet a kéz már alig visel el.
A londerzeeli telepen évekkel ezelőtt
komposzthővel

melegágyakat

és

üvegházakat is fűtöttek. Sajnos a
községi

támogatás

fokozatos

csökkentésével a telepen számos
tevékenységet meg kellett szüntetni;
a komposztfűtést is. Belgiumban
jelenleg
Kép 12: Jean Pain-féle bozótkomposzt hő- és
biogáz-hasznosítása
elhelyezését

és

eltávolítását

egyetlen

házat

fűtenek

bozótkomposzttal, azt is igen gyenge
hatásfokkal.

könnyebbítendő,

a

A

hőkicserélő

komposztkupac
csöveket

egy

betontalapzatba építették be, amire a beáztatott fatöreket egy billenőrakteres
tehergépkocsiból öntik ki. A hő viszont nehezen áramlik lefelé, ami a hatásfokot
nagyon csökkenti. Egy körülbelül 100 m²-es lakterületű ház fűtésére ezzel a
módszerrel egy télre legalább 15 -20 m³ bozótkomposzt szükséges.
Hatásos, a kupacba beépített hőkicserélő berendezéssel, ezt a mennyiséget
feltehetően 10 m³ alá lehet vinni. Egy 100 m²-es úgynevezett passzív ház fűtésére az
eddigi becslések szerint évente 4-5 m³ komposzt elegendő lenne. A komposztfűtést a
házban padló- és belső falfűtéssel kell megoldani.
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3.3

Komposztfűtés Magyarországon

Fatörek nem áll mindig rendelkezésre. A növényi anyagokban lévő energia
felszabadításához viszont elméletileg csak vízbe áztatott növényi cellulóz szükséges
és ennek felhalmozása egy kritikus tömeget igényel. Jean Pain kísérletei alapján
fatörek esetében, a kritikus tömeg körülbelül 4 m³. Feltehetően más növényi
anyagokkal is lehet hasznosítható hőt termelni.
Már viszonylag kis kupacba felhalmozott nyírt fű, vagy nyers fából készült fűrészpor
is néhány óra alatt erősen felmelegszik. A nagyobb kazalban az elégtelenül
megszárított széna, vagy szalma is begyullad. A kritikus tömeg elérése a hőtermelő
folyamat beindításához biológiai transzmutációs folyamatra utal.
Magyarországi viszonylatban a kaszált és bálákba gyűrt energiafű is számításba
jöhet. Néhány napi vízbeáztatás után egy nagyobb kupacot kialakítva, a bálákat a hőkicserélő készülék köré kell elhelyezni. Fűtésre való felhasználás előtt tanácsos a
különböző műszaki megoldásokat kísérletileg ellenőrizni.
Első lépésben meg kell határozni azt a kritikus tömeget, amelyikben a hő
maradandóan fejlődik. A kupac belső hőmérsékletét a különböző pontokon
elektronikus hőérzékelőkkel lehet, az idő függvényében megmérni.
Ezután kerülhet sor az első hőtermelő kísérletekre. Először egyszerű fém- vagy
kemény műanyag csöveket helyezünk spirális alakban a kupac belsejébe. Egy másik
lehetőség a kupacba beépített, zárt bádogtartály vagy kimustrált fémradiátor is lehet,
amit egy csővel alulról táplálunk.
A melegvizet a tartály felső részről vezetjük el. A be- és kimenő cső egy cirkuláló
szivattyúval működtetett körforgást képez. Ebbe a körbe egy kiselejtezett radiátort is
be lehet építeni, ami kívül a vizet lehűti.
Ekkor jegyezzük a ki- és bemenő csőben a víz hőmérsékletét az idő és a szivattyú
hozamának (liter/perc) a függvényében. Ki kell kísérletezni azt a vízhozamot, amivel
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a legnagyobb mennyiségű hőt lehet kitermelni.
A következő kísérletekben már a levegőztető csöveket is be lehet építeni. A kupac
központjába befújt levegő az erjedést serkenti. Túl sok levegő a kupacot lehűti. Itt is
ki kell kísérletezni a szükséges és elégséges levegőmennyiséget és a hozzátartozó
vízhozamot egy 30-35°C-os víz folyamatos termeléséhez. Padlófűtéshez ez az
eszményi hőmérséklet. Meg kell mérni azt az időtartamot is, ami alatt a termelt víz
még elegendő meleg marad.
Jean Pain komposztkupacaiban a belső hőmérséklet, még igen hideg téli időben is,
18 hónapon keresztül 60°C fölött maradt.
Hagyományos, tehát nem napőrző házban, a 30°C-os padlófűtés csak az alap
meleget szolgáltatja. Hidegebb napokon egy fafűtésű kályha melegítene rá a
padlófűtésre.

3.4

Energiafű az Alföldön és hegyvidékeken

Az erdőtüzek megelőzésével az erdei bozótokból még Magyarországon is nagy
mennyiségű fatöreket lehetne kitermelni. Egy másik lehetőség a gyorsan növő erdők
ültetése a rendelkezésre álló és az árvízvédelem céljára kialakított árterületeken.
A harmadik lehetőség az energiafű, ami még az alföldi szikes földeken is megterem.
Termelése, más használatra teljesen alkalmatlan, igen sovány földeket is értékesíti.
Ha a fűtés után nyert komposztot néhány évig a termőföldre visszavezetjük, az
eredetileg sovány szikes talajból lassan igen gazdag termőföld keletkezik. Egy
bizonyos humusztartalom (körülbelül 3%) elérése után a termelt komposzt egy részét
más földek feljavítására is fel lehet használni.
Ez a módszer a futóhomok megkötésére is nagyon hatásos és igen olcsó. A kötött és
nehéz agyagos talajt fellazítja, porhanyóssá és termékennyé teszi. A fűkomposztot is
feltehetően a Jean Pain módszerrel kell használni: termelésre a földet egy kb 8 - 10
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cm-es komposztréteggel kel beborítani. Egyszerű talajjavításra kevesebb, a felszínen
beboronázott komposzt is elegendő. Ilyen félérett komposztot kertekben téli
talajtakarónak is lehet használni. Az ilyen takaró fékezi a gyomnövények kikelését és
nagyon gardagítja a talajt.
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4 Egy komposztkazán tervezése
Valamennyi tapasztalat a youtube videómegosztón elérhető. [5] [6]
A komposztkazán, lényegében egy komposzthalomban elhelyezett hőcserélő
rendszer. A komposzt megfelelő környezetben, azaz eszményi nedvességtartalom és
levegő mellett, biológiai úton keletkezik, miközben hőt termel. Jean Pain tapasztalatai
is ezt igazolják. A felszabaduló hőmennyiséget a kiépített hőcserélőn keresztül
vehetjük ki, amit a tanulmányban tárgyalt komposztkazán esetében fal- illetve
padlófűtésre használhatunk fel. Használati melegvíz előállítására illetve üvegház
fűtésére alkalmas megoldások részletesebb bemutatására ebben a tanulmányban
nem kerül sor.
Egy komposztkazán tervezésekor elsődleges célunk a bomlási folyamat működési
feltételeinek a biztosítása. Teljesítménye akkor a legnagyobb, amikor a folyamatot
befolyásoló környezeti tényezőket (a nedvességtartalmat, a levegőt és a bevitt
tápanyagok

mennyiségét)

eszményi

értéken

tartjuk.

Ezért

szükséges

a

komposzkazán szabályozásának a (számítógépes) rendszerét a mért eszményi
paraméterek segítségével kidolgozni. Továbbá

érdemes

figyelem

előtt

tartani,

hogy miként növelhető a kazán teljesítménye, hogyan csökkenthető a hő-vesztesége.
A javasolt megoldásban költség-hatékonyságra kell törekedni. Az alábbiakban egy
ilyen tervezési példát ismertetünk.

4.1

Működési feltételek

1. Az energiát növényi- és állati-, illetve emberi-eredetű szerves anyagok
erjedése szolgáltatja. Itt tulajdonképpen a talaj humuszképződésének az első
lépéseiről van szó, amiben a növényi cellulóz (szénben, hidrogénben és
oxigénben gazdag) és az állati fehérjeszerű (nitrogénben és foszforban
gazdag) anyagok egyidejű jelenléte szükséges. Bár láthattuk, hogy Jean Pain
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kizárólag növényi nyesedékkel dolgozott, a komposztot mindig frissen aprított,
még zöld növényekből készítették, amelyek nitrogént is tartalmaztak, így
mellőzhette az állati trágyát.5
2. A humuszképződési folyamatok földünk szárazföldi élővilágának az alapját
képezik. Viszont a humusz képződése a talajban mindig jelenlévő rendkívül
gazdag élővilágnak (pedo-fauna) a közreműködése nélkül lehetetlen. Ezért
javasolt a komposztkazánt közvetlenül a talaj felszínére építeni, hogy ezek a
kis élőlények gond nélkül megjelenhessenek a komposztban. 6
3. A kupac biotömegében tárolt napenergiát hőtermelő, magától kialakuló
baktériumtenyészetek szabadítják fel, biológiai oxidációval, amelyek lélegző
(úgynevezett „aerob”) folyamatokkal működnek. Tehát a működéshez a levegő
oxigénje nélkülözhetetlen. A kupacba levegőt kell juttatni, ami több úton
történhet. Levegő nélküli (úgynevezett „anaerob”) környezetben ugyanis
rohadásnak indul és biogázt fejleszt.
4. A másik feltétel, illetve alapanyag, a víz jelenléte nedvesség formájánban. Víz
nélkül a baktériumok nem dolgozhatnak. Ezért építéskor a faaprítékot
alaposan be kell áztatni vagy locsolni, illetve a hőtermelő időszak alatt
biztosítani kell a megfelelő páratartalmat, azaz pótolni kell az elpárolgott vizet.

4.2

Gyakorlati következtetések

1. A növényi eredetű, cellulózban (szénben) gazdag anyagok mellé szükséges
5

Nagyon fontos, hogy frissen metszett ágakból és bozótból készített faaprítékkal dolgozzunk. Az a
tapasztalatom, hogy a piacon elérhető, elsősorban égetésre szánt, ezért szárított faapríték még
alapos beáztatás után sem ad le annyi hőt, amennyi elvárható lenne.

6

A gyakorlatban találkozhatunk olyan megoldással is, ahol a komposztkazán a földfelszín felett,
például téglákra vagy kövekre fektetett vashálóra téve, megemelve helyezkedik el abból a célból,
hogy alulról is levegőzzön. Sajnos ebben az esetben számolhatunk extra hőveszteséggel is, illetve
a talajban lévő mikroorganizmusoktól való elválasztással, ami hátráltathatja a bomlási folyamat
kialakulását. Utóbbi, a földtől való elhatárolódás problémája léphet fel, ha a komposztkazánt beton
talapzatra építjük vagy alulról fóliával szigeteljük. Ezek a megoldások kerülendők.
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állati-, illetve emberi-eredetű, nitrogént és foszfort tartalmazó anyagokat is
bevinni. Előfordulhat az is, hogy például működés közben elfogy a nitrogén és
a foszfor. Ezt hígtrágyával, illetve vizelettel, való öntözéssel, vagy trágya
bevitelével pótolni lehet. Ekkor a kupacba víz is kerül, ami nagyon hasznos
lehet. A komposztkazán, bizonyos értelemben, úgy működik, mint egy kályha,
aminek a tüzét piszkavassal élénkítik, és égethető anyaggal táplálják.
2. A komposztkazán a televényföld (humusz) képződésének az első állomása,
amiben az alapanyagok egy kis része elégetésre kerül. A felszabaduló energia
a föld azon baktériumait éleszti fel, amelyeknek a dolga a növényi cellulóz
szénhidrát

láncainak

és

az

állati

nitrogén

és

foszfor,

fehérjeszerű

vegyületeinek az egyesítése. Ezért van az, hogy jó komposztot csak
közvetlenül a talajra helyezett kupacban, illetve rétegben (mulcs, talajtakaró)
lehet készíteni. A talajtól elválasztott komposztkészítés a legjobb esetben is
csak

félkész

talajjavító

adalékot

termel.

Nem

tanácsos

tehát

egy

komposztkazánt a talajtól elválasztani, vagy zárt tartályba helyezni. A talajtól,
például ráccsal, elválasztott komposztkazán, bár jól levegőzik, de gyorsan le is
hűl, egyrészt a túlzott levegőztetéssel, másrészt (és főleg) a talajban élő
baktériumok

hiánya

miatt. A talajra

helyezett

kazán

kihűlését

laza

szalmatakaróval mérsékelhetjük.
3. A megfelelő levegőellátáshoz több út vezet. Nagyon fontos a növény- és
fatörek

részecskék

méreteinek

a

pontos

megválasztása.

Kisméretű

részecskékkel a működés alatt létrejövő tömörödés a levegőt a kupacból
kiszorítja. Levegő hiányában a lélegző baktériumok „megfulladnak”: a
komposztkazán „tüze kialszik”, és megjelenik a kellemetlen szagokat gerjesztő
rothadás7. Falevelekből is lehet komposztkazánt építeni, de csak gallyakkal
keverve. Túl nagy részecskeméret mellett sok levegő jut a közegbe, az anyag
7

A rothadás nem lélegző (anaerob) folyamatokat indít el, ami többek között ammóniát és metánt
termel. Ez nem más, mint a humuszképződési folyamatok „kisiklatása”, más útra terelése.
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kiszárad és a baktériumok „szomjan halnak”. A sok levegő a termelt meleget is
kiviszi a kupacból. A kazán leáll. Levegőt a kupac belsejébe esetleg likacsos
csövekkel is be lehet vezetni. Nagyobb kazán esetében ezt még légsűrítővel is
segíthetjük.
4. Egy komposztkazánt fóliával, vagy ponyvával letakarni nem szabad. Ez a hőgerjesztő baktériumokat „megfojtja”. Ezzel szemben egy, a tetején laposra
kialakított, komposztkazánt egy fóliasátorba is el lehet helyezni. A ház fűtésére
„elveszett” energiát a kupac tetején nevelt tavaszi palántákkal értékesítjük. A
palánták öntöző vize a komposztkazánt is táplálja.
5. Minden jel arra mutat, hogy működése közben a komposztkazán sok vizet is
elpárologtat. A kiszáradást tehát víz bevitelével kerülhetjük el, például a kupac
rendszeres locsolásával. Viszont a túlzott locsolás a kazán „tüzét is kiolthatja”.
6. Komposztkazánt nagy valószínűséggel hígtrágyába, vagy esetleg vízbe
áztatott szalma-, vagy energiafű göngyölegekből is lehet készíteni. Ilyenkor
hőcserélőnek,

a

göngyölegek

közé

elhelyezett

(kiselejtezett)

lapos

fémradiátorokat is használhatunk.

4.3

Teljesítményt befolyásoló tényezők

1. Az egyik legfontosabb tényező a komposztálandó anyagtömeg víztartalma,
ugyanis a komposztálást megelőzően az apríték felületén kialakuló vízfilmben
elhelyezkedő mikroorganizmusok aerob körülmények között extracelluláris
enzimekkel bontják le, illetőleg alakítják át a szerves anyagokat. Az ideális
nedvességtartalom alsó határa 30-40 m/m-%, felső határa 60-65 m/m-%. Ezen
határok között tartásához a komposztálandó anyagtömeg rendszeres
nedvességtartalom-ellenőrzését

kell

biztosítani.

A

nedvességtartalom

csökkenése a baktériumok tevékenységének intenzitását befolyásolja, ezáltal
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az érési folyamat lelassul, a komposztálási idő megnövekszik, növekedése
pedig anaerob irányba tolhatja el a rendszert.
2. A komposztálandó faapríték darabos, fellazított szerkezete biztosítja az aerob
viszonyok

fenntarthatóságát,

a

folyamat

megfelelő

levegőellátását.

Mesterséges levegőztetését meg kell oldani.
3. A bomlás során keletkező hő a komposzt külső felületén a környezetbe is
távozik, ami veszteség. Ezért a téli hidegben, amikor a hőre leginkább
szükségünk van, mindenképpen ajánlott ezen felületek elégséges szigetelése
anélkül, hogy ezzel akadályoznánk a komposzt levegőztetését.

4.4

Egy példa a tervezésre

4.4.1 Hová építsük a komposztkazánt?
Egy komposztkazán építésekor lényeges szempont a hő-veszteség csökkentése.
Ezért a komposztkazánt a felhasználási helyhez, avagy a fűtendő épülethez a lehető
legközelebb érdemes építeni. A kazánt a házzal összekötő két csövet gondosan
szigetelni kell.

4.4.2 Mennyi és milyen faaprítékot komposztáljunk?
Figyelembe véve Jean Pain tapasztalatait a fatörek kritikus térfogata – ahol már
beindul a hőtermelő folyamat – körülbelül 4 m 3. Országh József professzorúr
becslése alapján egy jó hatékonyságú 10 m 3-es komposztkazánnal akár egy 100 m 2es energiatakarékos (szigetelt) ház is felfűthető. 8 Tekintve azt, hogy kísérletem
támogatás híjján teljesen önerőből épült és a kereskedelmi forgalomban elérhető
faapríték drága volt, a komposztálandó faapríték térfogatát a két érték között végül 8
8

http://www.eautarcie.org//hu/06d.html#i „Hatásos, a kupacba beépített hőkicserélő berendezéssel,
ezt a mennyiséget feltehetően 10 m³ alá lehet vinni. Egy 100 m²-es úgynevezett «passzív ház»
fűtésére az eddigi becslések szerint évente 4 - 5 m³ komposzt elegendő lenne. A komposztfűtést a
házban padló- és belső falfűtéssel kell megoldani.”
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m3-ben határoztuk meg.
Nedvességtartalmát tekintve fontos, hogy nyers legyen a fa, frissen vágott, nem
szárított. Az ideális 1-3 cm szemcseméretnél ne legyen sem apróbb sem durvább.
Előbbinél fennáll a kockázata annak, hogy túlságosan összetömörödik, így nem
levegőzik rendesen, illetve utóbbinál túl nagyok a légrések, hamar kihűl. Ajánlott
faágakból, gallyakból, venyigéből, bozótból és nem rönkökből készíteni.

4.4.3 Hőcserélő
A lehető legjobb hatékonyság elérése céljából egy
megfelelő hőcserélő felépítésének és formájának
megtervezése

kiemelkedően

fontos.

Ehhez

figyelembe vettük a komposzthalom belsejében
termelődő

hőmennyiség

vélt

eloszlását,

ami

jellemzően a komposzt közepén a legmagasabb, és
a

széleken

egyre

alacsonyabb.9

Ebből

a

feltételezésből következett a hőcserélő kívülről
befelé tekeredő csigavonal alakja, ahol a visszatérő
(hideg) vizet a csigavonal külső ívétől befelé, a
komposzt közepe felé áramoltatjuk, és a kimenő
(meleg) vizet a csigavonal, illetve a komposzt
közepén, ahol a legmelegebb, sugárirányba vezetjük
ki. A csigavonal menetemelkedésére a padlófűtés
technikában

alkalmazott

20

cm-es

távolságot

választottuk.
Kép 13: A hőcserélő spirál, ahol a Továbbá
hidegvíz kívülről áramlik befelé
9

a

hőcserélőnek minél

sűrűbben

kell

Léteznek olyan hőcserélő megoldások, ahol a paldófűtéscsövet egy álló (lásd Jean Pain-féle
módszer) vagy fekvő képzeletbeli henger körül tekerték fel. Ezzel annyi a gond, hogy éppen
körüljárja a komposzt közepét, ami a legmelegebb része, de át nem halad rajta, így a hőkitermelés
kisebb hatékonysággal működik.
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bejárnia a komposzt hasznos terét ahhoz, hogy a termelt hőt arányosan mindenhol
kivehessük. Ezért több ilyen csigavonalra van szükség, amiket egyenlő távolságban
egymástól, egymás fölé helyezünk, ki és bemeneteit párhuzamosan összekapcsoljuk,
így a víz egyszerre áramolhat és melegedhet az összes csigavonalban, a komposzt
teljes hasznos (meleg) terét átjárva. A csigavonalak közötti távolságot szintén 20 cmre választottuk. A hőcserélő anyagának padlófűtés csövet választottunk, ami jó hőátadó képességű és rugalmas.10 A csigavonalak be- és kimeneti pontjait a legfelső
csigavonal fölött 2db úgynevezett 8-as padlófűtés osztó párhuzamosan kapcsolja
össze. Az osztók légteleníthetők, valamint minden egyes köre szabályozható és
elzárható – ez utóbbi csak elővigyázatosságból lett betervezve.

Kép 14: A párhuzamosan kapcsolt 8 darab hőcserélő spirál a komposzt belsejét egyenletesen
járja át, ami a keletkező hőenergia hatékony kinyerését teszi lehetővé. A hideg víz a kékkel
jelölt osztóra érkezik és a spirálokba lépve kívülről befelé áramlik. A meleg víz a hőcserélő
közepe felől a pirossal jelölt osztóra jut. Innen a házba áramlik, fűt, elhűl és újra a hideg vizes
osztóra kerül.

10 PEX Ø20x2mm padlófűtéscső
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4.4.4 Kazánház
A komposztkazán méretét a fa-apríték térfogata, formáját pedig a hőcserélő alakja
határozza meg. Az egyszerűbb kivitelezést is szem előtt tartva került a választás egy
Ø2,4 m átmérőjű, 1,8 m magas hengerre. Ebbe éppen belefér 8 m 3 faapríték és a 8
db 2 m átmérőjű hőcserélő csigavonal. A kazánház szerkezetének és anyagának
kiválasztásakor eleget kell tenni annak a feltételnek, hogy a komposzt folyamatos
levegőztetése biztosítva legyen. Itt máris 2 lehetőség kínálkozik:
1. Amennyiben a kazán házát zártra tervezzük, úgy mesterséges levegőztető
rendszerről is gondoskodnunk kell, ami tovább növeli a költségeket.
2. Ha természetes úton szeretnénk megoldani a levegő bejutását, úgy a kazán
háza nem lehet zárt. Költségcsökkentés végett, ez utóbbi megoldást
választottuk.
Továbbá a 8 m3 térfogatú, hozzávetőlegesen 4 tonna tömegű fa-apríték a házon
belül, a kívánt formában kell maradjon. Összegezve a feltételeket végül a kazán
házát a földbe merőlegesen ásott oszlopok, és arra körívben rögzített ketrec, avagy
kerítésháló adta. A fa-apríték betöltésére és kivételére terveztünk egy bejáratot is.

4.4.5 Levegőztetés
A levegőztetés természetes úton, a lyukacsos (hálós) szerkezetű kazánház falán
illetve a 4db csigavonal alakzatban befelé tekeredő likacsos, úgynevezett „drain”
csövön keresztül magától működik.

4.4.6 Nedvesítés
A nedvesítést a lehulló csapadékkal (esővel és hóval) kívánjuk biztosítani, ezért a
kazánház felülről nyitott. További vízigény esetén eső- vagy kútvizet a 4db, végén
zárt, csigavonal alakban elhelyezett, kifurkált LPE csövön keresztül is adagolhatunk.
Amennyiben túlnedvesedne a rendszer, úgy ugyanezen a csövön keresztül
úgynevezett rakéta porszívóval levegő is befújható így a folyamat újraéleszthető.
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4.4.7 Hőszigetelés
Mivel a komposztkazánt elsősorban télen használjuk, gondoskodnunk kell a fűtésszerelvények fagymentes szigeteléséről. A hő-veszteség csökkentése céljából pedig
érdemes magát a kazánt is hő-szigetelni. Hogy lélegző maradjon, erre a
szalmagöngyölegekkel körbe rakott fal, vagy csak lazán rárakott szalmaréteg
tökéletesen megfelelhet.

4.4.8 Működtetés és vezérlés
A víz keringetésére szivattyút11 használunk, ennek működtetésére 2 lehetőség van:
1. Folyamatos, lassú keringetéssel a víz a rendszerben egyenletesen áramlik.
Előnye, hogy nincsen hirtelen hőelvonás, ami növeli a kihűlés kockázatát,
egyenletesen vesszük ki a hőt, így elvileg a rendszer a legjobb hatásfokkal
működik. Hátránya, hogy bonyolultabb vezérlést igényel, amivel a vízhozam
változtatását a szivattyú fordulatszámának a szabályozásával érjük el.
2. Szakaszos üzemű keringetésnél időközönként meghatározott ideig kapcsoljuk
be-ki a szivattyút. Arra vonatkozóan, hogy mikor és mennyi ideig működjön,
csak elképzeléseink vannak, érdemes vele kísérletezni.
•

A kereskedelemben kapható, 220Voltos, kapcsolódugasz aljzatba
helyezhető időkapcsolót is használhatunk. A kívánt ki- és bekapcsolási
időpontokat, tetszés szerint programoztathatjuk. Hátránya az, hogy a
kapcsoló semmit nem ismer a komposztkazán állapotáról, ezért nem
képes az eszményi hő-kitermelést biztosítani, bár működik.

•

Célszerűbb a hőcserélő legmelegebb pontján átfolyó víz hőmérsékletét
mérni, és ha az eléri a kívánt értéket, például 25-35°C fokot, akkor egy
vezérléssel kapcsolni a keringető szivattyút. Ez esetben szükségünk
van 1 digitális hőmérőre, a mért értéket feldolgozó, valamilyen logika

11 Grundfos UPS 25-60

38

alapján működő vezérlésre, és a keringető szivattyú ki-be kapcsoló
szilárdtest relére. Mi ez utóbbi megoldást választottuk.
A keringetés időtartamát érdemes úgy meghatározni, hogy a hőcserélőben lévő
folyadék felének vagy teljes egészének kivételére elég legyen.

4.4.9 Mérés
Megfigyelés és kísérletezés céljából mérést is terveztünk a komposztkazánba. A
komposzt belső hőjének eloszlását a komposzt belsejében elhelyezett, összesen 62
darab digitális hőmérővel kívántuk folyamatosan figyelni. A különböző paraméterek
szabályozásával mért hőmérsékleti értékek alapján határozhatjuk meg az eszményi
működési körülményeket. A kivehető hőmennyiség 12 meghatározása céljából a fő kiés bemeneti pontok hőmérsékleti értékeit, illetve a vízáramot (keringetett
vízmennyiséget) is mérni kívántuk. Továbbá a keringető szivattyú vezérléséhez
szükségünk van a hőcserélőben lévő víz hőmérsékletének ismeretére is, az ehhez
használt hőmérőt is a mérési rendszerbe helyezzük be.

12 A hőmennyiség a hőenergia viszonylagos mennyiségi meghatározása. Amikor az anyag melegszik
hőt vesz fel, ha hűl, akkor hőt veszít. Az anyagokban a hőhatásra hőtartalom-változás történik. A
nagyobb mennyiségű anyag melegítéséhez több energia kell. A különböző anyagok hőtartalmának
növeléséhez eltérő mennyiségű energia szükséges. Minél nagyobb a hőmérséklet változása,
annál nagyobb lesz a hő mennyiségi növekedése. Így felírható a hő mennyisége melyet a
felmelegítésre fordítanak: Q [kJ] = m [kg] * (Tki – Tbe) [C] * c [kJ / ( kg * C )]
Q = termelt hőmennyiség [kJ]
m = átfolyó víz tömege [kg] (1 kg = 1 liter víznek felel meg)
Tki = kimenő melegvíz hőmérséklete [C]
Tbe = bemenő (visszatérő) hidegvíz hőmérséklete [C]
c = fajhő [kJ/kgC] A víz fajhője: c = 4,1813 kJ/kgC
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5 Építés lépésről lépésre
Mindenekelőtt bemutatom a helyszín adta körülményeket, hogy érthető legyen, mi
miért került oda, ahol van. A komposztkazán szüleim házánál, Egerszalókon, a hátsó
udvarban

került

megépítésre.

Tekintettel

arra,

hogy

ez

a

komposztkazán

tapasztalatszerzés, kísérletezés és mérés céljából épült, a termelt hőt a ház fűtésére
egyelőre nem kívántuk felhasználni. Ezért a hőt megtermelő komposztkazánon kívül
gondoskodnunk kellett a hőt leadó egységről is. Adott az udvarban egy tufa kőből
rakott pince, amit nem használunk, így kínálkozott a lehetőség, hogy a kazánt a
pincében elhelyezett radiátorokon keresztül hűtjük vissza. Bár a keletkező hőenergiát
jóllehet egy üres pincehelység fűtésére pazaroltuk, valamint a komposztkazán által
megtermelhető, körülbelül 30-40 °C fokos melegvíz inkább padlófűtésre eszményi,
radiátorok fűtésére nem igazán alkalmas, a mérések szempontjából ez nem igazán
volt fontos. A pince, az udvart két részre osztó rézsübe épült, a pince bejárata az alsó
udvar felől található, míg a komposztkazán a hátsó kertben, így a kazán ki- és
bemeneti pontjai csaknem 5 méterrel magasabban helyezkednek el a pincében
elhelyezett radiátorokhoz képest, ezért kikerülhetetlen volt egy keringető szivattyú
alkalmazása. Lássuk tehát lépésről lépésre, mi is történt az építés alatt!

5.1

Kazánház

A komposztkazán házának megépítésénél az alábbi kritériumoknak igyekeztünk
eleget tenni:
•

Elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy 8 m3 faapríték beleférjen.

•

Elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ezt a kívánt formában meg is tartsa.

•

A zavartalan működés érdekében szellőztethetőre, levegő által átjárhatóra kell
megépíteni.
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•

Végül kellett egy nyílás is, ahol a faaprítékot be lehet talicskázni illetve önteni.

Mivel volt otthon még be nem épített, kerítésépítésre alkalmas 3 méteres
betonoszlop és hozzá tartozó 1.8 méter magas kerítésháló, abból építettük a
kazánházat. Megjegyzem, hogy szerintem beton helyett kemény akácfa oszlopok is
éppen megfeleltek volna.
1. Először kimértünk és kijelöltünk egy Ø2,4 m átmérőjű kört, ezen kívülre pedig
a 6 darab, 2,6 méter magas oszlop helyét, arányosan elosztva a köztes
ívhosszokat, szabályos hatszögben. A nyugati oldalon ledepózott fa-aprítékhoz
közel álló kettő oszlop közötti távolságot viszont éppen akkorára választottunk,
mint egy talicska szélessége, hogy ezen keresztül lehessen ki-be szállítani a
komposztot. A terep közel vízszintes így nem kellett rendezni.

Kép 15: A komposztkazán falát karókkal kijelöltük, oszlopait kiékelve a földbe
állítottuk, fő ki- és bemeneti csöveit szigeteltük és fél méter mélyen kivezettük.
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2. A pince felőli oldalon, a köríven belül, 20 cm-re terveztük a fő ki- és bemenő
csövek helyét. A pincébe vezető csöveket egy fél méter mély kiásott árokban
helyeztük el. A két darab 8 méter hosszú Comap/HENCO alubetétes 26x3-as
cső, a kazán 2 méteres magasságától függőlegesen a földbe, fél méter
mélyen vízszintesen a pince szellőzőig, majd újra függőlegesen lefelé, a
pincébe vezetett. A csöveket a pincén kívül végig CLIMAFEX STABIL 28/6
csőszigetelővel vontuk be. Szigetelés után az árokban fekvő csöveket újra
befedtük földdel.
3. Az oszlopok helyét kézi oszlopfúróval fúrtuk ki, körülbelül fél méter mélyen
ügyelvén az oszlop függőleges elhelyezésére.
4. A kerítésháló rögzítésekor kisebb nehézségbe ütköztünk. Megfeledkeztünk
ugyanis a kerítésháló azon tulajdonságáról, hogy feszítés nélkül a háló
rácsszerkezete összeugrik. Mivel a kazánház fala íves, azaz nem egyenes,

Kép 16: A komposztkazán oszlopaira - követve a kör ívét - kerítéshálót
rögzítettünk.
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nem lehetett előre kifeszíteni a hálót. Végül a kerítéshálót egy becsült
ívhossznál az oszlopokhoz rögzítettük és hagytuk lazán lógni. Később, a faaprítékkal való feltöltés és annak tömörítése okán a kerítésháló szépen
kikerekedett.
5. A bejárat két félfáját a tetejénél dróttal egymáshoz fogattuk, hogy a benne lévő
4 tonna fa-apríték a kazán falát ne feszítse szét. Az ajtó nyílásánál körülbelül
20-30 cm-rel hosszabb deszkákat, vágtunk, annyit, amennyi elég a nyílás
takarásához. Ezeket a deszkákat később, az építés során, a rétegek
emelkedésekor tettük be.

5.2

Hőcserélő

A hőcserélő megépítésénél az alábbi szempontoknak igyekeztünk eleget tenni:
•

A hőcserélő spirális alakját, a tekeredő cső ívei közötti körülbelül 20 cm-es
távolságot rögzíteni kell, hogy azok az építés és a használat alatt el ne
csússzanak.

•

A hőcserélő spirálokat úgy kell előkészíteni, hogy azokat az építés alatt
könnyedén a faapríték rétegek közé tudjuk telepíteni.

•

A hőcserélő anyagát jó hővezető képessége, rugalmassága és képlékenysége
alapján választottuk ki.

Így került a választás a 20x2mm PEX padlófűtésre használt csőre. A csigavonal
rögzítéséhez betonhálót és gyorskötözőt használtunk. Jó azt is tudni, hogy a
padlófűtésre használt cső, bár rugalmas, nem hajlítható a végtelenségig. A hajlítás
melegen könnyebb.
1. Hegesztett (4mm vastag, 150mm rácsméretű) betonhálóból vágó köszörűvel 8
darab, körülbelül 1m x 2.2m darabokat vágtunk.
2. A csigavonalat a külső ívénél kezdtük el rögzíteni. Fontos, hogy a csigavonal
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be- és kimenő ágára hagyjunk annyit, hogy felérjen az elosztóig, ami
maximum 2 méteres magasságban volt. Így 2-3 méteres ráhagyással
rögzítettük az első pontot, pontosan 1 m távolságban a körív középpontjától.
Az első félkörívnél ezt az 1 méteres sugarat tartottuk. Gyorskötözővel
rögzítettünk, az ívek sugarát, félkörívenként mérőszalaggal ellenőriztük.
3. A következő körívek sugarát úgy választottuk meg, hogy 20 cm-rel kisebb
legyen a külső ív sugaránál, így a csövet csigavonalban lehetett vezetni.
4. 3 teljes körív után a 20 cm-es távolságot egy köríven 15 cm-re, majd egy
köríven 10 cm-re csökkentettük.
5. A közepén a lehető legkisebb ívben rögzítettük, majd S alakban, közel sugár
irányban a belépő cső mellé húztuk és ideiglenesen egymáshoz kötöztük.

Kép 17: Egy padlófűtés csőből készült hőcserélő spirál. Az íveket gyorskötözővel
betonvas-hálóra rögzítettük.
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5.3

További előkészületek

A kazánház és a hőcserélő csigavonalak megépítésén túl hasznos valamennyi
szükséges alkatrész előzetes beszerzése és előkészítése, hogy az összeszerelés
gördülékenyen folyhasson. Ezek az alábbiak voltak:
•

A levegőztető rendszer kialakításához vettünk 40 m hosszú, Ø50 mm
átmérőjű, likacsos „drain” csövet. Ez a cső rugalmas, így könnyen csigavonal
szerint alakítható, továbbá a lyukakon keresztül – úgy gondoljuk – kielégítő
mennyiségű levegő áramolhat a komposzt belsejébe. A 40 m drain csövet 4
felé daraboltuk.

•

A nedvesítő rendszerhez 50 m hosszú, Ø25 mm átmérőjű, a kertészetekben is
gyakran öntözésre használt, kemény falú KPE csövet. A csőből 4 db 12 m- es
darabokat vágtunk. 2 méter elhagyásával (ez kerül majd kivezetésre) a
maradék 10 méter teljes hosszán körülbelül 5 cm-enként Ø4 mm átmérőjű
lyukakat fúrtunk – elszórva a cső oldalán. A csövek lyukacsos végeit egy-egy

Kép 18: Fűtés osztó, körönként zárható csapokkal (8 darab), légtelenítő
szeleppel (jobb oldalon) és a hőmérséklet méréshez szükséges merülő hüvellyel
(bal oldalon) kiegészítve.
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KPE 25- ös végelemmel zártuk le. Erre azért van szükség, hogy a nyomás alá
kerülő csőből ne a végén, hanem a lyukakon keresztül folyjon ki a víz. Mivel a
KPE cső igen merev és így nem sikerült spirálba hajlítani, végül nagyobb
ívekből

3

egymásba

hajló

virágszirommá

formáztuk,

a

csöveket

keresztezéseiknél gyorskötözővel egymáshoz rögzítettük.
•

A 2db padlófűtés osztót is előszereltük. A 8db spirál 16 db padlófűtés cső
végeit Alpex 20x1/2"-os külső menetes csatlakozóval kötöttük a zárható
golyóscsapokhoz, amik az osztóra csatlakoztak. Az osztók egyik végeire egyegy légtelenítőt, másik végeire könyököt (hogy a vízszintes osztóból a
függőleges be- és kimeneti csőre csatlakozhassunk) és merülő hüvelyt (a
hőmérőnek) szereltünk. Valamennyi kötési pontot, a meneteken teflon
szalaggal szigeteltük.

5.4

Összeszerelés

Az építés teljes ideje alatt egy kerti zuhanyozó rózsáját használva igyekeztünk
kútvízzel alaposan beáztatni a faaprítékot. 13 Égi áldásnak legyen mondva, még az
eső is rákezdett. Az áztatott faaprítékot, a körülbelül 10 talicskányi tehén trágyát és a
kertből

összegyűjtött

avart

arányosan14

igyekeztünk

rétegezni,

20

cm-es

rétegvastagsággal, majd alaposan belocsoltuk és megtapostuk. A rétegek közé
kerülek a már előre elkészített hőcserélő spirálok. A kivezetéseiket függőlegesen
felfelé, a fő ki- és bemeneti csövek mellé rögzítettük. A nedvesítő és a levegőztető
csöveket a rétegekben helyeztük el az ábrának megfelelően. Továbbá a méréshez
szükséges digitális hőmérő szenzorokat tartalmazó szondákat is a többi elemhez
hasonlóan, a rétegekbe ágyazva, észak-déli irányban helyeztük el.

13 Az áztatásnak talán hatásosabb módja, ha egy felül nyitott tartályban, mondjuk csillében vagy
medencében több napig áztatjuk az aprítékot. Ez sajnos nem állt rendelkezésünkre.
14 Minél jobban össze van keverve a nitrogén- és a széntartalom, annál jobban működik a komposzt.
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Kép 19: A vashálóra rögzített hőcserélő spirált a vízszintesre egyengetett és
tömörített fa-aprítékra fektettük.

Kép 21: A spirál menetei között lévő
hézagokat fa-aprítékkal gondosan
feltöltöttük.

Kép 20: A spirál kivezetéseit a fő kiés bemeneti csövekhez vezettük és
rögzítettük.
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Kép 22: A rétegek emelkedésével a
bejáratot fokozatosan deszkákkal
torlaszoltuk el.

Kép 23: A rétegekbe felváltva kerültek
be a hőcserélő spirálok, a levegőztető
drain csövek, a nedvesítő KPE csövek
és a hőmérő szondák.

Kép 24: Végül a komposztkazán elérte végső méretét, 8db hőcserélő
spirál, 4db levegőztető, 4db nedvesítő, 6db hőmérő szonda került a
helyére.
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5.5 Utómunkálatok
Gondoskodnunk kellett a csővezetékek, elosztók, csapok, fűtés-szerelvények
megfelelő (fagymentes) szigeteléséről. A komposztkazán fő be- és kimeneti
csővezetékeit a keringető szivattyúval és a nyomáskiegyenlítő tartállyal (és a
méréshez használt vízórával) együtt a fűtési rendszerre (ez esetben 4db
párhuzamosan kötött radiátorra) csatlakoztattuk. Valamennyi kötési pontot a
meneteken teflon szalaggal szigeteltük. Feltöltöttük a rendszert vízzel, légtelenítettük,
és már indulhatott is a próbaüzem.

Kép 25: A hőcserélő spirálok és a fő be- és kimenetek kivezetéseit az osztóra
csatlakoztattuk.
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6 Tapasztalatok
A komposztkazán megépítésének talán legnehezebb részét a megfelelő minőségű
fa-apríték beszerzése jelentette. Sem bérelhető aprítógépet, sem kész, jó minőségű
fa-aprítékot a kereskedelmi fogalomban elérhető áron nem találtam. Végül az
Egererdő Zrt. tüzelésre szánt, ezért alacsony víztartalmú, azaz szárított, átlagosan 28 cm-es (túl nagy) szemcseméretű, rönkfából készült fa-aprítékát vásároltuk meg,
elég drágán. Pedig volna zöld hulladék, nem is kevés.
Mivel az egész építkezést budapesti munkavégzés mellett csak szabadidőmben,
hétvégenként volt időm végezni, a mérési rendszer kifejlesztése, illetve a mérő
szondák megépítése több időt vettek igénybe, mint terveztem. Végül megkésve bár,
de töretlenül, 2013. február 2-án és 3-án, szakadó esőben, ketten raktuk össze a
komposztkazánt. Másnap csikorgó hideg érkezett és az egész fa-apríték halom
megfagyott. Ezt a beépített hőmérők is tanúsították. Bár arra következtethetnénk,
hogy a komposztkazánt még a hideg tél beállta előtt szükséges megépíteni, más
hazai tapasztalatok ezt cáfolják. A hőtermelő folyamat ugyanis fagypont alatti
hidegben is képes beindulni. Nekem mégsem működött.
A következő 1 hónap fagyban, havazással telt el, majd márciustól április elejéig
folyamatosan esett az eső. Ez alatt a hőmérő szondáim csaknem fele teljesen
beázott, így használhatatlanná vált. Mivel a komposzton belül helyeztem el őket,
javításukra nem volt lehetőség. Tanulság: ilyen körülmények között használt
elektronikus eszközöket nem elég nedvességtűrőre tervezni, hanem teljesen
ellenállóra, vízhatlanra kell elkészíteni.
Bár áprilisban már megérkezett a jó idő, a komposztkazán csak 2 hét késéssel indult
be. Ennek feltehetően az lehetett az oka, hogy a 2 hónapig folyamatosan hulló
csapadék (hó és eső) túlnedvesítette a még nem bomló, hőt még nem termelő
komposztot, majd az áprilisi napsütés hatására az párolgásnak indult, csökkent a
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víztartalma, majd amikor elérte az eszményi nedvességtartalmat, beindult a
hőtermelő folyamat is.
Amikor a belső hőmérséklet 50°C fok fölé emelkedett, a hőkivétellel kezdtem el
kísérletezni. Félóránként kapcsoltam be a keringető szivattyút, éppen annyi időre,
hogy kiemelje azt a vízmennyiséget, ami a hőcserélőben elfért. A belső hőmérséklet,
nagyjából egy hét alatt, a hőmérsékleti görbén jól láthatóan, napról napra 2-3°C fokos
eséssel, egészen 30°C fok alá süllyedt. Ekkor a keringető szivattyút kikapcsoltam. A
felmelegedés majdnem 2 hétig tartott. Úgy sejtettem, hogy az erőteljes hő kivitel, a
komposztkazánt túlterhelte. Ennek fő okát szintén a komposztfűtésre alkalmatlan,
nagyméretű, szárított fa-apríték használatában látom – ilyen hirtelen hőmérséklet
csökkenést mások nem tapasztaltak. Bár a fűtési célnak megfelelő 30°C fok fölötti
meleg vizet sikerült kivenni a rendszerből, a pincében elhelyezett hőleadó
radiátorokból visszatérő víz 15-20°C fok körüli volt, hidegnek bizonyult, ami a
komposzt túlhűtését csak fokozta. Szakaszos üzemeltetéssel a túlhűtés elkerülhető.
Egy másik megoldás, a folyamatos, lassú keringetés, ami mellet a víz nem hűl le
túlzottan. A kritikus hőmérséklet alá való süllyedés elkerülése véget, a komposzt
belső hőmérsékletét tehát figyelemmel kell kísérni.
Kísérleti üzemű komposztkazánom egészen az októberi bontásig működött, de
valamilyen oknál fogva nem hozta az elvárt teljesítményt. A rendszer, víz és levegő
hozzáadásával sem javult. Sejtésem az, amit végül nem sikerült eddig ellenőriznem,
hogy a betöltött fa-apríték túl nagy szemcsemérete miatt fajlagos felülete túl kicsi,
emiatt a hőtermelő folyamat lényegesen lassabban megy végbe.
Bár a komposztkazán próbaüzeme és mérése során a kudarcok egymást érték, sok
hasznosítható tapasztalattal lettem gazdagabb, amit a jövőben szeretnék a hibák
kijavítására és újabb megoldások kifejlesztésére alkalmazni. Továbbá bizakodom
abban, hogy mások is kedvet kapnak a kísérletezéshez és egy közösségi fejlesztés
veszi kezdetét.
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7 Összefoglaló
A komposztkazán működésének lényegét és alkalmazásának jelentőségét a szerves
növényi és állati hulladékok humusszá alakulásának természetes körfolyamatán
keresztül érthetjük meg – igazán. Bár a komposzt az átalakító baktériumok által hőt
termel, amit hasznosíthatunk, lényeges, hogy valódi értékét is lássuk és nagy
becsben tartsuk.
A

komposztkazán

ugyanis

az

ökológiai

rendszerünk

egy

nélkülözhetetlen

folyamatának alkalmazása, mesterséges utánozása. A természetes hulladék
komposztálás útján újra humusszá, növényeket éltető forrássá, alakul. A humusz,
bonyolult szénláncaiból felépülő rácsos szerkezete miatt, jelentős mennyiségű és
minőségű, a növények számára értékes tápanyag és víz tárolására képes. A talaj
humusztartalmának növelésével, a műtrágya és a vegyszeres növényvédelem
használata szükségtelenné válik, a talaj szikesedése és eróziója pedig elkerülhető. A
humusz ökologikus termelése tehát gazdaságilag hasznos és hosszútávon biztosítja
a gazdálkodás fenntarthatóságát.
Lényeges, hogy a humusz és a növények szén megkötésére képesek, ezért a levegő
szén-dioxid

tartalmának

csökkentésében

is

jelentős

szerepük

van.

Bár

tudományosan még nem bizonyított, ám logikusan következik: a humusz és a
bioszféra évszázadokon át tartó, súlyos pusztulása lényegi oka lehet az ökológiai
egyensúly

felborulásának,

bolygónk

klímájának

egyre

szélsőségesebb

megváltozásának.
A humusz és a bioszféra tehát ökológiai rendszerünk egymástól függő, egymást
éltető, egymástól el nem választható részei, avagy a biotömeg természetes
körforgásának egyetlen útja. Ezért társadalmunk fennmaradásának alapvető feltétele
a humusz és a bioszféra életben tartása. A természetes hulladékoknak tehát sokkal
több az ökológiai értéke, mint amit a biotömeg igen egyszerű (és ostoba)
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elégetésekor nyerhetünk. Fontos, hogy – a biotömeg energetikai hasznosítása
céljából alkalmazott – égetési technológiák helyett ökológiai rendszerbe illeszkedő
módszereket, például komposztkazánt használjunk.
Egy komposztkazán megépítésekor a hőtermelő folyamat alapvető feltételinek
maradéktalan teljesítésére kell törekednünk. Eddigi tapasztalataink a következők:
1. Olyan fa-aprítékot kell használnunk:
•

ami vékony ágakból készült,

•

15-20 mm átlagos szemcseméretű,

•

frissen lett felaprítva,

•

és alaposan be lett áztatva.

Ettől való eltérés esetén a hőtermelés teljesítménye kevesebb lehet.
2. Gondoskodnunk kell elegendő nitrogén hozzáadásáról. Erre valamennyi állati
és emberi trágya is alkalmas, ennek becsült mennyisége: 5 adag faaprítékhoz 1 adag friss trágya. Hígtrágyát áztatáshoz vagy vízutánpótláshoz
lehet használni.
3. Falevelek, levágott fű, kaszálék, szalma, és egyéb könnyű növényi hulladékok
is hozzáadhatók, amik lazítják a komposzt-halom szerkezetét. Jó tudni, hogy
ezek a könnyű anyagok gyorsan bomlanak, tehát sem a fa-aprítékot, sem a
trágyát velük helyettesíteni nem lehet.
4. Élő rendszerről lévén szó, fontos, hogy a talajra és azzal érintkezve építsük
meg a komposztkazánt. Élesztőként régi, már érett komposztot is adhatunk
hozzá, elszórt sejtekként a komposzt belsejében.
Komposztálható

fa-aprítéknak

alkalmas

zöldhulladék

az

erdészetnél,

a

városgondozásnál, a közútkezelőnél, és a gyümölcs- és szőlőgazdáknál keletkezik –
nagy mennyiségben. Jelenleg ezek a biotömeg források vagy egyáltalán nincsenek
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kihasználva, vagy helytelenül égetésre kerülnek. Az aprítás nagy teljesítményű,
önálló motoros vagy traktorral hajtott, késes aprítógéppel végezhető el.
A zöld hulladékok begyűjtése, felaprítása, rakodása és elszállítása, valamint a
komposzt mezőgazdasági felhasználása, szakértelmet nem igénylő munka, a
társadalom foglalkoztatottságát növelheti. A komposztkazán lényegében egyszerű és
olcsó megoldás a fűtésre, ami lehetővé teszi, hogy vidéken élő, szegényebb
családok is elérhető, házilag megvalósítható fűtéshez jussanak. Nagyobb méretű,
jobb hatásfokú, szabályozott (automatizált) komposztkazánok fejlesztésére és
építésére külön vállalkozások is alakulhatnak. Tavasszal, a kertben és gazdaságban
hasznosított, félig érett komposzt, magas tápanyagtartalma miatt, a terméshozamot
növeli, tápanyagban dús, értékes és egészséges termést ad. A megtermelt táplálék
éltető és egészséges, csökkenti az élelmiszerre és egészségmegőrzésre kiadható
költségeket, hosszú távon lehetővé teszi a megélhetést és az önellátást.
Összegezve, a komposztkazán ökológiai, társadalmi és gazdasági jóság, egyben.
Ahhoz, hogy ez a módszer széles körben is elfogadott legyen, további kísérletezésre,
tapasztalat gyűjtésre és fejlesztésre van szükség. Ezért fontosnak tartom, hogy a
jövőben készüljenek olyan sikeres, gyakorlati példák, amik jól megmutatják a
komposztkazán előnyeit. Továbbá szükséges olyan mérések elvégzése is, amik
tudományosan, számokkal is bizonyítják a komposztkazán létjogosultságát, valamint
az eszköz méretezéséhez és működtetésének megtervezéséhez nyújtanak kellő
ismeretet.
Személyes meggyőződésem, hogy a komposztkazán egy olyan gyógyír, ami több
gondot egyszerre és maradéktalanul orvosol. Szívből kívánom, hogy ez a nagyszerű
találmány valamennyi földi lény javára váljon!
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