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A ház tulajdonosa általában közvetlenül nem tudja megállapítani, 

hogy fűtőrendszere optimálisan működik-e. A házon vagy a lakáson be-
lül elérhető a kívánt szobahőmérséklet nagy hőveszteség esetében is. 
Azonban a fűtés felújítása révén, a hatékony üzemeltetésnek köszönhe-
tően nemcsak az energiafogyasztás csökken, hanem egy új fűtőberen-
dezés a kényelem javulásához is hozzájárul. 

A fűtés felújítása a fűtőberendezés felújítását jelenti 
A teljes fűtési rendszer optimalizálása legcélszerűbben a fűtés kor-

szerűsítésével, vagyis a kazán, a szabályozórendszer és az égők cseré-
jével, valamint a melegvíz-ellátás korszerűsítésével oldható meg. Az új 
fűtőberendezéssel nem csak energiát lehet megtakarítani, hanem a kör-
nyezetkárosító hatás is csökkenthető. 

Célszerű megoldás: olajfűtés 
A korszerűsítés legolcsóbban úgy oldható meg, ha a meglévő olajfű-

tést korszerű, kis helyfoglalású, előre összeállított szerelvénycsoportok-
kal váltjuk fel, amit esetleg vízmelegítővel egészítünk ki. Normális körül-
mények között egy másik energiahordozóra való átállás lényegesen drá-
gább lenne. 

A már meglévő olajtartály továbbra is használható. Az olajvezetéke-
ket az új égőrendszerhez lehet csatlakoztatni. Amennyiben a fűtőrend-
szer létesítését megelőzőleg a felújítási munkákat jól megtervezik és 
előkészítik, akkor például egy családi házban a fűtés felújítása bármelyik 
évszakban elvégezhető. 

 



A korszerű olajfűtés lehetséges kivitelezési megoldásai 

A kazánokat forgalmazó valamennyi vállalat választékában rendel-
kezésre álló, kis helyfoglalású egybeépített hőközpontok a gyakorlatban 
már évek óta jól beváltak. Teljesítik a levegőtisztasági követelményeket 
és szavatolják a gazdaságos üzemvitelt. 

Ezzel szemben még hatékonyabban működtethetők az ún. 
égéshőhasznosító, ill. kondenzációs kazánok. Ennek a műszaki megol-
dásnak a lényege, hogy a füstgázokat annyira lehűtik a fűtőkazánban, 
hogy a vízgőz lecsapódjon. Ekkor hő szabadul fel, amit a fűtőrendszer 
hasznosít. A kondenzációs kazánok beállítása révén járulékosan további 
10% értékes energiát lehet megtakarítani. A kondenzációs kazánok kü-
lönösen alkalmasak a felújítás céljára. A füstgázok alacsony hőmérsék-
letének köszönhetően elvezetésükre már csak olcsó műanyagcsövekre 
van szükség. Ebben az esetben elmaradhat a költséges kéményfelújítás. 

A korszerű olajfűtés csökkenő helyszükséglete 

Korábban az olajkazánok a fűtőhelyiség padlóján, legtöbbször egy 
talapzaton álltak. A családi házak korszerű olajfűtésének ma már kisebb 
a helyszükséglete. A gyártó vállalatok falra szerelhető olajkazánokat 
hoznak forgalomba. A falra szerelhető fűtőkazán számára bárhol, akár a 
pincében, a folyosón, vagy a padláson helyet lehet találni. A kis helyfog-
lalású, falra szerelhető fűtőberendezés korszerűsítés esetében is kedve-
ző megoldást jelent. 

Kis helyfoglalású, biztonságos olajtartály 

A fűtőkazánon kívül a rendszer fontos része az olajtartály. Az új fű-
tőkazán problémamentesen és olcsón csatlakoztatható a meglévő tar-
tályhoz. Ez költségmegtakarítást jelent. Ugyanis egy másik energiahor-
dozóra való átállás általában nagyobb beruházási költségeket igényel, 
és átépítést tesz szükségessé.  

Ezért feltétlenül javasolható a már meglévő infrastruktúra hasznosí-
tása. Aki azonban kisebb tartálytérfogatra kíván átállni, erre a felújítás 
esetében is lehetősége van. Különböző cégek olyan kis helyfoglalású, 
dupla falú tartályokat hoznak forgalomba, amelyeket a fűtőkazán közvet-
len közelében lehet felállítani. 

 

 



 

A fűtőolaj kedvező minősége 

A jövőben fokozott követelményeket támasztanak a tüzelőanyag 
minőségével szemben. Az ásványolajipar beruházásokkal törekszik biz-
tosítani a minőséget. Svájcban már hosszabb ideje különböző minőségű 
tüzelőanyagokat hoznak forgalomba. Kifejezetten a kis berendezések 
számára forgalmazzák a piacon a kiemelkedő minőségű „Oeko” fűtőlajat. 
A szokványos fűtőolaj-minőséggel szemben az Oeko fűtőolaj sűrűsége 
szűkebb határok között változhat, jobban ellenáll a hidegnek, és rendkí-
vül kicsi (max, 0,05%) a kéntartalma. Ezen kívül ennek a tüzelőanyag-
nak a megengedhető maximális nitrogéntartalmát is korlátozzák. Így te-
hát az Oeko fűtőolajjal üzemeltetett különböző égők problémamentesen 
tudják kielégíteni a levegő tisztasága iránti szigorú követelményeket. 
Ezeket a berendezéseket ugyanakkor nagy üzembiztonság jellemzi. 

A fűtőolaj a jövő tüzelőanyaga, 
bárhol, bármikor beszerezhető 

A tüzelőanyag-ellátás még hosszú ideig biztosított, és indokolatla-
nok a fűtőolajhiányra vonatkozó aggodalmak. Aki ma vagy holnap az 
olajfűtésre határozza el magát, bízhat abban, hogy ez a folyékony ener-
giahordozó még hosszú ideig, jóval 2100 után is rendelkezésre fog állni. 
A tüzelőanyag-kereskedelmi vállalatok szavatolják a megbízható után-
pótlást. A regionális tüzelőolaj-kereskedők decentralizált raktári infrast-
ruktúrára építik az ellátást. Ezeket az elosztóközpontokat normális kö-
rülmények közt vasúton látják el olajjal, amit esetleg közvetlenül belföldi 
vagy külföldi olajfinomítóktól szereznek be.  

Az olajfűtés optimálisan elégíti ki az energetikai hatékonyságra és a 
környezetkímélő tulajdonságokra vonatkozó követelményeket. A piacon 
különböző olajminőségek állnak rendelkezésre. A fűtőolajjal való ellátás 
még nemzedékekre előre biztosított. Az olajfűtés a jövőben is megfelelő 
megoldást jelent. 

(Dr. Barna Györgyné) 
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