
supán a felhasznált anya-
gokat nézve, egy „tipi-
kus” lakóházba több

ezer termék épül be. Elméleti-
leg minden egyes tételnél vizs-
gálni kellene a termék gyártási
és szállítási energiaigényét, a
gyártási folyamat hatását a kör-
nyezetre, a termék várható
élettartamát, az újrahasznosítás
lehetôségét (hulladékkezelés), a
lakókra gyakorolt egészségi ha-
tást stb. A gyakorlatban
legalább a fôbb beépített anya-
goknál és szerkezeteknél szük-
séges ezt kielemezni. Természe-
tesen a helyszín kijelölése, a
beépítés módja és a kialakított
épület és térformák sem mellé-
kesek a környezeti és egészségi

hatások elemzésénél. Egyre
nyilvánvalóbb, hogy az építô-
iparnak is bizonyos korszakvál-
táson kell keresztülmennie, így
nem folytathatja eddigi gyakor-
latát, amely szinte csak az épí-
tés pillanatnyi  bekerülési költ-
ségét tekinti fontosnak. Mindez
különösen jelentôs otthonunk
kialakításánál, ahol életünk kö-
zel felét töltjük. Az egészséges
otthon korunk egyik legfonto-
sabb kutatási témájává vált.

A findhorni példa - épület-
biológiai alapelvek

A skóciai Findhorn Alapítvány
egy kb. 300 lakosú ökologikus
falu felépítését tûzte ki célul,

melyet 1990-tôl kezdtek el
megvalósítani. A közösség célja
annak bemutatása, hogy a
szintetikus anyagok által domi-
nált modern építôipar uralma
ellenére is létre lehet hozni az
egészséges és környezetbarát
otthont, ami a jövôben remél-
hetôleg normává válik. 
Ezt a célt szolgálta az épület-
biológiai és ökológiai kutatások
tanulmányozása és eredmé-
nyeinek felhasználása. 
Az épületbiológia az ember (élô-
világ) és az épített környezet
komplex kölcsönhatását vizsgál-
ja, az épített környezetet „har-
madik bôrünknek” tekinti,
amelynek – éppúgy mint saját
bôrünknek és ruházatunknak –
természetes módon kell mûköd-
nie és szervezetünkkel harmó-
niában lennie: vagyis képesnek
kell lennie a lélegzésre; szabá-
lyozó, védô és szigetelô-rend-
szerként kell mûködnie,
ugyanakkor a párolgást és a ter-
mészetes környezettel való kom-
munikációt is biztosítania kell.
A belsô levegôminôség javításá-
ra széles körû kutatások irá-
nyulnak. Emellett az épületbio-
lógia tudománya magában fog-
lalja a bioenergetikai és a radi-
esztéziai kutatások egyes ré-
szeit is, melyek többek között
foglalkoznak az épület és tér-
forma élettani szerepével; az
épület elhelyezésénél az egész-
ségkárosító földsugárzások ki-
küszöbölésével; a mesterséges
elektromágneses terek, az úgy-
nevezett elektroszmog kezelé-
sével. Ezek kényes és kevésbé
közismert egészségi kockáza-
tok, melyek tudományos tanú-
bizonysága egyre nyilvánva-
lóbb.
A fentieket figyelembe véve a
findhorni ökofalu alapkoncep-
cióját az Ekkehard Weisner és a
Keystone Architects iroda készí-
tette el, természetesen a lakó-
közösség bevonásával. A házak

egyedi tervezése a további kivá-
lasztott építészekkel történt. A
sajáterôs építés lehetôsége, így
a gyors és könnyû építhetôség
és az egyszerû részletképzés is
fontos szempontok voltak.
Mindezen szempontok össze-
hangolása a favázas könnyû-
szerkezetek választását ered-
ményezte. 
A házak további fô jellemzôi:
• passzív napenergia hasznosí-
tása;
• napkollektorok melegvíz
elôállítására;
• területi gázfûtés (palackozott
propán-gáz), hagyományos fali
radiátorok;
• hatékony hôszigetelés
(k=0,19 W/m2K a falak, födé-
mek és tetôk esetén);
• energiatakarékos izzók;
• tripla üvegezésû nyílászárók
(k=1,65 W/m2K);
• cellulóz hôszigetelés (recirku-
lált újságpapír);
• nem mérgezô, organikus fa-
védô szerek és festékek;
• helyi faanyag és kô felhaszná-
lása;
• újszerû lélegzô falak kontrol-
lált hô- és páraháztartással;
• alul átszellôztetett lélegzô fa
álpadlók (a talajból származó
radon problémájának kiküszö-
bölése);
• szakaszolt elektromos áram-
körök, hálószobák éjszakai
áramtalanítása;
• víztakarékos berendezések
(WC, zuhany, önzáró csapok
stb.), ivóvíz minôség csak a
szükséges helyeken;
• megosztott közös funkciók az
ésszerûtlen költségek kiküszö-
bölésére (pl. egyéni kisebb
konyhák mellett nagy közös
konyha és ebédlô, közös társal-
gók, mosókonyhák, mûhelyek,
raktárak stb.);
• elektromos áram elôállítása
szélenergiával;
• alternatív szennyvíztisztítás;
stb.
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Lélegzô falak
Findhorn – ökofalu Skóciában

A jövô évezred küszöbén kizárólag az
olyan építési gyakorlat nevezhetô „korsze-
rûnek”, amely megfelel a fenntartható 
fejlôdés és építés irányelveinek, szem elôtt
tartja a környezeti és egészségi szempon-
tokat, az ökologikus tervezési elveket. 
De vajon mitôl nevezhetünk egy épületet
ökologikusnak? 

1



Lélegzô szerkezetek

Az épületekbe beépített szinte-
tikus anyagok növekvô mértéke
az energiahatékonyság fokozó-
dó igényével karöltve olyan
szerkezetek kialakulását és el-
terjedését eredményezték, me-
lyek nem rendelkeznek lélegzô
tulajdonságokkal. Ennek követ-
kezményeként a belsô terekben
tovább fokozódik az építôanya-
gokból, favédô szerekbôl vagy
festékekbôl  kibocsátott egész-
ségre káros anyagok felhalmo-
zódása, a radon-bomlástermé-
kek jelenlétének problémája, a
belsô levegô minôségének rom-
lása. Ezenkívül a modern mû-
anyagok, beton, acél és üveg-
szerkezetek a hasznos negatív
ionok épületbe való bejutását is
megakadályozzák. Ilyen biokli-
matikus és a kapcsolódó bio-
energetikai problémák képezik
a modern „beteg épület szind-
róma” alapjait. A hagyományos
porózus építôanyagok, mint a
tégla, gipsz vagy a vályog képe-
sek lélegezni, viszont gyenge
hôszigetelô képességük miatt
egyéb egészségi és energiata-
karékossági problémákat vet-
nek fel. A modern energiahaté-
kony szerkezetek ezzel szem-
ben jól szigeteltek, de gyakran
nem képesek lélegezni. Ez a
probléma hívta életre azokat a
kutatásokat, melyek célja olyan
szerkezetek kifejlesztése, me-
lyek az energiahatékonyság fo-
kozott igénye mellett lélegzô
tulajdonságokkal is rendelkez-
nek; szûrô tulajdonságuk által
csökkentik a beltéri szennyezô
anyagok koncentrációját, és mi-
nimális hôveszteséggel képesek
az egészséges páraháztartást és
légcserét biztosítani. A feltéte-

lezések szerint a külsô és belsô
légnyomás különbsége passzív
lélegzést indukál. Mindehhez
olyan anyagokat kell választani,
melyek jó hôszigetelôk, maxi-
mális légdiffúziót engednek
meg, higroszkopikusak (nedv-
szívó) és kiszûrik, illetve semle-
gesítik a lehetséges szennyezô
anyagokat (továbbá „melles-
leg” nem vezetik az elektro-
mosságot és nem változtatják
meg a természetes földsugárzá-
sokat és a kozmikus mikrohul-
lámú sugárzást). Ezt kívánják
biztosítani a findhorni „lélegzô
szerkezetek” is. A tapasztalatok
alapján azonban ezek a szerke-
zetek elsôsorban a kontrollált
páravándorlás által „lélegez-
nek”, biztosítanak egészsége-
sebb belsô környezetet; légcse-
re nem történik rajtuk keresz-
tül. Ilyen légcserét a dinamikus
és a diffuzív hôszigetelések fo-
lyamatban lévô kifejlesztése cé-
loz. A dinamikus hôszigetelé-
seknél a feltevések szerint a
passzív vagy aktív elszívás által
csökkentett beltéri nyomás te-
szi lehetôvé a külsô hideg leve-
gô befelé áramlását a porózus
hôszigetelésen keresztül. Ez a
levegô éppen azt a hôt veszi
fel, amit a szerkezet ugyanak-
kor kifelé leadna, miáltal a szer-
kezeten belüli párakicsapódás
veszélyét is elkerüli. Maga a
szerkezet hôcserélôként mûkö-
dik, így elméletileg nullához kö-
zeli hôveszteség érhetô el. A
porózus fal ugyanakkor haté-
kony légszûrôként is mûköd-
het, továbbá az egészséges pá-
ravándorlást is biztosítania kell.

A findhorni szerkezetek

Egy átlagos 4 tagú család napi
tevékenysége során (légzés, iz-
zadás, fôzés, mosás) 7–14 liter
pára keletkezik. Az így megnö-
vekedett belsô páratartalom
következtében a hideg felülete-
ken (pl. ablakok) vagy a szerke-
zeteken belül páralecsapódás
történhet. (A hôszigetelésen
keresztül kifelé áramló levegô
hômérséklete fokozatosan
csökken a harmatpontig, ami-
kor a hidegebb levegô telítôdik,
és nem képes több párát ma-
gában tartani, így az kicsapó-
dik.) Ez a szerkezetek károso-

dását, különbözô baktériumok,
gombák és penész elszaporo-
dását okozhatja. Ezek olyan
bomlási folyamatokat indíthat-
nak el, melyek során mérgezô
gázok keletkeznek. A probléma
hagyományos „megoldása” a
mûanyag párazáró fólia alkal-
mazása. Igaz, hogy ez a szerke-
zeten belüli kondenzációt kikü-
szöböli, de ezáltal a páraván-
dorlást is megakadályozza,
éppúgy mint a beltéri szennye-
zô anyagok szûrését. Így a bel-
sô páratartalom túl magas vagy
túl alacsony is lehet. (Sokszor
mesterséges légkondicionálás
válik szükségessé, mely a káros
baktériumok és mikroorganiz-
musok bennrekedését és felhal-
mozódását még tovább fokoz-
za.) Az ilyen párazáró fólia al-
kalmazása azonban nem az
egyetlen megoldás a szerkeze-
ten belüli párakondenzáció ki-
küszöbölésére. Ha arra alkal-
mas anyagokkal a szerkezet ré-
tegeit úgy választják meg, hogy

az egyes rétegek páraellenállá-
sa belülrôl kifelé haladva a
megfelelô arányban fokozato-
san csökken (vagyis pára-
áteresztô képessége nô), a bel-
sô párakicsapódás az idôjárási
viszonyoktól függetlenül elke-
rülhetô. Ekkor elméletileg a ki-
csapódás mértéke soha nem
haladja meg az elpárolgás mér-
tékét, a szerkezeten át történô
folyamatos páravándorlás ké-
pes a belsô és külsô páratartal-
mat kiegyensúlyozni, ezáltal
egészségesebb belsô környeze-
tet teremteni (relatív páratarta-
lom: 45–65%). A rétegfelépítés
alapszabálya szerint az egyes
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1-2. A findhorni ökofalu hangulatát 
a faburkolatú házak és a zöld környezet
határozzák meg

3. Homlokzat

4. Emeleti és földszinti alaprajz
1. Nappali
2. Konyha, étkezô
3. Hálószoba
4. Elôszoba
5. Gardrób
6. Raktár, kerékpártároló
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rétegek páraellenállása belülrôl
kifelé legalább 5:1 arányban
fokozatosan csökken. Ilyen ér-
telemben minden olyan favázas
szerkezetû fal lélegzik, amely
teljesíti ezt a minimum követel-
ményt. Mindez egy egyszerû
háromrétegû könnyûszerkezet-
tel megoldható, szemben a ha-
gyományosan párazáró fóliával
épített ötrétegû könnyûszerke-
zetekkel, ahol egyébként a pá-
razárás szakszerû megoldása is
sokszor problematikus (itt a na-
gyobb pára-ellenállású rétegelt

lemezt általában kívül helyezik
el, amit a párazáró fóliával
kompenzálnak). A findhorni
szerkezet rétegeit a Keystone
Architects és a cellulózgyártás-
sal foglalkozó német Isolfloc
Ökologische Bautechnik együt-
tesen fejlesztették ki. A belsô
gipszkarton burkolat alatt egy
9 mm vastag közepes kemény-
ségû táblás réteg („Karlit”) he-
lyezkedik el, mely éppen teljesí-
ti a minimum megkövetelt pá-
raellenállást, így maximális
hasznos páravándorlást enged
meg. A külsô átszellôztetett
burkolatok alatti bitumennel
impregnált farostlemez párael-
lenállása ennek az ötöde. A fal
további rétegei is fából vagy fa-
alapú anyagokból készülnek. A
150 mm széles fa pallóvázat
(150/60 mm pallók 600 mm-
enként) boraxszal impregnált
cellulóz hôszigeteléssel töltik ki,
amit nedvesen fújnak be a fal-
ba. A cellulóz szigetelés Észak-
Amerikában és már Nyugat-Eu-

rópában is széles körben is-
mert. Ellentétben az ásvány-
vagy üveggyapot hôszigetelé-
sekkel, a cellulóz higroszkopi-
kus, lélegzô (diffuzív), egész-
ségre ártalmatlan, környezetba-
rát, elôállítási és beépítési ener-
giaigénye minimális, és bontás
esetén is korlátlanul újrahasz-
nosítható. Az anyag nem gyú-
lékony (nehezen éghetô), tûz
esetén védi a faszerkezetet.
Mindemellett az ilyen fal hôtá-
roló képessége a téglafalaké-
hoz hasonlóan jó (fa alapanyag
– nagyobb tömeg), és így a hô-
leadás megfelelô fáziseltolódá-
sával a könnyûszerkezeteknél
általános nyári felmelegedés
problémáját is kiküszöböli.
A nedves szigetelés ragad a
szerkezetekhez, a réseket
100%-osan kitölti. (Hasonlóan
a tipikus német rendszerhez,
ahol a belsô Gyprox Duplex
gipszkarton és a külsô, Bitvent
bitumenes puhafa réteget
Warmcel vagy Isofloc cellulóz
hôszigetelés tölti ki.) A kivitele-
zés gyors és egyszerû, a szerke-
zetre légréssel elválasztva és ki-
szellôztetve szinte bármilyen
külsô burkolat szerelhetô. A
cellulóz higroszkopikus tulaj-
donsága továbbá lehetôvé teszi
a  magas belsô páratartalom
esetén a többletpára elnyelését
és szükség esetén újbóli kibo-
csátását. Ezenkívül elméletileg
feltehetô, hogy „negatív” belsô
légnyomás esetén a kapilláris
mûködés következtében egy
fordított irányú, kívülrôl befelé
történô páradiffúzió is leját-
szódhat, ekkor a pára bent el-
párolog (humidifikáló hatás).
A szarufás tetôk és az alul át-
szellôztetett álpadlók hasonló
lélegzô szerkezetekkel és hôszi-
geteléssel épültek (különben itt
távozna a megtakarított hô-
energia).
A lélegzô szerkezetek utólagos
tesztelése nemcsak a páraván-

dorlás sikerességét igazolta, ha-
nem két további fontos elônyt
is kimutatott. A hagyományos
könnyûszerkezetekhez viszo-
nyítva a lélegzô szerkezetek
légzárása 13%-kal bizonyult
jobbnak (szigetelés technikája);
a hôveszteség pedig 24%-kal
lett kevesebb (arányosan csök-
kennek a fûtési költségek is). 
Az építészek a mûködési elv
megértésével és a megfelelô
pára-ellenállású rétegek kiírásá-
val biztosíthatják, hogy bárme-
lyik könnyûszerkezetû fal ren-
delkezzen lélegzô tulajdonsá-
gokkal.

Költségek

Az ökologikus épületekben fel-
használt anyagok és szerkeze-
tek általában nem drágák. A
költségeket inkább a szállítás
emeli meg, amíg a beépítendô
termékeket nem gyártják hely-
ben. A findhorni falszerkezetnél
a költségeket a szerkezeti vas-
tagsággal vetették össze. Nyil-
vánvalóan a vastagsággal nô a
hôszigetelô képesség, viszont
az optimum megtalálásánál a
költségek, az építés egyszerûsé-
ge vagy a favázkeresztmetsze-
tek elérhetôsége is számítanak.
Ezt mérlegelve a 150 mm vas-
tag hôszigetelésû falszerkezet
(k=0,19 W/m2K) megfelelô
kompromisszumnak tûnt. Így a
falak 19,78 £/m2 építési költsé-
ge 9%-kal több, mint a hagyo-

mányos favázas épületeknél, vi-
szont csupán a kétszer olyan
hatékony hôszigetelésük 50%
energiamegtakarítást jelent az
épület teljes élettartama során.
Ha a költségeket hosszú távon
vizsgáljuk, akkor azt érdemes
egységnyi hôellenállásra vonat-
koztatni (R=1/k [m2K/W]). Így a
findhorni falak 3,75 £/m2/R
költsége sokkal gazdaságo-
sabb, mint a hagyományos
könnyûszerkezetek 6,90 £/m2/R
költsége. 
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1. Faszerkezetû falakkal épült házak 

2. A lélegzô fal ereszcsomópontja
1. Cserép héjazat
2. Lécezés, fólia és ellenlécezés
3. 22 mm vastag, bitumennel 

impregnált puhafa vagy 
faforgács lap

4. 200 mm cellulóz hôszigetelés
5. 12,7 mm gipszkarton
6. Párafékezô réteg
7. 25 mm vastag függôleges 

faburkolat lécezéssel, 
ellenlécezéssel

8. Lélegzô papír
9. 12 mm vastag bitumennel 

impregnált faforgács lap
10. 150 mm cellulóz hô-

szigetelés nedvesen befújva
11. 9 mm középkemény „karlit”

lap (egyben párafékezô réteg)
12. 12,7 mm gipszkarton lap
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