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Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú 
biomasszák?



A korszerű fatüzelésű készülékek ismérvei:

•90 % feletti tüzeléstechnikai hatásfok
•Lambdaszondás égésvezérlés
•Automatikus égési levegő szabályozás
•Frekvenciaváltós füstgáz ventilátor
•Teljesítmény szabályozás
•Automatikus hőcserélő tisztítás
•Alacsony karbantartási igény
•Fűtési kör, szolár, HMV stb vezérlésére alkalmas mely 
tovább bővíthető
•Alacsony káros anyag kibocsátás



•Puffer tároló méretére és megfelelő kötésére
•Visszatérő hőmérséklet emelésre
•Zárt rendszerre köthető, tágulási tartály és 
biztonsági szerelvények
•Tüzelőanyagra, tárolására és behordására
•Kémény kialakítására 
•Égési levegő biztosítására

Mire kell különösen ügyelni biomassza tüzelésnél?







A minimális puffer tároló térfogat meghatározása
EN 303-5 szabvány szerint

VSP = 15 x TB x QN (1-0,3 x (QH/Qmin))

VSP… a puffertároló térfogata literben
QN… névleges hőteljesítmény kW-ban
TB… leégési időszak órában
QH… az épület fűtési terhelése kW-ban
Qmin… legkisebb hőteljesítmény kW-ban



Puffer tároló javasolt mérete tapasztalati értékek alapján:

Faelgázosító kazánok 100l/kW

Faapríték és pellet kazánok 25…50l/kW

A tároló a részterhelésre választható! 







A tüzelőanyag kiválasztás szempontjai:

•Automatikus vagy kézi tüzelőanyag beszállítás
•Szükséges fűtőteljesítmény
•Közelben beszerezhető vagy rendelkezésre álló tüzelőanyag
•Rendelkezésre álló alapterület (tüzelőanyag és kazánház)
•Helyi adottságok (építészeti, géppark stb.)
•Gazdaságossági kérdések (pl. tüzelőanyag ára szállítással)



Fahasáb Fapellet Faapríték

Ár Alacsony Közepes/magas Alacsony

Szállítás Kis térfogat, de 
rakodást igényel

Kis térfogat, több 
megoldás

Nagy térfogat, több 
megoldás

Automatizálhatóság Részben Jól jól

Tüzelőanyag tároló Kis alapterület Kis alapterület Nagy alapterület

víztartalom Közepes/magas alacsony Közepes/magas

Ajánlott felhasználási 
terület

Családi ház 40kW-ig Lakóházakhoz 
~250kW ig

Ipari és közületi 
felhasználásra 

Fa alapú tüzelőanyagok összehasonlítása



Fahasáb Fapellet Faapríték

Víztartalom w 25..50% 10..12% 25..50%

hamutartalom 2..5% 0,5..2% 2..5%

Fűtőérték 11..13 MJ/kg 17..18,5 MJ/kg 11..13 MJ/kg

Térfogat sűrűség 400..450 kg/m3 650 kg/m3 150..350 kg/m3

Jellemző nettó ár 20..28
Ft/kg

50..65 Ft/kg 0..25 Ft/kg

Fa alapú tüzelőanyagok összehasonlítása



Víz és nedvességtartalom

Víztartalom: a fafajtánkként több fontos tulajdonság is változik, így hatással 
van a fűtőértékre is. Ezek közül az egyik legfontosabb a víztartalom ami 
jelentős befolyással van a fűtőértékre és az eltárolhatóságra is. Ha a faapríték
víztartalma kevesebb mint 30% „tárolásra alkalmas” ekkor várhatóan nincs, 
vagy nem jelentős amikrobiális lebomlás. A frissen vágott fából készült apríték
víztartalma 50..60% között van. Ez a fűtőrtékben jelent nagy eltérést.

Víztartalom jelölése: w 
A fa víztartalma a víz százalékban megadott tömege a nedves fa 
össztömegéhez viszonyítva. 

Fa nedvessége jelölése: u jelenti 
A fanedvesség (a továbbiakban nedvességtartalom) a víz százalékban 
megadott tömege a fa víz nélküli össztömegéhez viszonyítva.



Víz és nedvességtartalom
Víz és nedvességtartalom viszonya egymáshoz



egységár fűtőérték hatásfok ár

fahasáb 25 Ft/kg 12 MJ/kg 90% 2,31 
Ft/MJ

fapellet 60 Ft/kg 18 MJ/kg 90% 3,7 Ft/MJ

Faapríték 22 Ft/kg 12 MJ/kg 90% 2,22 
Ft/MJ

Hőszivattyú (COP 3,5) Geotarifával 29,05 Ft/kWh COP 3,5 2,31 
Ft/MJ

Régi gázkazán 81,83 Ft/m3 33 MJ/m3 70% 3,51 
Ft/MJ

Kondenzációs kazán 81,83 Ft/m3 33 MJ/m3 103% 2,41
Ft/MJ

Villamos fűtés 53,27 Ft/kWh 100% 14,8 
Ft/MJ

Tartályos PB, hagyományos gázkazán 411 Ft/kg 45,7 MJ/kg 70% 12,8 
Ft/MJ

Egységnyi hőenergia előállítási költsége





Tüzelőanyag beszállítási megoldások

Kézi tüzelőanyag 
beszállítás

Automatikus tüzelőanyag 
beszállítás és üzemelés
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Tüzelőanyag tárolása

Tárolás

•Száradás (1-2 év)

• eső ellen védett

• száraz talajon
(lehetőleg szellőztetve)

• jól szellőző helyen



A nedvességtartalom a víz százalékban megadott tömege a fa 
víz nélküli össztömegéhez viszonyítva.

A fa víztartalma a víz százalékban megadott tömege a nedves fa 
össztömegéhez viszonyítva. 



Szilárd halmazállapotú biomassza



Pellet tüzelőanyag és szállítása



Pellet tulajdonságai:

ÖNORM M 7135 és DINplus pelletek:
• 6 mm-es átmérő, 8-30 mm hossz (max. 5xd)
• Fűtőérték 4,9 kWh/kg (~18 MJ/kg)
• Térfogatsűrűsége 650 kg/m³; anyag sűrűsége 1,12 kg/dm³
• Víztartalma kevesebb mint 10%
• Hamutartalom kevesebb mint 0,5%
• Előnyök: 

– Hazai tüzelőanyag
– „folyékony fa” jól adagolható, jól gázosodik 
– CO2 semleges
– …



Biztonságos  tüzelőanyag-szállítás egyedi rendszerek révén















ÖNORM 7135 szerinti faapríték:
G30(50), W30

G30 finom apríték: 
maximum 3 (5) cm2 keresztmetszet
maximum 8,5 (12) cm hosszúság

W30:
Maximum 30% víztartalom
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Faapríték tulajdonságai:

ÖNORM M 7135 szerinti faapríték:
• G30/G50 szemcseméret
• W30 30% víztartalom
• Fűtőérték 3,9 kWh/kg (~11-14 MJ/kg)
• Térfogatsűrűsége 150-250 kg/m³
• Előnyök: 

– Hazai tüzelőanyag
– Javarészt hulladékból készül 
– CO2 semleges
– …





















Az adatok védelme érdekében a PowerPoint nem engedélyezte a kép automatikus letöltését.

Milyen igényeket lehet kiszolgálni 
biomasszával?

- Családi házak

- Társasházak

- Közületek

- Ipari létestmények

- Távhő

10kW…20MW fűtési teljesítmény 

melegvízes, forróvízes, és gőzös 
kivitelben



Kérdések a témával 
kapcsolatban



Alacsony hőmérsékletű 
fűtési rendszerekhez 

alkalmazható-e a 
biomassza tüzelés?





Köszönjük a figyelmet!


