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Pellet – a f őtıolaj alternatívája 
kényelmes, tiszta, regeneratív 
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A pellet magas fű-
tőértékű, környezet-
barát, tiszta tüzelő-
anyag, mely első-
sorban automatizált 
készülékekben törté-
nő használatra al-
kalmas. 

A fosszilis nyersanyagok vé-
gességébıl kifolyólag hamarosan 
búcsút mondhatunk a kedvezı 
főtıolaj- és gázáraknak. Ez az 
oka, hogy mind több fogyasztó 
próbál meg függetlenedni az egy-
re inkább bizonytalanná váló, 
ökológiailag és ökonómiailag 
kockázatos nyersanyag-import-
tól. Mindezt természetesen a 
megszokott komfort csökkenése 
nélkül. 

Ezért választják egyre többen 
a pelletet, mint alternatív főtési 
megoldást. 

A tüzel ıanyag 

A fa megújuló, folyamatosan 
rendelkezésre álló nyersanyag, 
mely regionálisan kitermelhetı. 
Ebbıl kifolyólag számos ökoló-
giai elınnyel rendelkezik: hasz-
nosításával minimálisra csök-
kenthetık a szén-dioxid emisz-
sziók, mert a növényekbıl az 
égetés során csak annyi CO2 
szabadul fel, amennyit a fej-
lıdésük során megkötöttek. A fő-
tıolajjal összehasonlítva, a kén-
dioxid kibocsátás is alacsonyabb. 

Ezen kívül a fát – mivel gyakor-
latilag mindenhol rendelkezésre 
áll – nem kell olyan messzire 
szállítani, mint a fosszilis fő-
tıanyagokat. A forgalom vissza-
esésébıl adódó alacsonyabb ter-
helés mellett csökken a tank-
autókkal történı balesetek ve-
szélye is, melyek a környezetre 
nézve sokszor komoly következ-
ményekkel járnak. 

A pellet  kicsi, henger alakú, 
kezeletlen fából (elsısorban fő-
részporból és gyaluforgácsból) 
készült, 6 mm átmérıjő és 20 
mm hosszúságú préselvény. A 
pelletnek Németországban a DIN 
51731-es vagy DINplus szab-
ványnak, Ausztriában az 
ÖNORM támasztotta követelmé-
nyeknek kell megfelelnie. A szab-
ványos külsınek való megfe-
lelés, és a káros emissziók elke-
rülése végett csak kezeletlen fa-
anyagot szabad pelletté préselni. 
A pellet magas nyomáson ké-
szül, és 4,9 kWh/kg főtıértékkel 
rendelkezik, amely körülbelül fél 
liter főtıolajnak felel meg. 

A pellátálás maga egyátalán 
nem új technológia. Már a 19. 
században alkalmazták  organi-
kus és anorganikus anyagok tö-
mörítéséhez, illetve kezelhetısé-
gének javításához és egyszerőb-
bé tételéhez. 

A fa pelletálása ezzel szem-
ben nem olyan régóta megszo-
kott; célja, az elızıekhez hason-
lóan, nagy mennyiségő faipari 
hulladék kezelhetıségének meg-
könnyítése, és belıle energetikai 
célra pellet elıállítása. 

A pelletnek a többi biogén szi-
lárd tüzelıanyaggal szemben is 
vannak elınyei: pl. nagy, 650 
kg/m3 energiasőrőségébıl kifo-
lyólag kisebb tárolóhelyre van 
szüksége, mint a hasábfának 
vagy az aprítékfának. Szállítása 
tankautóval történik, amelybıl 
ezután egyszerően a tárolóba 
pumpálják, végül egy automati-
zált berendezésben elégetik.  

Az égetés során keletkezı 
hamu tápanyagként hasznosítha-
tó, vagy egyszerően ki lehet ön-

teni a szemetesbe. A szabvány-
nak megfelelıen a pellet hamu-
tartalma kevesebb, mint 1,5 %. 
Egy családi házban installált pel-
let-kazánban évente kb. 30 kg 
hamu keletkezik. 

Az épületek hıigényét más 
megújuló energiaforrással kom-
binálva, de magában a pelletfő-
téssel is lehet fedezni. Mindezt a 
kényelem csökkenése nélkül. 

 

A pellet különbözı kiszerelés-
ben kapható: ömlesztett áruként 
vagy zsákos formában, melynek 
speciális fajtája az 1000 kg-os, 
úgynevezett „big bag”. 

Az ömlesztett árut  tank-
autóban szállítják, és leginkább 
központi főtési rendszerekben 
történı használatra alkalmas. Az 
ár a tüzelıanyag árából, a szál-
lítási költségekbıl, a tároló feltöl-
tésének költségébıl, és a forgal-
mi adóból tevıdik össze. 

A pellet hordozható zsákok-
ban  15 és 25 kg-os kiszerelés-
ben kapható. Ezeket raklapokon 
viszik házhoz, de egyénileg is 
szállíthatók, és elsısorban a 
kisebb pellet-kályhákban való 
használatra alkalmasak. 

A tárolás 

A pelletet tárolóhelyiségben, 
egykori olajtankokban, silókban 
(szövetbıl készültben is), vagy 
föld alatti  tankokban lehet elhe-
lyezni. Az ömlesztett pellet táro-
lásakor figyelni kell arra, hogy a 
tárolóhelyiség nedvességtıl vé-
dett és pormentesen záródó le-
gyen. 

A korábban olajjal főtött épü-
letekben lévı tank á l ta lában 
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 megfelelı nagyságú. Amennyi-
ben újépítéső házról van szó, 
nagyvonalúan 0,9 m3/kWhnévleges 

teljesítménnyel lehet kalkulálni. A pad-
lózatot általában a vízszinteshez 
képest 40°- os szögben ajánlott 
építeni, ez biztosítja, hogy a tá-
roló teljes egészében kiürüljön. A 
tárolóhelyiséget célszerő akkorá-
ra tervezni hogy az éves tüzelı-
anyag-szükséglet 1,2-1,5-szörö-
se tárolható legyen benne.  

A technika 

Egyedi f őtés 

Pellettel történı egyedi főtés 
esetében pelletkályháról beszél-
hetünk, mely az egyes helyisé-
gekben helyezhetı el.  

A pelletkályhákban található 
elkülönített tárolót manuálisan 
kell feltölteni, de innen a tüzelı-
anyag már teljesen automatizál-
tan kerül a tőztérbe. Az égés idı-
tartama – a kályha típusától füg-
gıen – 24-100 óra közé tehetı. A 
teljesítmény termosztáttal szabá-
lyozható, és 2-10 kW, illetve 3-15 
kW között mozog. Az égési le-
vegı, a pellet mennyisége és a 
hımérséklet arányának ellenır-
zése digitálisan történik. Ezáltal 
az égési folyamat alacsonyabb 
füstgáz-kibocsátás és magasabb 
hatásfok mellett megy végbe. 

A légfőtéses kályhákkal ellen-
tétben a vízteres kályhákhoz egy 

Félautomatikus pelletkazán 

víztartály is tartozik, melyhez egy 
melegvíz-keringetırendszer csat-
lakoztatható. Ezzel a pellet-kály-
hát központi főtéssé lehet átala-
kítani. A legtöbb rendszer úgy 
mőködik, hogy a hı 60-80%-a a 
központi főtésbe áramlik, a ma-
radék a helyiség légterébe. Mivel 
a kályha nyáron nem üzemel, 
vízmelegítés céljából lehetıség 
kínálkozik a napkollektorral való 
kombinálásra. Mindazonáltal, egy 
vízteres kályhával mőködı főtési 
rendszer csak alacsony energia-
szükséglettel rendelkezı objektu-
mok főtésére alkalmas. 

Központi f őtés 

Lakóépületek és kisebb közin-
tézmények főtése is megoldható 
pellet tüzeléső központi főtéssel. 
Ennek három összetevıje a pel-
lettároló, a szállítórendszer és a 
pelletkazán, de egynél több tüze-
lıanyag-tartállyal rendelkezı, 
manuálisan utántölthetı, félauto-
matikus kompakt kivitelő kazán 
alkalmazása is lehetséges, eb-
ben az esetben azonban lega-
lább 400 literes tároló ajánlatos. 

A kompakt kivitelő kazán al-
ternatívája az automatikus pellet-
kazán. Ennél a típusnál a pellet 
szállítócsigával, vagy szívórend-
szeren keresztül jut el a táro-
lóhelyiségbıl, vagy tankból a ka-
zánig, melynek begyújtása elek-
tronikusan történik. A szívó-
rendszer használatának több elı-
nye is van. A tárolóhelyiség a ka-
zántól akár 20 méterre is elhe-
lyezhetı, és nem feltétlenül kell 

azzal egy szintben lennie (föld 
alatti tárolás). 

A pelletkazánt is célszerő hı-
tárolóval és napkollektorral kom-
binálni, mert a rendszer így víz-
melegítésre is kibıvíthetı. 

A piacon ezen kívül az 
alábbiak is megtalálhatók: pellet-
égık, melyek segítségével már 
mőködı kazánokat lehet pellettel 
való főtésre átalakítani, vagy ha-
sábfa tüzeléső kazánok, melyek-
ben pelletet, vagy akár faapríté-
kot is el lehet égetni. 

Komfort tekintetében a pellet-
főtés nem marad el a hagyomá-
nyos központi főtéstıl, ameny-
nyiben a pellet szállítása tank-
autóval, a tároló feltöltése pedig 
automatizáltan történik. Minda-
zonáltal számolni kell a hamu el-
távolításával és a főtıtér tisztítá-
sával, bár valamivel magasabb 
beruházási költségek mellett eze-
ket is automatizálni lehet. Ösz-
szességében véve azonban, a 
pellettel való központi főtés be-
ruházási költségei egyelıre meg-
haladják a hagyományos ener-
giahordozókkal való központi fő-
tését. 
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