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A pellet – 
korszerű tüzelőanyag fahulladékból 

 

Nincs annál jobb megújuló energiaforrás, mint amit ártalmatlanítandó hulladékból  lehet kinyerni. 

A fa megmunkálásánál keletkező fűrészpor és faforgács éppen ilyen. A pellet kényelmesen felhasz-

nálható, kevés hamuval elégethető tüzelőanyag. A gyártás és a felhasználás svájci tapasztalatai, az 

elterjedés múltbeli és várható trendje. 

 

Tárgyszavak: pellet; fatüzelés; szén-dioxid. 

 
A fa megmunkálásánál keletkező fűrészpor és 

faforgács ártalmatlanítandó hulladék volt még 

nem is olyan régen, ma már azonban a tüzelő-

anyag-gyártás értékes alapanyagává lépett elő. 

Mint közismert, a fa a szén-dioxid kibocsátása 

szempontjából nullszaldós tüzelőanyag, mert 

az égés során keletkező CO2-vel nagyjából 

megegyező mennyiséget von ki a fa életében a 

levegőből a fotoszintézis során. A pellet ehhez 

még azt a kiváló tulajdonságot is hozzáadja, 

hogy káros hulladékot lehet általa értékes fűtő-

anyaggá alakítani. 

 

A pellet gyártása 
 

A pellet 6–12 mm átmérőjű, maximum 45–50 

mm hosszú hengeres „kukacok” sokasága, fa-

ipari melléktermékeken kívül számos más 

anyagból (például mezőgazdasági hulladékok, 

mint szalma, kukoricaszár) lehet gyártani. Tü-

zelési szempontból mindenesetre a fahulladék-

ból készült a legjobb, sőt az sem mindegy, hogy 

milyen fából: a nyersanyagban nem lehet sem 

keményfa, sem kéreg. Az igazán jó pelletet 

fenyőfából lehet gyártani. A fapelletet nagy 
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erdészeti és faipari hagyományú országokban 

kezdték el tüzelésre használni, Svájc élen jár 

ebben a fejlődésben. A legnagyobb svájci 

pelletgyár Balsthalban van, az AEK nevű nagy 

energetikai cég leányvállalatának tulajdona.  

 

A gyártást megelőző fontos fázis a nyersanyag 

begyűjtése. A gyártó nagy tartálykocsijai be-

járják a 80–100 km-es sugarú körön belül ta-

lálható fűrészüzemeket, és begyűjtik a fűrész-

port és forgácsot. A rentabilitást növeli az a 

tény, hogy díjazást kapnak azért, hogy meg-

szabadítják ezeket az üzemeket a hulladéktól. 

Az üzemben a tartályokat egy hatalmas silóba 

ürítik, ennek tartalmából rendszeresen mintát 

vesz a minőség-ellenőrzés. Nemcsak a fa 

anyaga játszik szerepet, de a nyersanyag finom 

port sem tartalmazhat túl nagy mennyiségben, 

mivel az előírások szerint a végtermék sem 

tartalmazhat 2,3%-nál több finom port. Az 

ellenőrzés szigorú, előfordul, hogy egész szál-

lítmányokat vissza kell küldeni a feladónak.  

 

A tényleges préselés előtt a nyersanyagot kon-

dicionálják, ami egyenletes 90%-os nedves-

ségtartalom elérését jelenti víz hozzáadásával, 

illetve némi kukoricakeményítő hozzáadását 

kötőanyagként. A jó fapellet tehát csak termé-

szetes anyagokat tartalmaz, sőt szinte 100%-ig 

fát. A masszát kb. 20 percig pihentetik, ezután 

kerülnek a présgépekbe.  

A préselést erre a célra kialakított célgépeken 

végzik, a más célra, például állateledel gyártá-

sának céljára tervezett hasonló gépek nem al-

kalmasak. A svájci üzem óránként kb. 5 tonnát 

gyárt, a termék minőségét is rendszeresen el-

lenőrzik. A sajtolás során az anyag 100 oC hő-

mérsékletre melegedik fel, ezért a frissen elké-

szült végterméket először lehűtik, majd kiros-

tálják, végül vagy a nagy pelletsilókban tárol-

ják, vagy azonnal zsákokba töltik. A silókra a 

kereslet ingadozásainak kiegyenlítése miatt van 

szükség. Téli szezonban a svájci üzem három 

műszakban termel, nyáron kettőben. A kihasz-

nálható termelési kapacitás határait nemsokára 

elérik, ezért a folyamatosan növekvő kereslet-

ben bízva újabb nagyüzem létesítését tervezik 

Luterbachban. Az új komplex beruházás több 

együttműködő üzem szerves együttese lesz: egy 

nagykapacitású fűrészüzemből, egy pelletgyár-

ból és egy fatüzelésű erőműből fog állni. Az 

erőmű a pelletgyártáshoz nem használható fa-

hulladékot fogja hasznosítani. 

 

Az üzem késztermékének kb. felét exportálják, 

főleg Olaszországba és újabban Spanyolor-

szágba. Ezekben az országokban főleg a laká-

sok és családi házak kiegészítő fűtéséhez hasz-

nálják a pelletet, a kandallókhoz a 15 kg-os 

zsákos kiszerelés a legkedvezőbb. A svájci bel-

ső piacon inkább a családi házak eleve pellet-

tüzelésre tervezett fő kazánjaiban használják fel 
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az anyagot, ezért a hazai piacon nagyobb zsá-

kokban, vagy ömlesztve kel el a termék.  

 

 

A pellettüzelés sajátosságai 
 
A tüzelés a pellettel kényelmes, a tüzelőanyag 
teljesen automatizált módon jut el a tárolótól 
az égéstérig, így a ház urának nem kell drága 
időt töltenie a fűtés körüli munkákkal (hol van 
már a hagyományos favágás, gyújtóskészítés, 
a kályha megrakása tüzelővel, begyújtás, az 
elaludt tűz újraélesztése stb. …). A tűz folya-
matosan ég, de a pellet mennyiségének adago-
lásával folyamatosan szabályozható 10 és 
100% között. A pellettároló padlóját lejtősen 
képzik ki, így az anyag a gravitáció segítségé-
vel mintegy magától folyik a kazánhoz vezető 
szívócső bejáratához. Az anyag további moz-
gatása és adagolása speciális szivattyúval old-
ható meg (lásd 1. ábra). A melegvíz-tároló 
révén a pellettüzelés viszonylag egyszerűen 
kombinálható napkollektorokkal is, ennek ré-
vén az eleve környezetbarát tüzelőanyag fel-
használása tovább csökkenthető a szintén 
megújuló, sőt ingyenes energiaforrás bevoná-
sával. A környezetre veszélytelen salakanya-
gok a pellet kevesebb, mint 0,5%-át adják, így 
a minimális mennyiségben keletkező hamut a 
háztartási szemétbe lehet üríteni. 
 

A minőség a pellet, mint árucikk esetében is 

fontos szempont. A felhasználó nem képes az 

anyag minőségének ellenőrzésére, ehhez ko-

moly laboratóriumi felszereltség szükséges. 

Fontos szerepe van emiatt a minősítésnek, a 

termék csomagolásán szereplő, annak minősé-

gét garantáló logóknak. Az egységes nemzet-

közi minősítés egyelőre várat magára, de pél-

dául a német, svájci, osztrák nemzeti szakmai 

szövetségek minősítései és logói megbízhatóan 

jelzik a jó minőséget, a tüzelő beszerzésekor 

érdemes erre ügyelni. A vonatkozó szabvá-

nyok a német DIN 51731 és a szigorúbb oszt-

rák Ö-Norm M 7135. Néhány megbízható mi-

nősítő termékpecsét: 

• DEPV Német Energetikai Pellet Szövetség 

(Deutscher Energie Pellet Verband), 

• PVD Német Pelletszövetség (Pelletverband 

Deutschland), 

• PVA Osztrák Pelletszövetség (Pellet-

verband Austria), 

• SWISSPELLET Sváci Faenergia Szövet-

ség (Holzenergie Schweiz). 

 

 

Az elterjedés kilátásai 
 

A kényelem és a környezet kímélete olyan 

rokonszenves tulajdonságok, amely elsősorban 

a fiatal, környezettudatos vásárlóréteget vonz-

zák. Az árak is jelentős szerepet játszanak ter-

mészetesen, elsősorban a gáztüzelés képezi a 

viszonyítási alapot. Az 1. táblázat a pellet 

svájci bevezetésének adatait szemlélteti. 
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napkollektor 
vízmelegítéshez 

hőleadás padlófűtéssel 
vagy radiátorokkal 

melegvíz-elosztó 
rendszer tüzelőanyag-szállítás 

szivattyús 
tartálykocsival 

hamueltávolítás 
a háztartási hulladékkal

melegvíztároló 
két hőcserélővel kb. 10 m3-es 

tüzelőanyag-tároló
csőcsatlakozás és 
szellőzőnyílás a házfalon 

automatikus pelletkazán 
3 kW teljesítménytől 

 
1. ábra Pellettüzelés egy családi házban 

 

 
1. táblázat 

A pellettüzelés elterjedése Svájcban (db) 
 
Típus 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pelletkazán   52 135 330 765 1302 1919 
Pelletkandalló 120 200 368 630 1128 1558 
 
 

A svájci fejlődésnek lendületet adtak a 2000 és 

2002 között a „Lothar” nevű program keretében 

megpályázható pénzügyi támogatások is. 

 

A Svájci Faipari Szövetség (Holzindustrie 

Schweiz) kimutatásai szerint az országban 

évente 180 000 t fűrészpor és faforgács kelet-

kezik a faipar hulladékaként. A becslések sze-

rint a már működő pellettüzelésű berendezések 

tüzelőanyag-fogyasztása a 2004/2005 évi téli 

szezonban kb. 20 000–25 000 t, vagyis a kül-

kereskedelem figyelmen kívül hagyásával is 

látszik, hogy a rendelkezésre álló potenciálnak 

csak töredékét használják ki. 
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Új tüzelőanyagról lévén szó, a jó értelemben 

vett propagandának, marketingnek fontos sze-

repe van. A környezettudatosság a jelek szerint 

még nem eléggé jellemzi az idősebb és ha-

gyományosabb beállítottságú lakás- és háztu-

lajdonosokat. A Svájci Faipari Szövetség ezért 

hároméves kampányba kezdett nemrég „A fa – 

újranövekedő energiaforrás (Holz – Energie, 

die nachwächst)” mottóval, azzal a céllal, hogy 

igazi mennyiségi áttörést lehessen elérni a 

pellettüzelés terén. 

Összeállította: Kis Miklós 
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MUNKAVÉDELEM – 
ERGONÓMIA 
 
• jogi szabályozás  
• munkabiztonság 
• foglalkozás-egészségügy 
• üzemi balesetek 
• foglalkozási megbetegedések 
• munkahelyek kialakítása 
 

BIZTOS, AMI BIZTOS… 
 
mgksz@info.omikk.bme.hu
 
tel.:457-5322 
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