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 Gőzkazánok
 Gyorsgőzfejlesztők
Melegvíz kazánok
 Termoolaj kazánok
 Önhordó kémények
 Kazánházi berendezések

Széles termékpalettánknak köszönhetően 
mi nem egy adott terméket erőltetünk a 
beruházóra, hanem megkeressük az adott 
feladathoz leginkább illeszkedő kazán 
kialakítást és tüzelőanyagot!



 A jogelődöt 1947 évben alapították.
 Az 1970-es évektől a kazángyártás folyik
 Saját fejlesztés, innovatív megoldások
 Rendezett tulajdoni viszonyok
 Széles termékskála, kazán kialakítás, kazán 

teljesítmény és tüzelőanyag tekintetében 
egyaránt.
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 Alkalmazni kívánt tüzelőanyag meghatározása.
 Tüzelőanyag fajtájának kiválasztása
 Kazánház helyének meghatározása
 Tüzelőanyag tárolási módjának meghatározása
 Tüzelőanyag szállítási módjának meghatározása 

(beszállíthatóság, szállítási gyakoriság, tüzelőanyag tároló 
töltésének módja, stb.)

 Szilárd égéstermék (hamu, pernye) kezelése
 A kiszolgált technológia szabályozásának figyelembe vétele
 Az üzemeltetés során a kazánt időszakosan tisztítani kell, 

ami hosszabb leállással jár!



 Kiindulási anyag szerint
 Fa alapú tüzelőanyag

 Lágyszárú tüzelőanyag

 Növényi melléktermék

 Maghéj



 Feldolgozás módja szerint:
 Darabos tüzelőanyag 

 Faapríték, aprított tüzelőanyag

 Brikett

 Pellet



 A fa több mint 80%-a gázként ég el!
 Gázképződés kezdete 150°C
 Intenzív bomlás 230-370 °C
 ~225°C-ig endoterm reakció
 ~240-260°C-tól exoterm reakció
 CO öngyulladási hőmérséklet 609°C
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Ausztriában és Németországban szabvány van a faapríték 
minőségére
Az ÖNORM M 7133 szabvány 
meghatározza pontosan a 
faapríték:

- Méretét
- Nedvesség tartalmát
- Sűrűségét
- Hamu tartalmát



Magyarországon nincs szabályozás a tüzelőanyagra vonatkozóan.

Faapríték alapú biomassza tüzelőanyag Hulladék



Magyarországon nincs szabályozás a tüzelőanyagra vonatkozóan.
Szennyezőanyag Méreteltérések

Változó összetétel és 
nedvességtartalom





 Tüzelőanyag tárolás adagolás:
 Rugókaros kitárolóval szerelt tároló finomabb 

tüzelőanyagokhoz, és pellethez.
 Akár konténeres változatban is.



 Tüzelőanyag tárolás adagolás:
 Hidraulikus kitárolás durva tüzelőanyagokhoz is
 10; 25 m3 komplett tároló
 50 m3 felett beton tárolókhoz



Tüzelőanyag továbbítás:
 Csigás tüzelőanyag továbbító rendszer

 Pontos, majdnem folyamatos adagolás
 Alacsony energiaigény
 Rugalmasabb telepítési lehetőségek

 Durva apríték, szennyezőanyag üzemviteli problémát 
okozhat



 Tüzelőanyag továbbítás:
 Hidraulikus tüzelőanyag továbbító rendszer

 Durva tüzelőanyag is adagolható vele
 Szakaszos adagolás



 Tüzelőberendezés:
 Falazott tűztér előmelegített levegő bevezetéssel
 Falazott utóégető kamra
 A füstgáz tökéletesen kiég, csak utána hűtjük le.



Biomassza tüzelésű kazán telepítési folyamat
 Tervezés
 Gyártás
 Mechanikai telepítés
 Hőszigetelés
 Elektromos telepítés
 PLC program installálás
 Falazat szárítás
 Beüzemelés



 Segítség a vevői igények felméréséhez
Testreszabott megoldás kidolgozása
Egyedi kiviteli tervek készítése, adatszolgáltatás a 

telepítési tervekhez
Manufakturális gyártás, az ügyfél igényeinek 

messzemenő figyelembe vételével.
 Szállítás, telepítés, kulcsrakész megoldások







Köszönjük a figyelmüket!
Keressenek bennünket a lenti 

elérhetőségeken, hogy személyre szabott 
megoldást nyújtsunk Önöknek is!

Elérhetőségeink:
PŐDÖR Csaba ügyvezető igazgató:

Tel: 70/408-0760; podor.csaba@uniferro.hu
BOHÁR Géza ágazati igazgató

Tel: 30/959-5293; bohar.geza@uniferro.hu


