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ÉPÜLETGÉPÉSZET



A brikettálás olyan folyamat, amely során bizonyos 
típusú anyagok térfogata nagy nyomás alatt csökken, 
így a brikettált tüzelőanyag �zikai jellemzői – 
elsősorban csomagolási, szállítási, tovább történő 
feldolgozási és felhasználási szempontból – előnyösen 
változnak.  A növényi eredetű anyagok brikettálása, 
préselése esetén a magas hőmérsékleten megolvadó 
lignintartalom biztosítja az elkészült brikett 
tüzelőanyag szilárdságát.
A brikettálásra szánt alapanyagot megfelelő 
előkészítéssel (szükség esetén aprítással és szárítással) 
kell feldolgozásra alkalmassá tenni. Természetesen a 
darálási és szárítási fázis csak akkor szükséges, ha az 
alapanyag nem a kívánt nedvességtartományban van, 

illetve a mérete nem megfelelő. Egyes anyagfajták 
esetén a darálás szükségtelen. A megfelelő brikettálási 
folyamathoz az ajánlott nedvességtartalom 6 és 16% 
közötti. A stabil, megbízható termékminőséghez a 10 – 
14%-os tartomány az optimális. Az így előkészített 
anyag a tárlósilókba kerül, majd onnan csigás szállítás-
sal vagy felső adagolással kerülhet tovább a brikettáló 
berendezéshez. Az anyagok préselése közben 
jelentősen megnövekvő hőmérséklet hatására az 
alapanyagok különböző kötőanyagokat szabadítanak 
fel. A brikettálási folyamat sikere érdekében az alapan-
yagok nedvességtartalmának legalább 6%-osnak kell 
lennie. A magas hőmérséklettel az anyagban található 
nedvesség elpárolgása is együtt jár. A kész brikett 

tüzelőanyagokat speciális csomagoló-, fóliázó géppel 
készítik elő a szállításra, illetve további tárolásra. A 
kisebb csomagolási egységeket raklapra helyezve, 
majd megfelelően rögzítve tehetjük alkalmassá a 
tárolásra vagy kiszállításra.
A csigás préssel gyártott brikett formája a négyzet 
alapú hasábtól a kör alapúig változik. Több méretben 
kapható, tetszőlegesen választhatunk a 15 – 30 cm 
hosszúságú brikettek között. Átlagos sűrűsége 1,2 – 
1,4 g/cm3 , ezért szinte nem is morzsolódik, inkább 
csak törhető. Raklapos és zsákos kiszerelésben 
egyaránt kapható.

A BRIKETTÁLÁS MINT FOLYAMAT,
A BRIKETT MINT FŰTŐANYAG
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Néhány évvel ezelőtt a a tüzelőanyagként használt 
brikett fogalma egyenlő volt a keményfa brikettel, 
esetleg a szénbrikettel. Napjainkban egyre jobban 
kezd alternatívaként elterjedni az erre a célra kikísér-
letezett energia növények (energiafű, energianád, 
stb.), valamint egyéb, főleg mezőgazdaságban 
keletkező hulladék (szalma, kukoricaszár, 
napraforgószár, napraforgóhéj, szőlővessző, kukorica-
csutka, nád, stb) alapanyagként történő felhasználása. 

Ezen anyagokból készült brikettek tökéletesen 
alkalmasak a fa alapanyagból készült brikett 
kiváltására. Az említett alapanyagokból készült 
brikettre általában jellemző, hogy a keményfa 
briketthez viszonyítva kismértékben alacsonyabb a 
fűtőérték (15-17 MJ/kg), ugyanakkor magasabb a 
hamutartalom (8%<). Ezen hátrányos tulajdonságokat 
az alacsony beszerzési árak kompenzálják. Azonban a 
napraforgóhéj kivételt jelent mindegyik közül, ugyanis 
az olajtartalma miatt a belőle készült brikett fűtőértéke 
eléri a 20 MJ/kg-ot, ugyanakkor a hamutartalom nem 
több 2-3 %-nál. Két hátrányos tulajdonságát szokták 
említeni, az egyik a használat során tapasztal-
ható kellemetlen illat (bár egyesek számára 
kifejezetten kedvelt), a másik pedig a 
tüzelőberendezés elkormozódása, illetve 
elkátrányosodása. Az előbbit inkább 
előnyének kell tulajdonítani (a pb gázt és a 
földgázt is mesterségesen szagosítják), hiszen 
a tüzelés során a fűtött helyiségben nem 
szabad égésterméknek kiszivárogni, tehát ha 
valaki a használat során érzi az illatot, akkor a 
fűtési rendszerében keresse a hibát. Ugyancsak 
a tüzelőberendezés hibájára utalhat a korom 
vagy kátrány képződése is, hiszen mindkét 
anyag a tökéletlen égés terméke, ez pedig a 
kevés levegő mennyiségre utal.  A használa-
tánál fokozottan �gyelni kell a mértékletessé-
gre. A magas fűtőérték és az olajtartalom miatt 

a begyújtást követően, a gyors gázosodás miatt a 
túlzott mértékű tüzelőanyag használat intenzív 
hőhatást eredményezhet, amely károsíthatja a tüzelő 
berendezést. Célszerű kevesebb mennyiséggel 
kezdeni a brikett használatát, fokozatosan emelve az 
adagmennyiséget, így megtalálva az optimális 
fogyasztást. Így elkerülhetjük azt is, hogy az egyébként 
jó műszaki állapotban lévő tüzelőberendezésünket 
elszennyezzük azzal, hogy a túlmelegedő 
berendezésünket megóvandó, levegő elvétellel 
csökkentjük az égés intenzitását így okozva oxigén 
hiányt és tökéletlen égést, ami a már fent említett 
lerakódásokat okozhatja. De természetesen a 
gázosodás befejeződését követően - amikor már csak 
kékes lánggal pislákol a tűz - célszerű ez esetben is 
minimálisra csökkenteni a levegő mennyiségét, az 
égési idő meghosszabbítva, ennek eredményeként a 
hatásfokot javítva.
Összefoglalva a napraforgóhéj brikett előnyeit, 
elmondható, hogy ár-érték arányban jelen pillanatban 
az egyik legjobbnak mondható a brikettek közül. A 
napraforgóhéj előállításából következően a belőle 
készült brikett homogén, tiszta, megbízható, 
használata hosszabbtávra tervezhető. 
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A fűtéskészülékeknél a modern fejlődés 
egyre jobban függ attól, hogy hogyan 
sikerül optimálisan használni az alternatív 
energiaforrásokat (pl. nap és a fatüzelés) és 
ezen felül a klasszikus hőtermelők hatás-
fokát javítani. Egy jövőálló rendszer úgy 
egyesíti a különböző hőtermelők előnyeit, 
hogy mindenféle hőt célirányosan 
alkalmaz. Az ezidáig kihasználatlan poten-
ciál nem az energia kinyerésében rejtőzik, 
hanem a hő intelliegens tárolásában és 
racionális elosztásában. A Ratiotherm e 
fejlődést előre látva tervezte meg a termo-
hidraulikus rétegtárolót. Ez olyan elv a 
hőtároláshoz, mely háttérbe szorítja az 
összes többi rendelkezésre álló megoldást. 
A szabadalmaztatott hidraulikus tároló 
abszolút, teljes mértékben szabályozás-
mentes, készülék és más kopó alkatrészek 
nélkül működik. Kizárólag a víz �zikai 
tulajdonságait veszi igénybe működése 
során!

Ez a rétegtároló óvja a fűtőkazánt azzal, 
hogy egy minimumra csökkenti az indítási- 
és leállítási folyamatokat. A károsanyag 
kibocsátás 70 %-kal csökken a napenergia 
használatával, feltételezve, hogy alacsony 
hőmérsékleten működőképes fogyasztó 
(padlófűtés, nagy felületű fűtőtest) van a 
házban felszerelve.
Ez a technika bárhol beépíthető, 
kiegészíthető és bármilyen hőtermelőt is 
képes integrálni. A modern fűtés a jövőben 
az energia intelligens tárolását és értelmes 
elosztását jelenti. A Ratiotherm egyesíti a 
víziót a technikával, a hő kezelésénél 
használható előrelépést tesz, és tartós 
koncepciót fejleszt a gyakorlatban.
A rendszer a saját gyártású napkollektor 
révén közelít a teljes rendszerhez, melybe 
az RA251-4 lapos kollektor attól külön-
leges, hogy álló és fekvő kivitelben is 
szerelhető.

Intelligens módon 
használt hő a ratiothermtől

Oskar 10/1,5 Oskar 10/5,0
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Az RA251-4 speciális tulajdonságai:

- Kettősfalú alumíniumkeret, antracit színűre eloxálva
- Lézerhegesztésű hárfa alakban vezetett abszorber 10 hárfacsővel és kék nagy 
                 szelektálású vákuum-bevonattal
- Hátfal- és oldali hőszigetelés kevés kötőanyagot tartalmazó kőgyapotból
- A fedél jégesőnek ellenálló, kevés vasat tartalmazó biztonsági üvegből, 4 mm   
                 vastag
- Bruttó felület 2,51 m2
- Apertúrafelület 2,22 m2
- Folyadéktartalom 1,3 liter
- Kollektor minimális hozama 525 kWh/m2a
- Csatlakozások: 4 x Cu 18 mm
- Méretek Ho x Sz x Ma 2340 x 1073 x 90 mm
- Tömeg 46 kg
- Max. üzemi nyomás 10 bar
- Max. 6 kollektor kapcsolható sorba

INTELlIGENS MÓDON HASZNÁLT HŐ
Oskar rétegtároló
Speciális tárolók
Hibrid hőszivattyú
Napkollektor
Szabályozástechnika

GRIP THERM KFT  8380 Hévíz, Veres Péter utca 17.  e-mail: griptherm@gmail.com 
Kovács Attila:   +36 20 9281168  e-mail: kovacsatti01@gmail.com  

www.ratiotherm.hu
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A társaság több, mint 20 éves tapasztalattal 
rendelkezik kémény és más füstgázelvezető 
berendezések tervezése, gyártása és beépí-
tése terén, így a magyar piac talán 
legmeghatározóbb szereplőjének 
tekinthető, aki kiemelkedő műszaki 
színvonalon állít elő magas minőségű 
nemesacél kéményeket.

Termékeink az iparban, erőművekben, 
hulladék-égetőkben, energetikai és 
környezetvédelmi létesítményekben, családi 
házakban s minden olyan helyen használhatók 
ahol a kiváló minőség, megbízhatóság és 
tartósság alapkövetelmény.
Manapság különösen fontosnak számít a 
biztonságos,  és jó égéstermék elvezetési 
módszerek kidolgozása és folyamatos fejlesz-
tése, hiszen minden vállakozásnak kötelessége 
fokozottan szem előtt tartani a környezet védel-
mét, valamint az emberek és az emberi 
környezet egészsége érdekében tevékenykedni.
Olyan kéményeket állítunk elő, melyek 
kifogástalanul  megtervezettek, füst- és 

gáztömör kivitelűek, és nem utolsósorban 
pedig, modern technológiával, kiváló alapan-
yagokból készülnek, ezáltal gazdaságosabb 
energiafelhasználást, környezetkímélőbb 
megoldást jelentve a felhasználó számára.
Az elmúlt 20 évben folyamatosan változó 
energetikai problémákra választ adva, 
kifogástalan minőségű termékeket fejlesz-
tettünk ki.  Széles termékskálánknak 
köszönhetően, a kémény kiválasztásánál mindig 
megfelelő alternatívát tudunk kínálni, legyen 
szó fa-,  gáz-,  vegyes-, vagy olajtüzelésről.
Háztartásoknak gyártunk egyfalú kéménybé-
léseket saválló nemesacélból, valamint dupla-
falú saválló nemesacél  szerelt kéményeket  
hőszigetelt kivitelben, melyek bármilyen 
tüzelési módhoz és berendezéshez könnyen 
alkalmazhatóak.
Tevékenységünk nem merül ki azonban csak 
gyártásban. Már az előkészületi szakaszban is 
segíteni kívánjuk a felhasználókat: az ingyenes 
helyszíni felmérést követően kémény-
méretezést készítünk, hogy a kazánhoz a 
legmegfelelőbb méretű kémény kerülhessen 
kiválasztásra, majd a gyártást követően a 
helyszínre szállítjuk és be is építjük a megren-
delt terméket. Így  megszabadítva egy plusz 
tehertől a vevőt.

www.bund.hu 



Rozsdamentes kémény béléscsövek, idomok 
és kiegészítők gyártása minden típusú 
tüzeléshez

Szerelt, kettősfalú hőszigetelt kémények és 
tartozékaik gyártása minden típusú 
tüzeléshez

Füstcsövek gyártása

Helyszíni tanácsadás és szerelés, beépítés 
egyedi igények szerint is

Bővebb információért látogasson el  honlapunkra →   www.bundh.hu
Vagy kérdésével írjon nekünk e-mailt →   bundhkft@gmail.com 
Hívjon minket bizalommal →                       +36 70/380 10 63   +36 87/ 351 209

KOMPLETT TEVÉKENYSÉG → Igény esetén, 
tanácsadás után felmérjük, leméretezzük, 
legyártjuk, leszállítjuk és be is építjük a szük-
séges berendezést, mely alkalmas lehet 
gáz-olaj-fa-szén, vagy pellett tüzeléshez is. 
Vásárolja meg kéményét kedvezményes áron 
egyenesen a gyártótól!

HÁZTARTÁSI KÉMÉNYEK
FA ÉS EGYÉB TÜZELÉSHEZ



Bau-Ferr 2000 Kft.
Eredeti TOTYA kazánok
Spandallók

Telephely  (kazánok itt vásárolhatóak): 
2365 Inárcs Csíkosi telep

Telefon: 06 29 / 370-032
E-mail: bauferr2000@gmail.com
www.bauffer2000.ws

EnerGo Investment Kft.
Mobil: +36 20/999-5575

E-mail: info@energo-investment.hu
www.energo-investment.hu


