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A fa tüze|őanyag-e||átottság biztositása

1 txk es ll nd\€nlek iitl}'lnatosarr lovekednek. ezéít e
jcnnI.ldlxl(j erdógÜdí1kodÍs nle1Lett óti\k eneígietbn.lis()k. -{
h n.nt]fl1j l'tlhllsználásx cz..Í fonÚs l$é5 txrr1|]éklink és x
h17nrns.rg kihJsznilá5íhoz. Á fából cneÍgjx elsósorbín égetés
'(|nv('Íhcr(i. L|e gÍZosíísl islehe6éges' A7 elé8elésnek tcrnlé.
'zclcsen \llnnllk 1páítoLók lDc||ett ellenZói is. sokak lijbbn-vitc
Ji.lP(,t in.lokhs né[!ül. hiilnfos isneretek birlokjblo i..l(ik ez
trr|okt't. hrlgr l tüzelóxn\.i8 célj;iJl töílénó |akilerlnelós ki
llLl5züljx llzokxl, \lilesz' ll.l ] f.tii7elés terjedésó\el nlinden cr
d()t ki tognxk \ígni7 \ehéz belÍtni. hogv cnnek e rélc'lcnnek
'()k Jlx|] nincs. nleÍ nlegfeleló eídógilzcl.ükodáss3l' Ílj lele
prtesek|el irtkabh erd(,)nin'ekedés. szxPofulat. mint Csoklie
n(r \3ÍhlÍ) .{z erdóbó| szÍrnlüó flfélcségek melleu nihínr
t\c ]hg\ il Í( ) Íszlicon is nlcgtalílhelók J Dl.ir emlilett 8roÍs3n
t)(^(k\()' li' szlrú szlnloIij]di ene|giilnÖ\Ón\'ek. ímeh.ekbó|
l)íe\e1éss|| Jll|)rikcrrés pellClgmnLllílllolegyrfántekj.1llíhrtó.

A fa néhány tu|aidonsá8a

.\ h xz c(l(;csodá|etos lliÍndékx' Bílrnih€n js leg'vcn l kill.
rIJk].l Iuhid()nsliglri hesonk;llk. és leglöbbn\.ire ehildsZthatat'
]tlnok xz erdólóI, |ó|dinrk erdóterülele jr;0 nriliió hekl.ir. Eu'
fi)Pl lerülelÚnck .]0.9".".it boritix erdó (x szoliel ulódllllnok
n.lkül) luíópiiben naPixinkra xz mrcrikíilJiGhez kÓpeÍ -
\ i\7on-\.lag ke!és. ót\,en iilili nllÍldt |enn' Hazánkbu ilz cdó.
\el boÍitott leti]let 1738 hek(ár. az o|szi8 terL]leiónek lIJ.]9í1
,\7 L]n' ekjhkÉszlet 320 illki nl]' 'A2 erdólenile!85-";r lonlbos.

A íák növekedése' ke|etkezésük csodája

.\ki tj\'.ll tl]t' e teÍnés7ct szén-dio\id.kóÍfbÍgásjblln \€s7
Ít\Zt. nif('ll t1l elégetésekor ugi.Jnall ovj széniio\id szxbxdul
Í(]|. lnifu lorennYjt e nörcnv l nöl'ekedésc fol,vorán i.clhasz.
]rih'.\ ll r |]o\én\.ek naPtélrl lratásá|a rÉgbemenó esszimilá
' ' " - r r r L  -  r nn r ' k c  H J  J zE \ r n r r e | a z c l t  l i  n , i nn \ r \ ( F (  nen l
I(jhb xnn:il. lnrennli új tiln\ig Jz erdóben nó. il(or J fa el.
.-letesétolnc|n \íhozik Dreg il legkór co '.ixrt fia' r\ [ik nö\€'
kcL1es|]k sotin Pontosan Ugylnennvjt k(Ínek le .lZ éghai|]kÍ
hi'tolr1l\oló. tl\cgh'i hxtÍst királLó co.bó1. nint lnrcnn\.i
ClcgeÍésiikk()r keletkezik,

E8yéb' nem erdő je||egű mezőgazdasági
energianövény.fé|esé8ek

\éh.inf é\t h.Z1inkbln is mesjeieDtek il |j5 5zárÚ eneígie
ni)\!]n\ek. xl]lcl\ek úi táv|atokar nÍillrllnllk a farlizelésli be
' t . ' r ldcz l r\  t ' , ' r .  tc  . r| r . (1\ ' I l  \ /  | !Í n) 'cr|  nJs n\1jn]: l ! ' r

Amit a fatüze|ésről mé9
tudni kellene...

.rto rro: -tkir t lli)lJo!t a: ,^:i--r\ !d:.
de rtliik t 4 ind(,r
: 1 . L , , t t : a , , n l

Az e|só o|aivá|ság után néhány éwe| ráébredt az enberiség
arra, hogy mi|esz, ha az á||andóan növekvó energiaigényt
nem tudja a Íosszi|is ene]giahordozókka| póto|ni. Ebben
az idöben - a nyo|cvanas évek e|ején -vi|ágszerte e|indu|t
a |ázas keresés ú|, eddig nen hasu ná|t energiahordozók
megta|á|ásáÍa és az en€rgetilai ío|yanatok hatáíolának
növe|ésé]e.

zck kózé ̂ z energi.lhordoz(jk ki]ZÉ tfflozik il iJ L's 1z o'l
szcsszen€s ereLl((i. nó!é \. x|lI pln\ .lgu li]lcil,tn\xg' Pl
1r bionljrisz1l és l Pel|et cikki]nkben l illltil!l!sri' \ lzfu.

téses kInda]1ókbJn lilhasználhró tii\'tl1. fl|brjkCll(|. \llxnril
Io\Íbbi ti]ZelóbeÍcndczé|ekben xlkilInl3zh3ró pcll( l 1| JpJn\.l
gai\'xl ti)!.lxlkozunk. !'sóso.ban lll ún' \izes kiln(|]ll(rk \onlll'
kozás.b3n'

Mi indoko|ia a fatüze|és a|ka|mazásátl

Több nlcgkozelítÚs lehetségcs: |)e|djul kellrrtrt' t|nltni r
ÍjI l()bogó lahes.ibok lát1in\ l.ll szÓp k.lndlIk). t'erepkilL\

ha ekjnyijs ipeÍniivós7eii megjeleu(;st\ cl Ók. IChfI x 5]blon().
iplÍi tcínréL.eklóL !l)lÚ$' ]s clszi]fki]lt hlásoklllk T Jhhll
eg\'Íe jnkÍbb icIisnlerik L(jÍn\ezelbi]rít jcIenI(xégcl' \ll1ilnrlnI
tbntos szenlpont |ehet a bizlons.ig' Jnlel! ftiggcl]cnÍ x \illl!
o|ai. ós g.lzel]át.s.ln.lk d bizon'lxlLlnsxgllitól' ]lindcnki s]]xl
be]ll;isa szerint báürrc|-Íik leEiiöntosl|bbnak ilú|l s7en+rontlxI

A Íatüze|ésű kanda||ók reneszánsza

^ vi|Í8on f{'v lll]los kcÍesés ii)lyik. hog\' .lllcmrli\ ene|
giá|lt lxlií|janak ;r kiszolgá1txtottsi8 megoldlsjl:l lhen!'k .l
li .lxplnv;lgú nizelók (joPoniii: Pl' rönk. h]sxblll i:lbÍikdl
és haronkjk' To\ibbli llutonla(i7.ilt tiizelésnel x7 fne.si.liil.
x kukoticllszlr x nlpilí,otgó. x kcnrefu.lll. 1l puh lll. J túfész-
porlorgiics. ll n\ese(lék és ná5 hls(ní(j sze.\.es cl'cdelti li]7t
l(ixnY.lg()k brikeÍjIt. PelletcÍ1lnulillum t'oÍnliiLj f.i]I()z1lIlu' \
kóZi i.!x8o1i5ú \izes k:uldxl]ók x i'e|soroh rüzel():ul\Jgok k(,
zül 1hilsib. il .ijnk És |lz xpriloll Il c|ti]zelésé|c Jlkxlnllll.lk'
kézi t]Zelllii liLztcrekbcn x ó{)-80 nnrr .rtnrór.'j!l. kiÍo1ln\x!
nélkt]l brikerÍáh fuzcl(rllnugok is c]ttgcrhetók Á brikettih llll
á1l jbln d1rllbonként lbliibi csc)In lr8oh kisze|clésbell íofl]]]
fuÚzlik' r\ pe|lernizelések llulo lil. ii7cnnnódbiln ettól elteío
konslrukCiót igén\€lnek
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kötóan}.ag nó|kül prósch brikctt ll]ellett x Pellet is kcdvczócn
lélhasznílható íizelóanyagkónt Il ÍIlttizeléseknéI. A7 encígia.
nö\tn]'ck léIrchozását ez illábbirk indok'tík
. úi lehetóséget n'! rljt{nxk 1kihxszníllllan f'öl(ltcri]lelek hlsz.

no5Ítá5íú.
. I l l l Ink: l|].|} líÍcnl lU.k el '  ̂ egrtrk 'rz 

"8r l l rncp*:<8 nrc8t.rr.

. hosszÍl tíilon kiszámithfltó biztos kcÍcselet biztosit:lník'

. elósesítik il mezógazdxságbin a több |íbon Li|list.

. e nö\'én,vtól ftiggóen 2.i é!€nkén! belakaríthatóak'

. a hazai ni]\éry'ellítís nregoldott. a bctakafilis ki)nnven 8é.
pcsithctó.

. csijkken a gá7hoz viszon-viloll szcnnl€Zólnvlg.kib( )Csitlis.

. \sokJicnlik J Lo.€nlissziot' Co..scmlcgcse|

. a biobrikell és pelett mint biomxsszx szélcs köÍbcn |elhlsz.
ná|haló'

' a préseh teÍmékck pl' J |arosl|cmez-8yfutis :llxpinvlgÍli is
lehetnck,

. a fás száÍú cncrgixnö\én!€kból készült biobÍikctt lisztiin
r ap1 fír'.tl ker'en e. kedlezóen alkalnrazható a kandalkiknil.

A Pe||et a|ka|maziásiínak gazdaságossági határai

A pel]el gazdaságosságát ielentósen b€loh.ásolix l bcszcrlé.
si |chctóség ós |óként e s7-lillitásilá\olság' xmelYre:l szíkirod..
lonl i0 knl{s Ioí h3|Jml nle8 LZ bJz:inkhJn srjnos mcs ncn)
biztosiibltó. de l pellel eltüzelésÉÍe xlkxlmas tti7clóbcrcndczé.
sek terjedése!€l és a7 isénlck növckcdéséYe] n]inden bizon.v.
n\.xl e pcllc(64'áÍló krpacitas isországszcrle nó\ckedni |og'

A faÉze|ések e|őnyei

. A Úzifa megtermeléséhe7 és c]tÍizc|éséhez viszonvlxÉ| ke\És
segédeneÍgie kell' x fuiermelés és x sállítás soíán aljg szxbx.
dulna| |c| l  L örnrczctct tcÍ|]clo Jn) ' . lsok. i l loszÉncs \t$vt l .
letek. amilrcn pl' az {4hajlaÍÍ befolíisoló nlctlin'

. ,4. szállílás csal jelenléklelen kockáz:rttxljÍr ncm úal: nrilrt a
tankhaiók esetében'

. 'A. tÚzila líJolísr a l.Íz \']!I :l levc8ó lisZlaságil nel]l !eszé.

. Á fafútés kéniioxid'és nebézfém.kibocsátása csckéI!'

. cornrérlc8c majdncm scn c8cs. blir nenr leliesen. n]i\'el
eló:íilitívíhoz segédenergiík is kcllenek'

Á Íatüze|ések hátnínyai

. sok bosszúságot oko'la! aZ a]ka|n]allln tiizelóberendezés
ós annak szakszenjtlen üzcmchctÓsc' I|yenkoí :lz e8észség'
rc ártalt]ras szcrr'cs vcgtíilelck lávozn{k a kén'lén!en keres7-.
tül abba a le\€!ióbe. anelyet mind1nnvixn beléle82tjnk'

. Á iahlrós - összchasonliNa a korszc szénlriLl|o8én.ttize.
lósckkc| - viszonvlag sok nilÍogÓn'oxidot. szén.nonoxidot.
poÍ és bamut bocsál ki'

A toYtábbi élettani je|lemzőkrő| röviden

Ha egy lát neln Rígnak ki' az elóbl}Utóbb ellral' Ány:lglit
a-z erdóbcn hagva lassan elkorhíd. nz a széndioxid.kóíl.ol'vA.

m.(ban ugl'rnarÍx rz erednón!'Íc \czel. nlinthl elnizelnék' .{
koÍhadjs na!}on less(l égósi l.ohxnlll. A fában tároh Co, csak
]kkoÍ ncnr s7lbxdu| |(l' l]J J iJt n'Eg|idik J lok( |cl.s ft,|bonr
hstól' tg\' köbméteÍ Ía kereken 230 kg lekötöÍ szenel laÍral.
naz' anliból kb.850 kg szón-dioxid keleúezhei A}áÍ e1rú7'elik
a fát. 'kár nen]. e légköÍ szón<lio\id'taíIxima léB'egében nen]
\'.il(C'zik' Á fosszilis nizeló3n\.egok clégetésénél mjis a hel.\'zet'
I\ nr illiókki1 ezelótt lekijtÓÍco' kcniI n.lpi1'nkbm a légkörbe'
^lt a szén<lio\jdot. ameh'e szón. a fóldgáZ. x fúróolaj \a8\'pl'
r benzjn elé8etésé\el x lc\cgóbe keÍÜl. !z ósid('kben szinÍén
xss7i i|iIó ncj\'ón\.ek. plrr ionok kiÍiÍfék eg' \.isszxtéÍ\.e x
l.li]zclés!'kÍe n]eg.ilhpithJtó. hog\_ a f. úi..lemeiódó n\'efs
x'lr!g' \égül is encrgi.ho.dozó. :rnleh bizo l)s menn\jség
ben nrindig Ícndclkczósrc .og jllni' Á ko.látozorÍ eneÍgia|oÍ
r:isok' lninÍ pl'.7 ol.i' r gjz' í szén elóbFuróbb kimenilnek.
dc:l fl ég akkor is nó|iés tefnrel(idnifog'

A 8áz. és a fatüze|és összehanon|ítása

]jnnek ! kéÍdésnek l feszegercsc Dóhánr é\\elezelóttnlég
Denl lett \.(' . idószcrú. ]\h .Zonbrn máÍ eg\'Íe i kjbb éÍde.
kes. nriut.iD x hrijzclósck liü|önböZó teílrl \ Íi nlpÍó] napra
csvre lloísabblln teÍjednek' A kót ti]Zclóxnfag közötd co'
eg\enéÍték nrintegy 5.0-j.Gszoros x földgi'i f1ln]zelés ia\áÍa
g/kNh'dimcnziórNl szíuloll'r. Á futijzelés elóo\,eil éÍtékchc
tehíl r gá2lroz viszonvir\x x Co''kibocsális is ked\,ezóbb. íg]'
kb' eg}ótödc'

osszeÍo?laláslll: cikkünk tl fítiizelés jelle8ét \'czc(tc cló.
annlk ícnrén}.óbcn. hogv íz elónYók miJtl fiJ máÍ cg!Íc c|
teriedtebbé. nrindinkább idósZerú\.é \,ilik' !'1|]anrennyi elón\'e
ellenére i flit minÍ üzcló.nvlgot.heínaliv lehe!óségnek kel1
rckinlcni.

AJába át 8zén (c) kóíoQásá
íatmosíé'a - Btdö - ht.mék - átmosíéÍa)

és a hanyag vi332.|oígetá5 kepcso|ata

Faá.yáo vissz.loí!álás

w ábn Íon&.: Plrf. D|' win*le| A,dri' - |a: Csodálios ||E|éria L kd1rc)

AGONAS PETEN
oli +Íd!náiil, í,gltltn dlgB1 Jó]dd
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