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arányaira a piaci zavarok elkerülése ér-
dekében

9. Javaslatok a szükséges új kutatá-
sok és technikai fejlesztések megindítá-
sára Pl.: használt fa mennyiségének
meghatározása, kísérleti gyûjtõtelep
(faudvar) létrehozása

Vágásterületi melléktermék kötege-
lésének mûszaki és technológiai fejlesz-
tése

Erdészeti energetikai program kidol-
gozása

10. Jelenlegi jogszabályi háttér és ér-
tékelése

– Hazai szabályozás

– Nemzetközi, EU-szabályozás
– Egyéb bevonható források, támo-

gatások
11. Pénzügyi támogatási szabályozás

bõvítése, forrásbevonási lehetõségek
megteremtése, javaslatok a szükséges
törvényi és kormányzati szabályozás
módosítására és támogatási rend módo-
sítására, hogy a munkacsoport által el-
készített javaslatok eredményeként
mûködõképes projekt jöjjön létre.

C.) Közönségkapcsolati program
– Célcsoportok, célszemélyek meg-

határozása (politikusok, kormányzat;

civil szervezetek; társadalom; erdész-
társadalom) 

– Üzenetek megfogalmazása
– Eszközrendszer meghatározása,

mûködtetése
Az Intézkedési tervben megfogalma-

zott feladatok elfogadása után kerül
meghatározásra a szükséges határidõ és
a kidolgozásra vállalkozó szervezetek
és személyek felkérése.

Az Intézkedési terv tervezetét össze-
állította Ormos Balázs.

Az intézkedési terv ma is aktuá-
lis, megvalósításra vár!

Bajorországban a hetvenes évek óta
hangsúlyozzák a fa energetikai haszno-
sításának fontosságát és Weihen-
stephanban dolgoznak a kapcsolódó
gyakorlati kérdéseken.

Az Európai Unió elsõ agrárreformját
követõen a Bajor Mezõgazdasági Minisz-
térium kezdeményezésére megalapítot-
ták a C.A.R.M.E.N. e.V. (Centrales Agrar-
Rohstoff- Marketing- und Entwicklungs-
Netzwerk) közhasznú egyesületet.

Akkoriban két fatüzelésû fûtõmû
mûködött Bajorországban. Ma több
száz. Az egyesület (C.A.R.M.E.N.) min-
den, az állam által támogatott projekt-
ben szakmailag részt vesz. A fa energe-
tikai hasznosításának elõnyei olyannyi-
ra ismertek a tartományban, hogy a né-
met szövetségi támogatások több mint
50%-a éveken át Bajorországba került.

Az alábbiakban a fent említettek kö-
zül mutatunk be egy sikeresen
mûködõ, szövetkezeti tulajdonban lévõ
faapríték-fûtõmûvet. 

A hollfeldi biomassza-fûtõmû
A fûtõmû története

A fûtõmû története több mint négy
évre nyúlik vissza, amikor is a szomszé-
dos településen mûködõ biomassza-
fûtõmû sikerén felbuzdulva a hollfeldiek
is elhatározták, hogy néhány közintéz-
mény hõellátását biomassza hasznosítá-
sával oldják meg.

450 ha-os erdõterületével Hollfeld
városa a régió legnagyobb köztestületi
erdõtulajdonosa. Ezenkívül a Hollfeldi
Erdõtulajdonosok Társulása 1200 tag-
gal, a város 20 km-es körzetében, to-
vábbi 9500 hektárnyi tulajdonnal ren-

delkezik. Ilyen feltételek mellett garan-
tált a tüzelõanyag-ellátás.

A technika
A hollfeldi fûtõmû egy 1000 kW név-

leges teljesítményû biomassza-kazán-
nal rendelkezik. Csúcsigény, és a bio-
massza-kazán karbantartási munkálatai
idején a szomszédos iskolában találha-
tó 2x875 kW-os, fûtõolajjal mûködõ ka-
zán biztosítja az ellátás folyamatosságát.

A biomassza-kazán tüzelõanyag-
ellátása automatikus adagolással, beszál-
lító-toló szerkezet és keresztirányú szállí-
tócsiga segítségével történik; az égetés
lépcsõs elõtolórostélyos tüzelõberen-
dezésben megy végbe egy álló hõcserélõ
segítségével.

A füstgáztisztítást egy multiciklon –
mely centrifugális erõ segítségével

A fa energetikai hasznosítása bevételt
teremt a régióban

A bioenergia használata egy bajorországi példán keresztül

A fûtômû A tüzelôanyag-tároló
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csökkenti a rajta keresztülhaladó füst-
gáz portartalmát – végzi.

A szálló és rostélyos/szilárd hamut
konténerekben gyûjtik, kezelésérõl
szakszerûen gondoskodnak.

Tüzelõanyag
Kizárólag a régióból származó, az

erdõ- és tájgazdálkodás során kitermelt
faanyagot hasznosítanak (erdei válasz-
ték, kéreg, apríték, nyesedék). A be-
szállítás biztonságáról az erdõtulaj-
donosok aprítékkal gondoskodnak.

Üzemeltetõ és fogyasztók
A biomassza-fûtõmû  beruházója és

üzemeltetõje a Biomasse Heizanlage
Hollfeld GmbH, melynek tulajdonosai
Hollfeld város képviseletében álló sze-
mélyek, a Maschinenring Agrarservice
GmbH, a Maschinenring Fränkische
Schweiz és a Hollfeldi Erdõtulaj-
donosok Társulása. (Maschinenring –
MR: Mezõgazdasági Gépkör; mezõgaz-
dasági üzemek társulása mezõgazdasá-
gi gépek közös használatának céljá-
ból) 

A beruházási költségek egy részét a
tüzelõanyag-beszállítási jogok mezõ- és
erdõgazdálkodóknak történõ eladásá-
ból fedezték. Ezáltal õk nemcsak a
fûtõmû beszállítói, hanem tulajdonosai
is. Érdekképviseletüket az MR Agrarser-
vice GmbH látja el, amely felel a tulaj-
donosok befektetéseiért és védi érde-
keiket.

A fogyasztók között a helyi általános-
és középiskola, a városi csarnok, az
idõsek otthona, a városháza, a templom,
valamint privát fogyasztók találhatók;
éves összes hõszükségletük 4800 MWh.

A fûtõmû létrehozása a tervezéstõl
az üzembe helyezésig kb. négy évet
vett igénybe (2000-2004).

A fûtõmû elõnyei a régió számára
Az erdõgazdálkodásból származó un.

elõhasználati, kisméretû faanyag kiter-
melési és szállítási költségei teljesen
megtérülnek, és ezzel lehetõvé válik a vi-
déki munkahelyek megtartása, vagy lét-
rehozása a mezõ- és erdõgazdálkodás-
ban. A fûtõmû építését, üzemeltetését és
karbantartását túlnyomórészt helyi vállal-
kozások végzik. Ezzel az értékteremtés
nagy része a régióban marad.

Környezeti elõnyök
A növények fejlõdésük során szén-

dioxidot vesznek fel a levegõbõl. A bio-
massza energetikai hasznosításakor ez
a CO2-mennyiség szabadul fel; ezáltal a
megújuló nyersanyagok szén-dioxid
körforgása zárt folyamatot alkot.

(Ezzel ellentétben a fosszilis energia-
hordozók, mint az olaj vagy a földgáz
energetikai hasznosításakor korábbi
földtörténeti korokban tárolt szén-dioxid
szabadul fel, mely a mai atmoszférában
való CO2-felhalmozódáson keresztül az
üvegházhatás növekedéséhez vezet.)

További elõnyt jelent a biomassza szál-
lításának és tárolásának veszélytelensége.

A biomassza-fûtõmû üzemeltetésé-
vel éves szinten kb. 1400 tonnával ke-
vesebb fosszilis forrásból származó
szén-dioxid kerül a levegõbe, és kb.
500 000 liter fûtõolaj takarítható meg.

Technikai adatok
A biomassza-kazán teljesítménye:

1000 kW
A csúcsigény idején mûködõ kazá-

nok teljesítménye: 2x875 kW
Tüzelési technika: rostélyos tüzelõ-

berendezés
Füstgáztisztítás: multiciklon
Beszállító-toló szerkezet nagysága:

38 m2

Tároló: 750 m3

A berendezés üzembe helyezésének
költségei (kerekítve)

Biomassza-kazán és alkatrészei 
(szállítórendszer) 306 000 €
Hidraulika 96 000 €
Épület és a hozzá tartozó 
infrastruktúra 469 000 €
Távhõhálózat (fõhálózat) 309 000 €
A fogyasztóknál kiépített átadó 
állomások 116 000 €
Telek vételi ára 25 000 €
Tervezés 178 000 €
Összesen 1 499 000 €

Bajorország és az Európai Unió
összesen 436 000 €-val támogatta a pro-
jekt megvalósulását.

C.A.R.M.E.N. – a megújuló nyers-
anyagok koordinációs központja

– együttmûködés a tudomány, a gaz-
daság, a mezõgazdaság és a politika
képviselõivel

– tanácsadás magánszemélyeknek és
vállalkozásoknak

– piaci elemzés készítése
– biomassza-projektek kezdeménye-

zése, véleményezése és koordinálása
– támogatásokkal kapcsolatos kérdé-

sekben való segítségnyújtás
– oktatási anyagok biomassza téma-

körben
– fórumok, szakmai kerekasztal-

beszélgetések szervezése és lebonyolítása
– elõadások Németországban és Eu-

rópa számos más országában
– évkönyv a biomassza témakör jeles

képviselõinek írásaival és cégjegyzékkel
– nawaros®,havonta megjelenõ

szaklap a legaktuálisabb hírekkel
– brosúrák a biomassza energetikai

és ipari hasznosításával kapcsolatosan
– az európai-regionális Biomassza

Napok koordinálása

Schulgasse 18
D-94315 Straubing

Tel: +49 9421 960 300
Fax: +49 9421 960 333

E-Mail: contact@carmen-ev.de
URL: http://www.carmen-ev.de
Ref.: Karl Hanglberger progr. vez.
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A multiciklonA biomassza kazán


