
1,— Ft/kg fűtési költség alá is tudtunk menni. További érezhető javulás az 
említett ágazatban, hogy a berendezéseink nem az elhasznált meleg levegőt, 
hanem friss, tiszta levegőt juttatnak a nevelő épületekbe, s ez állategészség
ügyi szempontból jelentős. 

A berendezések megbízhatóságát jellemzi, hogy az 1984—85-ös évi, igen 
hideg időben (—20, —28 °C) is kiállták a próbát. Növényházak fűtésénél 
(üveg vagy fóliaborításos) 60—80%-os költségmegtakarítás jelentkezett az olaj
tüzeléshez viszonyítva. Érdekesen jelentős eredményt értünk el a szárítók ese
tében. Dohány szárításnál az 1 kg dohány leszárításához 10—12 Ft értékű 
olaj kellett, míg az előtéttüzelővel történő szárítás költsége 1,00—2,00 Ft kö
zött realizálódott, jelentős minőség javulás mellett. A z egyéb fűtési helye
ken (pl.: lakóház, műhelycsarnok, középület stb.) az eredmény: 40—60% 
költségmegtakarítás. 

A Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságban tovább folyik a f e j 
lesztő munka az energiahasznosítási program keretében. A növekvő igények
nek megfelelően, mikroprocesszor vezérlésű energetikai berendezéseket fe j 
lesztünk, valamint dolgozunk az aprítéktermelés géprendszerének kiszélesí
tésén. 

BÚZÁS IMRE — SZAJKÓ SÁNDOR 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS KORSZERŰSÍTÉSE 
AZ ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁGOKBAN 

A z erdő- és fafeldolgozó gazdaságok a hagyományosnak tekinthető termelési 
profiljuk közepette szükségszerűen jelentős mennyiségű energiahordozót állíta
nak elő. A termelt energiahordozó energia egyenértéke többszöröse a felhasznált 
energiának. 

A Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság esetében ez a viszony az 1. áb
rán látható. 
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1. ábra. Energiatermelés és -fogyasztás aránya (PJ/PJ) 



A népgazdaság energiapolitikai érdekeit az erdő- és fafeldolgozó gazdasá
gokban tehát nem elsősorban az energiafelhasználás minden áron való csök
kentésével, vagy szintentartásával lehet szolgálni, hanem 

— a főtermékre jutó fajlagos energiafelhasználás csökkentésével, ill. 
— növekvő főtermék kihozatal mellett több energia egyenérték termelésé

vel, egységnyi főtermékre vonatkoztatva. 
Ágazatunk energetikusainak tehát e két témakör realizálására kell megfe

lelő stratégiát kidolgozni. A korszerű energiagazdálkodás keretei között a kö
vetkező stratégiák választhatók, vagy kombinálhatók: 

— energiatakarékosság, kihasználva az összes fogyasztás csökkentési lehe
tőséget, beleértve még a helyiség hőmérséklet drasztikus csökkentését is; 

— helyettesítések, amelyek nem csak az energiahordozók, hanem az anya
gok és technológiák kiváltását is tartalmazzák; 

— tárolás, amely rövid távon az áremelkedések ellen is segít, de elsősor
ban a kiesések ellen hasznos, bár technológiai korlátok miatt csak né
hány energiahordozónál jöhet szóba. 

A z energia racionalizálásoknál — amely alatt nem feltétlenül beruházáso
kat értünk — főleg azokra a területekre kell figyelemmel lenni, amelyek 
legjelentősebbek az energiamérleg felhasználás rovataiban. A z erdőgazdálko
dás vonatkozásában ilyen a szállítás, üzemanyag felhasználása, a feldolgozás 
villamos és hőenergia vonzata és a fűtés. 

Vállalataink nyilvánvalóan nyereségérdékeltségűek, ezért a korszerű ener
giagazdálkodás megköveteli az energetikusoktól az energiafelhasználás költ
ségoptimalizálását. A legjobb energetikai megoldás kiválasztásához egyszerű 
hierarchikus rendszer használható, amelyet a 2. ábrán mutatunk be. A költ
ségoptimalizálásnak négy fő területe van: 

1. A z energiahordozó optimalizálása szerződéses viszonyban 
— a villamos teljesítmény megfelelő lekötésével teljesítménydíj-konden

zátorok alkalmazásával teljesítmény-tényező felár csökkentése; 
— üzemanyag időszakos tárolása (saját kút). 

2. A technológia változtatása nélkül adott energiafelhasználás optimalizálása 
— szükségtelen fogyasztás csökkentésével (üresjárat, kikapcsolás stb.); 

— a berendezések javításával, karbantartásával, beállításával. 
3. A technológiai folyamat kiegészítése a hulladékenergia hasznosításával 

— hasznosítás saját folyamatban (fűrészáru szárítás fahulladék tüzeléssel); 
— hasznosítás más folyamatban (vízmelegítés hulladékhővel, hulladék-

hő hőszivattyús hasznosítása stb.). 
4. Új technológia alkalmazása (pl. duzzasztatt fogazató fűrészlapok alkal

mazásával kisebb energiaigény). 
Néhány lehetőség, melyeket az energetikusok feladatul tűzhetnek ki: 
— fűtőenergia takarítható meg megszakításos üzemeltetéssel; 
— hőenergia nyerhető vissza füstgázból; 
— energetikai hatásfok javítása, pl. hagyományos szilárd tüzelésről aprí

ték tüzelésre való átállással; 
—• ha a szállítási módokban választási lehetőség van, a vasúti szállítás ener

giatakarékosabb a közúti szállításnál; 
— a szállító járművek diagnosztikai beállításával, gépjármű elektronika al

kalmazásával üzemeanyag takarítható meg. 
Energiaracionalizálási lehetőségek az energiatermelés és -szállítás területén: 
— termelési és szálítási veszteségek csökkentése, 
— tüzelőolaj helyettesítése aprítékkal, 

— hulladék energetikai hasznosítása (értékesítés, brikettálás), 
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3. ábra. Aprítékjellemzők az olajhelyet
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— hőszállító rendszerek karbantartása, 
-— szivárgási veszteségek kiküszöbölése. 
A népgazdaság energiapolitikájában az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok

ban fontosabb szerep jut az energiahordozó termelésre. 
A fa alapú tüzelőanyagok szélesebb körű felhasználásának lehetőségeit nap

jainkban már nem csak az erdőben gazdag országokban tanulmányozzák és 
hasznosítják. 

Energetikai célra kizárólag az iparilag nem használható faféleségek, fa
hulladékok használhatók fel. A fahulladék hasznosításában az utóbbi évek
ben jelentős előrelépés tapasztalható. A kutatások és a gyakorlati megvalósí
tások egyértelművé tették, hogy a fa energetikai hasznosítása darabolt, ap-



rított formában a leggazdaságosabb. Aprítékként a rőzse, a gally és korona
rész is elégethető. A z apríték előállítására már sikeresen alkalmazhatók a mo
bil aprítógépek. 

A z aprítási célszerűség a tüzelőberendezésekre is visszahatott: — az aprí
ték előnyeit hasznosító berendezéseket kellene kifejleszteni, gyártani. Ennek 
előnye a következő: 

— az apríték viszonylag azonos alakja és jó kezelhetősége folytán olcsó 
tüzelőberendezés is alkalmas automatikus betöltésre; 

— folyamatos terheléshez igazodó, adagolt tüzelőanyagtöltés alakítható ki, 
elkerülhető az izzás, a kémény elkormozódás, meghatározott szennyező ki
bocsátás tartható be, hőtároló fölösleges; 

— nagy fajlagos felülete folyamán tökéletes égést tesz lehetővé, amely jó 
hatásfokú hőhasznosítást eredményez; 

— nagyobb nedvességtartalom engedhető meg, mint a hasáb tűzifánál. A z 
apríték szárítás nélkül is eltüzelhető, de tanácsos a jobb hőhasznosítás ér
dekében a természetes szárítás, amely ugyancsak az aprítéknál hajtható 
végre leggazdaságosabban. 

A z apríték jellemzőit olajegyenértékre számított szükséglet helyettesítése
kor a víztartalom függvényében a 3. ábra mutatja. A fűtőérték a víztarta
lommal lineárisan csökken. Ezzel szemben a víztartalom növekedésével a 
helyettesítő anyag iránti igény mind annak tömegét, mind pedig térfogatát 
illetően exponenciálisan megnő. 

Említést teszünk még a fafeldolgozási hulladék —• a kéreg és a fűrészpor 
— brikettálásáról, mint az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok új energiahor
dozó termelési lehetőségéről. 

TÖRÖK LÁSZLÓ 

FAIPARI HULLADÉKHASZNOSÍTÁS A NAGYKUNSÁGI EFAG-BAN 

A z erdészeti jellegű faapríték-hasznosítás kérdésein túlmenően jelentkezett 
a faiparban keletkező hulladék és fűrészpor energetikai célú hasznosítása a 
Nagykunsági EFAG-ban is. 

A fűrészpor hasznosítása hosszú évtizedeken keresztül, századunk első fe
lében hazánkban megoldott probléma volt. Majdnem minden magyar fűrész
üzem elektromos energia előállítására hasznosította és ha másra nem is, de 
saját elektromos igényeinek kielégítésére. A század közepén a legtöbb fűrész
üzem ezt a tevékenységet abbahagyta, és a keletkező fűrészpor rengeteg gon
dot, problémát okozott, súlyos teherként jelentkezett fűrészüzemeinkben. 

Erdőgazdaságunk a fűrészpor és faipari hulladék értékesítése érdekében a 
nagykőrösi fafeldolgozó üzem rekonstrukcióját úgy oldotta meg, hogy a ke
letkező fűrészporból el tudja látni saját technológiai és egyéb irányú hőigé
nyét. A z ezen felül keletkező fűrészpor teljes elégetése révén előállított több
let gőzt kellett értékesítenünk. 

Szeretném megjegyezni, hogy évente mintegy 30 000 tonna gőz termelésé
hez nyújt lehetőséget a fűrészpor eltüzelése Nagykőrösön, ebből mintegy 
20 000 tonnát hasznosít a gazdaság saját céljaira (szárító berendezések fűté
se, melegvíz szolgáltatás és télen fűtés), és mintegy 10 000 tonnát értékesít 
a szomszédos konzervgyár technológiai berendezései fűtésére. Meg kell azon
ban jegyeznem, hogy ritka szerencsés adottság egy fűrészüzemnél ez a lehe
tőség. Igen sok fürészüzem van az országban és az erdőgazdaságunk kezelésé
ben is, melynél ez az út járhatatlan. 


