
d) Az emelt hőmérsékleten végzett, és a préscsatornában nyomófeszültség alatt 
tartott brikettek esetében megfelelő mértékű sűrűségnövekedést és kedvező 
fajlagos energiafelhasználását tapasztaltam (2. táblázat). 

2. táblázat 
Préselési mód: hideg eljárással melegítéssel 

préselés után Q Wfail. 9 Wfail. 
feszültségmentesítve 1,03 93,43 1,23 61,93 
feszültség alatt relaxáltatva 1,07 86,14 1,26 51,12 

Q sűrűség (g/cm3) 
Wfaji fajlagos energiafelhasználás (J/cm3) 

Az emelt hőmérsékletű eljárás a brikettált anyag szükséges méretű prés
csatornában tartásával kombinálva nemcsak a brikett sűrűségének növe
kedését, hanem a brikettálás fajlagos energiaigényének csökkenését is ered
ményezi. 

A FAHULLADÉK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁRÓL 
ARKADI SÁNDOR 

A hagyományos szerkezetű energiabő
ség boldog korszakának vége. Az el
múlt évtizedekben a fában is gazdag, 
fejlettebb tőkés országokban előtérbe 
került az erdőkből kikerülő anyag tel
jes hasznosításának kérdése. A fakiter
melés gépesítése mellett megoldást nyert 
az erdőművelés és fakitermelés korábbi 
hulladékanyagának gépesített összegyűj
tése, felaprítása, az apríték főleg ener
getikai célú hasznosítása. Ugyanúgy, 
megoldást nyert műszakilag a fafeldol
gozás során keletkező, jelentős hányadot 
képviselő fahulladék komplex hasznosí
tása, így kialakíthatók a hasznosításhoz 
szükséges technológiai rendszerek. 

Az ERFATERV mintegy húsz éve fog
lalkozik a faipar speciális igényeit ki
elégítő fahulladék tüzeléses rendszerek, 
kazánegységek kifejlesztésével, azok ter
vezésével, a beruházásuk vállalkozásban 
történő megvalósításával. Terveink alap
ján a fafeldolgozó és továbbfeldolgozó 
ágazatokban az elmúlt másfél évtized 
alatt mintegy 70 db fahulladék-tüzelé
ses kazánegység létesült. Amíg a fatü-
zeléses kazánok kifejlesztésében főként 
az ERFATERV tevékenykedett, a hason
ló rendeltetésű előtét-tüzelőberendezé
sek terén rajtunk kívül a Mátra—bük
ki EFAG és a Nagykunsági EFAG is je
lentős fejlesztőmunkát végzett. Utóbbi 
licencet is vásárolt a siker érdekében. 

A fűrészpor- és kéregbrikettálást illető
en szintén biztató eredményekről lehet 
számot adni. Az energiacélú aprítékter
melés lehetőségeinek kihasználásával 
szervezetten foglalkozik a FATEKO is, 
bár a társaság elsődlegesen az ipari cé
lú aprítéktermelés koordinálására léte
sült. 

A fahulladékok energetikai hasznosí
tásának ütemével mindezek ellenére 
nem lehetünk elégedettek. A VI. ötéves 
terv 175 000 tonnás aprítéktüzelési elő
irányzata ugyanis csak mintegy 40 000 
tonnában realizálódott és ma már egy
értelmű, hogy a VII. ötéves terv 1990-re 
szóló 500 000 tonnás célkitűzése sem tel
jesíthető. 

A gazdálkodás új alapokra helyezése, 
a kibontakozó reform minden bizony
nyal változásokat fog hozni ezen a té
ren is. A hatékonyabb, költségkímélőbb 
(takarékosabb) termelés igénye, a vál
tozatlanul fennálló energiaellátási gon
dok kényszerítő erővel fogják a figyel
met ismét, és remélhetőleg nem kam
pányszerűen, a fahulladékok energetikai 
hasznosítására irányítani. 

A lakosság egyedi fűtési rendszerei
ben számottevő növekedés a fahulladék 
(pl. energetikai apríték) felhasználás
ban nem várható. Figyelemmel kell len
nünk arra a helyzetre, hogy a ma kap
ható széntüzeléses kazánok nem a leg
alkalmasabbak a fatüzelésre. Azonos 



komfortosságot biztosító fatüzeléses 
rendszer — ha létezne — kétszer, há
romszor magasabb áron létesíthető. Ipa
ri méretű fatüzeléses rendszerek létesí
tését reálisabbnak ítélem. Megfelelő ár
politika és érdekeltségi rendszer esetén 
az aprítéktermelés helyétől gazdaságos 
szállítási távolságra telepített kazánok
kal jelentősen lehetne növelni a felhasz
nálás volumenét. 

Egy nagy fogyasztó esetén pl. 20 
t/óra gőztermelésű fatüzeléses erőművi 
kazán éves tüzelőanyag-szükséglete — 
a nedvességtartalomtól függően — 30— 
35 et energetikai apríték. Az ilyen kon
centrált nagy fogyasztó létesítésében 
az aprítéktermelő is érdekelt, s megfon
tolandó a beruházásban való részválla
lás mértéke és formája is. 

A FEHÉRFŰZ FELÚJÍTÁSA 

Jelics Pál 

A Dráva ártere ideális helye a fehérfűznek. Telepítését szorgalmazni kell, 
mert értékes puhafája a fafeldolgozó ipar keresett anyaga. 

Mint gyakorlatban működő erdésznek igen jó tapasztalataim vannak a fe
hérfűz felújításával kapcsolatban. Csaknem negyedszázada annak, hogy a fe
hérfűzzel foglalkozom és előttem is csaknem ennyi ideig Tölgyesi József ker. 
vez. erdész. 

Az első tapasztalataimat Drávasztára—Zaláta községek határában, helyileg 
,,Torokárok"-nak nevezett területen nyertem. Az itt állott erdő kitermelése 
tarvágással történt. Még a kitermelés előtt a törzseket minőségileg felülbírál
tuk és a jó alakúakat tartósan megjelöltük (melléje egy karó leütésével). 
Tarvágás után valamennyi tuskó elbírálás alá került. Három minőségi osz
tályt állítottunk fel: 
1. min. oszt. piros gesztű tuskó (ez a legjobb fatulajdonságú), 
2. min. oszt. fehér gesztű tuskó (ez még megfelelő minőségű), 
3. min. oszt. sárgás gesztű tuskó (ez a leggyengébb, de a legigénytelenebb fajta). 

A tuskók vágáslapjait a geszt színe alapján különböző élénk színű festékkel 
jelöltük meg. A felverődött tuskósarjakból a következő év tavaszán, a fa
gyok megszűnte után 40—50 cm hosszú, 0,5—1,0 cm vastag dugványok ki
termelésére került sor. Elsősorban a karózott tuskók közül a pirosas gesztűek 
sarjhajtásainak a letermelése történt. Ha ezekből a dugványszükségletet nem 
lehetett kielégíteni, kerültek sorra a fehér gesztű tuskók sarjhajtásai. Sárga 
gesztű tuskókról dugványtermelést csak akkor végeztünk, ha gyenge termő
helyen kellett erdősíteni. Ezeket a dugványokat a többitől elkülönítetten ke
zeltük. A letermelt dugványokat kézzel szúrtuk a talajba úgy, hogy mind
össze 3—4 cm-re állt ki a talajból. A dugványozás után a nyár derekáig 
(július) kifejlődött mintegy 50—100 cm hosszúságú hajtásokat egyeltük és a 
megmaradtaknái a korona fejlesztése érdekében a hajtások alsó 1/3-áról a 
leveleket kézzel eltávolítottuk. Itt ezt „horzsolás"-nak nevezik. Ezt követte 
a korona kialakítása a fölös, erősebb oldalhajtások ollóval, esetleg fűrésszel 
való eltávolítása útján. A nagyobb sebeket oltóviasszal kentük be. 

Az állományok további kezelése a megfelelő időben végzett nevelővágá
sokkal történt. A rudas korban előfordult, hogy árvíz esetén a fák erősen 
megdőltek. Ezeket vissza kellett állítanunk. A vágásérettségi koruk általában 
40—50 év. Ezek az állományok a túlzott vadlétszám okozta vadkárosítás (ké* 
reghántás) miatt sokat szenvednek és minőségileg romlanak. 


