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SZAKMAI FÓKUSZ – MEGÚJULÓ ENERGIA

A fosszilis energiahordozók készletei-
nek folyamatos csökkenése és elsõsor-
ban környezetünk védelme, a klímavál-
tozás megelõzése szempontjából folya-
matosan nõ a szerepe a megújuló ener-
giaforrásoknak. Hazánk témával való
elkötelezettségét három kormányzati
stratégia is aláhúzza: Megújuló Energia
– Magyarország Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-
2020-ig, Nemzeti Energiastratégia
2030-ig, Nemzeti Vidékstratégia. 

E stratégiák megfogalmazzák, hogy a
primer energia felhasználásában a mai
7%-ról 2030-ig 20%-ra kell emelni a meg-
újulók részarányát. A Vidékfejlesztési
Minisztérium szerint „a vidéki energia-
ellátás esetében a decentralizált, kisebb
kapacitású, helyi nyersanyagbázisra
épülõ és helyi igényeket kiszolgáló, kis
szállítási igényû biomassza-, illetve bio-
gáz-erõmûvek megvalósítását tartjuk
reálisan megvalósíthatónak és támogat-
hatónak.” A központi irányelvekkel
elvileg egyetértve, nem örülünk azon-
ban annak, hogy a biomassza és a bio-
energetika fogalmába beleértett fa-
anyagról általában említést sem tesz-
nek. A valóság pedig az, hogy a szilárd
biomasszaként nevesült energiaforrá-
sok 80-90%-a jelenleg faanyag, vagyis
dendromassza.

Bevezetés, biomassza, 
dendromassza fogalmai

Biomassza alatt a biológiai eredetû
szárazanyag-tömeget értjük, vagyis a
földön és vízben található élõ és nem-
rég elhalt szervezetek tömegét (növé-
nyek, állatok, gombák, mezõgazdasági
termékek, hulladékok, kommunális
hulladékok). Magyarország biomassza-
tömegét 350-360 millió tonnára becsü-
lik, ezen belül az évente megújuló nö-
vényi biomassza pedig 105-110 millió
tonna. A dendromassza a biomasszán
belül a fás szárú növények (fák, cser-
jék) szárazanyag-tömegét értjük (éves
szinten a megújuló mennyiséget 6-6,5
millió tonnára becsülhetjük, mivel az

erdeink 2011. évi folyó növedéke 13,1
millió m3 volt). E területen döntõ sze-
repet játszanak erdeink és az energeti-
kai ültetvények.

NymE Faipari Mérnöki Karán folyó
kutatások keretében vizsgáljuk a hosz-
szabb távon rendelkezésre álló dendro-
masszabázis (erdõk, ültetvények) kapa-
citását, a faenergetikai potenciáljukat,
feltárjuk az energiahozamot befolyáso-
ló tényezõket és a környezetvédelmi
összefüggéseket, valamint meghatároz-
zuk az energetikai hasznosítás optimá-
lis módjait. Alapvetõ célunk a faenerge-
tika hatékonyságnövelésének szakmai-
tudományos megalapozása. A jelen ta-
nulmányban bemutatjuk a faenergetika
fontosabb összetevõit. Szeretnénk arra
is rámutatni, hogy az ipari felhasználás-
ra alkalmas faanyagok elégetése nem-
zetgazdasági vétek, mivel a fa mint meg-
újuló nyersanyag sokkal nagyobb sze-
repet kellene, hogy kapjon a fosszilis
nyersanyagok kiváltásában a különbö-
zõ termékek elõállításakor és az építé-
szetben.

A kitermelhetõ tûzifa
A korábbiakban megemlítettük, hogy a
megújuló energiaforrások ma a primer
energia felhasználásának mintegy 7%-át
adják. A sok pozitív erõfeszítés és kutatás
ellenére ma még ennek 75-80%-át a bio-
massza-felhasználás teszi ki. A biomassza-
felhasználáson belül a dendromassza,
vagyis a faanyag részesedése szintén 80%
körüli. Így a faanyag részesedése az
összes energiafelhasználásban 4,2-4,5%.

Ma a faenergia-források 4 csoportba
sorolhatóak:

• szabvány tûzifa,
• erdei apadék (vágástéri hulladék,

tisztítási, gyérítési anyagok, kéreg,
tuskó, ágfa),

• fafeldolgozási hulladékok (másod
nyersanyagok), elhasznált fater-
mékek („altholz”),

• energetikai faültetvények.
Magyarországon ma a vizsgálataink

szerint 9-10 millió m3 faanyag lenne ki-
termelhetõ az erdõk állapota és korosz-
tály viszonyai alapján (a teljes 13,1 millió
m3 folyó növedék védelmi és egyéb
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Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 6. szám (2013. június)174

okokból nem termelhetõ ki). A 2011 évi
konkrét adatok szerint a teljes (bruttó)
fakitermelés 8,1 millió m3 volt, amelybõl
6,9 millió m3 került kiszállításra, felhasz-
nálásra. Ez azt jelenti, hogy 1,2 millió m3

apadék (ágfa, vékonyfa, stb.) maradt az
erdõn felhasználás nélkül, ez pedig a
bruttó fakitermelés 13,98%-a volt.

Az apadék vonatkozásában az elmúlt
6-7 évben indult meg egy pozitív válto-
zás, melynek hatására a korábbi 18-23%-
os mennyiség 13-15%-ra csökkent. A nö-
vekedõ teljes bruttó kitermelésen belül az
apadék abszolút mennyiségében enyhe
csökkenõ trend érzékelhetõ, s ugyanígy
az ipari fa kitermelés sem csökkent nagy
mértékben. A bruttó kitemelés növekedé-
sébõl és a csökkenõ apadék-hányadból
származó faanyag tehát valószínûleg fõ-
leg tûzifaként jelent meg a piacon.

A fakitermelésen belül a szabványos
tûzifa mennyisége 3,6 millió m3 volt, ez
pedig a nettó fakitermelés 56,6%-ának fe-
lel meg. Érdekesség képen megemlítjük,
hogy az európai fakitermelésben 13-14%,
a teljes Földünkre vonatkozó adatok sze-
rint pedig 53% a tûzifa részaránya. Euró-
pában belül a jelentõs különbség azzal áll
összefüggésben, hogy a magyar erdõk
87%-a lombos fafajú, európai szinten pe-
dig 40% körüli a lombosok aránya.

A szabvány tûzifa általában két for-
mában kerül értékesítésre:

• Sarangolt tûzifaként (1. kép).
Megemlítjük, hogy a faanyag

számbavétele körül nagy pontat-
lanságok lehetnek az ûrméter tö-
mör m3-re való átszámításában. E
területen az FMK Innovációs Köz-
pontja olyan fotóanalitikus mód-
szert fejlesztett ki, amely lehetõvé
teszi a pontosabb számbavételt és
az adatok tárolását. 

• Hasított, egységrakatolt (kásztá-
zott) tûzifa (2. kép). E választék
hazai és export vonatkozásban is
egyre jelentõsebb. A hasított tûzifa
elõnye még, hogy szellõs tárolás
esetén 3-4 hónap alatt elveszti a
nedvességtartalmát (sarangolt tû-
zifa esetén 2 év tárolás szükséges).

A fenti adatok jól érzékeltetik, hogy a
faipart érzékenyen érintõ gazdasági vál-
ság, és a tûzifa iránt megnõtt kereslet ha-
tására az elmúlt 10 évben szinte folyama-
tosan nõtt a kitermelt tûzifa mennyisége.
(A kimutatott 2007-2008-as csökkenés is
inkább csak a mintavételezés, a becslés
bizonytalanságából ered.) (2. ábra)

Az utóbbi években erõs vitát kavart az
erõmûvek tûzifa ellátása. Sajnos egy hely-
telen döntés miatt igen nagy mennyiségû
(több millió m3) viszonylag jó minõségû
ipari fa is elégetésre került (pl. kazincbar-
cikai erõmû). Egyre jelentõsebb az ener-
getikai faanyagok apríték formájában tör-
ténõ forgalmazása. Itt kell megemlíteni,
hogy a tûzifa mellett fontos forrás lehet az
aprított kéreg- és háncshulladék is.

Az erdei apadékként nyilvántartott er-
dõn maradó faanyag jelentõs mennyisé-
ge begyûjthetõ lenne energetikai célra.
Becsléseink szerint a bruttó fakitermelés
10%-a kerülhetne összegyûjtésre, aprí-
tásra, felhasználásra. E területen jelenleg
folynak a technológiai fejlesztések.

Összefoglalva a jelenlegi fakiterme-
lési lehetõségeket:

• szabvány tûzifából a közeljövõ-
ben 3,5-3,8 millió m3,

• erdei apadékból 700-800 ezer m3

használható fel energetikai célokra.

Megjegyezzük, hogy az apadék be-
gyûjtésére jelentõs szervezési és fejlesz-
tési munkát kell végezni.

Energetikai faültetvények
Az energetikai faültetvények létesítése
terén jelentõs kutatási (ERTI, NymE) és
gyakorlati munka folyik. Az ERTI kuta-
tásai szerint az ültetvények létesítésénél
sarjasztatásos technológiával a nemes-
nyár-ültetvények jöhetnek számításba,
2-3 éves vágásfordulóval. Megjegyez-
zük, hogy bizonyos termõhelyi viszo-
nyok között az akác-, fûz-, császárfa- és
pusztaszil-ültetvények is létesíthetõk.
Ezen ültetvényekrõl a termõhelytõl füg-
gõen évente 20-40 m3/ha faanyag nyer-
hetõ. 20 éves távlatban megfelelõ finan-
szírozás esetén 50 ezer ha ültetvény léte-
sítésére nyílhat lehetõség. Ez azt jelenti,
hogy hosszabb távon évi 1,5 millió m3

körüli energetikai faanyag keletkezik.

Fafeldolgozási eselékek
Örömmel szólhatunk arról, hogy igen
jelentõs a fejlõdés a faipari eselé-
kek/melléktermékek hasznosítása terü-
letén. Ma már joggal nevezhetjük a fû-
rész- és csiszolatport, a gyaluforgácsot
és a darabos eselékeket másod-nyersa-
nyagoknak. Becsléseink szerint évi 3
millió m3 ipari fa felhasználása mellett
közel 2 millió m3 (1 millió tonna) másod-
nyersanyag keletkezik. Jelenleg a fû-
részpor és darabos eselék keresett alap-
anyag a forgácslemez- és pellett-gyár-
tásban egyaránt. 2011-ben az energeti-
kai fatermékek kereskedelmi forgalma
meghaladta a 100 ezer m3-t. A faipari
üzemek energiaellátásában a gyengébb
minõségû melléktermékek (kéreg, csi-
szolatpor) is kezdenek fokozottabb sze-
repet játszani.

Magyarországon néhány termék ki-
vételével (pl. rakodólap) megoldatlan
az elhasznált fatermékek újrahasznosí-
tása. Hosszabb távon az e területen
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1. kép Sarangolt tûzifa erdei környezetben

2. kép. A hasított tûzifa az elmúlt években
keresett termékké vált

2. ábra
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képzõdõ évi 0,5-0,7 millió m3 faanyag-
gal is számolhatunk. Becsléseink sze-
rint a faeselék és a használt termék 50-
50%-a használható fel ipari és energeti-
kai célokra. Ez azt jelenti, hogy 1,3 mil-
lió m3 (0,65 millió t) energetikai fafor-
rással számolhatunk e területrõl.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy
hosszabb távon évente 7-7,5 millió m3, kb.
3,5 millió t faanyag biztosítható energeti-
kai célokra, ami jelentõsen hozzájárulhat
a megújuló energiaforrások terén vállalt
kötelezettségeink teljesítéséhez.

A biomassza-felhasználást a jelenlegi
40,7 PJ értékrõl 2020-ra 60,9 PJ értékre
szeretnénk felemelni a Megújuló Ener-
gia Hasznosítási Cselekvési Terv alap-
ján. Így tudnánk elérni a vállalt 14,6%
megújuló részarányt.

A faenergetikának ma kimagasló
szerepe van a lakossági hõellátásban is
(40-45%), örömünkre szolgál, hogy
egyre több falu, település létesít közös,
ún. falu fûtõmûveket a fosszilis energia-
források kiváltására.

A jelenlegi árak alapján a végzett
elemzéseink (Varga M., Németh G.)
szerint ez teljesen indokolt, mivel a kü-
lönbözõ energiahordozók fajlagos ára a
következõ (Ft/MJ): tûzifa 1,5-1,9; erõ-

mûvi apríték 0,8-1,1; fabrikett 2,2-3,5;
fapellett 2,6-4,5; barnaszén 1,9-2,3;
földgáz ~3,8; benzin, gázolaj 13-14.
Ezen számok kiválóan érzékeltetik a fa-
tüzelés jelenlegi gazdasági elõnyét.

A faenergetika minõségi fej-
lesztése

Sajnálatos, hogy rendkívül alacsony a
felhasználás hatékonysága. Itt elsõsor-
ban a faanyag nedvességtartalmára és
kezelésére gondolunk. Közismert, hogy
a nedves faanyag esetében energiát kell
fordítani a víz elpárologtatására (2257
KJ/kg) és ez azt jelenti, hogy 40% nettó
nedvességtartalom fölött a fatüzelés
már gazdaságtalan. Fontos feladat a
megfelelõ, olcsó szárítási, tárolási mód-
szerek kidolgozása a különbözõ ké-
szültségi fokú faenergetikai termékek-
re. Ugyancsak nagy figyelem fordítandó
a kéreghányad és a tiszta tárolás kérdé-
seire. A faapríték-halmazok igen jelen-
tõsen szennyezettek szilíciumtartalmú
szennyezõdésekkel (pl. homok, föld),
ez pedig gondot okoz a tüzelõberende-
zések üzemeltetésekor. Fontos lenne
korszerûen gépesített tûzifa felkészítõ
telepeket létesíteni megfelelõ szárítóbe-
rendezésekkel is ellátva.

A Faipari Mérnöki Kar által végzett
jelenlegi kutatások feltárják a különbö-
zõ kéreg- és farészek fûtõértékét, vizs-
gálják a kéreghányad szerepét, a hamu-
tartalom összetevõit, mennyiségét. Új
eljárások kidolgozására törekszenek, az
energetikai faanyagok olcsó szárítására
és fafaj-, választékcentrikusan vizsgál-
ják a magasabb készültségi fokú ener-
getikai termékek (pellett, brikett) elõál-
lításának mûszaki-ökonómiai kérdéseit.

Befejezésül szabad legyen még egy
mondatot megfogalmazni: a faenergeti-
ka hasznos lehetõség, de az emberiség
hosszú távú energiaellátását elsõsorban
a napenergia közvetlenebb és hatéko-
nyabb felhasználása oldhatja meg. A ne-
mes szépségû, kiváló mûszaki tulajdon-
ságokkal rendelkezõ, újratermelhetõ fa-
anyagot elsõsorban ipari célokra kell fo-
kozottabb mértékben felhasználni. A
fenti adatok is jól tükrözik, hogy ha az
összes rendelkezésünkre álló faanyagot
energetikai célra használnák, akkor sem
tudnánk faenergiából biztosítani, csak 8-
9%-át az ország igényeinek.

A publikáció a „Környezettudatos,
energiahatékony épület” címû TÁMOP
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068 számú
projekt támogatásával valósult meg. 
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Ünnepélyes keretek között, 2013. ápri-
lis 9-én került sor az EGERERDÕ Erdé-
szeti Zrt. beruházásában megvalósult,
az észak-magyarországi régióban elsõ-
nek tekinthetõ Tûzifa udvar átadására.
A fejlesztések a társaság Eger-Felné-
meti telephelyén valósultak meg.

A tûzifa udvar újszerûsége termékvá-
lasztékában rejlik, hiszen itt egy helyen
megtalálható és megvásárolható az er-

dei fás szárú biomasszából elõállított
szinte valamennyi energetikai választék
a hengeres tûzifától, a darabolt-hasított
tûzifán, a faaprítékon, és a fabriketten
át a fapelletig. 

A társaság 2011-ben döntött úgy – ér-
zékelve a tûzifa piacán mutatkozó át-
strukturálódást – hogy a lakossági, közü-
leti és viszonteladói igények minél maga-
sabb színvonalon történõ kiszolgálása ér-
dekében megvalósítja ezt a fejlesztést.

A beruházás so-
rán elsõ ütemben
kialakításra került
egy közel 300 m2

alapterületû aprí-
téktároló szín, mely
mintegy 200 tonna
faapríték befoga-
dására és tárolására
alkalmas. Ez a táro-
lókapacitás hamar
szûkösnek bizo-
nyult, ezért 2012-
ben megépítésre
került a második,
700 m2 alapterüle-

tû, mintegy 1000 tonna apríték tárolására
alkalmas fedett szín is. Az építkezésekkel
egy idõben megvalósult a telep térburko-
lása, csapadékvíz-elvezetése is 3500 m2-
es térrészen, ezzel biztosítva a megfelelõ,
idõjárástól független környezetet az itt
folyó munkák számára.

Az építés jellegû projektelemek mellé
eszközbeszerzések is párosultak. Ezek
közül ki kell emelni a JENZ típusú mobil
aprítógépet, mellyel éves közel 30 000
tonna faaprítékot tud elõállítani a társaság.
A telepen belüli anyagmozgatás céljából
beszerzésre került egy MERLO MULTI-
FARMER típusú teleszkópos homlokrako-
dó is. A darabolt-hasított tûzifa-igények ki-
szolgálására elsõ ütemben egy POSCH
S350 típusú, majd ezt követõen egy BIN-
DENBERGER 520E típusú daraboló-hasító
gép állt mûködésbe.

A vevõi igények teljes körû kiszolgá-
lása érdekében telepítésre került egy
hídmérleg is, a hozzá tartozó informati-
kai rendszerrel együtt. A késõbbiekben
lehetõség lesz a telephely további bõví-
tésére és fejlesztésére is.

Forrás: Vígh Ilona, Egererdõ Zrt.

Tûzifa udvar avatás az EGERERDÕ Zrt.-nél

POSCH S350 típusú daraboló-hasító gép


