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A fanyesedék és a szőlővenyige energetikai célú hasznosítása

A növényi tüzelőanyagok kö-
zül az egyéni fűtés esetében a
„legnépszerűbb” a hasított tűzi-
fa, a kisebb, intézményi fűtések
esetében pedig a faapríték. A ki-

sebb-nagyobb kályha, kazán ellá-
tása legtöbbször szakaszosan, ké-
zi adagolással történik. A fapellet
tüzelése automatizált berende-
zésekben, költséges volta miatt

még nagyon ritka.
A kevésbé „elegáns” tüzelő-

anyagoknak (szőlő venyige, gyü-
mölcsfa nyesedék, vágástéri apa-
dék), különösen az automatizált
tüzelőberendezésben történő
felhasználása Magyarországon el-
enyésző. Ugyanakkor ezek a le-
hetséges felhasználókhoz nagyon
közel (szőlők, gyümölcsösök, te-
lepülés közeli fás területek,..),
jelentős mennyiségben „kelet-
keznek”. A kismértékű felhasz-
nálás okai: az „alapanyag” magas
nedvességtartalma miatt az aprí-
tott tüzelőanyag levegőztetett
tárolásának komoly a helyigénye,
továbbá az ilyen növényi anyagok
számára a biztonságos, automati-
zált tüzelőberendezések gyakor-
latilag még hiányoznak.

Ugyanakkor jelentős mennyi-
ségű fűtőanyagról lenne szó. A
szőlőben képződő venyige 1,5-
4,0 tonna/hektár körüli, míg Ma-
gyarországon szőlővenyige és
gyümölcsös nyesedék évente
600-700 ezer tonna. A 2500 2800
kis település környezetéből pe-
dig a fás területek tisztítása so-
rán településenként 10-20 tonna
ilyen tüzelőanyag közmunkával
nyugodtan betakarítható.

A sikeres felhasználáshoz
azonban egy összetett rendszer
több elemének kell „összehan-

goltan” működnie. A cikk arra
vállalkozott, hogy ugyan vázlato-
san, de módszeresen áttekintse a
címben szereplő növényi anya-
gok tüzelés útján történő ener-
getikai hasznosításának feltétel
rendszerét.

A nyesedék, venyige
begyűjtése, bálázása, aprítása

szállítása
Az ágak, gallyak, a gyümölcsös-

ben, venyige a szőlőben még
csak a tüzelőanyag elsődleges
„megjelenési formája”.

Egyik lehetőség, hogy egy mo-
bil, többnyire benzines aprítóval
már a helyszínen elkészítjük az
aprítékot (http://agapritok.hu/
letoltesek.php), és azt a végső
felhasználás közelébe szállítjuk
be, egy levegőztetett tároló tér-
be. A faaprítékra (szilárd bio-
massza fűtőanyag) van európai
szabvány: EN14961, és ennek
megfelelő minőségi előírások:
P16A, P16B, P31,5 és P45A. Az
ágak, gallyak összegyűjtése során
vigyázni kell, hogy a talaj ne ke-
rüljön a leendő tüzelőanyagba,
mert annak szilícium tartalma
kárt okozhat a kazánban. Ezért
legtisztábban kézi erővel lehet
mindezt begyűjteni.

A másik lehetőség, ha a terüle-
ten egy bálázóval szedjük azt
össze. A bálák könnyen szállítha-
tók, kisebb helyen tárolhatók.
Erre elég jó berendezéseket
gyártanak olasz cégek, amire pél-
da a CAEB cég Quickpower MP
400/S típusú gépe (http://www.
caebinternational.it/w/lang1/),
és a LERDA Sarmenti nyesedék-
bálázója (http://www.lerdaagri.
com/?lang=EN;).

A bálák, apríték tárolása
Akár bálázott formában, szecs-

kázott formában még inkább,
különösen a venyige, de más ág,
gally is, a faaprítékkal szemben,
nagyon könnyen felveszi a levegő
páratartalmát, így fedett körül-
mények között is nőhet a ned-
vességtartalma. Ezért ezek táro-
lása zárt szellőzőrendszerrel ellá-
tott helyiséget követel meg.
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Az automatizált adagolású fű-

tési rendszer tároló tartályába
úgy kerülhet az apríték, hogy egy
ember, legalább naponta feltölti
azt a távolabb levő nagyobb mé-
retű tároló helyiségből. „Elegán-
sabb” megoldás, ha csövön ke-
resztül pneumatikusan, vagy csi-
gás adagolóval történik a kazán
tartályának feltöltése.

Tüzelés útján történő
energetikai hasznosítás

lehetőségei
Legkönnyebben megvalósít-

ható a családi házak egyedi fűté-
se, ahol a kazán teljesítmény igé-
nye 20-30 kW. Itt is kiépítendő
egy kisebb, a nyesedék szaksze-
rű tárolására szolgáló helyiség.

Önkormányzati létesítmények
(irodák, iskola, egészségügyi
épület,..), mezőgazdasági üze-
mek (raktárak, istállók,..) kisebb
fűtőműveinél a központi fűtésre
és a használati melegvíz ellátásá-
ra kisebb hőközpontot (apríték
tároló épület, kazánház) kell lé-
tesíteni. Az ilyen fogyasztói kör
teljesítmény igénye 100 kW és
akár 1 MW közötti lehet. Ez a
rendszer egy vállalkozásnak fo-
lyamatos éves munkát (metszés,
ágak begyűjtése, aprítása, szak-
szerű évközi tárolása, hőközpont,
fűtőmű üzemeltetése,..), embe-
rek foglalkoztatását tudja bizto-
sítani.

Több családi ház együtesének,
valamint kis településen bérház
központi fűtésére, használati
melegvíz ellátására kialakítandó
hőközpontnak hasonló az infra-
struktúra igénye és az éves mű-
ködtetésnek a feltétel rendsze-
re, mint az önkormányzati épü-
letek esetében. Az ilyen rend-

szerek teljesítmény igénye 100-
200 kW közötti lehet. Erre, tő-
lünk nyugatabbra levő országok-
ban (Dánia, Ausztria,..) szép pél-
dákat lehet találni. Mind az ön-
kormányzati, mind pedig a ki-
sebb lakóközösségek esetében a
fűtéshez speciális, az adott tüze-
lő anyaghoz választott kazán
szükséges.

Magyarországon még futurisz-
tikusnak tűnnek a növényi szár-
maradványok nem csak égetés
útján történő energetikai hasz-
nosítás technológiái. Egyik lehe-
tőség az elgázosítás, amelynek
berendezései itthon is megvaló-
síthatók. Az elgázosítást végző
berendezéshez telepített gáztá-
rolóból egy gázmotor a helyi
elektromos energia ellátást tudja
biztosítani. A felhasználás szem-
pontjából még sokoldalúbb, ha a
fás anyagokból folyékony üzem-
anyagot sikerül előállítani egy kis
üzemben. Ezt telepített kis agg-
regátorokban elektromos energia
előállítására, de akár járművek
motorjaiban a helybeli közleke-
désben is fel lehet használni.

Magyarországi kazángyártók
berendezései

Jelenleg Magyarországon a kö-
vetkező kazángyártók ajánlják
berendezéseiket az ág, gally, ve-
nyige apríték szakaszos illetve
automatizált tüzelésére (lásd
táblázat). Hosszú időtartamú
(féléves) üzemi próba még
egyiknél sem történt a cikkben
szereplő tüzelőanyag fajtákra.

dr. Német Béla
ny. egyetemi docens

PTE TTK Fizikai Intézet
Pécs
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A biomassza energetikai célú
alkalmazásának egyik fontos
szempontja, hogy egy adott terü-
leten keletkezett erdőgazdasági
vagy mezőgazdasági mellékter-
mékeket, ill. hulladékot tudjuk
hasznosítani.

Ez gazdaságossági szempont-
ból rendkívül fontos, hiszen így
viszonylag kicsi szállítási költség
terheli a tüzelőanyag felhaszná-
lást.

A fától eltérő üzemanyagok
felhasználása során azonban szá-
mos technikai problémát kell
megoldani. A lágyszárú növé-
nyeknél a magas kálium és klór
tartalom miatt erős korrózióra
kell számítani, sok esetben a sa-
lakosodási hajlam is gondot okoz.

A közelmúltban cégünk be-
üzemelt egy berendezést, mely
egy kiemelt borvidéken, Villány
városában került beépítésre, ahol
igen nagy mennyiségben lehet
szőlővenyigére, mint üzem-
anyagra számítani. A szőlővenyi-
ge igen jó üzemanyagnak minő-
sült, mely a Guntamatic Power-
chip apríték- kazánban kiválóan
eltüzelhető.

A korróziós problémák ellen a
beépített rozsdamentes acél te-
szi a kazánt ellenállóvá. A moz-
górostélyos tűztér kialakítás a
megnövekedett hamutartalom
kezelését is problémamentessé
teszi, hiszen a venyige hamutar-
talma kb. 6-8-szorosa a fahamu-
nak.

Egyéb lágyszárú növények eltüzelé-
se esetén kétféle módon lehet a salako-
sodást elkerülni:

• mészhidrát kis mértékű hoz-
záadagolásával,

• alternatív üzemanyagok be-
állításával a kazán vezérlésén:

• pellet,
• apríték (fa),
• árpa,
• tritikálé
• miscanthus.

Szükség esetén egyéb paramé-
terek is állíthatók a kazánon.

A Villányban működő beren-
dezésünk kiválóan mutatja, hogy
a szőlővenyige eltüzelése ezen
berendezéssel problémamentes.

Több vizsgálatot végeztünk
egyéb üzemanyagok égetési le-
hetőségéről. Sikeres próbaége-
tést végeztünk arundo energia-
növénnyel és napraforgó pellet-
tel. Mindkét üzemanyag eseté-
ben a salakosodás elkerülése ér-
dekében mészhidrát hozzákeve-
rése szükséges (1-2%). Ez a vizs-
gált napraforgó pellet esetén a
pelletálás során hozzá lett kever-
ve.
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