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Tűzifa vagy apríték, önma-
gában vagy napkollektorral 
kombinálva – a fa mindig jó 
választás 

A fa hagyományokkal rendelkezı tüze-
lıanyag. Biztosan mondhatjuk, hogy a leg-
régibb energiahordozó, melyet az embe-
riség használ. Bár sokak számára még 
mindig ez a megszokott tüzelıanyag, má-
soknak már csak az emlékezetében él a fá-
radságos tüzelıanyag-elıkészítés és a füs-
tölgı tőzhelyek látványa. A fosszilis nyers-
anyagok végessége és az üvegházhatás 
növekedése azonban elgondolkodtatja az 
embereket a hagyományos tüzelıanyagok 
használatához való visszatérésen. Ma-
napság számos, aprítékkal, tőzifával és 
pellettel történı, kipróbált tüzeléstechnika 
létezik, melyek a fával való főtést ismét 
széles körben elterjedtté tették.  

A fa, mint tüzel ıanyag 

A fa energetikai használata mellett számos 
érv szól: 

� megújuló energiahordozó, és fenntart-
ható gazdálkodás mellett végtelenül ren-
delkezésre áll 

� emissziószegényen, gyakorlatilag kén 
kibocsátása nélkül ég, és a szén-dioxid-
mérlege is kiegyenlített 

� regionális szinten elérhetı, ezáltal csök-
kenti és lerövidíti a szállítási utakat, a szál-
lításkor és tároláskor történı esetleges ba-
lesetek nem károsítják a környezetet 
� használata csökkenti a fosszilis nyers-
anyagoktól való függıséget, növeli a régió 
gazdasági erejét és új bevételi forrást jelent 
a mezı- és erdıgazdaságnak 

A tőzifa 

A tőzifa klasszikus esetben főrész és 
fejsze segítségével készül. Többnyire olyan 
fáról van szó, amely a haszonfa-kitermelés 
során nem értékesíthetı részként keletke-
zik. A fát a megfelelı hosszúságúra főré-
szelik, végül felhasogatják, mivel a tőzi-
fának már a tárolás elıtt “kályhakésznek” 
kell lennie. A hasogatáskor keletkezı na-
gyobb felület gyorsabb száradást tesz 
lehetıvé. 

Természetesen csak kezeletlen fát sza-
bad elégetni. Festett vagy lakozott fa a kis 
készülékekben nem használható, mivel az 

Az apríték 

Az apríték aprítógép segítségével, szin-
tén hulladékfából és gyenge minıségő fá-
ból készül. Méretét tekintve a gyufanagy-
ságútól a cigarettásdoboz nagyságig ter-
jedhet. A főtıberendezésekben való prob-
lémamentes használat követelményei a 
lehetıség szerint egységes méret és az 
alacsony nedvességtartalom. Az alkalma-
zott tüzelési technikát is ezen  tulajdonsá-
gokhoz kell hozzáigazítani. Szennyezı-
déseket, mint pl. kı- és fémdarabok, ill. 
egyéb idegen eredető anyagok, az apríték 
nem tartalmazhat. 

Az emissziószegény égetés elıfeltétele 
ebben az esetben is az, hogy csak tiszta 
alapanyagot használjanak, vagyis az 
apríték ne legyen piszkos, korhadt, illetve 
rothadt vagy nagyon nedves. A kéreg túl 
magas aránya sem elınyös, mert növeli a 
hamu menynyiségét. A kezeletlen, kéreg 
nélküli fa használata esetén rendszerint 
csekély mennyiségő, 0,5-1%-nyi hamu 
keletkezik. 

A fa eltüzelése 

Az illékony alkotórészek magas ará-
nyából kifolyólag a fa optimális égéséhez 
relatíve nagy tőztérre van szükség. 

A fa eltüzelésének  három fázisa van: 

� az elsı fázisban, a szárításkor  a 
tőztérben lévı tüzelıanyagot kb. 150 °C- ra 
hevítik fel és kiszárítják. Ebben az esetben 
annál több energiát kell felhasználni, minél 
nagyobb a fa nedvességtartalma. A magas 
nedvességtartalom negatív hatással van a 
fa főtıértékére, és összességében az eltü-
zelésre is. 

� a második fázis, a pirolízis  során a fa 
éghetı gázzá alakul át; ez a folyamat 150-
600 °C- os hımérsékleten megy végbe. A 
faanyag kb. 85%-a éghetı gázokra bomlik, 
a maradékból faszén lesz. 

� a harmadik fázisban, az oxidáció
során a felszabadult gázok és a faszén 
500-1300 °C- os hımérsékleten reakcióba 
lépnek a légköri oxigénnel. 

Energia tehát csak a harmadik fá-
zisban, az oxidáció során termelıdik. A 
füstgázok csak ennek a fázisnak a befe-
jezıdése után adhatják le hıjüket a főtı-
vízbe, semmiképpen sem hamarabb, mert 
különben káros anyagok győlnek össze a 
levegıben. A tökéletes égéshez lehetıség 

szerint az éghetı gázok teljes oxidációjára 
van szükség. Ez megfelelı mennyiségő 
hozzáadott levegıt feltételez. Túl kevés le-
vegı oxigénhiányt okoz, ami elégtelen 
égéshez vezet. Túl sok levegı esetén az 
égés alacsonyabb hımérsékleten megy 
végbe, ami a káros emissziók növeke-
déséhez vezet. Ezen kívül nı a füstgáz-
veszteség, ami csökkenti a hatásfokot és 
növeli a tüzelıanyag-szükségletet. 

A fa főtıértéke nem annyira állandó, 
mint a fosszilis energiahordozóké (főtıolaj 
vagy földgáz), hanem függ a fa fajtájától és 
nedvességtartalmától is. 

 

A fa nedvességtartalmának döntı 
szerepe van az égetéskor. Minél magasabb 
a nedvességtartalom, annál alacsonyabb a 
tüzelıanyag főtıértéke. A legmagasabb 
nedvességtartalommal a frissen kitermelt fa 
rendelkezik, ez 40-60 százaléka az össz-
súlynak. Hasábfa égetése esetén minél 
szárazabb, legalább 1-2 évet jó levegıs, de 
nedvességtıl védett helyen tárolt fát kell 
felhasználni. A megfelelıen tárolt fának 1-2 
év után már csak kb. 20 százalék a ned-
vességtartalma.  

A fa égetésekor különbözı emissziók 
keletkeznek, melyeket elkerülhetetlenekre 
és elkerülhetıkre lehet felosztani. 

Elkerülhetetlen emissziók  elsısorban 
a vízgız, a szén-dioxid (CO2), nitrogén-
dioxid (NO2) és a hamurészecskék. 

A vízgız az égés során, a fa szára-
dásával és a fában lévı hidrogén oxidá-
ciójával keletkezik; negatív hatása a kör-
nyezetre azonban nincsen.  

A szén-dioxid a szén oxidációjakor ke-
letkezik, és bár önmagában nem mérgezı, 
nagymértékben hozzájárul az üvegház-
hatás növekedéséhez. A fa energetikai 
hasznosításával szinte teljesen zárt CO2-
körforgás során azonban nem kerül pót-
lólagos CO2 az atmoszférába. 

A nitrogén-oxidok többek közt a tüze-
lıanyagban található nitrogén oxidációjával 
keletkeznek. Mindazonáltal a kezeletlen fa 
nitrogéntartalma rendkívül csekély, ebbıl 
kifolyólag a fa égetése során keletkezı nit-
rogén-oxid emissziók menynyisége rend-
szerint alacsony. 

A keletkezı hamu a fa nem éghetı ré-
szeibıl áll, és részben a füstgázokkal 
együtt finom por formájában távozik.  Ezen 
emissziók ellen azonban többek közt pl. 
elektrofilter használatával lehet védekezni. 

Elkerülhet ı emissziók , mint a szén-
hidrogének, a szén-monoxid vagy a korom 
az égés tökéletlensége következtében ke-

égetés során egészségkárosító, vagy akár 
rákkeltı anyagok szabadulhatnak fel. 
Ezen kívül fontos, hogy a fa lehetıség 
szerint minél szárazabb legyen. 

Bizonyos fafajtáknak (pl. bükkfa,  
tölgyfa) nagyobb az energiasőrősége, 
mint a tőlevelőeknek (pl. lucfenyı, erdei 
fenyı). Ez hosszabb égési idıt, és ezáltal 
ritkább utántöltést jelent. A gyújtáshoz 
ezzel ellentétben a tőlevelőek alkalmasab-
bak, mert használatukkal lényegesen 
gyorsabban érhetı el a tiszta égéshez 
szükséges üzemeltetési hımérséklet. 
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C.A.R.M.E.N. – a megújuló 
nyersanyagok koordinációs 
központja 

� együttmőködés a tudomány, a gazda-
ság, a mezıgazdaság és a politika képvi-
selıivel 

� tanácsadás magánszemélyeknek és 
vállalkozásoknak 

� piaci elemzése készítése 

� biomassza projektek kezdeményezése, 
véleményezése és koordinálása 

� támogatásokkal kapcsolatos kérdések-
ben való segítségnyújtás 

� oktatási anyagok biomassza témakör-
ben 

� fórumok, szakmai kerekasztalbeszélge-
tések szervezése és lebonyolítása 

� elıadások Németországban, és Európa 
számos más országában 

� évkönyv a biomassza témakör jeles 
képviselıinek írásaival és cégjegyzékkel 

� nawaros®,havonta megjelenı szaklap a 
legaktuálisabb hírekkel 

� brosúrák a biomassza energetikai és 
ipari használatával kapcsolatosan 

� az Európai-regionális Biomassza Napok 
koordinálása 

� kiállítások szervezése 
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letkeznek, de az égés optimalizálásával mi-
nimálisra csökkenthetık. Az elmúlt 15 év-
ben a kazángyártók olyan nagy mértékő fej-
lesztéseket hajtottak végre ezen a téren, 
hogy a modern berendezéseket nem lehet 
összehasonlítani a nyolcvanas években 
gyártottakkal. 

A technika 

Aki fatüzeléső kazán mellett dönt, 
automata üzemő és kézi üzemő készülék 
között választhat. Amíg hasábfa tüzelés 
esetén a tüzelıanyagot manuálisan kell 
utántölteni, addig az aprítéktüzeléső kazán 
esetén a tüzelıanyag-adagolás automati-
kusan történik. 

Hasábfával való f őtés 

Minden kazán rendelkezik egy raktér-
rel, melybe a hasábok kézzel helyezhetık 
be. Egyes kazánokba méteres nagyságú 
hasábokat is lehet helyezni, míg másokba 
csak maximum 50 cm-es darabokat. Egy 
modern faelgázosító kazán töltıtere 4-8 
órás égési idıtartamot biztosít, hıleadástól 
függıen. Újratölteni csak ezután kell. 
Oldalsó és alsó égetéső kazánok esetén az 
utántöltés az üzemelés alatt is lehetséges. 

Alsó égetés esetén a tüzelıanyagnak 
csak egy kis része ég, méghozzá köz-
vetlenül a tőz felett elhelyezve. Az elé-
getetlen fa a töltıtérbıl automatikusan 
utántöltıdik. A keletkezı gázok ezután elı-
melegített másodlagos levegı hozzáadásá-
val a tőztérben égnek el, a füstgázok pedig 
a kéményen keresztül távoznak. 

 

Hasábfatüzelés ő kazán keresztmetszete 1  

Annak ellenére, hogy a legújabb 
készülékek részleges teljesítmény mellett is 
jó hatásfokot érnek el, mindenképpen 
célszerő összekapcsolni ıket egy me-
legvíztárolóval (pufferrel). Ezzel a megol-
dással a kazán üzemeltetése és a főtési 
rendszer tényleges hıszükséglete elvá-
lasztható egymástól. A kazán így 
túlnyomórészt maximális teljesítménnyel, 
és ezáltal alacsony emissziós értékekkel és 
magas hatásfokkal üzemeltethetı. Ezen 
kívül az utántöltési intervallumok is meg-
hosszabbíthatók. A puffert a kazángyártó 
utasításainak megfelelıen kell méretezni. 
Ajánlatos 50, de akár 100 liter/kWh 
névleges teljesítménnyel számolni. 

Aprítéktüzelés 

Az aprítéktüzeléső kazánok napjaink-
ban magas technikai színvonalat érnek el, 
és komfort tekintetében alig maradnak el az 
olaj- és gáztüzeléső készülékektıl.  Az ap-
ríték automatizáltan kerül a tőztérbe. Egy 
visszaégés elleni biztosíték, pl. egy zsilip 
megakadályozza, hogy a tőz visszajusson 
az aprítéktárolóba. A szükségletekhez iga-
zított tüzelıanyag utánpótlás és az auto-
matikusan szabályozott levegı-hozzáadás 
alacsony emissziójú és egyenletesen ma-
gas hatásfokú égést tesznek lehetıvé. 
Puffer ebben az esetben nem szükséges. A 
tüzelıanyag minıségét a kazán szükség-
leteihez kell igazítani, figyelembe véve a 
gyártó utasításait. 

Az aprítéktüzeléső kazánok automa-
tikus gyújtással és hamueltávolítással is 
felszerelhetık, de a kazán alkalmankénti 
tisztítása a magas hatásfok és az emisz-
sziók alacsony szinten tartás végett min-
denképpen szükséges. 

Automatizált aprítéktüzelés ő kazán 2   

Tippek a kézi üzemmódú tüze-
lıberendezésekhez: 

� csak kezeletlen fát (vagy fabrikettet) 
használjon 

� a fának száraznak kell lennie; egy-két 
éves száraz tárolás után a víztartalom 20 
százalékra csökken 

� a tőzifa hasogatását a tárolás elıtt kell 
végrehajtani 

� semmilyen körülmények között ne te-
gyen több fát a tőztérbe, mint amennyi a 
puffer felmelegítéséhez szükséges 

� a kazánnak és a kéménynek illeszked-
nie kell egymáshoz; ennek ellenırzését vé-
geztesse szakemberrel; egy új kazán be-
építése során lehetséges, hogy kémény-
rekonstrukció szükséges 

� csak megengedett tüzelıanyagokat 
szabad elégetni; szemét elégetése egy 
fatüzeléső berendezésben tilos, és lerövidíti 
a berendezés élettartamát 

� gyızıdjön meg rendszeresen a ké-
szülék szabályszerő mőködésérıl; meghi-
básodás esetén azonnal forduljon a kazán 
gyártójához vagy forgalmazójához 

 


