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„Napenergia-raktár“ 
a biomassza hasznosítása a távh ıszolgáltatásban 
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“Újranövő nyersanya-
gok – megújulók és gaz-
daságosak” 

Bár az erdıkben és a földe-
ken óriási tartalékok szunnyad-
nak, alig valaki hasznosítja ıket. 
Pedig az erdıgazdálkodás során 
kitermelt fában, illetve a keletkezı 
hulladékban olyan mennyiségő 
energia rejtızik, mely számos 
háztartás egész éves hıigényét 
fedezheti. 

A tartalékokat tehát haszno-
sítani kell, többek között azért, 
mert a fa energetikai hasznosí-
tása szinte teljesen szén-dioxid 
semleges. Az légkörbıl felvett 
szén-dioxid (CO2) a napenergia 
segítségével megkötıdik a növé-
nyekben, és az energetikai hasz-
nosításkor (égetéskor) CO2 for-
májában ismét felszabadul. 

Másképpen mőködik ez a 
fosszilis energiahordozók eseté-
ben: az elégetésükkor keletkezı 
CO2-emissziók ugyanis növelik az 
üvegházhatást. A szemléletesség 
kedvéért: 1 tonna biomassza fel-
használásával 380 liter főtıolajat 
és ezzel 1000 kg CO2-kibocsátást 
“takarítunk” meg. 

Természetesen nemcsak az 
erdıkbıl, energetikai ültetvények-
rıl kitermelt fa égethetı el bio-
massza főtımővekben vagy erı-
mővekben, hanem a faipari hulla-
dékok, a kertészetekbıl, szárma-
zó faanyag is. A hulladékfa-hasz-
nosítása mellett szól, hogy ener-

getikai hasznosítás nélkül is 
elıbb-utóbb elkorhad, és a meg-
kötött szén-dioxid felszabadul. Az 
energiatakarékosság és az ener-
giahatékonyság javításának korá-
ban azonban ez megengedhetet-
lennek minısül. 

A nyersanyagokban szegény 
országoknak nagyon sokat jelent 
egy olyan energiaforrás elérhetı-
sége és folyamatos rendelkezés-
re állása, mint a fa. 

Amennyiben a hasznosítás 
fenntartható erdıgazdálkodással 
párosul, biztosítható a természet 
sokszínőségének és szépségé-
nek megırzése. 

A modern tüzelıberendezé-
sekben alkalmazott magasfokú 
technika pedig szavatolja a bio-
massza környezetkímélı hasz-
nálatát. Messze vannak már azok 
az idık, amikor kormos kályhák 
szennyezték a környezetet! A mo-
dern készülékek általi emissziók 
minden esetben a szigorú törvé-
nyi elıírások által meghatározott 
kibocsátási határértékek alatt ma-
radnak. 

Még egy nyomós érv a bio-
massza mellett, hogy használa-
tával gyakorlatilag elkerülhetık a 
savas esıkért elsısorban felelıs 
kén-emissziók. 

A biomasszából származó 
energia tehát illeszkedik a termé-
szet körforgásába. A keletkezı 
hamu nagy része értékes táp-
anyagként hasznosítható a mezı- 
és erdıgazdaságban, ahol rövid 
idın belül ismét energia “termelı-
dik”…és egy újabb körforgás ve-
szi kezdetét. 

Biomassza – helyben, 
és a szükségleteknek 
megfelel ıen kitermel-
hetı energia  

Kevés megújuló energiafor-
rásról mondható el, hogy hosszú 
távon készletezhetı és, hogy a 
belıle nyerhetı energia a min-

denkori szükségletekhez igazítha-
tó. A biomassza ezek közé tarto-
zik. Amíg a más megújuló ener-
giaforrásokból származó energia 
akkor is termelıdik, amikor nincs 
rá igény, addig a biomassza ak-
kor hasznosítható, amikor tényle-
gesen szükség van rá. 

A biomassza decentralizált 
energiaellátást biztosít: használa-
tával megszőnnek a hosszú szál-
lítási útvonalak, mert a tüzelıa-
nyagot ott hasznosítják, ahol nı, 
a hıt és áramot ott állítják elı, 
ahol használják ıket. 

A fosszilis energiahordozók-
ról a biomassza hasznosítására 
való áttérésnek az alábbi elınyei 
vannak: 

■ energiapolitikai  

• a fosszilis nyersanyag-készle-
tek megóvása 
• rugalmasság, függetlenség és 
ellátásbiztonság 

■ ökonómiai  

• költségbiztonság, mivel a bio-
massza főtımő költségei függet-
lenek a fosszilis energiahordozók 
áraitól 
• új tevékenységi terület a gaz-
daságban 

■ ökológiai  
• zárt CO2-körforgás 
• csökkenı szén-dioxid és kén-
dioxid-kibocsátás 
• biztonságos tárolás és szál-
lítás 
• rövid szállítási útvonalak 
• tudatosabb energiagazdálko-
dás 

■ agrárpolitikai  
• alternatív hasznosítási lehe-
tıségek az élelmiszertermelésbıl 
kivont mezıgazdasági területeken 
• új bevételi forrás a mezı- és 
erdıgazdaságnak 
• az egyébként nem hasznosí-
tott melléktermékek és hulladékok 
felhasználása 
■ regionális politikai  

• magasabb regionális érték-
teremtés, mivel a korábban olajra 
és földgázra kiadott összegek a 
régióban maradnak 
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 Távfőtés – egy éssze-
rő alternatíva 

Egy biomassza-távfőtımő a 
földben elhelyezett, izolált veze-
tékeken keresztül forró víz formá-
jában hıt szállít a fogyasztókhoz. 
Ott a hı egy a kazánt helyettesítı 
hıcserélı segítségével kerül át az 
épület főtési rendszerébe. A lehőlt 
vizet ezután a visszatérı veze-
téken keresztül visszajuttatják az 
erımőbe, ahol újra felmelegítik, 
és a körforgás kezdıdik elölrıl. 

Sok esetben csak több fel-
használó összekapcsolásával vá-
lik a főtési rendszer energiataka-
rékosabbá és környezetkímélıb-
bé, illetve sokkal hatékonyabb 
egy központi készülék modernizá-
lása, mint sok egyedi főtés kor-
szerősítése. 

 

Biomassza kazán  

A biomassza-kazán gazdasá-
gossága érdekében általában ma-
gas üzemeltetési idıre töreked-
nek. A főtımőveket rendszerint 
úgy tervezik, hogy az alap-hı-
szükséglet biomasszával fedez-
hetı legyen. A hideg napokon 
jelentkezı csúcsigények lefedé-
sére egy fosszilis energiahordo-
zóval üzemeltetett extra kazán áll 
rendelkezésre, amely a biomasz-
sza-kazán esetleges karbantar-
tása, meghibásodása esetén biz-
tosítja a folyamatos ellátást. 

Távfőtés – helytakaré-
kos kényelem 

A „helybeli” távfőtés elınye, 
hogy helytakarékos, mert az ún. 
átadó állomás egy kis fali szek-
rényben is elhelyezhetı. A kar-
bantartásról és a javításról a háló-
zat üzemeltetıje gondoskodik. 

A helyi hálózatra való csatla-
kozással az alábbi költségek ta-
karíthatók meg: 

� építés tekintetében: főtıbe-
rendezéshez szükséges hely, tü-
zelıanyag-tároló, kémény 

� technikailag: égetı, kazán 

� az üzemeltetés során: tüze-
lıanyag, karbantartás, javítás, ké-
ményseprı 

A fogyasztót terhelı költ-
ségek az alábbiak: 

� egyszeri csatlakozási költség, 
amely magában foglalja a hıcse-
rélı árát is; ez összességében 
lényegesen kevesebbe kerül, mint 
egy egyéni főtési rendszer kiépí-
tése 

� a fogyasztás költségei, me-
lyeket ugyanúgy számolnak el, 
ahogyan az áram- és gázszám-
lákból már ismert: az ár tartalmaz-
za a hıtermelés, a „szállítás” és a 
fogyasztott mennyiség költségét; 
rendszerint havonta kell fizetni, a 
végelszámolás pedig egy évben 
egyszer történik. 

Egy biomassza távfőtı-háló-
zatra való csatlakozás abszolút 
kényelmet kínál, anélkül, hogy a 
fogyasztónak gondoskodnia kelle-
ne a tüzelıanyagról és a készülék 
karbantartásáról. A távhıszolgál-
tatás a fogyasztó kívánságára tör-
ténik. Az elszámolás a ténylege-
sen elhasznált hımennyiségnek 
megfelelıen, hitelesített mérıórá-
val történik, ellenırizhetı, a költ-
ségek pedig hosszú idıre kalku-
lálhatók. 
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