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FAALAPÚ BIOMASSZA ENERGIACÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK  

GLOBÁLIS ÉS HELYI LEVEGŐKÖRNYEZETI HATÁSAI 
 

GLOBAL AND LOCAL EFFECTS ON THE AIR QUALITY  
OF LIGNEOUS BIOMASS ENERGETIC UTILIZATION  

 
HUTKAINÉ GÖNDÖR ZSUZSANNA1– 

KOÓS TAMÁS2–SZŰCS ISTVÁN2 
 

Hazánkban a fokozottan hátrányos helyzetű kistérségekben az egyre romló gazdasági és társadal-
mi körülmények a hőenergia ellátásban célszerű átalakításokat indukálnak. Ezt az utat választotta a 
csernelyi önkormányzat is, amikor közintézményeinek fűtését faalapú biomasszára alapozza. Kérdés, 
hogy a rendszer a gazdasági és energiahatékonysági célkitűzések mellett a környezetvédelmi szem-
pontoknak is megfelel-e. Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ, különös tekintettel a 
klímavédelemre, közelebbről Csernely levegőkörnyezetére. 
Kulcsszavak: településenergetika, biomassza energia, légszennyezés, klímavédelem 
 

In our country in the increasingly disadvantaged smaller regions the continuously deteriorative 
economic and social circumstances generate certain changes in the heat energy supply. The Csernely 
Council opted for this path by centering the heating of their public institutions on wood-based 
biomass. The question is whether this system meets not only the requirements of the economic and 
energy-efficient objectives, but also the environmental ones. In this article we are aiming to answer 
these questions, especially focusing on climate protection, particularly the air environment of Cser-
nely. 
Keywords: energy settlement, biomass energy, air pollution, climate protection 
 
Bevezetés 
 

Az utóbbi 150 évben a légtérben az üvegházhatást előidéző gázok (ÜHG) közül a szén-
dioxid mennyisége 28%-kal, a metán koncentrációja 150%-kal, a dinitrogén-oxidé 13%-kal 
emelkedett. Mindehhez nagyban hozzájárultak a fosszilis energiahordozók elégetése során 
keletkező légszennyező gázok. E kibocsátások csökkentését szolgálja a fosszilis tüzelő-
anyagok részbeni kiváltása kevésbé környezetszennyező, megújuló energiaforrással, a bio-
masszával. Nyomós érv a fás szárú biomasszák mellett, hogy jelenleg a hazai erdőkben kö-
zel 1,5 millió m3 faanyag marad, ami kiegészül az erdőkben hagyott, gazdaságosan ki nem 
termelhető fával, apadékkal és erdőtisztítási hulladékkal [1] (1. táblázat).  
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  1. táblázat  
Erdészeti melléktermékek Magyarországon 

Melléktermék 
Termelt 

mennyiség 
(106 t/év) 

Eltüzelhető 
mennyiség 
(106 t/év) 

Nedvesség- 
tartalom beta-

karításkor 
(% m/m) 

Fűtőérték 
18% m/m ned-

vességgel 
(MJ/kg) 

Fa, fahulladék 1,0–1,5 0,5–0,7 20–45 15,0 

 
A biomassza energetikai célú hasznosítása a fosszilis tüzelőanyagokhoz alkalmazott tech-
nológiai berendezések szerkezeti átalakítását, cseréjét, a biomassza tárolását, előkészítését, 
adagolását tekintve jelentős költségeket visel, azonban alkalmazása jelentős gazdasági, tár-
sadalmi és környezeti előnyökkel jár [2]. 
 
1. A biomassza-tüzelés társadalmi, gazdasági hatásai  
 
 A biomassza energetikai célú hasznosítása hazánkban még „gyerekcipőben” jár, de a 
korszerű technológiák lassan ismertté és bevezetetté válnak. Különösen a helyi fűtőművek 
terén tapasztalható átállás a fosszilis energiahordozókról a biomassza-típusú energiahordo-
zókra. A biomassza széles körű, energetikai célú felhasználását az alábbi körülmények is 
indokolják: 

– a települések külső energiafüggősége csökken,  
– az energiahordozók előállítása és hasznosítása területileg tetszés szerint integrálható, 
– olcsóbb energiaforrásokhoz jutnak, 
– az élelmiszertermelésből kieső földterületek hasznosulnak,  
– a vidéki népességnek munkalehetőséget, helyben maradási feltételeket biztosít, 
– erősödik a kistelepülés közösségi összetartozása.  

 
2. A faalapú biomassza tüzelésének környezeti hatásai  
 
2.1. A termesztés körüli dilemmák 
 
 A biomassza termesztését számos környezeti és ökológiai kétség övezi, melyek okafo-
gyottá válnak, ha betartjuk az alábbiakat:  

– a termőhelyek kialakítása ne vezessen a természetes élőhelyek kiterjedésének csök-
kenéséhez és minőségének romlásához; 

– a hasznosított területen az előző használathoz képest csökkenjen a környezeti terhe-
lés, javuljanak a biodiverzitás-mutatók; 

– ne termesszenek invazív és genetikailag módosított fajokat; 
– az eredeti ökológiai feltételeknek (talaj, vízháztartás, klíma) megfelelő, az azokat 

megtartó termesztéstechnológiát alkalmazzanak [3]. 
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2.2. Az égetést övező kétségek 
 

A tüzelőanyag C-, H- és O-tartalma az égési tulajdonságokat, kén-, klór- és nitrogéntar-
talma pedig elsősorban a korróziós és környezetszennyezésre utaló jellemzőket határozza 
meg. A fásbiomasszából legegyszerűbb módon égetéssel nyerhetünk energiát, mely folya-
matban a komponensekben rejlő kémiai energia hőenergiává alakul. A faalapú tüzelő-
anyagok éghető komponensei a karbon, a hidrogén, a kén és a foszfor, nem éghető alkotói 
az oxigén, a nitrogén, a víztartalom és a hamu ásványi anyagai (karbonátok, szilikátok, 
foszfátok, szulfátok, oxidok stb.).  

 2. táblázat 
Fás szárú biomasszák lényeges tüzeléstechnikai jellemzői 

Biomassza 
Elemi összetétel (m/m %) Fűtőérték 

(MJ/kg) 
Hamu 

(% m/m) 
Illók 

(% m/m) C H O N S 
Fa 47 6,3 46 0,16 0,02 18,5 0,5 85 

Fakéreg 47 5,4 40 0,4 0,06 16,2 7,2 76 
 
A fűtőérték légszáraz állapotban (10% nedvességtartalom) 15–18 MJ/kg. A biomassza 
sajátos tulajdonsága magas éghető illótartalma (a fűtőérték 60–70%-a) és kedvezően ala-
csony hamutartalma (1–7%) [4] (2. táblázat). 
Közvetlen tüzeléskor kazánban égetik el a faanyagot, a keletkezett meleg vizet pedig vagy 
távfűtési célokra hasznosítják, vagy gőzturbinával elektromos energiát nyernek. A legtöbb 
helyi biomassza fűtésrendszer faalapú, hagyományos tűzifával, faaprítékkal, faforgáccsal, 
ill. ezek keverékével táplálják [5]. 
A fa és fahulladékok környezetbarát égetése összetett technológiai folyamat, általában az 
alábbi részfolyamatok játszódnak le: 

– nedvességtartalom csökkentése (dehidratálása) tárolással az „élőnedves” állapotból 
lehetőleg „légszáraz” formára;  

– a kiszáradt fa termikus bontása, mely alatt a nedvesség és az illók távoznak;  
– illók gyulladása, égése (tökéletes égés: az illók teljes oxidációja lezajlik; tökéletlen 

égés: a füstgázban a környezetre káros légszennyező anyagok – szénmonoxid, el-
égetlen szénhidrogének, szállópor – jelennek meg) [6]; 

– a visszamaradó fix-karbon kiégése. 
 

2.2.1. A CO2-semlegesség dilemmája  
 
 A növényi (faalapú) biomassza hasznosítás egyik fő érve, hogy a fosszilis tüzelőanya-
gokéhoz képest kevesebb az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása. Azt tartják, hogy 
elégetése CO2-semleges, mivel ilyenkor annyi CO2-t bocsát a légtérbe, mint amennyit fej-
lődése idején megkötött. A szén-dioxid-mérleghez azonban hozzá kell számítani a termesz-
téshez szükséges műtrágya, szerves trágya és növényvédőszer előállítása és kijuttatása so-
rán fellépő szén-dioxid-kibocsátásokat is, valamint az összes további szállítási műveletet 
kísérő energiafelhasználásra és a primer mezőgazdasági termékek átalakítási energiaigényé-
re eső szén-dioxid-kibocsátásokat is. A biomassza hasznosítás CO2-mérlege végeredmény-
ben kedvező, mert az általa helyettesítésre kerülő fosszilis energiahordozók felhasználásá-
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hoz képest szén-dioxidot takarít meg. A növénytermesztés azonban egyéb üvegházhatású 
gázokat is eredményez (például a metán, dinitrogén-oxid).  
 
2.2.2. A biomasszákban rejlő Na-, K-, S-, Cl- és nedvességtartalom hatása a környezetre 
 
 Kedvezően hat a környezeti savasodás, és savas esők ellen a biomasszák alacsony kén-
tartalma (≤0,1%), így kéntartalma gyakorlatilag sem a hamunak, sem a füstgáznak nincs 
[4]. Kritikus tényező viszont a szalmatüzelés esetén annak jelentős kloridtartalma, amely az 
égetés során illékony fém-halogenidek, klórozott szénhidrogének és sósavgáz képződéséhez 
vezet. Biztonságos égetésük csak füstgázmosóval ellátott erőművekben ajánlott [7]. A füst-
gázba jutó klór a kazánok szerkezetét is károsítja, felelős a hőcserélő felületeken kialakuló 
nagyhőmérsékletű korrózió kialakulásáért. Tüzeléstechnikai gondokat vet fel a biomassza 
nedvességtartalma is, ami kondenzációs és harmatponti problémákat okoz, akadályozza a 
tüzelőanyag tökéletes elégését, csökkenti az égéstér hőmérsékletét, rontja a tüzeléstechnikai 
hatásfokot. Tökéletlen égés esetén a füstgáz káros szerves vegyületeket – benzolt, szerves 
savakat, aldehideket, krezolokat, fenolokat és más aromásokat – is tartalmaz [6], a légfeles-
leg-tényező magas értéken tartása mellett viszont az NOx-kibocsátás nő meg.  

Sarkalatos pontja a biomassza égetés tűztéri hamujának és a füstgáz szállóporának 
mennyisége és minősége, melyek alakításában az égéslevegő oxigénje fontos szerepet ját-
szik. A biomasszák égésekor keletkező füstgázba jutó részecskék döntően kálium vegyüle-
tek (K2SO4, KCl, KOH), melyek kevésbé illékonyak, így nagyrészt a tűztéri hamuban ma-
radnak. Egy részük viszont oxigén jelenlétében reakcióképessé válik, és könnyen illó ve-
gyületek formájában a füstgáz káliumtartalmát növelik. A 3. táblázat szerint fenyő-
biomassza égetésekor a keletkezett szállópor minták kálium-, klór- és kéntartalma igen je-
lentős a tűztéri hamuéhoz viszonyítva [8]. 

 3. táblázat 
Fenyőhamu- és szállópor kémiai összetétele [8] 

Minta 
Koncentráció (% m/m) 

C O Na K Ca Mg Al Si P S Cl 

Fenyő-
hamu 

9,42 39,60 0,70 3,28 20,30 4,83 5,50 9,55 1,41 0,98 0,05 

Fenyő 
szállópor 

13,50 33,50 0,46 20,90 9,55 3,38 1,08 7,20 1,19 7,69 0,12 

 
A biomassza tüzelőanyagok hamujának a tűztérre nézve káros megolvadásában az alkáli 
fémek, a nagyhőmérsékletű korrózióban pedig ugyanezen elemek klórral alkotott vegyüle-
tei játszanak jelentős szerepet.  
Kedvező környezeti hatású viszont a visszamaradó fahamu csekély mennyisége és kedvező 
összetétele. Mezőgazdasági földterületekre tápanyagként kiszórható, ellentétben a szén ége-
tésekor keletkező salakkal. 
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3. Csernely fűtési rendszerének levegőkörnyezeti hatásai 
 
3.1. A fűtési rendszer 
 
 Hasonlóan egyéb hátrányos helyzetű kistelepüléshez, Csernely község is gazdasági, 
finanszírozási nehézségekkel küzd, ezért az önkormányzati épületek fűtését biztosító gáz-
kazánokat üzemen kívül helyezték, visszatértek a korábban barnaszénnel üzemeltetett, szi-
lárdtüzelésű 2 db, 290 kW névleges teljesítményű, vízteres kazán használatára. Ezek hatás-
foka, gazdaságossága és nem utolsósorban környezeti hatásai nem megfelelőek, ezért indo-
kolttá vált korszerűsítésük és a tüzelőanyag biomasszával történő kiváltása, melyet Cserne-
lyen – egyéb társadalmi, mezőgazdasági és foglalkoztatási szempontokat is figyelembe vé-
ve – helyben termesztett és feldolgozott, fás szárú biomasszával kívánnak megoldani. Az 
energiahordozót a helyi, meglévő erdőkből, illetve erre a célra telepítendő energiaerdőkből 
fogják biztosítani.  

A korábbi lignit és a jövőbeni hasábfa tüzelésű hőtermelés, azaz a két energiahordozó 
környezeti jellemzői összehasonlítása érdekében egy-egy tüzelőanyag-rakat leégésének 
vizsgálati eredményeit vetjük össze.  
 
3.2. A csernelyi fűtési rendszer levegőkörnyezeti hatásai [9] 
 
 Az alkalmazott kazánokban az égés körülményeire és a környezeti kibocsátások jellem-
zésére alkalmas módszer a füstgázok vizsgálata. A folyamatos füstgáz-mintavétel mindkét 
esetben a kazán füstcsonkjánál történt. A lignites és a hasábfás üzemmód összehasonlítha-
tósága érdekében mindkét tüzelőanyag füstgázának komponensei a 23/2001. (XI. 13.) KöM 
rendeletben előírtak értelmében 7% oxigéntartalomra vonatkoznak. A mérések HORIBA 
PG-250 hordozható füstgázelemző készülékkel történtek a stabil tüzelés beállása, a masszív 
tűzágy kialakulása után.  
 
3.2.1. A lignittüzelés füstgázának elemzése 
 
 A vizsgálatok során felhasznált lignit átlagos tüzeléstechnikai paramétereit a 4. táblázat 
tartalmazza. Az értékek a Miskolci Egyetem Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszékének 
laboratóriumában kerültek meghatározásra.  

 4. táblázat        
 A vizsgált lignit átlagos tüzeléstechnikai paraméterei 

C H N S 
Hamu-

tartalom 
Nedvesség-
tartalom Fűtőérték 

(kJ/kg) 
% m/m 

42,04 3,90 0,82 3,95 24,2 51,38 7800 
 

A lignitminta tüzeléstechnikai tulajdonságai kedvezőtlenek: nagy a hamu- és nedvességtar-
talma és kicsi a fűtőértéke. A tüzelés egész időszakában tökéletlen égésre utaló magas CO-
szintet mértek a füstgázban még jelentős O2-tartalom, elegendő égéslevegő mellett is (1. 
ábra).  
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1. ábra. A CO, SO2 és NOx értékek a lignit füstgázában 
1, 5 – az első és a második lignitadag tűzre rakása 

A nitrogén-oxidok (NOx) koncentrációja megfelelő értéket mutatott, a lignit nagy kén-
tartalma miatt viszont a füstgáz jelentős mennyiségű kén-dioxidot tartalmazott. A kazán 
égésterének tüzetes vizsgálata a láng környezetét feleslegesen hűtő, hamis levegő bejutását 
jelezte, rosszul falazott tűzteret és hibás rostélyszerkezetet mutatott. A mérés során a CO-
kibocsátás mérséklése érdekében megemelt tűztérhőmérséklet viszont a füstgáz SO2- és 
NOx-tartalmának növekedéséhez vezetett.  

A füstgázkomponensek koncentrációjának időbeli, szakaszos váltakozása a lignit egye-
netlen égése és a tűzágy időnkénti bolygatása következtében bejutó primer levegő hatásából 
eredt. A kazán füstcsonkjánál alacsony, általában alig 80 °C-os füstgázhőmérsékletet mér-
tek, ami károsan befolyásolja a kéményhuzatot és a hőcserefolyamatokat, ezáltal az égési 
reakciók végbemenetelét is.  
 
3.2.2. A fatüzelés füstgázának elemzése 
 
 A jövőben a két vegyes tüzelésű kazán energiahordozó igényét helyi, fás szárú biomasz-
szával tervezik kielégíteni, melytől költségmegtakarítást és az emissziós paraméterek javu-
lását remélik.  

A várható értékek becslése érdekében 60–100 mm átmérőjű, kb. 0,8 m hosszúságú, 
nyers égerfa hasábok égési tulajdonságainak vizsgálata következett. A vizsgálathoz hasz-
nált égerfa tüzeléstechnikai mutatóit – kémiai összetételét, hamutartalmát és fűtőértékét – a 
szakirodalomban fellelhető adatok alapján becsültük (5. táblázat).  

A fatüzeléskor keletkező füstgáz összetételét CO-, SO2- és NOx- komponensekre a 2. 
ábra mutatja két adag fa leégése időtartama alatt.  

 
 
 
 
 



Faalapú biomassza energiacélú hasznosításának globális és helyi... 143

 

5. táblázat 
A vizsgált égerfa átlagos, becsült tüzeléstechnikai paraméterei 

C H N S 
Hamu-

tartalom 
Nedvesség- 
tartalom Fűtőérték 

(kJ/kg) 
% m/m 

45 6 0,1 0,01 1-2* 35 14500** 

*A fakéreg, szilács és geszt anyagának aránya befolyásolja.  
**Több irodalmi érték átlaga.  

 
A kezdeti kiugró SO2-koncentráció abból adódhatott, hogy a tűzrerakás, begyulladás 

időszakában valószínűleg a fa nagyobb kéntartalmú kérge gyulladt be először. Ennek leégé-
se után a füstgázok kén-dioxid tartalma beállt a fára jellemző lényegesen kisebb értékre, 
átlagosan 100 ppm-re. Alacsonynak mondható a füstgáz CO-koncentrációja is, a folyama-
tos tüzelés időszakában 1500–2000 ppm közötti. Magasabb értékek a rakatok indulási sza-
kaszaiban, a „tűzre rakás” után közvetlenül jelentkeztek. Ugyanez mondható el az NOx-
koncentrációkra is, melynek 100 ppm körüli átlagos mennyisége a fa eleve kisebb nitrogén-
koncentrációjának és a helyes égésvezetésnek köszönhető. 
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2. ábra. CO-, SO2- és NOx- koncentrációk a fatüzelés füstgázában 
1 – az első faadag tűzre rakása; 5 – a második faadag tűzre rakása 

 
3.2.3. A lignit- és a fatüzelés füstgázkomponenseinek összehasonlítása 
 
 A mérési eredmények lehetővé tették a lignit-, és fatüzelés légszennyező mutatóinak 
összevetését. A 3. ábrán a lignit és a fatüzelés során keletkezett füstgázok három lényeges 
komponensének, a CO-nak, SO2-nek és NOx-nek az átlagos koncentrációit vetettük össze.  
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3. ábra. Lignit-, és fatüzelés füstgázának CO-, SO2- és NOx-tartalma 

Mindhárom komponens értéke a fatüzeléskor keletkező füstgázban volt kisebb. Mivel a 
fa kéntartalma elhanyagolhatóan kicsi a lignithez képest, érthető, hogy füstgázának SO2 

tartalma is csak töredéke, kb. huszada lett a lignit-füstgázénak. A fa égésekor emittálódó 
NOx gyakorlatilag kizárólag a tüzelőanyagban lévő nitrogéntartalomból ered (kémiai NOx), 
ezért ez is alacsony értéket mutat a faanyag eredendően elenyésző nitrogéntartalma miatt. 
Tiszta fa égetése során – irodalmi adatok alapján – 100–200 mg/m3 NOx-kibocsátásra szá-
míthattunk, ami jó egyezést mutat az égerfa-füstgáz 104 ppm NOx-tartalmával. Az égési 
levegő több fokozatú, szakaszos bevezetése is elősegítette az NOx-tartalom alacsony szinten 
tartását.  
 
3.2.4. A fatüzelés velejárója a magas szállópor kibocsátás 
 
 A gázkomponenseken kívül minden füstgáz tartalmaz szilárd, porszerű részecskéket és 
vízpárát is. Vizsgálati adatok szerint a tüzelőberendezésből távozó részecskék mintegy 
90%-a a PM10 (PM2,5) mérettartományba esik. Ezt „köznyelven” szállópornak nevezzük, 
mely a lokális füstgázemisszió veszélyes része.  
A fatüzelés PM10-kibocsátásának zöme abból ered, hogy 

– nedves, szennyezett a tüzelőanyag, 
– nem megfelelő a tüzelőberendezés és 
– nem megfelelő az üzemeltetés. 

 6. táblázat 
Fa égésekor a szállóporban megjelenő szilárd légszennyezők elem-összetétele 

Elem K Cl Si Ca P Mg Fe Al Cu 

%m/m 13,86 0,61 1,18 24,95 1,7 2,94 0,46 0,65 0,029 

 
A fa nedvességtartalma nem csak a fűtőérték szempontjából lényeges, hanem azért, mert a 
víz elpárologtatásához szükséges nagy hőelvonás miatt a tűztér hőmérséklete csökken,  

Lignit-, és fatüzelés füstgázának összehasonlítása
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emiatt a fagázok és a karbon kiégése nem lesz tökéletes, elégetlen szénhidrogének és korom 
keletkezik [11].  
A porkibocsátás mértékét megfelelő égésvezetés mellett ún. „csővégi technológiával” 
csökkenthetjük a kibocsátási határérték alá. Abban az esetben, ha a kazán jó hatásfokkal 
működik, a kilépő füstgáz hőmérséklete alacsony, lehetővé válik zsákos porszűrők alkal-
mazása. 
 
3.2.5. PAH-ok, dioxinok 
 

A tüzelőanyagok klorid-tartalma az égetés során illékony fémhalogenidek, klórozott 
szénhidrogének és sósavgáz képződéséhez is vezethet. Elsősorban szén, de fatüzelés alkal-
mával is – főleg a kisteljesítményű, szabályozatlan lakossági fűtőberendezéseknél – a töké-
letlen égés következtében keletkezhetnek a PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének). 
Az egyik legveszélyesebb közülük a benzo(a)pirén (C20H12), amely szerves anyagok pirolí-
zisekor, oxigénhiányos égéskor keletkezik. Képződése a hideg tűzterű kazánokban a be-
gyújtás után, illetve a parázsra adagolt tüzelőanyag felmelegedésekor a legintenzívebb. 
Klórozott dioxinok és furánok is keletkezhetnek fatüzeléskor 250–450 oC hőmérséklet tar-
tományban a klór jelenléte miatt, de elenyésző mennyiségben, mert a fa csak csekély meny-
nyiségű, <0,01 mg/kg klórt tartalmaz. 
 
3.2.6. Légszennyező kibocsátásokra vonatkozó jogszabályi határértékek 
 
 A fa tüzelőanyagok termikus hasznosítása esetében a légszennyező anyagok kibocsátási 
határértékeit a berendezés hőteljesítményétől (PQ) függően két rendelet írja elő: 

 140 kWth < PQ < 50 MWth hőteljesítmény esetén: 23/2001.(XI. 13) KöM rendelet, 
 PQ > 50 MWth hőteljesítmény esetén: 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. 

A Csernelyen alkalmazott kazánok (2x290 kWth) teljesítményét figyelembe véve a 
23/2001.(XI. 13) KöM rendelet előírásai vonatkoznak a porkibocsátásokra. A CO-
határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pont-
források kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM. rendelet 7. mellékletének 
2.56. pontja határozza meg. 
A szállópor PM10 komponensére vonatkozó határértékeket szintén a 4/2011. (I. 14.) VM. 
rendelet szabályozza az alábbiak szerint: 

– éves határérték: 40 μg/m3, 
– napi határérték: 50 μg/m3 (egy évben maximum 35-ször léphető túl). 

 
Összefoglalás 
 

A cikkben a faalapú biomassza energiacélú hasznosításának levegőkörnyezeti hatásait 
elemeztük. Összevetettük az irodalmi és kísérleti adatokat a fosszilis energiahordozónak 
számító lignit- és a faalapú biomassza elégetésekor keletkező légszennyező kibocsátások 
terén. Az összehasonlítást a csernelyi fűtéskorszerűsítés során beüzemelt, egyenként 
290 kWth teljesítményű, vegyestüzelésű, vízteres kazánokban történt lignit és fatüzelés 
füstgázainak elemzési adatai alapján végeztük. A mérési eredmények egyértelműen a fatü-
zelés klímavédelmi, környezeti előnyeit igazolták. A lignit és a hasábfa tüzelés légszennye-
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ző komponenseinek átlagos értékeit összevetve kiderült, hogy nyers égerfa tüzeléskor a 
füstgáz CO- és NOx-koncentrációja 35–40%-kal, a SO2-tartalma pedig 90–95%-kal kisebb, 
mint a lignité. A környezeti hatások között fontos szerepet játszik a vízpára és a szállópor 
kibocsátás mértéke is, melyek esetében a fatüzelés nem áll jó helyen. A vízpára okozta 
problémák (tűztér hűtése, tökéletlen égés kialakulása, kedvezőtlen kondenzációs jelensé-
gek) mérséklésére egyértelmű megoldást jelent a biomassza, jelen esetben a tűzifa megfele-
lő ideig és körülmények között történő tárolása a kedvező „légszáraz”, 15–20 m/m% ned-
vességtartalom elérése céljából. A szállópor-kibocsátás mérsékelhető tiszta, szennyeződés-
mentes faanyag adagolással, minél tökéletesebb égés biztosításával, a levegőáram, ké-
ményhuzat optimalizálásával, valamint a technológia kimenetére csatlakoztatott füstgáztisz-
tító berendezések, pl. zsákos porszűrők alkalmazásával. 
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