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EGYESÜLETI ÉLET

nevû fémfürkész. Errõl az Erdészeti La-
pok 2014. szeptemberi számában rész-
letesebben is olvashattunk.

Az elõadás végén hasznos gyakorlati
tanácsokat kaptunk arra vonatkozóan,
hogy erdészként mit tehetünk a várható
károk lehetõ legkisebbre csökkentése
érdekében.

A legfontosabb, hogy az erdõk ter-
mészetes ellenálló képességét erõsít-
sük. Ez a termõhelynek (és a várható
felmelegedésnek) megfelelõ fafajvá-
lasztással kezdõdik, különös odafigye-
léssel a szaporítóanyag származására.
Általában a nagyobb genetikai változa-
tosságot eredményezõ természetes fel-
újításokat célszerû elõtérbe helyezni a
mesterséges felújítások helyett. Az ele-
gyetlen erdõk mindig fogékonyabbak a
súlyos károsításokra, ezért támogatni
kell az elegyességet a nevelõvágások
során. Az állományok szerkezeti stabili-
tását a kisebb léptékû mozaikos térszer-
kezet segíti legjobban.

Az erdészeti hatóság oldaláról a vál-
tozó viszonyokhoz jobban alkalmazko-
dó, rugalmasabb hozzáállásra volna
szükség erdõtervezési és felügyeleti
szempontból egyaránt.

A kockázatok csökkentésének általá-
nos alapelvét szemléletesen megfogal-

mazó népi bölcsességet nekünk is érde-
mes megfogadni: 

„Ne tedd az összes tojást egyetlen ko-
sárba!”

Szöveg: Iványi Ákos
titkár, OEE Gyõri Erdõgazdasági HCs

Kép: Greguss László Géza

Az OEE Baranya megyei Helyi Csoport-
ja a pécsi Pannon Power hõerõmûbe
látogatott 2016. április 19-én. A szak-
mai programon a Baranya megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Osztálya és a
Mecsekerdõ Zrt. munkatársai vettek
részt. 

A látogatás a Zöld zóna nevû látogató-
központban kezdõdött, ahol interaktív és
fantáziadús bemutatón ismerhettük meg
az üzem történetét és mûködését. Végig-
követhettük a folyamatot, hogy mikép-
pen fejlõdött a széntüzelésû erõmû a bio-

massza-felhasználás felé. Megtekintettük
és ki is próbálhattuk a különbözõ növé-
nyi alapú tüzelõanyagokat és tulajdonsá-
gaikat, valamint a villamos energia ter-
melését bemutató interaktív játékokat.

Ezek után a tüzelõanyag betárolásá-
ra szolgáló aprítékteret és a szalmabá-
lák tárolására szolgáló csarnokot jártuk
be. Ennek során a faapríték érkezteté-
sét, kezelését és kazánhoz juttatását te-
kintettük meg. Emellett megismerhet-
tük a szalmatüzelésû kazán teljes ellátá-
si rendszerét, és végigjárhattuk a szalma
útját a beérkezéstõl az adagolórendsze-

ren keresztüli kazánba juttatásáig. Azért
is különösen érdekes ez, mert ilyen
szalmatüzelésû kazánból a világon mind-
össze négy található.

Az erõmû 2013 óta kizárólag bio-
masszát hasznosít, így a tüzelõanyagok
elégetésével évente 400 000 tonnával
kevesebb szén-dioxidot juttat a légtér-
be, mint a fosszilis energiahordozók
elégetésével. Évenként mintegy 400 000
tonna faalapú tüzelõanyagot és 180 000
tonna bálázott lágyszárú tüzelõanyagot
használnak fel. Figyelemre méltó az ap-
rítógép, aminek óránként 100 tonna fa-
anyag a teljesítménye. 

Az üzem volumenére jellemzõ, hogy
a fa- és szalmatüzelésû kazánban órán-
ként külön-külön 220 és 140 tonna 540
°C-os, 98 bar nyomású gõzt állítanak
elõ. Ez hajtja meg a turbinákat a villa-
mos energia termeléséhez, ami 49,9
MW teljesítményû a faapríték-tüzelésû
és 35 MW teljesítményû a szalmatüzelé-
sû kazán esetében. Továbbá, az itt ke-
letkezõ „hulladékhõ” 30 000 pécsi ház-
tartást és 450 közintézményt fût.

A látogatás során hasznos informá-
ciókkal gazdagodtunk a növényi bio-
massza energetikai célú felhasználásá-
ról. A helyi csoport az érdeklõdésre te-
kintettel megismétli majd a látogatást a
közeljövõben.
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Üzemlátogatás a biomassza-erõmûben


