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A benzin is kiváltható magas cukortartalmú anyagokkal

Korlátlan energia növénybõl
Kevesen tudják, hogy a XVII. századig az egyik legjelentõsebb hõ- és energiaforrás 
a biomassza volt. Az energetikailag újrahasznosítható növények, termések, mel-
léktermékek, valamint növényi és állati hulladékok jelentõsége napjainkban ismét 
egyre fontosabb szerepet kap. 

A biomassza nem más, mint 
megújuló energia. Amennyit 
felhasználunk, ugyanannyi 
újratermelõdik pár éven belül, 
amennyiben megfelelõ körül
mények között történik a bio
massza alapjául szolgáló energia
növények termesztése. Míg a 
Föld gáz, szén és kõolajkészletei 
végesek, a biomassza gyakor
latilag korlátlan ideig áll ren
delkezésre. A biomassza hasz
nálatával elvileg a bányászott 
energiahordozók felhasználása 
csökkenthetõ, hosszú távon 
pedig akár teljesen kiváltha
tó. A tüzelhetõ biomasszák 
viszonylag alacsony nedvesség
tartalmúak, éppen ezért magas 

fûtõértékûek. A legjellemzõbb 
tüzelt biomasszafajták fûrészüze
mi hulladékokból, illetve lágy
faenergiaültetvényekbõl, többek 
között nyárfából készülnek, de 
használnak fûrészport, szalmát 
és energiafüvet is. A biológiailag 
elgázosítható biomasszák 
nagyobb nedvességtartalmú 
növényi hulladékból állnak. 
A gépjármûüzemanyagként 
hasznosítható biomasszákat két 
csoportra bontjuk a helyettesí
tett tüzelõanyag fajtája szerint. 
Benzin esetében magas cukor
tartalmú anyagokból (például 
cukorrépa, cukornád), magas 
keményítõtartalmú növényekbõl 
(kukorica, burgonya, búza) vagy 

magas cellulóztartalmú anyagok
ból (szalma, fa, nád, energiafû) 
állítják elõ a bioüzemanyagot. 
A dízel kiváltására olyan olajtar
talmú növényeket használnak, 
amelyekbõl az olaj kisajtolható, 
és egyszerûbb vegyszeres keze
lések után a dízelolajhoz hason
ló anyag nyerhetõ belõle. Ilyen 
például a repce, az olíva vagy a 
napraforgó. Pécs élen jár a bio
masszahasználatban, a tervek 
szerint 2011től biomasszából 
állítják majd elõ a város számára 
az energiát. Ezzel új munkahe
lyeket is teremtenek, hiszen szá
mos energianövényt termelõ és 
beszállító céggel, vállalkozóval 
kötöttek szerzõdést. 

Az énekesnõ konyhájában csak energiatakarékos gépek vannak

Csökkent Szandi gázszámlája
A háromgyerekes édesanya, Szandi odafigyel, hogy helyesen gazdálkodjon az ener-
giával. Építkezéskor víztározós gázkazánnal tették környezetbaráttá otthonukat.

– Odafigyelek arra, hogy taka
rékoskodjunk az energiával – 
mesélte lapunknak az énekesnõ. 
– Amikor építkeztünk, energia
takarékos, víztározós gázka
zánt vásároltunk. Ez annyira 
bevált, hogy anyósom feleakko
ra házának gázszámlája majd

nem duplája lett a miénknek! 
Otthonunk hõszigetelése is 
borzasztó fontos volt számunk
ra, ezért a házunkra külsõ 
szigetelõréteget tetettünk, ami 
nyáron nem engedi be, télen 
pedig nem engedi ki a meleget. 
Mivel szeretek fõzni, ezért a 

konyhai gépek megválasztásá
nál ügyelek arra, hogy azok 
energiatakarékosak legyenek! 
Igyekszem jó minõségû kony
hai felszerelést választani, ame
lyek lehet, hogy drágábbak, de 
hosszú távon többszörösen 
megtérül a befektetés.

Szandi sütés közben is gondol a környezetvédelemre

Évi négyezer forintnyi áramot spórolhatunk 

Kézzel vagy géppel
olcsóbb mosogatni?
A mosogatógépkedvelõk és a kézi 
mosogatás hívei gyakran csap
nak össze különbözõ internetes 
fórumokon, hogy vajon melyik 
eljárással takaríthatunk meg több 
energiát. Az egyik oldal szerint a 
géppel való mosogatás kevesebb 
vizet és vegyszert fogyaszt, a másik 
oldal ellenben azzal ével, hogy 
áramfogyasztása viszont maga
sabb, és a kézi mosogatás csak 
akkor kerül sokba, ha folyó vízzel 
mosogatunk. A Helyi Témának 
Király Zsuzsa, az Energia Klub 
munkatársa igyekezett megtalálni 
a választ a kérdésre. 

– Minden a mosogatási szoká
soktól függ – jelentette ki Király 
Zsuzsa. – Megfelelõ készülékkel 
akár még spórolhatunk is a folyó 
vízben történõ mosogatással 
szemben. Azt egyértelmûen nem 
jelenthetjük ki, hogy a mosogató
gép környezetszennyezõbb, mint 
a kézi mosogatás. Azonban tény, 
hogy áramot használ a víz felme
legítéséhez, ami többszörös fosz
szilisenergiaveszteséget jelent, 
mint ha direkt gázból nyernénk 
a meleg vizet. Természetesen 
energiatakarékosság szempont
jából figyelembe kell vennünk 
a gépek gyártásához felhasznált 
energiát, és azt is, hogy abból 
végül hulladék lesz. Ha a masina 

mellett döntünk, akkor vásárlás
kor figyeljünk oda a vízfelhaszná
lásra és arra, hogy az energiafel
használás kategóriája szerint A, 
A+ vagy A++ jelzésût válasszunk. 
Egy jó hatékonyságú, A+ energia
osztályú gép évente 270 kWht, 

míg egy C kategóriás 30 száza
lékkal többet, 360 kWh áramot 
fogyaszt. Az áramszámlában ez 
évente 4 ezer forint különbséget 
jelent! 

Mosogatógép vásárlásakor figyeljünk az energiafelhasználási kategóriára

A rendezõ tudja, hogy a világ energiatartalékai végesek 

Luc Besson mindenhol otthon van
A világ energiatartalékai vége
sek. Egyre több híres színész és 
rendezõ próbálja erre felhívni 
a közvélemény figyelmét. Luc 
Besson, a Taxi rendezõje és a 
neves légi fotós, Yann-Arthus 
Bertrand közösen készítettek 
egy filmet, amelynek szintén ez 
a témája. 

Ötvennégy ország százhúsz 
helyszínén, másfél évig készült 
a Home, azaz Otthon címû film. 
A mozi a fenntartható fejlõdés 
jelentõségét kívánja hangsú
lyozni azáltal, hogy elõrevetíti a 
bolygó jövõjét. A Bertrand cso
dálatos légi felvételeivel sûrûn 
tûzdelt film betekintést nyújt 
a Föld mindennapjaiba, végig
kalauzolja a nézõket az egész 
bolygón. Luc Besson nemcsak 
a filmjében demonstrálja, sze
mélyesen is igyekszik hangsú
lyozni a Föld védelmének és az 
ésszerû energiagazdálkodásnak 
a fontosságát. Luc Besson ötvennégy ország 120 helyszínén forgatott

Jön a napelemes mobiltelefon!
A napkollektoros házak és 
autók után az apróbb méretû 
használati tárgyak világában is 
egyre népszerûbb nap energiá
jának felhasználása. Úgy tûnik, 
több cég is dolgozik a nap
elemes mobiltelefon ötletén. 
A kenyai Safaricom, az afrikai 
ország legnagyobb mobilcége 
már készül az újszerû termék 
piacra dobására. 

Az afrikai modell a tervek sze
rint újrahasznosított anyagokból 
készül, és beépített napelemes 
töltõvel szerelik fel. A cég ter
mékével szeretne világelsõ lenni 
a piacon. Az amerikai tervek 
a már létezõ érintõképernyõs 
készülékeket fejlesztik tovább: 
ebbe kerülnének bele a nap
elemtáblák. Feltöltéséhez pedig 
csak arra lenne szükség, hogy a 

telefont kitegyék a napra. A The 
New York Times információi 
szerint a cég eddigi MP3 leját

szókon végzett hasonló próbál
kozásai helyhiány miatt fullad
tak kudarcba. 

A napelemes mobilt elõször egy afrikai cég kívánja piacra dobni
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