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CÚLRA

De bharr buarthaí faoi athrú aeráide, sholáthairtí fuinnimh
a fháil agus bhainistíocht foraoise inbhuanaithe tá polasaí
idirnáisiúnta ag dul i dtreo tacaíocht a thabhairt
d’fhorbairt fuinnimh in-athnuaite ó bhreosla adhmaid. Tá
sé beartaithe ag an AE 20% de na riachtanais fuinnimh a
tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite, agus is í sprioc
fhoriomlán na hÉireann ná 16% a tháirgeadh faoi 2020. Ag
leibhéal Eorpach, táthar ag súil go dtiocfaidh thart ar 65%
den sprioc um fhuinneamh in-athnuaite ó bhithmhais, an
chuid is mó de as adhmad. Rinne Páipéar Bán na hÉireann
um Fhuinneamh agus an Plean Gníomhaíochta um
Bithfhuinneamh d’Éirinn an creat maidir leis na
spriocanna seo a bhaint amach in Éirinn a leagan amach.
Tá feachtas rathúil forbartha ag Fuinneamh Inmharthana
Éireann le daoine aonair príobháideacha agus comhlachtaí
tráchtála a spreagadh le coirí breosla adhmaid a shuiteáil,
agus dá réir sin éileamh a chruthú le haghaidh breosla
adhmaid i bhfoirm millíní adhmaid agus sliseanna
adhmaid thirim. Tá trí mhóinstáisiún cumhachta á
bhfeistiú lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh maidir le
móin agus 30% bithmhais a chomhdhó faoin mbliain 2015.
Fuair an tSeirbhís Foraoiseachta dhá iarratas ar dheontais
do chuideachtaí le trealamh slis adhmaid a cheannach
Is ilchnuasach measartha úr é adhmad d’fhuinneamh i
bhforaoiseacht na hÉireann agus tá a lán eolais le fáil
amach go fóill. Tá acmhainn adhmaid réamhdhéanta ag
Éirinn sna limistéir mhóra d’fhoraoisí feirme atá curtha le
25 bliain anuas, agus tá gá anois lena dtanú lena n-
acmhainneacht táirgthe a bhaint amach. Tá úinéireacht
foraoise ilroinnte agus tá an t-eolas faoi adhmad a bhaint
agus a stóráil le haghaidh fuinnimh teoranta. Tá sí
d’aidhm ag an tionscadal maidir le Fuinneamh Foraoise,
a thosaigh in 2006, agus a athnuaítear gach bliain, slabhraí
soláthair costéifeachtúla a fhorbairt trí mhodhanna a

úsáidtear do thráchtáil a oiriúnú ó dhálaí Eorpacha go
dálaí Éireannacha.

CUSPÓIRÍ

• Taispeántas a dhéanamh ar fhómhar, bhaint agus
threalamh próiseála breosla adhmaid in Éirinn;

• Measúnú a dhéanamh ar tháirgeadh agus cháilíocht
táirgí slis adhmaid agus adhmad tine araon;

• Measúnú dhéanamh ar chórais stórála barrmhaithe le
stálú uasta ag an gcostas is ísle a chur chun cinn;

• Imscrúdú a dhéanamh ar chaidrimh cion taise/aeráide
ag féachaint do shamhail um laghdú cion taise
bunaithe ar tháscairí aeráide simplí a fhorbairt;

• Comhshuíomh ceimiceach de shamplaí adhmaid;
• Gníomhaíochtaí scaipthe a eagrú lena n-áirítear

taispeántais phoiblí, airteagail, ceardlanna, cur i láthair
torthaí agus léiriú d’ábhair shamplacha breosla
adhmaid.

DUL CHUN CINN

Trialacha fómhair i mbogadhmad agus an chéad tanú de
chrainn leathanduilleacha
Úsáideadh raon de mhodhanna fómhair leis an gcéad
tanú i bhfáschoillte crann leathanduilleach a chur i gcrích,
le slis adhmaid agus adhmad tine a táirgeadh. De bharr
an mhéid níos lú go ginearálta de chlampaí crann
leathanduilleach, mheánmhéid na gcrann a bheith beag,
na dlúthspásála agus na bagairte go bhféadfadh na
meaisíní móra damáiste a dhéanamh tá sé de thuairim go
bhfuil na modhanna fómhair mionscála níos oiriúnaí do
chrainn leathanduilleacha. Cuireadh an tanú uile ar
chrainn leathanduilleach i gcrích de réir na dtreoracha ar
líne agus ar roghnú de chrainn bharr deiridh fhéideartha.
Leagadh na crainn le sábh slabhrach go ginearálta, cé gur
triaileadh buainteoir a tháirgeann faid dhígheagacha ag
láithreán amháin. Rinneadh na lomáin chruinne ar fad a
tháirgeadh go dtí faid chaighdeánacha 3 m le hiompar,
agus próiseáil go hadhmad tine a éascú. Triaileadh baint le
seoltóir, láimhseoir, ATV agus capall. Triaileadh
próiseálaithe adhmad tine éagsúla ag úsáid faid 3 m
d’fhonn lomáin adhmad tine d’fhad caighdeánach a
tháirgeadh. Táirgeadh slisadhmad ar dhá láithreán trí
chrainn iomlána a leagan isteach i línte agus slis tír-raoin
agus cur ar aghaidh sliseanna ag úsáid seoltóir agus
sliseoir Silvatec. Rinneadh staidéar ama ar na hoibríochtaí
uile agus rinneadh monatóireacht ar tháirgeadh.
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Ríomhadh na costais táirgthe ar bhóthar na foraoise i ndáil
le gach córas táirgthe.
Léiríonn torthaí gurb é an costas modha is ísle leis na
crainn leathanduilleacha a thanú ná an rogha um shlis tír-
raoin crainn iomláin ag idir €46/m3 agus €67/m3. Bhí an
costas a bhain le faid 3 m a tháirgeadh le sábh slabhrach
agus é a bhaint go taobh an bhóthair le seoltóir ábhairín
mar an gcéanna, ó €44/m3 go €98/m3 ar na ceithre
láithreán a cuireadh faoi thriail, ach ní áirítear leis seo an
costas a bhain le próiseáil na lomán isteach go hadhmad
tine. Bhí scóip táirgiúlachta na bpróiseálaithe adhmad tine
a triaileadh ó 0.53 m3/uair go 3.3 m3/uair, lena n-áirítear
costais táirgthe addig a bhí ó €11/m3 go €49/m3. Bhí an
bhuainteoir níos táirgiúla i gcomparáid le fómhar sáibh
shlabhraigh ach ní go leor leis an gcostas oibrithe níos
airde a fhritháireamh. Ní raibh na modhanna bainte
mionscála, cosúil leis an tarracóir le láimhseoir, cuad agus
leantóir agus capall agus stua chomh táirgiúil agus bhí
siad níos costasaí ná an bhuanteoir. Mar sin féin, tá na
modhanna seo an-íogair don chostas oibrithe glactha.
D’fhéadfadh úinéirí foraoise na modhanna sin a úsáid go
díreach, agus an t-am ag luach difriúil ó chonraitheoir. Ar
deireadh, tá táirgiúlacht fómhar sáibh shlabhraigh an-
íogair don oibritheoir, toisc go bhfuil scóip an ráta táirgthe
idir 0.38 m3/uair agus 0.8 m3/uair faoi dhálaí láithreáin
agus meánmhéid crainn an-chosúla.

Tréithriú paraiméadar fuinnimh maidir le bogadhmaid
agus crainn leathanduilleacha Éireannacha
Rinneadh na breoslaí adhmaid ar fad ó chéad láithreán
tanaithe Fhuinneamh Foraoise a thréithriú le haghaidh
cion taise, ábhar fuinseoige agus oll-luach calrach.
Rinneadh slisadhmad a thástáil chomh maith le haghaidh
dlús toirte agus dáileadh méid cáithníní. Cuireadh
sampláil, ullmhú samplaí agus modhanna tástála uile i
gcrích de réir shonraíochtaí teicniúla Bhithbhreosla
Soladach CEN.

Dlús toirte slisadhmaid
Tá dlús toirte slisadhmaid, tomhaiste i kg/m3, ina
pharaiméadar tábhachtach, mar go ndéantar ábhar
fuinnimh a chainníochtú trí mheáchan, agus go ginearálta
déantar iompar agus stóráil slisadhmaid a theorannú trí
thoirt, de bhrí go bhfuil slisadhmad ina bhreosla le dlús
measartha íseal i gcomparáid le breosla iontaise. Cinntear
dlús toirte trí bhonndlús adhmaid, chion taise agus trí
mhodh agus raon de mhéideanna cáithníní a tháirgeann
an slisneoir. Rinneadh iomlán de 1207 sampla dlús toirte
a thomhas ar cheithre láithreán déag, rinneadh
foshampláil ar chion taise maidir le gach sampla dlús
toirte. Chumasaigh sé seo imscrúdú ar an gcaidreamh idir
dlús toirte agus cion taise. Taispeánann Figiúr 1 an dlús
toirte tomhaiste de shlisadhmad ó lomáin chruinne sprúis
Shitcigh i gcoinne an chiona taise shamplaigh. Tá
caidreamh neamhlíneach láidir ann, ar a gcuirtear síos sa
ghraf trí fheidhm iltéarmach le R2 de 0.92.
Tá éifeacht mhearbhlaithe ag comhathruithe laistigh de
bhundlús speicis agus, go méid níos lú, ag na
comhathruithe i ndáileadh méideanna cáithníní. Mar sin
féin, de bharr an chaidrimh láidir idir dlús toirt agus cion
taise, d’fhéadfaí modh cainníochtaithe breosla adhmaid a
fhorbairt chun críche íocaíochta.
Is iad an dá athróg ríthábhachtacha le haghaidh ábhar
fuinnimh breosla adhmaid a mheas ná meáchan agus cion
taise. Sa chás nár féidir nó nach bhfuil sé praiticiúil
meáchan agus cion taise a thomhas go díreach, d’fhéadfaí
an dlús toirte a mheas go furasta trí shampláil agus an
meáchan lóid iomlán a dhíorthú ón toirt lóid agus ón dlús
toirte measta. D’fhéadfaí an cion taise a mheas ó
chaidreamh socraithe le dlús toirt ar a gcuirtear síos do
speicis agus ilchnuasaigh aonair. D’fhéadfaí ábhar
fuinnimh seachadta a mheas ansin ó mheastacháin
mheáchan lóid agus cion taise. Is léir go mbaineann
earráidí féidearthachta móra leis an modh seo, ach in
easnamh cur chuige níos cruinne, d’fhéadfadh sé trádáil i
slisadhmad a éascú chun críche fuinnimh.

Figiúr 1: An caidreamh idir dlús toirte agus cion taise maidir le bogadhmad ó lomáin chruinne an sprúis Shitcigh.
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Comhathrú in oll-luach calrach
Rinneadh measúnú ar os cionn 1,100 sampla ó na
láithreáin ar fad le haghaidh luach calrach ag úsáid
buama-chalraiméadar Parr 5200. Is iad na treochtaí
ginearálta a thagann chun cinn ná go bhfuil adhmad
measartha aonchineálach i luach calrach, le scóip ó 19-20
MJ/kg ar bhonn ábhair thirim. Rinneadh anailísí ar go leor
samplaí d’ilchnuasaigh éagsúla d’fhuinseog agus sprús
Sitceach le tuilleadh léargais a fháil ar an gcomhathrú i
luach calrach.
Déantar achoimre ar na torthaí i bhFigiúr 2, agus léiríonn
na barraí earráidí imeall na hearráide a bhaineann leis an
meán ag 95% den leibhéal muiníne. Tá meánluach calrach
na fuinseoige píosa suntasach níos ísle ná meánluach
calrach an sprúis Shitcigh. Ní raibh difríocht shuntasach ar
bith idir meánluacha calracha na lomán cruinn fuinseoige
(RW) agus meánluacha calracha an chrainn iomláin (WT).
Mar an gcéanna, ní raibh difríocht shuntasach ar bith idir
lomáin chruinne sprúis Shitcigh agus an t-ilchnuasach
fuinneamh adhmaid. Bhí ilchnuasach crainn iomláin an
sprúis i bhfad níos airde, a léiríonn an luach calrach níos
airde a bhaineann le coirt i gcomparáid le hadhmad.
Bíonn oll-luach calrach na mbreoslaí adhmaid a
dhíorthaítear as foinsí foraoise éagsúil de réir speiceas
agus de réir na gcionta coibhneasta de choirt agus
adhmad. Is féidir oll-luach calrach a úsáid, áfach, le
híonacht an bhreosla adhmaid a tástáladh a léiriú, toisc go
bhfuil raon nádúr an chomhathraithe cúng. Tarlaíonn oll-
luachanna calracha a bhíonn giota maith níos ísle nó níos
airde de bharr ábhar neamh-adhmaid a bheith i láthair
amháin.

Trialacha stórála
Rinneadh torthaí trialacha san fhoraoise agus sa chlós a
thuairisciú roimhe seo. Tá obair faoi bhealach maidir le
samhail bunaithe ar an aeráid a mheasann an tréimhse
stálaithe le haghaidh stórála sa chlós a fhorbairt.
Idir an dá linn rinneadh na haraidí stórála agus na
lódchealla a athshuíomh go dtí Baile Mhic Réamainn,
Contae Thiobraid Árann, agus a atógáil ar láithreán curtha
ar fáil ag Táirgí Painéil Coillte. In 2010, tá sé molta triail
stórála de dhlúthbhearta iarmhair a dhéanamh.

Imscrúdú ar chomhathrú cion taise i mbogadhmad agus
crainn leathanduilleacha na hÉireann
Rinneadh cion taise aon speiceas déag ar ocht láithreán ar
fud na hÉireann a mheas thar na blianta 2007, 2008 agus
go luath in 2009. Rinneadh na crainn ar fad a roghnú go
randamach ó láithreáin trialach Fhuinneamh Foraoise.
Bailíodh samplaí breise ó chlampa céad tanú measctha
bhogadhmaid ag Eastát Liosa Mhóir, Contae Phort Láirge.
Rinneadh iomlán de 902 crann a leagan, a bhaint agus a
shlis. Bailíodh cúig shampla cion taise ionadaíocha ó gach
crann. Ba chóir a thabhairt faoi deara go ndéantar cion
taise a ríomh mar chéatadán den mheáchan iomlán.
Taispeánann Tábla 1 meánchion taise na aon speiceas déag
a samplaíodh, ag an eatramh muiníne 95%. Bhí comhathrú
suntasach i meánchion taise idir na speicis ar fad ach
amháin an learóg agus an ghiúis Dhúghlais. Bhí cionta
taise na gcrann leathanduilleach uile níos ísle na cionta
taise na mbogadhmad. Is í an fhuinseog an speiceas leis
an gcion taise is lú, 40% ar an meán, agus bhí an cion taise
is airde ag an bpéine Albanach ag 64.2%,cé gur fuarthas é
seo as sampla measartha beag.

F U I N N E A M H A D H M A I D

Figiúr 2: Oll-luach calrach (bonn tirim) de sprús Sitceach agus ilchnuasaigh fuinseoige. (Don eochar eolais, féach an téacs.)
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Rinneadh sampláil ar shamplaí imleora den sprús
Sitceach, phéine contórtach, fhuinseog, dhair agus den
learóg ar bhonn míosúil le réamh-mheastacháin a
dhéanamh ar an gcomhathrú i gcion taise thar an mbliain.
Taispeántar na torthaí i bFigiúr 3. Léiríonn na barraí a
bhaineann le gach pointe sonraí an t-eatramh muiníne
95%. Léiríonn na cúig speiceas uile treocht comhchosúil
sa chomhathrú séasúrach i gcion taise. Sroicheann cion
taise a bhuaicphointe sna míonna samhraidh ó mhí na
Bealtaine go dtí mí Lúnasa. Titeann sé i mí Mheán
Fómhair agus mí Dheireadh Fómhair agus fanann sé íseal
i rith an gheimhridh, agus éiríonn sí arís san earrach. Tá
caidreamh follasach idir cion taise a éiríonn agus tús an
fháis bhliantúil, agus caidreamh comhchosúil idir cion

taise a thiteann agus scor an fháis san fhómhar. Bhí an
difríocht idir buaic-mheánchiona taise míosúil agus an
meánchion taise is ísle suntasach maidir le gach speiceas.
Ba é an cion taise a bhí ag an bhfuinseog ná 36.8% i mí
Aibreáin, ag éirí go dtí 45.6% i mí Iúil. Ba é cion taise an
sprúis Shitcigh i mí na Samhna ná 55.3% agus mhéadaigh
sé go dtí 61.2% i mí na Bealtaine.
Féadfar buntáistí suntasacha a bheith i gceist nuair a
bheartaítear go dtarlódh an tanú ag an am céanna a
bhíonn an cion taise íseal go nádúrtha do thriomú
iarfhómhair laghdaigh, nuair is fuinneamh an
spriocmhargadh le haghaidh an tanaithe.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

Tá an Clár um Fhuinneamh Foraoise reatha dúnta faoi
láthair agus tá tuarascálacha agus Nótaí Connect
COFORD á n-ullmhú. Tá clár eile de chomhthaighde i
bhfuinneamh adhmaid le WIT, UCD agus DFE, molta don
tréimhse 2010–2014.
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Figiúr 3: Comhathrú míosúil i gcion taise i ndáil le cúig speiceas in Éirinn.

Tábla 1: Cion taise glas (% den mheáchan iomlán) aon speiceas déag
ag an gcéad tanú in Éirinn.

Speiceas Meánchion
taise
(%)

Diall
caighdeánach

95%
eatramh muiníne

Fuinseog 40.0 3.63 0.19

Seiceamar 47.6 2.74 0.33

Dair 48.4 2.36 0.22

Feá 49.8 3.28 0.58

Fearnóg 52.6 2.69 0.33

Giúis Dhúghlais 52.6 3.17 0.31

Learóg 55.1 5.70 0.44

Péine Contórtach 57.0 2.93 0.53

Sprús Sitceach 58.1 3.58 0.28

Sprús Lochanna 60.4 3.22 0.58

Péine Albanach 64.2 4.98 1.95


