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1. fejezet - A biomassza fogalma, 
bemutatása és helye az új generációs 
energiák rendszerében 

A „biomassza” elnevezés egy igen nagy változatosságot mutató anyagcsoport megjelölését szolgálja. Az ide 

tartozó anyagok összetételük szerint is igen nagy változatosságot mutatnak. A biomasszák energia célú 

felhasználása és annak sokrétűsége szükségessé teszi, hogy a nagy „biomassza” halmazon belül kisebb 

anyagcsoportokat különítsünk el. Egy ilyen csoportosítással a biomasszák fajtáit, azok keletkezésének illetve 

termelésének módjait olyan szempontok szerint tudjuk vizsgálni, amelyek segítik a felhasználás lehetőségeinek 

keresését, az alkalmas módszerek kiválasztását, illetve a biomassza-bázisú energetika módszeres fejlesztését is. 

Az egyes leckékben bemutatjuk a biomasszák energetikai szerepét, a CO2 körforgalmat és az úgynevezett „CO2-

neutrális (CO2-semleges) energiatermelést, a biomasszák csoportosítását, a primer biomasszák (melléktermék, 

főtermék) fajtáit, jellemzőit, és a biomassza energetikai hasznosításának fontosabb környezeti hatásait, valamint 

az energiamérlegét. Ismertetésre kerülnek a primer biomasszák létrejöttét eredményező technológiák, és 

részletesen tárgyaljuk a melléktermék- és a főtermék-biomasszák (termesztett biomasszák) forrásait, azok 

bővítésének lehetőségeit is. 

1. A biomasszák fajtái, forrásai, jellemzőik 

A biomasszák, mint energiahordozók elemzését a karbon-(szén)-ciklus vizsgálatával kezdjük. Ennek során 

tanulmányozzuk a földi, úgynevezett nagyciklusú CO2-körforgalmat az energiahordozók létrejötte és 

hasznosítása szempontjából, és vizsgáljuk az úgynevezett rövid ciklust is, amikor a CO2 napenergia segítségével 

történő megkötését és a biomassza-bázisú energiatermelést egy körfolyamba kapcsoljuk. Ezzel összefüggésben 

értelmezzük a CO2-neutrális (CO2-semleges) energiatermelést. A leckében rendszerezzük a biomassza-bázisú 

energiatermelés használatos megoldásait, és a fontosabb környezeti hatásokat. 

1.1. Az energia megkötése és tárolása a biomasszában 

A  biomassza kifejezés alatt  szűkebb értelemben a   Földön  jelen levő összes élő tömeget értjük, azaz az 

élőlények testtömegét (az emberi faj kivételével, amit nem sorolunk ide). Ilyen értelemben beszélhetünk akár a 

szabad szemmel már nem is látható mikroorganizmusok alkotta „mikrobiális biomassza” tömegről is, 

amelyek az energetikai célú makroszkopikus biomasszák keletkezéséhez is jelentős mértékben hozzájárulnak, 

bár láthatatlan szerepüket ebben kevésbé vesszük figyelembe. A biomasszák csoportosítása ezért annak eredete 

szerint, lehet növényi biomassza, azaz fitomassza, vagy állati biomassza, azaz zoomassza. A 

mikroorganizmusok szerepe a szennyvíztisztításnál is jelentkezik, ahol azok elszaporodása megy végbe a 

rendelkezésre álló tápanyag, a víz oxigén tartalma és a hőmérséklet függvényében. Az így létrejött eleven iszap 

hozza létre, a folyamat végtermékeként a szennyvíziszapot, ami szintén jól hasznosítható kommunális 

biomassza. 

A biomassza fogalom mai elterjedtebb, tágabb jelentése alapján ezért biomassza alatt: 

energetikailaghasznosítható szerves anyagokat, élő vagy nemrég elhalt, bomlásban lévő növényeket, 

terméseket, melléktermékeket, növényi és állati szerves anyagokat, valamint kommunális hulladékokat 

értünk. A biomassza létrejötte a földi élet megnyilvánulása, és egyben annak előfeltétele. A szén-bázisú földi 

életet a légkör szén-dioxid(CO2)-tartalma alapozza meg, és a napenergia (direkt vagy megkötött formában) 

működteti. 

Biomassza alatt értjük még a biotechnológiai iparok termékeit; és a különböző transzformálók (ember, 

állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű termékét, hulladékát, melléktermékét is. A 

biomassza elsődleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége, azaz az a képesség, hogy a levegő szén-

dioxidjából, a talajban található vízből és a vízben oldott ásványi anyagokból szerves anyagokat, a saját 

testtömegüket hozzák létre. Ennek az így létrejött biomasszának az egésze, vagy bizonyos részei (pl. olajos 

magvak) szolgálnak energetikailag is hasznosítható biomassza alapanyagként. 

A Földi élet valamennyi fázisában biológiai eredetű szénvegyületek jöttek létre, halmozódtak fel, illetve vesznek 

részt a karbon (C)-körforgalomban. Így keletkeztek a fosszilis biomasszák, azaz a fosszilis energiahordozók (a 

kőszén, a kőolaj és a földgáz) is, de a (C)-körforgalom eredménye a hegységeket alkotó mészkő, vagy a jelenleg 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Föld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Energetika
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is képződő, a vízi növények elhalt tömegéből kialakuló tőzeg is. A CO2-körforgalom ma is a földi élet 

meghatározó folyamata, melynek első lépcsője a fotoszintézis, amely során a növények a szervetlen anyagokból 

a napfény energiáját használva, szerves anyagokat hoznak létre. 

A fotoszintetizáló szervezetek a CO2redukálásához általában a vizet használják. A folyamat során O2szabadul 

fel a víz oxidációja miatt. Egy mol CO2redukciójakor 112 Kcal szabad energiaváltozás lép fel, amely kémiai 

energia formájában kötődik meg a növényi biomasszában. 

Az ember számára a táplálkozáshoz és az energiatermeléshez (főzés, fűtés) szükséges biomassza korábban a 

gyűjtögető és vadászó életformában teljes mértékben megszerezhető volt, de a népesség rohamos növekedése 

miatt egyre fontosabbá vált a biomassza irányított előállítása is. 

A biomassza termesztése és hasznosítása napjaink egyik legfontosabb, és leggyorsabban fejlődő fejlesztési 

területe. Ennek számos oka van. Az egyik legfontosabb talán az, hogy az emberiség a rohamosan növekvő 

lélekszáma miatt egyre nagyobb mennyiségben igényel élelmiszert, A másik ok, hogy a biomassza a 

kedvezőtlen globális klímaváltozás miatt, és annak megállítása céljából az energiatermelés (hőtermelés és a 

hajtóanyag-gyártás) egyre fontosabb alapanyagává válik. 

A biomassza előállítása és hasznosítása számtalan ponton kapcsolódik az energetikához. A biomassza energia 

helyét az „új generációs energiák” között az 1.1.1.1. táblázat mutatja be. 

 

1.1.1.1. ábra Forrás: Biró B. összeállítása 

Az energiahordozók felhasználásának első, robbanásszerű növekedése az ipari forradalom idején következett 

be. 1970 és 2002 között mintegy 90%-kal nőtt a felhasznált energia mennyisége. Gazdaságkutatók véleménye 

szerint ez a tendencia a XXI. században is tovább tart, 2020-ig további 60%-os növekedés várható. Ennek egyik 

oka az, hogy a világ népessége továbbra is nő (2050-re a mostani 7-ről 8-9 milliárdra). A XX. század második 

felében a világ népességének átlagos évi növekedési üteme 1,7-2,0%-os volt. Ez már a Föld eltartóképességének 

a határát jelenti. A növekedés ütemét az 1.1.1.2. táblázat mutatja be. 

A másik ok az, hogy a Földön a lakosság növekedésének üteme ezeken túl nem egyenletes. Az egyes fejlődő 

országok (főleg a távol-keleti, valamint a közép-, és dél-amerikai régió) gazdasága igen gyorsan növekszik. 

Jelenleg a fejlett országok (OECD) a világ energiaforrásainak több mint felét használják, pedig népességük a 

világ népességének csak alig 20%-át teszi ki. A fejlődő országokban az egy főre jutó átlagos energiafogyasztás 

hatoda a fejlett országokra jellemzőknek. Ez a tény jövőben teljes bizonyossággal megváltozik. Ha a következő 

50 évben a fejlődő országokban akár csak kétszeresére nő az egy főre jutó energiafelhasználás (ami biztos), a 

várható népességnövekedéssel együtt ez legalább kétszeres energiafelhasználást eredményez a világon. 
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1.1.1.2. ábra Forrás: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/11het/foldrajz 

Az EU időben felismerte az energetikával kapcsolatos feladatokat, lehetőségeket, ezért terveket készítettek a 

megújuló energiahordozók közép- és hosszú távú felhasználására. Ezen belül számunkra a biomasszából 

származó energiák mennyiségének változására vonatkozó terv a fontos (1.1.1.3. ábra). 

 

1.1.1.3. ábra Forrás: EU energetikai scenario, 2005 

A diagram (1.1.1.3. ábra) alapján megállapíthatjuk, hogy a biomassza szerepe egyre jelentősebb lesz, és 2020-ig 

előrevetítve a növekedés előreláthatóan progresszív. Hazánkban az energia-előállítás céljára felhasználható 

biomassza mennyisége potenciálisan jelentős, de felhasználását, hasznosítását illetően ezt a lehetőséget nem 

használjuk ki kellőképpen. Egy korábbi, erre vonatkozó felmérés 1981-83 között Láng István, akadémikus 

vezetésével történt a biomassza helyzetének és lehetőségeinek feltárására. Az eredményeket 1985-ben 

publikálták, „A biomassza komplex hasznosításának lehetőségei” címmel. Hazánkban évente kb. 53 millió tonna 

szerves anyagot termelnek a vadon élő és gazdasági növények (szárazanyagban), amelynek több mint fele 

melléktermék, illetve hulladék. Az energiafüggőséget a biomasszára (növényi alapanyagokra alapozott) 

megújuló energiaforrások mind teljesebb körű kiaknázása (pl. rövid vágásfordulójú energiaültetvények 

létesítése) mérsékelhetné. A biomassza előállítása ugyanakkor erősen terület-talaj és környezet-függő. A 

létesítendő biomassza-ültetvényeket ezek ismeretében célszerű tervezni, kialakítani. Száraz, sivatagi 

talajviszonyok között a rövidebb vágásfordulójú akác, nedvesebb, csapadékosabb körülményeknél pedig a 

kosárfonó fűz biztosíthatna megfelelő növényi produktumot a biomassza üzemek számára. Erre vonatkozóan 
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intenzív kutatások folynak, megjelent pl. az energiafüvek között a hazai nemesítésű változat, a „szarvasi 1” 

energiafű (Agropyron elongatum, újabb nevén Elymus elongatus), ami nettó 13-23 t/ha biomasszatömeg 

előállítására képes évente és 15-20 évig maradhat egy adott helyen (1.1.1.4. ábra). 

 

1.1.1.4. ábra 

Ha a biomasszából nyert energiát, mint megújuló energiaforrást 100%-nak vesszük, akkor ennek a 

felhasználási aránya a 2. ábrán jelzett módon alakul. Ezen belül a tűzifa felhasználás 35%-ot, a hulladékok 6%-

ot és az egyéb anyagok 49%-ot tesznek ki a 2008-as adatok szerint. Ezekből a végső felhasználásra 58% kerül 

az erőművi és a fűtőművi átalakítások után, amit a lakosság 29%-ban, az ipar pedig 7%-ban használ fel, a többi 

felhasználóra pedig 14,7% jut az Energia Központ Kht. szerint (1.1.1.6. ábra). 

 

1.1.1.5. ábra Forrás: Energiaközpont Kht., www.tankönyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika 

 

1.1.1.6. ábra Forrás: Energia Központ Kht. 

Az arányok tendeciáit és a lakosságra, vagy az iparra jutó arányokat, illetve a folyamatok közben bekövetkező 

veszteségeket is számos tényező képes befolyásolni. A lehetséges okok feltárása további kidolgozandó kérdés 

lehet. A veszteségek alakulását 5 éves átlagban az 1.1.1.5 . táblázat mutatja be. 

1.2. A biomasszák osztályozása 

A biomasszák közé tartozó anyagokat a gyakorlatban három nagy csoportba, azaz primer-, szekunder- és tercier 

biomassza csoportokba sorolják. 
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Primer (elsőleges) biomassza a növényzetet alkotó anyag, amely a napenergia megkötésével létrejövő, a 

megkötött napenergiát szénhidrogén vegyületekben, kémiai kötésben tartalmazó szerves-anyag. Létrejöttével 

megvalósul a megkötött energia tárolása. A másik két biomassza-fajta (szekunder, tercier) a primer 

biomasszából származtatható. 

Szekunder (másodlagos) biomassza az állatvilág által, a növényzet táplálékként történő hasznosításával 

létrehozott állati eredetű szerves anyag. Ez maga az állat testét felépítő sokféle szerves vegyület, illetve az 

általuk előállított szerves-anyagok (pl. a tej, gyapjú…stb.) 

Tercier (harmadlagos) biomassza a primer és a szekunder biomassza létrejötte-, hasznosítása vagy átalakítása 

közben keletkező kevert szerves anyag, vagy a biomassza-hasznosítás során létrejövő melléktermék illetve 

hulladék. 

A primer biomasszák mindenek előtt emberi vagy állati táplálékul szolgálnak (élelem, takarmány, mikrobák 

stb.). A szekunder biomasszák is fontos elemei a táplálékláncnak. A tercier biomasszákat főként állatok 

takarmányozására vagy a termőtalaj tápanyag-egyensúlyának fenntartására (trágyázás) hasznosítják, de 

energiatermelő technológiákban is fontos szerepük van. Mindhárom szervesanyag-fajta hasznosítható megújuló 

energiahordozóként is. Ezek közül az első (a primer biomassza) szerepe a meghatározó. 

A hazai biomassza potenciált és a biomasszák fajtáit az 1.1.2.1. ábra mutatja be. 

 

1.1.2.1. ábra Forrás: www.nkek/biomassza/igy-mukodik 

A növényi, primer biomassza és az energia 

A növényt alkotó szerves anyagok (cellulóz és lignocellulóz tartalmú anyagok) fotoszintézis során jönnek létre, 

energiatartalmuk a napenergiából származik. A fotoszintézisben a növény a sejtekben jelen levő speciális 

anyaggal, a klorofillal, és a napenergia felhasználásával a levélzet által a levegőből felvett CO2-ból, valamint a 

talajból a növény egyéb részei által felvett és szállított vízből nagymolekulájú szénhidrogén-vegyületeket állít 

elő. Ezekben a vegyületekben a létrejöttükhöz felhasznált napenergia kémiai energia formájában kötődik meg, 

azaz a beérkező napsugárzás energiája biokémiai folyamatok során (fotoszintézissel) tárolódik a növényekben 

(elsődleges biomassza). 

6 CO2 + 12 H2O + 2828 x 10³ J = C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 

1 kg tömegű primer szerves anyag előállítása esetén 

1,071 CO2 + 1,253 H2O + 11 849 x 10³ J = C6H12O6 + 0,599 H2O + 1,185 O2 
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A fotoszintézis mértékét mindenek előtt a helyi napsugárzás intenzitása, a vegetációs időszakban beérkező 

összes napenergia mennyisége, és az adott növényfajta fotoszintézisének hatékonysága határozza meg. A 

sugárzás intenzitását jellemző napállandó a légkör határán Io = 1353 W/m2 

A folyamatok eredményeként nem csak biomassza jön létre, hanem oxigén (O2) is felszabadul. Ez azt jelenti, 

hogy a folyamat rövid távon a légkör minőségének javulását eredményezi, és az élővilág oxigénigényének 

kielégítéséhez járul hozzá. 

A növények a levélfelületükre jutó napenergiának csak a töredékét képesek megkötni. Az algák és a trópusi 

eredetű „C-4”-es növények (pl. kukorica, cukornád) 1-3%-os hatásfokkal kötik meg a napenergiát, a mérsékelt 

égövi („C-3”-as) növényeknél (pl. gabonafélék) a fotoszintézis energetikai hatékonysága csupán 0,1-1%, a 

növénytől és napszaktól is erősen függő mértékben. 

1.3. A karbon (CO2) körforgalom 

A földi élet döntő mértékben szén(karbon)-bázisú, ezért a biomasszák létrejötte, majd későbbi természetes, vagy 

a hasznosítással egybekötött lebomlása közben a karbon(C)-forgalom a folyamatok meghatározója. 

A C-körforgásnak két körét különböztetjük meg: 

• a hosszú ciklusú körfolyamatot, és 

• a rövid ciklusú körfolyamatot. 

A hosszú C-körfolyamra az jellemző, hogy a légkörben jelen levő CO2 a primer biomasszák által történő 

megkötődést követően a szerves vegyületekben vagy a hosszú életű primer biomasszákban tárolódik (Pl. fa), 

vagy a szekunder biomasszákba épül be, vagy természeti folyamatok közben anaerob körülmények közé 

kerülve nagyon hosszú idejű tárolódás közben és átalakulások során halmozódik C-t tároló 

anyagokként/vegyületekként. Ezek csak jóval később jutnak a felszínre és alakulnak vissza CO2-vé. Ilyen tartós 

C-tárolók a fosszilis energiahordozók. Ezek részben természetes folyamatok közben kerülnek kapcsolatba a 

légkörrel, és bomlanak le CO2 emisszió mellett, de sokkal nagyobb intenzitással folyik a lebomlásuk akkor, 

amikor az emberiség bányászati eljárásokkal feltárja a fosszilis bázisokat, és főleg energia előállítása céljával 

hasznosítja azokat, felszabadítva a bennük kötött szenet (C-t). 

 

1.1.3.1. ábra Forrás: http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezogaz/kornybio/elm/1krnymikrobi 
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A rövid ciklusú C-körfolyam jellemzője az, hogy a CO2 megkötésének és a légkörbe visszajutásának időpontja 

nagyon közeli és a szén (C) megkötése csak rövid időtartamú. Ennek során a primer biomassza lebomlása vagy 

viszonylag gyorsan végbemegy (pl. az elhalt szervezetek gyors lebomlása), vagy a létrejött biomasszák rövid 

időn belül energiatermelésre használódnak fel, és eközben szabadul fel ismét a CO2. A rövid C-körforgalomban 

tehát tartós C-tárolásra nem kerül sor. A természetes lebomlások közben is felszabadul (és a légkörbe jut) a CO2, 

de a bomláskor felszabaduló energia nem hasznosul. 

A korábbi CO2 megkötés és a biomasszák fosszilis energiahordozóként történő halmozódása a földtörténeti 

korokon keresztül igen hosszú időn keresztül folyt. A megkötött fosszilis energiahordozók mennyisége igen 

nagy. A napjainkban nagyon intenzív és egyre növekvő intenzitású energiatermelés jelentős mennyiségű CO2 

felszabadítását eredményezi. 

A biomasszák jelentősége az, hogy velük fosszilis energiahordozók válthatók ki, így megvalósítható a 

fenntartható energiafelhasználás (fenntartható fejlődés). Mivel a biomasszák a megfelelő kezelés esetén 

megújuló energiaforrások, vagyis rövid életciklusban általában 1 éven belül újból megtermelődnek, 

használatuk esetén bányászott energiahordozók takaríthatók meg (kőszén, földgáz, kőolaj). A megtakarított 

fosszilis energiahordozók nem növelik a levegő szennyezettségét és annak CO2 tartalmát. A CO2 ugyanis, mint 

üvegházhatású gáz jelentős mértékben (mintegy 60%-ban) eredményezi az üvegházhatást és ezzel a globális 

felmelegedést. A társadalom, az ipar és a közlekedés óriási energiaéhsége miatt azonban ilyen módon a CO2-

kibocsátás csak viszonylag lassan, és csak fokozatosan növekvő mértékben csökkenthető. Pl. Magyarországon a 

teljes energiafelhasználásból az 1980-as években 3%-ot képviselt a biomassza, 2010-ben közel 4%-ot, és 2020-

ban a tervek szerint elérhető lesz a 10-12%. 

1.4. A biomassza-bázisú CO2-semleges energiatermelés elve. Az 
energiamérleg 

A több millió évvel korábbi CO2 megkötés és a biomasszák fosszilis energiahordozóként történő halmozódása 

hosszú ideig, földtörténeti korokon keresztül folyt. A megkötött fosszilis energiahordozók mennyisége igen 

nagy. Napjainkban a nagyon intenzív és egyre növekvő intenzitású energiatermelés jelentős mennyiségű CO2 

felszabadítását eredményezi. A fosszilis energiahordozókból a CO2 felszabadulásának intenzitása lényegesen 

nagyobb, mint annak természetes megkötése, ezért a légkörben a CO2 (mint üvegházhatású gáz, ÜHG) 

mennyisége folyamatosan nő, és jelentős mértékben hozzájárul a globális felmelegedéshez. 

 

1.1.4.1. ábra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fosszilis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntartható_fejlődés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Megújuló_energiaforrás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Megújuló_energiaforrás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fosszilis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szén-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szén-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegház-hatás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Globális_felmelegedés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Globális_felmelegedés
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Az ábra szerinti folyamatoknál jól látható, hogy a C-körforgás mindkét esetben végbemegy, de a természetes 

folyamatok során, társadalmi szinten az energia közvetlenül nem, csak a természetes folyamatokon keresztül, 

közvetve hasznosul. Az energia tehát tárolva rendelkezésünkre áll, de a tényleges, közvetlen hasznosítását meg 

kell oldani. 

Az, hogy a biomasszában tárolt és rendelkezésre álló energia hasznosítható-e, sok tényezőtől függ. A 

megítéléshez környezetvédelmi, energiaellátottsági, energetikai és egyéb társadalmi szempontokat, mint 

hatékonysági tényezőket kell figyelembe venni. 

A környezetvédelmi megítélésnél (környezetvédelmi hatékonyság) azt kell megvizsgálni, hogy a biomassza 

összegyűjtésének (esetleg termesztésének), előkészítésének és a belőle történő energiatermelésnek nem 

nagyobb-e a káros környezeti hatása, mint az a kiváltani kívánt fosszilis energiahordozó felhasználásánál 

előállna. 

Az energiaellátottság egy olyan állapotmeghatározó tényező, amely azt mutatja meg, hogy a szükséges és a 

rendelkezésre álló energiák aránya milyen. Ha a rendelkezésre álló kevesebb, mint a tényleges szükséglet, akkor 

külső forrás bevonására kerül sor (import). Ilyen esetben az energiahiány miatt előálló járulékos hátrányokat, és 

az import többletkiadásait (logisztikait is) kell összevetni. Ebben a helyzetben a biomassza mint energiahordozó 

felértékelődik. 

Az energetikai hatékonyságot viszonylag egyszerű feladat megvizsgálni, mert ebben az esetben az 

energiahordozó energiatartalmát vetjük össze az energiahordozó előállításához felhasznált összes energiával. 

Ehhez a biomassza előállításával, a logisztikával, a felhasználáshoz szükséges önfogyasztással összefüggő 

energiaigényeket összegezve számítjuk a energetikai hatékonyságot, vagy az energetikai többszöröst. A 

számításokhoz minden esetben a bevitt primer energiákat kell számításba venni (pl. villamos energia 

felhasználásakor az áramtermeléshez felhasznált energiahordozó energiatartalmával számolunk). 

A társadalmi szempontok szerinti hatékonyság nagyon fontos, de gyakran nehezen számítható jellemző. 

Értékelésekor azt igyekszünk meghatározni, hogy a biomassza energetikai hasznosítása esetében milyen többlet-

eredményekhez jutunk a biomassza energetikai hasznosításával járó hatásokkal, úgymint: 

• a munkaerő helyben történő foglalkoztatásával, 

• a munkahelyteremtéssel, 

• a helyi adókból származó többletbevétellel, a racionális földhasznosítással, 

• a helyi nyersanyag-bázis jobb kihasználásával stb. 

Az egyesített társadalmi előnyök esetenként azt is eredményezhetik, hogy az egyébként olcsóbb, de hazai 

hozzáadott-értéket nem tartalmazó import energiahordozó kiváltása mellett döntünk. 

1.5. Az energianyerés lehetőségei a biomasszából 

A melléktermék- és a termesztett szilárd biomasszák hasznosításának hagyományos és újszerű formáit ismerjük. 

A hagyományos primer-biomassza hasznosításra az jellemző, hogy a mezőgazdasági növénytermesztésben a 

főterméket a célnak megfelelően (élelmezés, takarmányozás, ipar) használják fel, és a melléktermékeknek 

keresnek más felhasználási lehetőségeket (takarmány, almozás, egyéb ipari felhasználás stb.) 

Az újszerű biomassza-hasznosításnál fontos szerep jut az energetikai felhasználásnak. Az energiatermelésben 

felhasznált biomassza ez esetben lehet melléktermék vagy főtermék. 

A primer biomasszák energetikai felhasználási lehetőségei: 

a. Hőtermelés 

• közvetlen elégetéssel 

• fosszilis energiahordozókkal keverten (együttégetés) 

b. Konverzióval (átalakítással) energiahordozó előállítása 
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• mechanikai eljárásokkal 

• tömörítéssel 

• egyszerű kinyeréssel, 

• biotechnológiai átalakítással 

• erjesztéssel 

• fermentációval 

• termikus átalakítással 

• gázosítás 

• vegyes fázisú átalakítás 

Hőtermelés azaz a tüzeléssel történő hasznosítás a biomassza legrégibbi felhasználási módja. Ennek 

magyarázata az, hogy a biomasszákban a fotoszintézissel megkötött energiát (napenergia) – amely kémiai 

energiaként van jelen – egyszerű kémiai folyamattal (oxidációval, ez esetben az égetéssel) lehet felszabadítani, 

tehát a kémiai energiából hőenergiát nyerni. 

C + O2 = CO2 + E 

12 kg C + 32 kg O2 = 44 kg CO2 + 407 MJ 

S + O2 = SO2 + E 

32 kg S + +2 kg O2 = 64 kg SO2 + 297 MJ 

H2 + O = H2O + E 

2 kg H2 + 16 kg O2 = 18 kg H2O + 287 MJ 

Ezeket a folyamatokat hasznosítja az ember a történelem során, de egyre magasabb műszaki színvonalon. 

A biomasszák termikus hasznosítása közvetlen elégetéssel, vagy fosszilis energiahordozókkal keverten 

(együttégetés) történhet. A jellemző technológiákat a további fejezetekben az alkalmazott műszaki 

megoldásokkal együtt mutatjuk be. A biomassza felhasználási módjait a 1.1.5.1. ábra mutatja be. 
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1.1.5.1. ábra Forrás: www.nkek/biomassza/igy-mukodik 

1.6. A biomasszabázisú energiatermelés környezeti hatásai 

A biomasszákban a legfontosabb éghető anyagok a szén (C), a hidrogén (H) és a kén (S), melyek oxidációja 

közben szabadul fel az előállítani kívánt energia. Az égés közben új vegyületek jönnek létre, melyek 

visszamaradnak a környezetben, és arra semleges vagy káros hatással vannak. A létrejövő emissziók gáz, 

folyadék és szilárd halmazállapotú anyagok lehetnek. 

A gáznemű égéstermékek: CO2, CO, SO2, NOx, 

A biomassza C-tartalmának elégése közben tökéletes égés esetén szén-dioxid (CO2), tökéletlen égés közben 

pedig szén-monoxid (CO) keletkezik és füstgázként távozik a tüzelőberendezésből. 

A CO2 a biomassza-tüzelés esetében, annak ellenére, hogy ÜHG-, mégis semlegesként értékelhető, mert a rövid 

CO2-körfolyamból származik, és oda is tér vissza. 

A CO a környezetre káros, ezért a tüzelőberendezések megfelelően szabályozott üzemeltetésével igyekeznek az 

emissziót minimális értékre csökkenteni. 

A SO2 a biomasszákból viszonylag kis mennyiségben keletkezik (a biomasszák S-tartalma kicsi), és annak egy 

része még a tűztérben a bázikus szállóporokkal lép reakcióba, ezért többnyire a szilárd emisszióban jelenik meg. 

A légtérbe jutva komoly része lehet az ún. savas esők (csapadékok) létrejötténél. 

A NOx a füstgázzal távozik az égető berendezésből. Mennyisége csak részben a tüzelőanyag N-tartalmának 

függvénye, hiszen az égéshez szükséges levegővel a tüzelőanyag N-tartalmának többszörösét visszük a 

rendszerbe. Létrejötte az égés közben jellemző légfeleslegtől (λ) függ, és attól, hogy az égés milyen 

hőmérsékleten megy végbe. Minél magasabb hőmérsékleten megy végbe az égés, annál intenzívebb a NOx 

keletkezése. 

A HCl a biomasszában levő kevés Cl-ból és a mindig jelenlevő vízgőzből képződik. Mennyisége tüzelőanyag-

függő. A lágyszárú biomasszákban lényegesen több a klór (Cl) mint a fában, ezért a lágyszárú-tüzelés több 

problémát okoz. A HCl szintén hozzájárul a savas eső képződéséhez is. 

Égetés káros környezeti hatások nélkül nem lehetséges, ezért megfelelő rendeletek a károsanyag-kibocsátás 

határértékeit rögzítik, és csak ezekhez viszonyítva lehet értékelni az adott biomassza-bázisú hőtermelőt. 

Jelenleg a következő, fontos rendelkezéseket kell figyelembe venni: 

• 21/200 1. (ll. 14.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról. 

• 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 

• 17/2001. (VIII. 3.) KöM. rendelet A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának: vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. 

• 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet A 140 kW th és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről. 

• 1/2003. (1.9.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) 

• KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról. 
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1.1.6.1. ábra 

Példaként egy konkrét levegő-tisztaságvédelmi mérés adatait mutatjuk be. Ez esetben egy 86%-os hatásfokkal 

működő hőközpont adatai vethetők össze a határértékekkel: 

 

1.1.6.2. ábra 

A folyékony égéstermékek: a víz, és az el nem égett szénvegyületek. 

A víz részben a tüzelőanyagból, annak tűztéri száradása közben távozik, és legtöbbször gőz állapotban a füsttel 

együtt megy át a teljes rendszeren, és csak a légkörben lehűlve válik cseppfolyóssá. A vízgőz másik része a 

biomassza H2-tartalmának elégése közben (2xH2+O2=2xH2O). Újabban kisebb tüzelőberendezéseknél a füstgáz 

lehűtésével (kondenzáltatás) a gőzt a tüzelőberendezés közelében lecsapatják. 

Az el nem égett vegyületekből viszonylag kis mennyiségben létrejöhetnek kátrányok, szerves savak stb., melyek 

a környezetre igen károsak lehetnek, ezért keletkezésüket már a tűztérben igyekeznek meggátolni. Ha ez nem 

járt eredménnyel, az utánégetővel történik meg az ártalmatlanításuk. 

A szilárd égéstermékek: a hamu, a pernye és a szállópor. 

A szilárd égéstermékek a biomassza ásványi anyagaiból (makroelemek, mezoelemek, mikroelemek) oxidjaiból, 

esetenként szulfátjaiból, kloridjaiból keletkeznek 

A hamu a tűztér közelében (többnyire a hamukamrában) jelenik meg, ez a kamrahamu (rostélyhamu), ami 

főként Ca, K, Mg, Si, P oxidjaiból, kisebb mennyiségben szulfátjaiból áll. Biomasszák esetében kémhatása 

bázikus, jellege: szemcsés, porszerű, gyakran érdes. A rostélyhamu megjelenési formája nagyban függ attól, 

hogy a tűztérben a parázságy milyen hőmérsékletű. 800oC körüli hőmérsékleten a hamu porszerű marad. 900-

1000oC körül egyes biomasszák hamuja lágyul, esetleg megolvad. Ebben az esetben a hamuban jelentős 

arányban jelennek meg olvadt vagy összetapadt salakdarabok. A rostélyhamu fa esetében káros-anyagokat 

általában nem tartalmaz. 
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1.1.6.3. ábra 

A fahamu talajvizsgálat alapján meghatározott mennyiségben és arra alkalmas időpontban a mezőgazdasági 

területekre kiszórható. Erdőterületekre (ahol talajművelés nem folyik) vízvédelmi okok miatt (a fahamu erősen 

lúgos kémhatása miatt) nem szórható ki. 

A primer lágyszárú biomasszák a talajból nehézfémeket, toxikus elemeket is felvehetnek. Az ilyen biomassza 

elégetésekor a hamuban a nehézfémek is koncentrálódnak (5% hamutartalom keletkezésekor 20-szoros 

növekedés), ezért a lágyszárúak hamuja csak laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek figyelembe vétele után 

juttatható ki szántóterületekre a megfelelően kiszámolt adagolási útmutatók figyelembevételével. 

A pernye a szilárd emissziónak azon része, amelyben a porszerű hamualkotók együtt mozogva a füstgázzal, a 

porleválasztóknál kerülnek leválasztásra, A pernye finom por. Kémiai összetétele jelentős mértékben eltérhet a 

rostélyhamu kémiai összetételétől. Ennek egyik magyarázata az, hogy itt jelenhetnek meg azok a vegyületek is, 

amelyek a tűztérben keletkeznek, majd szublimált állapotban haladnak át a hőcserélőkön, végül lehűlve por 

állapotban jelennek meg a pernyében (Pl.: KCl). 

A pernyében a klasszikus hamuelemek mellett jelentősebb mennyiségben jelenhetnek meg nehézfém-vegyületek 

is, ezért veszélyes anyagnak minősül. A pernyében (nem megfelelő égés esetében) szénpor is kimutatható. 

A szállópor a biomassza-tüzelés ma még nagyrészt ismeretlen, a környezetvédelem megítélése szerint 

egyértelműen káros szilárd emissziója. A szállóporok igen finom szemcséjűek, a szokásos porleválasztókkal 

nem szűrhetők ki. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a szemcsék nagyon kis méretűek. Közöttük 

agresszív vegyületek (KCl, K2O, CaO, CaCl) is lehetnek, amelyek allargének, de megjelenhetnek a 

szállóporhoz kapcsolódó, alacsony olvadáspontú nehézfémek (Pb, Zn) vegyületei is. A szállópor mennyiségét a 

tűztérjellemzők és a füstgáz-sebességek megfelelő megválasztásával lehet és kell a legkisebb értéken tartani. 

A finompor különösen káros (lehet) az emberi szervezetre, mert könnyedén belélegezhető és a tüdőben az 

oxigénellátásáért felelős hörgőket károsítja, rákot, asztmát, tüdőtágulást és hörghurutot okozva. (Az EU 

tagállamaiban évente mintegy 350 ezer ember korai haláláért felelős.) 

• A PM 2,5 (2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű) részecskék, azaz a finompor koncentrációjának csökkentése a 

cél. 2010-re teljesítendő a 25 μg/m3 (2015-től kötelező) 
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• A PM 10-es méretű részecskék koncentrációjának maximuma 50 μg/m3. Ezt az értéket évente legfeljebb 35 

alkalommal lehet túllépni (később ezt az értéket 40 μg/m3-ra kell csökkenteni, a 20 μg/m3-as értéket 2020. 

január 1-jére kellene teljesíteni). 

2. A biomassza, mint energiahordozó jellemzői 

A biomasszát mint energiahordozót a felhasználó szempontjából is vizsgálni kell. Mivel igen sokféle alapanyag 

felhasználására kerülhet sor, előbb néhány általános biomassza-jellemző energetikai jelentőségét és 

vizsgálatának módszereit általánosságban mutatjuk be, de több jellemzőt anyagfajtánkét táblázatos formában is 

ismertetünk. A bemutatásra kerülő ismeretek felhasználásával lehetőség nyílik az egyes biomasszák jellemző 

tulajdonságainak megismerésén túl azok összehasonlítására is. 

2.1. A biomasszák jellemzőinek csoportosítása 

A biomasszának sokféle jellemzőjét különböztetjük meg. Ezek külön-külön és együtt is befolyásolják vagy 

meghatározzák az energetikai hasznosítás lehetőségeit, hatásait, korlátait. 

A biomassza energiahordozóként általánosságban nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy a biomasszák: 

• kémiai összetétele, 

• halmazállapota 

• megjelenési formája…stb. 

rendkívül változatos. 

Emellett figyelembe kell venni azt a törvényszerűséget is, hogy a tüzelőanyag csak az azt hasznosító 

tüzelőberendezéssel együtt értelmezhető, mert a tüzelőanyag égésének folyamata a tüzelőberendezéstől függően 

is igen változatos. Ezek a megállapítások mindenek előtt azzal függenek össze, hogy a biomasszák viszonylag 

bonyolult vegyületekből állnak. 

A biomasszákat alapvetően, ha a vegyületeket felépítő elemeket vesszük figyelembe, akkor makro-, mezo- és 

mikroelemek alkotják. Ezek az elemek a primer biomasszákba a növények növekedése közben épülnek be a 

talajból és a légkörből a mikroorganizmusok segítségével. A növények alapvető felépítési egysége a 

lignocellulóz, amibe az elemek beépülnek. A szekunder és a tercier biomasszákba ezek az elemek az elsődleges 

biomasszát fogyasztó (konzumens szervezetek) által, illetve a későbbiekben a feldolgozási technológiák során 

kerülnek át. 

A fogyasztó, konzumens szervezetek a földi ökoszisztémákban előforduló táplálékpiramisok egyik szintjét 

(síkját) jelentik. A legalsó szintet ezzel szemben a termelőkucensek) alkotják. Egy lápréti ökoszisztéma 

táplálékpiramisát és biomassza piramisát az 1.2.1.1. ábra mutatja be. Az egyes szintek a következő elemekből 

állnak: 
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1.2.1.1. ábra Forrás: Környezetvédelem jegyzet - szerk. Kiss E.- Dunaújvárosi Főiskola 

Egy ökoszisztémában létrejött táplálékpiramis összetételét a következő szintekkel jellemezhetjük. 

1. szint: Producensek, vagy termelők 

Zöld növényeket jelent, melyek a napfény segítségével, fotoszintézissel szervetlen anyagokból szerves anyagot 

hoznak létre. Egyszerű cukrokat állítanak elő a többi, felsőbb szint egyedei számára. 

Az energiahatékonyság (efficiencia) általában 1%, de az algáknál ez az érték elérheti akár a 4%-ot is! 

2. szint: Elsődleges fogyasztók – növényevők 

Szerves anyagból szerves anyagot állítanak elő. Az átadott összenergia azonban ezen a szinten már csökken, 

mert itt már fellép a hőveszteség, és a mozgási veszteség is. 

Efficiencia: 30-50% 

3. szint: Másodlagos fogyasztók – ragadozók – csúcsragadozók 

Efficiencia: 40-60%, de csúcsragadozók esetében akár elérheti a 80%-ot is. 

4. szint: Lebontó szervezetek (visszaforgatók) 

A legalsó szint a lebontó szervezetek, melyek szerves anyagból szervetlen anyagokat állítanak elő. 

A táplálékláncra elmondható, hogy azt egy piramis alakkal jellemezhetjük. Ez abból adódik, hogy az átadott 

összenergia mennyisége és az egyedszám a piramison felfelé haladva egyre csökken. Az egyszerűbb 

ökoszisztémákban kisebb, a bonyolultabb ökoszisztémákban nagyobb, bonyolultabb táplálékláncolatok 

fordulnak elő. 

A leghosszabb, legfejlettebb piramis csúcsán mindig az ember áll. 

2.2. A biomassza mint energiahordozó kémiai jellemzői 

A vegyi összetétel a biomasszára jellemző vegyületek minőségét és arányait mutatja meg. Ezeket az alkotókat 

nagyon fontos ismerni, mert a különböző biomassza-energetikai technológiákat a főbb alkotók jellemzői és 

aránya jelentősen befolyásolják. 

A primer biomasszákat a növények vázanyagai (sejtfal-komponensei) alkotják, amelyek közül ipari 

szempontból a cellulóz, a hemicellulóz és a lignin fontosak. A vázanyagok mellett kisebb mennyiségben egyéb 

anyagok is megtalálhatók (pl. sók, olajok), amelyeket rendszerint ki lehet vonni az anyagból valamilyen 

oldószerrel (vízzel vagy szerves oldószerekkel), ezért ezek összességét extraktanyagnak szokták nevezni. 

A lignin, a hemicellulóz és egyéb összetevők kémiai felépítésében és tulajdonságaiban a különféle növényfajták 

között lényeges különbségek lehetnek. 

A cellulóz a növényvilágban a legnagyobb mennyiségben előforduló szerves vegyület, amely mint a sejtfalat 

felépítő poliszacharid, a magasabb rendű növényekben a vázanyag szerepét tölti be (a növényi sejtfal 

legfontosabb komponense), mivel a cellulózmolekulákból álló szálak hálózata határozza meg a sejtfalak 

alapszerkezetét. A cellulóz D-glükóz egységekből β-1,4-es glikozidkötésekkel felépülő poliszacharid. 

A „hemicellulóz” gyűjtőnév. Azokat a poliszacharidokat soroljuk ide, amelyek a cellulózon kívül részt vesznek 

a sejtfal felépítésében. Szerepük a cellulóz szálak hálózatából álló sejtfalváz rögzítése a cellulózmolekulákhoz 

kapcsolódva. A hemicellulózok között pentozánok (pentóz egységekből felépülő poliszacharidok) a 

leggyakoribbak és legnagyobb mennyiségben előfordulók, de hexozánok is megtalálhatók, sőt a 

hemicellulózokhoz tartozóknak tekintjük az olyan cellulóz felépítésű poliszacharidokat is, amelyek lényegesen 

kisebb molekulatömegűek, mint a cellulóz. Tehát a növények hemicellulóz-tartalmát főleg pentozánok képezik, 

az ide tartozó pentozánok közül is a túlnyomóan D-xilóz egységekből, -1,4-es glikozidkötésekkel felépülő 

xilánok a leggyakoribbak. A xilánok a D-xilózon kívül kis mennyiségben D-arabinózt, D-galaktózt és D-

glükuronsavat is tartalmazhatnak. 
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A cellulóz és a hemicellulóz gyakorlati megkülönböztetését az teszi lehetővé, hogy a cellulóz nem oldódik 

nátriumhidroxid-oldatban, míg a cellulózzal azonos felépítésű, de kisebb molekulatömegű poliszacharidok, 

valamint a hemicellulóz egyéb poliszacharidjai igen. Másrészt a hemicellulózok savas hidrolízise már enyhébb 

körülmények közt is végbemegy, mint a cellulózé: szobahőmérsékleten a cellulóz csak tömény sósavval vagy 

60-80%-os kénsavval hidrolizáltatható; 1-2%-os kénsavval vagy sósavval a hemicellulóz már 100–130°C-on 

hidrolizál, a cellulóz csak 150–180°C-on (100°C fölött nyomás alatt végezve a hidrolízist). Ezek a kémiai 

jellegű különbségek azért fontosak, mert jelentősen befolyásolják azt, hogy a biotechnológiákban (erjedés, 

fermentáció) milyen folyamatok játszódhatnak le, illetve ezen jellemzők figyelembevételével jelentősen 

befolyásolhatjuk a számunkra fontos folyamatokat. 

A lignin a sejtfal cellulózból és hemicellulózból felépülő rácsszerkezetének molekuláris méretű üregeibe 

rakódik be, a sejtfal mechanikai ellenálló képességét növeli. A „lignin” elnevezés is gyűjtőnév: jelenti a fának 

vagy az elfásodott növényi részeknek azt a vázanyagát, amely aromás építőkövekből épül fel. A különféle 

fafajtákban vagy elfásodott növényi részekben található lignin más és más felépítésű, de fellelhetők bennük 

szerkezeti hasonlóságok: az aromás gyűrűkhöz gyakran metoxi-csoport vagy fenolos hidroxil-csoport 

kapcsolódik, az aromás egységeket összekötő részekben általában heterociklusban lévő 4 oxigén található. A 

lignin szerkezetének részleges jellemzésére szolgál az 1.2.2.1. ábra, amely a lignin molekulájának egy gyakran 

ismétlődő, jellegzetes részét mutatja be: 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: palaeos.com/plant/glossary/glossaryL.html 

Az 1.2.2.2. táblázat a hazánkban előforduló leggyakoribb fafajok vegyi összetételét mutatja be. Látható, hogy 

legnagyobb mennyiségben a cellulóz fordul elő 45-57,84% értékek között, közel egyenletes mértékben. A 

legnagyobb ingadozást pedig a pentozán mutatja 11,02-27,07% mennyiségben. 

 

1.2.2.2. ábra 
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A táblázatban bemutatott jellemzők ismerete azért szükséges, mert a fontos alkotók tulajdonságai 

nagymértékben eltérőek, és így jelentősen befolyásolják a gázosodási (kigázosodás, elgázosodás), égési, és 

tömörítés során végbemenő kötési folyamatokat. 

A főbb vegyi alkotók közül a lignin nehezebben bontható (biogáztermelésnél hátrány), ugyanakkor a fűtőértéke 

a legmagasabb, ezért mint tüzelőanyag előnyös. A pentozánok viszonylag könnyen bonthatók 

(biogáztermelésnél, alkoholos erjesztésnél ez előny), emellett termikus hatásokra részben kisebb molekulákra 

szétesve pirotermékek előállítására alkalmasak, de nagy nyomás, hő és vízgőzök jelenlétében polimerizációs 

folyamatok is végbemennek (biobrikett gyártásánál kötőhatás jön létre). 

Az energiatartalmat az éghető anyagok mennyisége és minősége határozza meg. A lignocellulózokban 

jellemzően C, O2, H2, N található szerves vegyületek formájában, és kis mennyiségben megtalálható a S, K, Ca, 

Mg, P, Cl, valamint nyomokban nehézfémek (1.2.2.3. táblázat). 

 

1.2.2.3. ábra Forrás: Nussbauer, 1994 

A hidrogén (H) fontos alkotóeleme a szerves vegyületeknek. A biomasszák közvetlen energetikai hasznosítása 

(égetés) esetében belőle energia nyerhető, de az oxidáció eredménye H2O, melynek elpárologtatása jelentős hőt 

von el a rendszerből. Biogáztermelésnél hasznosul. 

Carbon (C), szén a legfontosabb energiahordozó elem a biomasszákban. Mennyisége a lignocellulózok 

esetében a szárazanyag 30%-át is elérheti. A termikus hasznosítás esetében szerepe meghatározó. 

Oxigén (O) Energiatartalma nincs, de a termikus folyamatokban aktívan részt vesz. A biomasszákat alkotó 

anyagokból a jelenléte miatt még oxigéntől teljesen elzárt térben sem lehet CO2-mentesen energiát, vagy 

energiatartalmú gázt (pirolízis) előállítani. 

Nitrogén (N) az energetikai folyamatokban alig vesz részt (direkt égetés). Magas hőmérsékleten az NOx-

képzésben lehet szerepe. 

Kén (S): Energiatartalma van, ezért növelhetné a biomassza égéshőjét, ugyanakkor égésekor nagyon káros 

emisszió, a SO2 jelentkezik. Viszonylag kis mennyiségben van jelen a lignocellulózokban, ezért a káros hatás kis 

mértékű; bár néhány lágyszárú biomassza esetében a S-tartalom jelentős is lehet (1,5%). Ugyancsak magas S-

tartalom fordulhat elő a tercier biomasszákban. A kén nem csak az égetésnél, de az egyes biotechnológiai 

folyamatoknál is káros. Pl. a biogáztermelésnél kén-hidrogén keletkezhet, vagy a keletkező SO2 lecsökkenti a 

fermentanyag pH-ját. 

Klór (Cl) a biomasszákban változó mennyiségben mutatható ki. Minden esetben káros hatása van. A primer 

biomasszák közül a fa-biomasszában viszonylag kevés Cl található, ugyanakkor a lágyszárúak között (szalma, 

energiafű) előfordul magasabb Cl-tartalom is. A Cl a füstgázban HCl-t alkothat, de a tűztérben reakcióba léphet 

a K-mal, illetve a Ca-mal is. A KCl magas hőmérséklet mellett szublimál, és a füstgázzal a porleválasztón át a 

szabadba is kijuthat (allergén), de a hőcserélőben vízgőzzel korrozív vegyületet képez, és főként a hegesztett 

kötéseket támadja meg. Hasonló problémákat okozhat a CaCl2. 

Szilícium (Si) energiatartalommal nem rendelkezik, és inert anyagként tartják nyilván. Biomassza-tüzelésnél 

nagyon összetett viszonyok lépnek fel, melyek között a szilíciumnak is lehet – üzemeltetés szempontjából – 
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jelentősége. A nedves biomassza égetésekor nagy mennyiségű vízgőz keletkezik, amely az izzó parázságyon 

áthaladva a hamu szilícium-tartalmának egy részét gőzfázisba viheti. A gőzfázisú ortokovasav a tűztér 

légterében kavargó hamu-részecskék kalcium-oxid tartalmával kalcium-szilikátokat képezhet. Ezek a többi 

hamualkotó komponenssel a tűztér hőmérsékletén olyan meglágyult salakszemcséket hozhatnak létre, amelyek a 

tűztér falához csapódva megtapadnak. Az illékony ortokovasav és szilárd kalcium-oxid reakciójakor 

wollastonitból CaSiO3 képződik, és feltapadásokat hozhat létre a fordítókamrákban illetve a hőcserélőben. 

A mikroelemek, mint például a kadmium (Cd), cink (Zn), réz (Cu), fluor (F), ólom (Pb), és a króm (Cr), a 

primer biomasszákban viszonylag kis mennyiségben fordulnak elő. Kivételt képeznek a speciális (pl. 

szennyezett) talajokról-, szennyvízzel öntözött energiaültetvényekből-, valamint zöld rekultivációból 

(pernyetároló, bányameddő stb.) származó növényi anyagok, ahol a mikroelemek elérhetik a száraz növényi 

biomassza-mennyiség 1-2%-át is. Ez a feldúsulás már olyan mértékű, hogy a fitobányászatnak nevezett 

biotechnológiai folyamattal az elemek kinyerése is gazdaságos lehet. A nem szennyezett területekről származó 

növényeknél a mikroelemek mennyisége kicsi, ezért többnyire sem technológiai, sem környezetvédelmi 

problémát nem okoznak. Tercier biomasszák energetikai hasznosítása esetében (szennyvíziszap-égetés, 

szennyvíziszapból biogázgyártás) azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni őket, különösen a többször is 

ismételt alkalmazásoknál. 

A biomasszák bonyolult vegyi összetétele fontos szereppel bír a termikus hatások között. Ez jelenti azt, hogy 

égetéskor az anyag különböző fázisokon megy át, de azt is, hogy termikus hatásokkal más-más összetételű 

termékcsoportot (pirotermékeket) nyerhetünk. 

A biomasszák égetésekor fontos szerepe van annak is, hogy milyen arányban vannak jelen a tüzelőanyagban az 

illóanyagok, a szilárd éghetők és a hamu. 

Az illóanyagok természetes körülmények között általában szilárd állapotúak, de hőhatásra megindul a 

bomlásuk, és már 120-130oC körüli hőmérséklet mellett megjelennek az éghető gázok, melyek égése közben 

keletkezik az a hő, amely a kigázosodási folyamatot mint láncreakciók létrehozza. Az illóanyagok viszonylag 

nagy fűtőértékűek. Egyes lignocellulózok energiatartalmának 60-70%-a is az illóanyagokból nyerhető ki. A 

szilárd éghetők gyakorlatilag a karbon, illetve a pirokoksz. Ezek az anyagok hő hatására nem gázosodnak, de O2, 

vagy H2O adagolása mellett elgázosíthatók, és ezek a gázok energiahordozóként hasznosíthatókká válnak. Az 

1.2.2.4. táblázat a bükkfa tüzeléstechnikai szempontból fontos alkotóelemeit veszi sorba. 

 

1.2.2.4. ábra Forrás: Nussbauer, 1994. 

A biomasszából energiát állítunk elő, tehát ezeknek az anyagoknak fontos jellemzője az energiatartalom, 

és számolni kell az égés közben keletkező emissziókkal, melyek a környezetvédelem szempontjából fontos, 

figyelembe veendő szempontok. 

A biomasszák kémiai összetételének meghatározása egy igen összetett feladat. A tercier és szekunder 

biomasszákra a nagy anyag-változatoság miatt sem lehet használható összefoglaló táblázatokat készíteni. Ha a 

felhasználó számára szükséges a kémiai összetétel ismerete, akkor azt a konkrét anyagból vett mintával végzett 

laboratóriumi vizsgálattal lehet meghatározni. 

A primer biomasszák esetében valamivel egyszerűbb a helyzet, mert lignocellulózokról lévén szó, az egyes 

anyagok között lényeges hasonlóságok vannak. 

A lignocellulózokban makro-, mezo- és mikroelemeket különítenek el. Ezek felosztását és a besorolható 

elemeket az 1.2.2.5. táblázat mutatja be Obenberger–Brunner–Barnthaler (2005) nyomán. 

 

1.2.2.5. ábra Forrás: Biró B. összeállítása 
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Az anyagvizsgálatokhoz a biomasszát, illetve annak alkotóelemeit első lépésben oldatba kell vinni. A 

legeredményesebb feltárás hidrogén-peroxid – kénsav – salétromsav (H2O2 - H2SO4 - HNO3) keverékével 

végezhető, 290 °C hőmérsékleten. Az így nyert oldatból az elemek nem határozhatók meg egyetlen vizsgálattal. 

A gyakorlatban általában a makroelemeket: 

• a feltárt biomasszából, a mezo- és mikroelemeket: 

• pedig a biomassza elhamvasztásával nyert hamuból határozzák meg. 

Ezek az eljárások bizonyos pontatlansággal is együtt járnak, mivel a vizsgálatok eredménye az anyagok 

összetételbeli változatossága miatt a viszonyítási sztenderdektől is erősen függ. Ahogy a biomassza-tüzelésre 

vonatkozó környezetvédelmi előírások szigorodnak, úgy egyre pontosabb anyagvizsgálati módszerek 

alkalmazására kell törekedni. 

A lignocellulózok kémiai összetétele számos tényezőtől függ: Ezek közül a legfontosabbak: 

• a növény fajtája 

• a növényrész a teljes növényen belül (pl.: szár, mag stb.) 

• a biológiai érettség (zöld, félig érett, érett) 

• a termőhely kémiai elemeinek arányai 

• a termesztéshez alkalmazott kemikáliák mennyisége és minősége 

• a termesztés és a hasznosítás közötti logisztika hatásai (pl. erdészeti faanyag vonszolásos közelítése) 

• a tárolásmód és a tárolási idő hossza 

• a tárolt anyagban bekövetkező kémiai átalakulások (aerob és anaerob bomlások) 

• külső biológiai hatások (Pl.: penészesedés) 

• stb. 

Tájékoztatás céljával egy összehasonlító vizsgálat eredményét mutatjuk be az 1.2.2.6. táblázatban. 
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1.2.2.6. ábra Forrás: Obenberger-Brunner-Barnthaler (2002), ENK6-CT-„001-00556 (2001), Marosvölgyi 

(2005) 

2.3. A biomasszák energiatartalma, az energiatartalmat 
befolyásoló biomassza-alkotók 

Az égés a tüzelőanyagok éghető részeinek a levegő oxigénjével való gyors egyesülése, amely jól érzékelhető 

hőfejlődéssel jár. Az égés tehát oxidáció, amely során az éghető anyagok kémiailag kötött energiájának egy 

része hő formájában szabadul fel. A tüzelőanyagokat legtöbb esetben levegővel (légköri nyomáson) égetik el, 

eközben gáz-halmazállapotú égéstermék, füstgáz keletkezik. 

Az égés folyamatában a fizikai tényezők (keverés, levegő-hozzávezetés, füstgáz-elvezetés, tüzelőterek 

kiképzése, tüzelőberendezés fajták stb.) szerepe a kémiai tényezőkkel azonos fontosságú. 

A tüzelőanyagoknak égési tulajdonság szempontjából éghető és nem éghető összetevői vannak. Az egyes 

összetevőket a tüzelőanyag általában nem elemi állapotban, hanem különféle vegyületek formájában 

tartalmazza, de a tényleges összetétel meghatározása nem egyszerű feladat. A gyakorlatban ezért az elemi 

összetétellel (tömeg vagy térfogatszázalékban kifejezve) jellemzik a tüzelőanyagokat. A szén- (C), a hidrogén- 

(H) és az oxigén- (O) tartalom a tüzelőanyagok égési tulajdonságai, a kén- (S) a klór- (Cl) és a nitrogén- (N) 

tartalom pedig elsősorban a korrózió és környezetszennyezés szempontjából fontos paraméterek. A nem éghető 

rész szervetlen anyagai az égés után hamuként maradnak vissza. 

A tüzelőanyagok tüzeléstechnikai szempontból legfontosabb jellemzője az égéshő és a fűtőérték. 

Az égéshő (régebbi nevén égésmeleg) az a fajlagos hőmennyiség, ami egy kilogramm tüzelőanyagból 

összesen felszabadul az égéstermékek kiindulási hőmérsékletre való visszahűtése után mérve. 

Mivel ez a végállapot ipari körülmények között a legritkább esetben valósul meg, a gyakorlatban a fűtőértéket 

szokás használni. Ugyanakkor, mivel laboratóriumi körülmények között ezt az értéket a legkönnyebb megmérni, 

az égéshőt általában ebből számítják. Jellemző mértékegysége: kJ/kg 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fűtőérték
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Az égéshő további elnevezései az angolszász irodalomból tükörfordítással átvett „felső fűtőérték” (Higher 

Heating Value – HHV, vagy Higher Calorific Value - HCV). 

Az égésmeleg értékét számítással vagy méréssel lehet meghatározni. 

A mutató számítással történő meghatározásakor az anyagok%-os értéke kerül a képletbe. w = víztartalom 

Hu = 34,8 C + 93,9 H + 10,5 S + 6,3 N – 10,8 O – 2,5 w 

Az égés közben keletkező hőenergia mennyisége az éghető elemek mennyiségéből számítható, de figyelembe 

kell venni az energiát nem szolgáltató anyagokat is. 

A kémiai összetétel meghatározása jelentős technikai felkészültséget igényel, ezért az égésmeleget a 

gyakorlatban méréssel, leggyakrabban bomba-kaloriméterrel határozzák meg (1.2.3.1. ábra). 

A kalorimetrikus vizsgálat: 

A kaloriméter felépítése (Berthelot–Mahler-kaloriméter) 

 

1.2.3.1. ábra Forrás: www.fire-testing.com/ html/instruments/iso1716.htm 

A kaloriméter leglényegesebb része a kaloriméter-bomba. Ebben történik a vizsgált anyag nagynyomású oxigén-

atmoszférában való gyors elégetése. A bomba egy vastag falú, kb. 300 cm3 űrtartalmú, saválló acélból készült 

henger alakú edény, mely tömítőgyűrűk segítségével légmentesen zárható. A bomba armatúrája szintén saválló 

acélból készült. Rajta található az oxigénbevezető-töltőszelep, a lángterelőlap, a két elektróda. Ez utóbbi 

egyikén található a gyűrűsen kiképzett tégelytartó. A két elektródát gyújtóhuzal köti össze megfelelő 

magasságban. A mintatartó tégely készülhet acélból, vagy kvarcból. A mintát a gyújtóhuzalra hurkolt és a 

mintába beleérő pamutfonál gyújtja meg (1.2.3.2. ábra). 

 

1.2.3.2. ábra Forrás: www.kankalin.bme.hu 
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A kalorimetrikus mérés folyamatát valamint a számítási képleteket az „MSZ 18000/5-71: BARNASZENEK 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA, Égéshő meghatározása és a fűtőérték kiszámítása” című szabvány írja 

elő. Eszerint az égéshő a kaloriméter hőkapacitása (Ckal), a bemért minta tömege (mt), valamint a 

hőmérsékletváltozás (ΔT) alapján meghatározható: 

H  f   = C  kal *  ΔT  *  m  -1   [J/g] 

Ezek után az alsó hőértéket, vagyis a fűtőértéket (F) a következő képlettel számíthatjuk ki: 

F = Hf – 5.85 (9H+U) 

F - Fűtőérték [J/g] 

H - a vizsgált tüzelőanyag hidrogén-tartalma, [%] 

U - a vizsgált tüzelőanyag nedvességtartalma, [%] 

Hf - felső hőérték, [J/g] 

A kaloriméter (kaloriméter-rendszer) hőkapacitása az a hőmennyiség, amely a kaloriméter hőmérsékletét 1 

°C-kal megemeli. Elméleti meghatározása a következő képlet alapján történik. 

 

ahol: Ckal= a kaloriméter hőkapacitása, J/°C 

Q  = az etalonanyag (benzoesav) égéshője, J/g 

m  = az etalonanyag tömege, g 

C1 és C2= a gyújtóhuzal és pamutszál égéséből adódó korrekció, J 

C3 = a salétromsav képződése során keletkező hő miatti korrekció, J 

Dt = hőmérséklet-emelkedés (a főkísérlet során), °C 

K  = a kaloriméter és a környező levegő közti hőcsere miatt szükséges korrekciós tényező, °C 

A hőkapacitás gyakorlati meghatározása ismert égéshőjű anyag (benzoesav C7H6O2) oxigénnel töltött 

kaloriméter-bombában végzett elégetésével történik, és közben a kaloriméter-edényben lévő adott mennyiségű 

víz hőmérséklet emelkedését mérjük. Az elégetéskor felszabaduló hőmennyiségből és a kaloriméter-edény 

vízhőmérsékletének változásából számítható a kaloriméter hőkapacitása. 

A vizsgálat során a környezet, valamint a mellékreakciók hatására energia távozik, ill. lép be a rendszerbe. A 

mérés pontos kivitelezése érdekében ezen „idegen” energiákat figyelembe kell venni a kiértékelés során. 

A mérés során bekövetkező mellékreakciókból eredő hőmennyiség a következő képlettel számítható: 

∑b= bs + bN + bd + bp [J] 

Ahol: 

• b  s   Az a hőmennyiség, mely az anyag kéntartalmának kéndioxid helyett kén-trioxiddá történő égéséből 

származik. A kén-trioxid kénsav formájában van jelen a feltáróedényben lévő vízben. 

• b  N  Az a hőmennyiség mely a feltáróedényben lévő levegőből, illetve a mintában lévő nitrogén nitrogén-

peroxiddá történő oxidációjából származik. 

• b  d  A gyújtóhuzal elégetésekor felszabaduló hőmennyiség 
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• b  p  A gyújtáshoz szükséges pamutszál, ill. esetlegesen szükséges gyújtási segédanyag elégetésekor 

felszabaduló hőmennyiség. 

A továbbiakban a fontosabb fűtőanyagok jellemzőit mutatjuk be. 

 

1.2.3.3. ábra 

Egy tüzelőanyaghasznos fűtőértéke az a hőmennyiség, ami 1kg tüzelőanyagból kinyerhető úgy, hogy a 

füstgázzal együtt távozó víz a folyamat során gőz halmazállapotban hagyja el a berendezést. Értékét úgy kapjuk 

meg, hogy az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét. A fűtőérték tipikus 

mértékegységei szilárd anyagoknál kJ/kg, MJ/kg, gáznemű anyagoknál kJ/Nm3. 

A fűtőérték használata indokolt a gyakorlati számításokban (tüzelőanyag-igény vagy kazánhatásfok számítása) 

minden olyan esetben, amikor a távozó víz halmazállapota gőz, vagyis, amikor a füstgáz >100 °C hőmérsékletű. 

A fűtőérték nem használható az ún. kondenzációs kazánok esetében, ahol a füstgázt 100 °C hőmérséklet alá 

hűtik. Ekkor a gőz még a kazánban kicsapódik a füstgázból, s így hasznosítható a párolgáshője. 

A fűtőértéket időnként az angolszász irodalomból tükörfordítással létrehozott „alsó fűtőértékként” is szokás 

nevezni. A legfontosabb szilárd, folyékony és gáznemű fűtőanyagok égéshőjét és fűtőértékeit az 1.2.3.4., 

1.2.3.5. és a 1.2.3.6. táblázat mutatja be. 

 

1.2.3.4. ábra 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tüzelőanyag&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hőmennyiség&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Égéshő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Égéshő
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1.2.3.5. ábra 

 

1.2.3.6. ábra 

Az égés közben keletkező hőenergia mennyisége az éghető elemek mennyiségéből számítható, de figyelembe 

kell venni az energiát nem szolgáltató anyagokat is. 

2.4. Egyéb anyagjellemzők (víztartalom, hamutartalom stb.) 

A biomasszák nem homogén anyagok, ezért energetikai hasznosításuk közben igen fontos szerephez juthatnak 

az egyes részalkotók. Példaként mutatjuk be a fát, melynek főbb alkotói igen eltérő tulajdonságokkal 

rendelkeznek, ezért az égés közben – attól függően, hogy a kigázosodás milyen hőmérsékleten megy végbe – 

jelentősen változhatnak a részfolyamatok energiaemissziói és az égéslevegő-igény. Ha az égés megkezdődik, 

akkor kezdetben alacsony hőfokon a könnyen illó anyagok lépnek ki a biomasszából, melyek égésével létrejövő 

hő kigázosodási láncreakciót indít el. A kigázosodás kezdetén nagy fűtőértékű illók is megjelennek, ezért 

nagyon fontos, hogy már ebben az időszakban is megfelelő mennyiségű oxigén álljon rendelkezésre, nehogy a 

füstgázokkal keveredve eltávozzanak az éghető gázok is. 

Az égés végére a nehezen gázosodó anyagok maradnak, ugyanakkor ezek (pl. lignin) fűtőértéke magas, tehát az 

égés utolsó szakaszában ugyancsak fontos a megfelelő oxigénellátás. Mivel a tűztérben nem szakaszos égetés 

folyik, hanem a gyakorlatilag folyamatos betáplálás mellett az égésnek minden egyes szakasza jelen van, a 

folyamatokat nagymértékben befolyásolhatjuk a tüzelőanyag adagolásával is. Az egyes faalkotó anyagok 

(komponensek) számított és mért égéshőjét az 1.2.4.1. táblázat mutatja be. 
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1.2.4.1. ábra 

A biomasszák kémiai összetételével függ össze egy további fontos témakör: a hamu és a biomassza-tüzelés 

kapcsolata. 

Az egyéb szilárd tüzelőanyagokkal összevetve a biomasszák hamualkotóit illetően jelentős az eltérés. Kutatások 

megállapításai szerint a fontosabb biomasszáknál egymás között is, de egyúttal a szén és a biomasszák között is 

nagy eltérések mutathatók ki. 

 

1.2.4.2. ábra 

Amíg a szén felhasználásánál jellemzően a kevéssé bázikus elemek a gyakoriak, addig a biomasszáknál 

(különösen a lágyszárúaknál) nagyon magas a K és a Na elemek aránya. 

Ezek az anyagok vegyületeikkel jelentősen csökkentik a hamu lágyulás- és olvadáspontját, ami a tűztér 

szabályozását bonyolultabbá, a szerkezeti elemek működési feltételeit pedig kedvezőtlenebbé teszi. 

Jelentős eltérések tapasztalhatók az egyes biomasszák hamuinak jellemzői között is, ahogy azt az 1.2.4.3. 

táblázat mutatja. 
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1.2.4.3. ábra Forrás: Semmelweis at. al. 2006 

Különösen érdekes ez a megállapítás a napraforgóhéj esetében, mert abból jelenleg nagy mennyiségben 

állítanak elő pelletet, holott ez a termék leginkább csak szénnel együtt égetve lenne hasznosítható. 

A magas alkálihányad, különösen akkor, ha Cl is jelen van, csökkenti a hamu lágyulási és olvadási 

hőmérsékletét. Ez azt jelenti, hogy hő hatására a hamu szemcséinek szilárdsága csökken (szinteresedés), majd az 

anyag megfolyik. A lágyulás azért jelent problémát, mert a részecskék egymáshoz (fluid ágyban a 

homokszemcsékhez) tapadnak, és a hamu darabossá, nehezebben kezelhetővé válik, megömlés esetén pedig a 

rostélyon jönnek létre a légáramok útját elzáró megfolyások, vagy a tűz leállítása után az olvadék megdermedve 

meggátolhatja a mozgórostély újra-indítását. A legfontosabb biomasszák hamujának tulajdonságait a 1.2.4.4. 

táblázatban láthatjuk. Megállapítható, hogy egyes biomasszák égetése esetén igen nagy veszélye van a hamu 

lágyulásának, a széntüzeléssel összehasonlítva. 

 

1.2.4.4. ábra Forrás: Semmelweis at. al. 2006 

A víztartalom a másik nagyon fontos biomassza anyagjellemző. Szerepe többféle: 

• A tüzelőanyag égésekor az éghető anyagok oxidációja közben keletkező hőenergia egy része a biomasszában 

jelenlevő víz felhevítéséhez használódik fel, majd a víz gőzzé alakításához. Ezek az energiák a füstgázzal 

együtt távoznak a rendszerből, azaz jelentősen csökken a biomassza-tüzelés hatásfoka. 

• Az égés közben a füstgázokkal együtt mozgó, a hamualkotók vegyületeiből származó porok vízgőzzel magas 

hőmérsékleten speciális vegyületeket képeznek, melyek a hőcserélőkben és a porleválasztókban 

lerakódásokhoz vezetnek. Néhány füstgázelemmel pedig korrozív vegyületek jöhetnek létre (HCl, H2SO3 

stb.) 

• A tűztérben a biomasszából a sugárzó hő hatására kilépő vízgőz a lángtér magas hőmérsékletén elemeire (H, 

O) esik szét, és bekapcsolódik az égési folyamatokba (vízgázképződés), javítva az égés hatékonyságát és a 

füstgáz minőségét. 

Az anyag nedvességével illetve víztartalmával kapcsolatban kétféle jellemzőt lehet meghatározni. 

A víztartalom értéke megmutatja azt, hogy az egységnyi anyagban jelen levő víz mennyisége hogyan 

viszonyul az egységnyi anyag tömegéhez. Műszaki számításokhoz használható anyagjellemző. 

A nedvesség az anyag tömegegységében jelen levő víz mennyiségének aránya a szárazanyaghoz viszonyítva. 

Tájékoztató érték. 

A víztartalom hatása közvetlenül a fűtőérték-változásban érzékelhető. A következő, 1.2.4.5. ábra a víztartalom 

és a fűtőérték függvénykapcsolatát szemlélteti. 
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1.2.4.5. ábra 

A biomasszák víztartalma igen nagy mértékben változó. Pl. a növénytermesztésben megjelenő szalma 

víztartalma 7-15%, a frissen kitermelt fa víztartalma 35%, az almostrágyák víztartalma pedig 75-85%. Ezeknek 

az értékeknek a nagy változatossága miatt igen gyakran szükség van a víztartalom csökkentésére ahhoz, hogy az 

adott anyag fűtőértéke javuljon. A víztartalomtól függően azonban az anyagok szárítása egy igen energiaigényes 

folyamat, bár a víztartalom csökkentése természetes és mesterséges eljárásokkal is végezhető. Igen jó 

hatásfokkal csökkenthető a víztartalom a napenergia felhasználásával vagy levegőztetéssel. 

3. A biomasszák csoportosítása 

Rövid leírásban ismertetjük a biomasszák főbb fajtáinak jellemzőit, majd bemutatjuk a primer biomasszák 

fontosabb keletkezési helyeit és megjelenési formáit. Az általános ismertetést követően az elkülönített 

változatok (melléktermékek, főtermékek) közül ebben a leckében tárgyaljuk a melléktermék szilárd biomasszák 

jellemzőit. A melléktermékeket az azokat kibocsátó alágazatokhoz (erdészet, fafeldolgozás, mezőgazdasági 

növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés) kapcsolódóan tanulmányozhatjuk. 

3.1. A primer, szekunder és tercier biomasszák legfontosabb 
megkülönböztető jellemzői 

A biomasszák főbb csoportjait már egy korábbi fejezetben elkülönítettük, de a megkülönböztetés tételes 

kifejtésére ott nem került sor. Ha az energetikai hasznosítás a cél, akkor további jellemzők részletezését nem 

kerülhetjük meg. 

A korábbi csoportosításnak megfelelően 

• primer (elsőleges) biomasszát, 

• szekunder (másodlagos) biomasszát és 

• tercier (harmadlagos) biomasszát 

különböztetünk meg. Minden csoporton belül további megkülönböztetéseket teszünk. 
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A primer biomasszák a növények. Ha energetikai felhasználásra kerülnek, akkor figyelembe kell venni azt a 

tényt, hogy a növény anyaga nem homogén. Különböző részeit különböztetjük meg, melyek lényegesen eltérő 

tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A természetes körülmények között növő, vagy a termesztett növény kifejlett állapotban mindenek előtt a 

földfeletti, és a földalatti részre osztható. Az energetika számára a földfeletti rész érdekes, bár a legújabb 

technológiák szerint a földalatti rész energetikai hasznosítása is megkezdődött. A legelterjedtebb felhasználás 

például a cukorrépa, burgonya hasznosítása biogáz vagy alkoholgyártáshoz. Fakitermelésnél a gyökerek/tuskó 

(15-25%-os mennyiségének) a kiemelése és aprítása a leginkább alkalmazott eljárás tüzelési célra. 

A melléktermékek a primer biomasszáknál főleg a földfeletti részekből keletkeznek. 

A szekunder és a tercier biomasszáknál a melléktermékek megjelenését és jellemzőit illetően az alkalmazott 

technológiáknak van alapvető szerepe, és gyakran ugyanazon alapanyagból csak azért, mert más hasznosítási 

technológiát alkalmaznak más-más főtermék, és ennek megfelelően más-más melléktermék keletkezik. Pl. a 

tejiparban a tejből készülhet vaj vagy készülhet sajt is, attól függően, hogy milyen technológiát alkalmaznak, 

vagy a tej melyik részét használják fel. 

3.2. A biomasszák mint melléktermékek (a melléktermékek és a 
főtechnológiák kapcsolata) 

Ahhoz, hogy a főtermék létrejöhessen, a szakterület jellemzői által meghatározott technológiákat kell 

alkalmazni. A technológia megvalósulása során különül el a főtermék, és jelenik meg az egy vagy több 

melléktermék. 

A melléktermékek a későbbiekben minősülhetnek olyan hulladéknak, amely a főtermékkel együtt vagy önállóan 

sem hasznosítható, ezért valamilyen módon ártalmatlanítani kell, de válhatnak másodnyersanyaggá is, és így 

belőlük másodlagos főtermék jöhet létre. 

A melléktermékek a technológiákból nem küszöbölhetők ki. Különösen érvényes ez a megállapítás a 

biomasszákra, ahol a biológia törvényszerűségei miatt eleve megjelennek azok a felhasználó számára indifferens 

termékek, amelyek energetikai szempontból járulékos termékeknek számítanak. Pl. a búzatermesztésnél 

egyértelmű, hogy a főtermék a búza mag, ugyanakkor az nem jöhet létre anélkül, hogy a teljes növény ne 

fejlődne ki, és ezért lesz melléktermék a folyamatban a szalma és a pelyva, vagy esetleg a gyomok növényi 

anyagai. A termelők természetesen törekszenek arra, hogy a melléktermékek ne maradjanak hasznosítatlanul, és 

lehet, hogy később egy új főtermék alapanyagaként hasznosulnak (szalmából tűzipellet), vagy anyagukban 

ártalmatlanításukat is valamilyen haszonnal járó technológiában (almozás, fermentáció) oldják meg. 

Azok a biomasszák, amelyek mint melléktermékek a főtermék előállítása mellett vagy közben jönnek létre, a 

melléktermék biomasszák. 

3.3. Erdészeti melléktermék biomasszák I. A legfontosabb 
energetikai jellemzők 

Erdészeti mellékterméknek tekintjük azokat az anyagokat, amely a fenntartható erdőgazdálkodás 

technológiáinak alkalmazása során keletkeznek, és további kezeléseket igényelnek. Az erdőgazdálkodásnál 

például: 

• nevelővágásokból és 

• fakitermelésekből 

származhat a faanyag. 

A nevelővágásokból a tisztítások, ritkítások során viszonylag nagy gallyhányadú faanyag származik, esetenként 

lombozattal. A fiatal, kisméretű teljes fák anyagának jelentős hányada (20-40%-a) lehet kéreg. A hamutartalom 

viszonylag magas. A későbbi gyérítések esetében, melyekben egyidejűleg a száradék kitermelése is megtörténik, 

ugyancsak teljes fát nyerünk, de 20-25%-ban már méretes ipari fa is nyerhető. A faanyag főleg ág, elhalt törzs. 

Az anyag hamutartalma 3-4%. 
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A nevelővágásokból származó faanyagot a vágásterület közelében vagy erdei rakodókon dolgozzák fel tűzifává, 

vagy erdei aprítékká (1.3.3.1. ábra). 

 

1.3.3.1. ábra 

A fakitermelésekből, melyek az állományra meghatározott, vágásérett korban következnek be, részben 

főtermék (ipari fa), részben melléktermék (sarangolt választékok) származik, és számolunk mintegy 20%-nyi 

apadékkal is (1.3.3.3. ábra). A 1.3.3.2. táblázat a hazai erdőgazdálkodás adatait mutatja be. 

 

1.3.3.2. ábra 

A fenntartható erdőgazdálkodáshoz rendelkezésre álló terület folyamatosan növekszik, de nő a védett területek 

aránya is, ezért az erdőkből a közeljövőben lényegesen több faanyag nem kerül ki, vagyis az erdőkben évente 

képződő dendromassza (13,0 Mm3/év) jelentős hányada az élőfakészletet növeli, vagy természetes folyamatok 

közben elpusztul, lebomlik. (Egyes számítások szerint a hazai erdőkben évente 3-3,5 Mm3 dendromassza 

természetes folyamatokban bomlik le, évente mintegy 3 Mt CO2 kibocsátása mellett). 

 

1.3.3.3. ábra 

A kitermelt, ún. nettó fatérfogat (4,5 Mm3) mintegy 40%-a ipari fa (fűrész- és lemezipari rönk), a többi ipari 

célra nem használható (csak a másodnyersanyagokat hasznosító iparágak, mint a papíripar, a farost- és 

forgácslapipar) tart igényt az ún. vékony sarangolt anyagokra, egyre csökkenő mennyiségben. A szállításra váró 

energiafa sarangokat a 1.3.3.4. ábra mutatja be. 

A nettó fatermésből származó mintegy 60%-nyi maradvány hasznosítási lehetőségei igen szűkek. Ebből a 

bázisból merít az energetika. Magyarországon a lakosság 1,8 Mm3, az energiaipar 1,2 Mm3-t hasznosít (Forrás: 

HKIK 2007, Országjelentés). 

 

1.3.3.4. ábra 

3.4. Faipari melléktermék biomasszák 

A fafeldolgozó üzemekben hulladékként jelentős mennyiségű, leginkább energetikai célra felhasználható 

melléktermék keletkezik. Ezek: 

• A fakéreg, amelynek tulajdonságai a tiszta fáétól teljes mértékben eltérőek, azzal együtt nem hasznosíthatók. 

Többnyire szennyezettek is (homok, iszap stb.). Hamutartalmuk szennyezetlenül is magas (3-7%). Égéshőjük 

15-17 MJ/kg. A fatestről eltávolítva (kérgezés) majd aprítva mozgórostélyos kazánokban égethetők el. 

• A darabos hulladék a fa fűrészüzemekben történő feldolgozása közben keletkezik. A hosszú, kis 

keresztmetszetű darabok felületén jelentős mennyiségű kéreg van, ezért az anyag kéregtartalma nagy. 

Legcélszerűbb aprítani, és energiatermelésben hasznosítani. Hamutartalma 3-5%, égéshője 17-19 MJ/kg 

(1.3.4.1. ábra). 
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1.3.4.1. ábra 

• A fűrészpor a fűrészüzemben a faanyag fűrészeléssel végzett feldolgozása közben keletkezik. Többnyire 

nedves, kéregporral is szennyezett. A faaprítékhoz keverve elégethető. Eredeti állapotában a fűtőértéke 9-11 

MJ/kg. 

• A fűrészpor és finomforgács a fűrészáru feldolgozásakor keletkezik (parkettagyártás, bútoralkatrész-gyártás, 

ajtó- és ablakgyártás stb.) A hulladék tiszta és száraz fából keletkezik, ezért a hamutartalma 0,2-1%, a 

fűtőérték 18-20 MJ/kg. A kedvező víztartalom (10%) és a nagyfokú tisztaság miatt kiválóan alkalmas 

biobrikett és fapellet gyártásához. 

Az egyes faelemek hamutartalom-értékeit a 1.3.4.2. táblázat mutatja be. 

 

1.3.4.2. ábra 

3.5. Lágyszárú mezőgazdasági melléktermék biomasszák (a 
legfontosabb energetikai jellemzők) 

A hagyományos mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok mennyisége igen jelentős. Korábban (a kis 

családi gazdaságokban) a főtermékek és a melléktermékek hasznosulása, hasznosítása az évszázados 

tapasztalatok alapján megoldott volt. A kisgazdaság növénytermesztése részben az emberi élelmiszer-ellátást, 

részben az állattartást szolgálta. Az emberi táplálékigény egy részét a növényi főtermékekből (gabonafélék, 

gumósok, zöldségfélék, stb.) elégítették ki. A táplálkozás fehérje- és zsírszükségletének kielégítésére az 

állattartás szolgált, amely ehhez nagyrészt igényelte és hasznosította a takarmánynövényeket és a növényi 

melléktermékeket (a takarmányozásban) is. 

A növényi melléktermékek egy része (csutka, száraz kukoricaszár stb.) a háztartási hőtermelésben 

energiahordozóul szolgált, az állattartás hulladékai (almostrágya, hígtrágya, állatvágás hulladékai) pedig a 

szántóföldek tápanyag-utánpótlásánál (trágyázás) hasznosultak, szükségtelenné téve (a ma jellemző) 

műtrágyázást. A vázolt rendszer a természetes tápanyag- és energia körforgalom igen szép példája. A 

mezőgazdasági tevékenység átalakulása, az intenzív technológiák elterjedése és az újabban egyre nagyobb 

igényeket támasztó környezetvédelem a mezőgazdasági melléktermékek/hulladékok felhasználásának teljes 

körű megváltozásához vezetett. Jelenleg a mezőgazdaságban keletkezett melléktermékek hasznosulását a 

1.3.5.1. táblázat mutatja be. 

 

1.3.5.1. ábra Forrás: KSH 2008 

A melléktermékek jelentős része ma még nem hasznosul, ezért az energetikai hasznosítás minden bizonnyal 

előnyös lehet, de a mellék-termékek hasznosítása előtt még a logisztika számos problémáját kell megoldani. 
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A mezőgazdasági melléktermékek között a legnagyobb energetikai jelentősége a szalmának van. Az elmúlt 

években közel 1,7 millió hektáron termeltek kalászos gabonát, s ennek 80%-án búzát. A statisztikai adatok 

szerint a gazdaságok a szalmának csak 59%-át takarították be valamilyen formában, a többi a tarlón elégetésre, 

vagy beszántásra került. Egyes vélemények szerint a beszántás, illetve a talajerő visszapótlás ezen módja lenne a 

hasznosítás legjobb formája. A nagy cellulóztartalmú anyag talajba juttatása azonban káros, ún. pentozán hatást 

vált ki, ami csak nagymennyiségű nitrogénműtrágya kiszórásával ellensúlyozható. A szalmát ma általában kis- 

és nagybálásan takarítják be. A szalmabálák tárolása szérűn kazalba rakva történhet. Különösen a szögletes 

bálák tárolhatók nagyon jó helykihasználással. 

A szalmafélék legnagyobb részét, évente mintegy 3 millió tonnát hagyományosan almozásra használnak fel. A 

búzaszalma ammóniás és nátronlúgos feltárással, valamint hőközléssel emészthetővé tehető és így állati 

takarmányként is felhasználható. Az ipar a szalmát cellulóz előállításra, illetve papírgyártásra használja fel. A 

felhasznált mennyiség nem jelentős, és elsősorban csak a papírgyár környékén elhelyezkedő gazdaságokra terjed 

ki. A megtermelt mennyiségnek csak mintegy felét használják fel, a másik fele rendelkezésre áll hőtermelés 

céljára. 

A szalma égési tulajdonságai jók, betakarításkor a víztartalma alacsony (10–20%). 

A kukorica melléktermékei keletkeznek a legnagyobb mennyiségben. A több mint 12 millió tonna 

melléktermék 90%-a a szár és levél, kb. 10%-a a kukoricacsutka. A kukoricaszár hasznosítás jelenleg 

legelterjedtebb módja a beszántás, mely a vetésterület kb. 93–94%-án történik. A pentozán hatás elkerülése 

érdekében a talajba nagymennyiségű nitrogénműtrágyát is ki kell juttatni, ami jelentős mértékben növeli a 

költségeket. A leveles kukoricaszár tápértéke valamivel nagyobb, mint a gabonafélék szalmájáé, így 

takarmányként történő hasznosítása is előnyösebb. A nagybálákban betakarított kukoricaszár ballaszt-

takarmányként is számításba vehető. A különböző tények együttes hatására várhatóan a kukoricaszár 4–6%-át 

fogják takarmányozási célra felhasználni, tehát energianyerés céljaira az új technológiákat is figyelembe véve 

igen jelentős mennyiségű kukoricaszár áll rendelkezésünkre. A tüzelésre való hasznosítást azonban a 

kukoricaszár magas, 40–65%-os víztartalma nagyon megnehezíti. A víztartalom nagysága nagyban függ a 

betakarítás időpontjától és a betakarításkor jellemző időjárástól. Napjainkig még nem sikerült olyan technológiát 

találni, amellyel a kukoricaszár víztartalmát nagyobb ráfordítások nélkül, (esetleg természetes úton), 15–20%-ra 

lehetne csökkenteni. A kukoricaszárat erőművekben jelenleg egyéb tüzelőanyagokkal keverve égetik. Újabban a 

szár megszárításával és pelletálásával, illetve brikettálásával is próbálkoznak, így jó minőségű tüzelőanyagot 

nyernek, de jelenleg még igen drágán. 

A kukoricacsutka nagyobb mennyiségben, kb. 50.000 ha vetésterületről a hibridüzemeknél áll rendelkezésünkre, 

ahol a főtermék betakarítása csövesen történik. A hibridvetőmag-üzemekben a csövesen szárított kukoricából a 

csutka jól felhasználható hőenergia előállítására. 

A repceszár a hagyományos mezőgazdálkodásban nem jutott szerephez. Felértékelődése azt követően történt 

meg, hogy a repcemag-termelés miatt (hajtóanyag) a repce vetésterülete jelentősen, és területileg koncentráltan 

nőtt. A repceszalma fűtőértéke viszonylag nagy, a termett biomassza tömege nagyobb, mint a főterméké (mag), 

és a szár energiahozama meghaladja a főtermék energiahozamát. A legtöbb elemző arra a megállapításra jutott, 

hogy a repce előállítása egyértelműen akkor gazdaságos, ha a melléktermékeket (szár, repcepogácsa, glicerin) is 

hasznosítják. 

A fontosabb mezőgazdasági melléktermékek energetikai jellemzőit a 1.3.5.2. táblázat mutatja be. 
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1.3.5.2. ábra Forrás: Barótfi, 2007. HA - hajtóanyag, HE - hőtermelés 

3.6. A fás mezőgazdasági hulladékok 

A szőlészet és a gyümölcstermesztés állománynevelési és állományüzemeltetési hulladékai. 

A szőlészetből, illetve a gyümölcstermesztésből származó fás melléktermékek az erdőgazdálkodásból származó 

energetikai faanyagbázis kiegészítőjeként vehetők számításba. Ennek oka az, hogy az ilyen melléktermékek 

anyagjellemzői és a tüzeléstechnikai jellemzők nagymértékben megegyeznek a faanyag hasonló jellemzőivel. 

Ugyanakkor a fontosabb különbségeket is meg kell említeni. 

A szőlőtermesztésből származó fás melléktermék a venyige, azaz a tőkék és hajtások metszése közben 

keletkező kis átmérőjű és nagy hosszúságú hajtásvesszők, melyek a metszés közben a talajra hullnak. 

Mennyiségük viszonylag kicsi, a hektáronkénti tömeg 2-3 t. A vesszők közé kerülnek a kiselejtezett tőkék és az 

elhalt vastagabb hajtások is. A venyige eredeti állapotában nem, de felaprítva biomassza-kazánokban jól 

égethető. A venyigeapríték hasznosításának akadályát jelenleg az okozza, hogy a szőlőtermesztési 

technológiában a venyige szennyeződik, illetve csak rövid ideig maradhat a sorok között. A téli, kora tavaszi 

metszés közben talajra kerülő venyigét viszonylag gyorsan el kell távolítani a sorokból, és ezt követően az ún. 

hektárutakon halmozzák fel. A sorokból a venyigét tolófejes traktorokkal tolják ki, ezért az a talajon 

szennyeződik, az összetolás közben a venyigék filcelődnek is. Emiatt problémát jelent az aprítás, és a 

szennyeződés miatt jelentősen nő a venyigeapríték hamutartalma is. Jelenleg a sorok között végzett 

venyigebálázással is kísérleteznek, ahogy azt a 1.3.6.1. ábra mutatja. 

 

1.3.6.1. ábra 

A gyümölcsösökmetszésének, illetve koronaszabályozásának is van mellékterméke, ez a metszési nyesedék. Az 

anyag gally-jellegű, de esetenként vastagabb ágak is találhatók közöttük. Hektáronként 2-4 t anyaggal 

számolhatunk. A nyesedék gyűjtésekor hasonló problémák lépnek fel, mint a venyige gyűjtésekor. További 

gondot jelenthet az, hogy a gallyak között vastagabb ágak is vannak, ezért az aprításhoz nagyobb teljesítésű 

erdészeti aprítógépeket kell használni. A nagy kapacitású, de a nyesedék kedvezőtlen méretei miatt 

kihasználhatatlan gépekkel az apríték előállítása viszonylag költséges. Ha a gyűjtés és az aprítás megfelelő 

költségszinten megvalósítható, és a folyamat beilleszthető a gyümölcsösök üzemeltetési technológiájába, a 

nyesedékből előállított apríték felhasználható a lokális hőtermelésben. 

A szőlővenyige és gyümölcsnyesedék előfordulási helyei eltérőek a szántóföldi melléktermékekétől, és az egy-

egy helyen keletkező mennyiség is lényegesen kisebb (200–600 tonna). A szőlővenyige és gyümölcsfanyesedék 

önmagában is, de egyes helyeken a szántóföldi melléktermékekkel együtt jelentős tüzelőanyag-forrás lehet. A 

nagyüzemi szőlőültetvények évenkénti metszése során keletkező venyige mennyisége jelentős (150–200 ezer 

tonna). Ennek nagyobb részét ma még a szőlősorokból történő kihúzást követően a szabadban elégetik, kisebbik 

részét zúzzák, és a talajba keverik. A venyige viszonylag magas fűtőértéke miatt jól tüzelhető. A venyigeapríték 

(1.3.6.2. ábra), vagy a venyigebálák kazalban jól tárolhatók a felhasználásig. 

 

1.3.6.2. ábra 

A gyümölcsfák ritkító metszése során évente valamivel kisebb, 4–5 évenként a felújítások során nagyobb 

mennyiségű nyesedék keletkezik. Az éves mennyiség kb. 400–500 ezer tonna. A nyesedék fűtőértéke a 

venyigéhez hasonlóan viszonylag magas és aprítva jól tüzelhető. A száraz körülmények között készített apríték 

kazalban jól tárolható. 

(Forrás: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b108/ch02s06s01.html) 

3.7. Másodlagos és harmadlagos biomasszák 

A hagyományos mezőgazdálkodásra főként a primer (elsőleges) biomasszák előállítása a jellemző, de jelentős 

mennyiségben keletkezik másodlagos és harmadlagos biomassza-melléktermék, illetve hulladék is. 

A másodlagos biomasszák olyan élő szervezetek közreműködésével jönnek létre, melyek asszimilálni nem 

tudnak, tápanyagként a primer biomasszákat használják fel, és azokat lebontva az egyszerűbb vegyületekből 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b108/ch02s06s01.html
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részben a létükhöz szükséges energiát nyerik, másrészt ezekből a vegyületekből új szerves vegyületeket hoznak 

létre, melyekből saját szervezetüket valamint annak termékeit állítják elő. 

A másodlagos biomasszák az állati fehérjék, zsírok és szénhidrátok. Speciális szerepük van az állatvilág 

létében, és az emberi élet fenntartásában is. A másodlagos biomasszák tápanyagul szolgálnak az emberig tartó 

táplálékláncban. Az ember számára is tápanyag-alapanyagként hasznosulnak, egyéb energetikai szerepük 

elhanyagolható. Hagyományosan a természetben jönnek létre úgy, hogy az azokat előállító állatok (vagy kisebb 

élőlények) szaporodnak, növekednek, és közben szervesanyag-tömegük gyarapszik, majd életciklusuk végén 

újabb fogyasztók (konzumensek) tápanyagául szolgálnak. A természetes körülmények között létrejövő 

biomasszához az ember speciális technológiákkal jut hozzá (halászat, vadászat stb.) 

Az emberek tápanyagigényének folyamatos és megbízható kielégítéséhez egyre nagyobb mértékben folyik az 

állattartás, melynek során szabályozott technológiák között történik a növényi biomasszák állatokkal való 

etetése, és ezzel a másodlagos biomasszák (hús, tojás, tej stb.) előállítása. Ezek az anyagok tápanyagként 

hasznosulnak. A másodlagos biomasszák közvetlen energetikai hasznosítása nem jellemző. 

A harmadlagos biomasszák, hulladékok a primer és szekunder biomasszák feldolgozásával, hasznosításával 

összefüggően keletkeznek. Három fontos keletkezési terület különböztethető meg: 

• a mezőgazdaság és állattartás, 

• az élelmiszer-termelés és 

• az emberi léttel kapcsolatos (kommunális) biomassza keletkezése. 

Az állattartás közben megjelenő ürülék (bélsár, vizelet) a trágya, melyeknek az állatfajtától, a tartási módtól 

függően különböző változatai vannak. Tisztán csak kis mennyiségben jelenhetnek meg (kisállat-tartás). A 

legfontosabb az ún. istállótrágya (alomanyaggal kevert szilárd és híg ürülék) és a hígtrágya. 

Az almos trágya úgy keletkezik, hogy az istállóban vagy tartóólban az állatok alá almot (főként szalmát) 

szórnak, amely állatjóléti és állategészségi célokat is szolgál. Az alom a bélsarat visszatartja, a vizelet egy részét 

magába szívja. Időszakonként az elhasznált almot el kell távolítani. Ez lesz az almos trágya. A trágyamaradék 

folyékony része csurgalékként kerül ki az istállóból, és ez a hígtrágya. Padozat-mosásos technológiák esetében a 

mosóvíz is a hígtrágyához kerül. 

Az érett istállótrágyát (egy éves tárolást követően) a szántóföldre szállítják, ahol azonnal szétterítik és 

alászántják, vagy a trágyázandó tábla szélén téglatest alakú, letakart halmazban tárolják. Az istállótrágya a fő 

makroelemeken (átlag: 0,5% N, 0,3% P2O5 és 0,6% K20) kívül a legtöbb egyéb tápelemet is tartalmazza, ezért 

ún. teljes trágya. Sok tapasztalat szól amellett, hogy az istállótrágyával párhuzamosan a tervezett termésnek 

megfelelően adagolt műtrágya is jobban érvényesül. Az egy istállózott állattól évente várható istállótrágya 

mennyisége, almos tartási rendszerben, átlagosan, állatcsoportonként és évente a következő: bika, tehén, előhasi 

üsző 11 t, sőre 14-15 t, borjú 2 t, legelő szarvasmarha. 4-8 t, üsző vagy tinó 5-6 t, hízósertés 1,5 t, kan vagy 

előhasi koca 1,2 t, süldő 0,81, juh 0,5-0,71, ló 5-71,1000 tyúk 5-71, 1000 lúd 11-12 t, 1000 kacsa 8-9 t, 1000 

pulyka 11-12 t. 

A hígtrágyafolyékony, viszonylag kis szárazanyag-tartalmú. Az ürülék állatközelből történő eltávolítása 

folyamatos. A kihelyezésig trágyatóban (a talajba szivárgást lehetetlenné tevő szigetelőréteggel kialakított 

mesterséges tározómedence) vagy tartályban (fém, beton) tárolják. Mezőgazdasági területre kijuttatással, vagy 

biogáztelepen történő felhasználással ártalmatlanítják/hasznosítják. A szántóföldre szippantós tartálykocsikból, 

a tarlón járva menet közben, szórófejeken keresztül kiöntözik, és a területet tárcsázzák vagy szántják. A 

kijuttatás rendszerint a növényállomány betakarítását követi. Évelő ültetvényekbe öntözéssel is kijuttatható. 

Az állatok vágásával, feldolgozásával, elhullásával kapcsolatosan megjelenő biomassszák és hasznosítási 

lehetőségeik megegyeznek az élelmiszeripari hulladékokkal kapcsolatban bemutatottakkal. 

Élelmiszeripari hulladékok 

Az élelmiszeripar feladatának, az emberi fogyasztásra alkalmas termékek előállításának technológiáiban 

keletkeznek, de ide soroljuk a lejárt szavatosságú, tehát megsemmisítendő élelmiszereket is. A főtermék mellett 

gyakran keletkezik emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termék is. Ezek egy része anyagában (pl. 

alapanyagként más technológiában) hasznosítható, másik részük hulladékként kezelendő. Az igen jelentős 
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mennyiségű hulladék biomassza, a kevertség, a szennyezettség miatt a harmadlagos biomasszák csoportjába 

sorolandó. Szerves hulladékként gyorsan bomlók, ezért legnagyobb részük veszélyes hulladékká válhat. 

Az élelmiszeriparban igen sokféle tevékenységet folytatnak, ezért a teljes hulladékskála és a hasznosítás 

valamennyi lehetősége itt nem tekinthető át. 

Megemlítjük, hogy a legfontosabb élelmiszeripari szektorok: 

a húsipar, a konzervipar, a cukoripar, a szeszipar, a söripar, a tejipar, a növényolajipar, a hűtőipar, az 

élelmiszerellátás (konyhák, éttermek stb.), az élelmiszer-kereskedelem. 

Az erről a területről származó hulladékok további hasznosítását meghatározza az a tény, hogy az élelmiszeripari 

hulladékok: 

• magas szervesanyag-tartalmúak, emiatt 

• bomlékonyak, 

• nagy térfogatúak, ezért hasznosításukat a gyűjtés és szállítás költségei nagymértékben befolyásolják. 

• rövid ideig tárolhatók, 

• magas a víztartalmuk. Egy részük 

• veszélyes hulladék, ami miatt különleges kezelést igényelnek. (pl. a vér) 

A fő hasznosítási eljárások: 

a.) anyagában történő hasznosítás: A melléktermékekből speciális technológiával végzett feldolgozással 

értékesíthető terméket készítenek (pl.: állateledelek) 

b.) mezőgazdasági hasznosítás, melyen belül 2 fő eljárás ismert: 

• Takarmányozás: a hulladékot átalakítás nélkül feletetik, vagy átalakítással állítanak elő takarmányt. 

• Komposztálás: a hulladékot speciális technológiával sterilizált és homogenizált termékké (komposzt) 

alakítják át, és nagy tápértékű anyagként a talajerő-gazdálkodásban hasznosítják. 

c.) ipari nyersanyagként történő hasznosítás: A hulladék értékes alkotóit kinyerik (fehérjék, zsírok stb.) és 

emberi táplálkozásra vagy állatok etetéséhez használják. Speciális hulladékok hasznosítására egész iparágak 

jöttek létre (bőripar), vagy csontot-, zsiradékot- feldolgozó enyvgyártó- szappangyártó-, faggyúgyártó- stb. 

vegyipar. 

d.) energetikai célú hasznosítás: az élelmiszeripari hulladékok energiatartalmát közvetlenül vagy közvetve 

hasznosító eljárások, úgymint 

• a biogáz-előállítás és 

• az égetés 

Ezek közül a megoldások közül a mezőgazdasági hasznosítás a legelterjedtebb. A húsiparból származó baromfi- 

és más húsfeldolgozás melléktermékeinek fehérje és zsírtartalma jelentős, ezért takarmányként való hasznosítás 

a legindokoltabb. Az élelmiszeripari hulladék hasznosításával nyerik a fontosabb takarmányokat. 

A növényolaj-gyártási hulladék alapanyaga az olajos magok (repce, tök, kender, napraforgó, len és a szójabab). 

A keletkezett hulladék közvetlenül takarmányozási célra felhasználható, vagy termikus folyamatokban (tüzelés, 

pirolízis) hasznosíthatják. Igen fontos szerepe van a napraforgó olaj előállítása közben elkülönített maghéjnak is. 

Magas energiatartalma miatt jól égethető, így ezzel a hulladékkal az olaj-előállítás technológiájának akár teljes 

energiaigényét is kielégíthetik. 

Tejipari hulladék a tej feldolgozása közben keletkező jelentős mennyiségű savó és író. Ezek egy részét emberi 

fogyasztásra alkalmas termékké dolgozzák fel (reggeli és védőitalt állítanak elő), vagy édesítő-szerek 

előállítására használhatók. Nagy mennyiséget használnak fel a konzervgyártásban is. Más részük majonéz, 
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salátaöntetek előállításánál hasznosul). Az emberi fogyasztásra nem alkalmas rész állati takarmányként kerül 

felhasználásra. Az ipar is használ fel tejipari hulladékokat (kazeingyártás). 

Cukoripari hulladék: Legnagyobb mennyiségben a répa feldolgozásánál keletkezett, kifőzött, répaszelet 

jelenik meg hulladékként. Adalék hozzáadásával takarmánykoncentrátumot állítanak elő. Az állattartás ma már 

kevés répaszeletet tud hasznosítani. Ez a hulladék nagymértékben alkalmas biogáz előállítására, ezért újabban 

ilyen célra hasznosítják. Egy-egy cukorgyár a répaszeletből előállított biogázzal a cukorgyártási technológiák 

teljes földgázigényét is képes kiváltani. 

Szeszipari hulladék: az erjesztéses technológiát követő lepárlás főterméke az alkohol, mellékterméke a 

kierjesztett cefre (szeszmoslék). Anyagának magas a keményítő- és a cukortartama. Korábban takarmányozásra 

használták. A nagy kapacitású alkoholüzemek mellé ma már biogázüzemeket telepítenek. Ezzel a kapcsolódó 

technológiával a hulladék ártalmatlanítása mellett az alkoholgyártás energiaigényének igen nagy részét ki lehet 

elégíteni, ugyanakkor a kirothasztott melléktermék, a biogáz-iszap nagyon jó minőségű, a talajerő-utánpótlásban 

műtrágyát kiváltó anyagként hasznosítható. 

A kommunális biomasszahulladékok az emberek élelmezésével, létezésével kapcsolatosan jelennek meg. 

Legfontosabb formák: 

• a háztartási biomassza hulladékok (zöldségmaradványok, főzéssel kapcsolatos maradványok, ételmaradékok). 

Ezek az anyagok (szerves bomlók) jelenleg a hulladéklerakókra kerül, de a közeljövőben külön gyűjtésüket 

vagy helyi hasznosításukat kell megoldani. Fontos szerepük lehet a biogáztermelésben és a közösségi 

komposztálásban. 

• A közösségi kommunális hulladék az emberi lét biológiai melléktermékeivel összefüggően (WC, fürdővíz, 

mosogatási szennyvíz stb.) keletkezik. Ez összefoglalóan a szennyvíz, és az annak tisztítása közben 

keletkezik a szennyvíziszap. Korábban a szennyvíziszapot a szántóföldeken szétszórva ártalmatlanították, de 

az új szabályozások mellett komposztálással vagy a biogáztermelésben fermentálással kell ártalmatlanítani. 

4. A termesztett fás- és lágyszárú biomasszák 
(fajtaspecifikus technológiák) 

A melléktermék primer biomasszák ismertetését követően ebben a leckében kerül sor a termesztett, azaz 

főtermék biomasszák bemutatására. A biomassza-termesztés szükségszerűségének bemutatását és indoklását 

követően kerülnek ismertetésre a fás- és a lágyszárú energetikai ültetvények létesítésének és üzemeltetésének 

legfontosabb jellemzői és részletesebben az ültetvények betakarításának műszaki és technológiai kérdései, 

különös tekintettel az így előállított energiahordozókkal szemben támasztott felhasználói követelményekre. 

4.1. A biomassza-termesztés tendenciája 

A szilárd biomasszák között a primer biomasszák jelentős energiatartalmú anyagok, alkalmasak a CO2-

semleges energiatermelésre, és egyben a fosszilis energiahordozók egy részének kiváltására. Ez a lehetőség 

egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen a klímavédelemben ez a szempont igen fontossá vált, de a fosszilis 

energiahordozó-készletek csökkenése is indokolttá teszi a megújuló energiák és energiahordozók minél nagyobb 

arányú felhasználását. A világ energiafogyasztásának változását és ebben a folyamatban a hagyományos és az új 

biomasszák megjelenését. 
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1.4.1.1. ábra 

Egy szcenarió szerint a világ dinamikusan növekvő energiaigényének kielégítéséhez továbbra is szükség lesz a 

hagyományos biomasszára (ez döntően fa), de lényegesen nagyobb szerep vár az új biomasszákra is, melyek 

várhatóan ültetvényekből származnak majd. 

A biomasszára alapozott energiatermelés nagy mennyiségű anyagot igényel, ezért nem alapozható a helyet- és 

időpontot illetően nagymértékben változó mennyiségben keletkező melléktermékekre. Az energiatermelők 

ellátásbiztossága és a nagy alapanyagigény szükségessé teszi az energianövények egyre nagyobb mennyiségben 

történő termesztését is. 

Ebben a kategóriában: 

• energetikai célra is hasznosítható (alternatív) haszonnövényeket, és 

• speciális energianövényeket 

különböztetünk meg. 

4.2. Az alternatív haszonnövények 

Az alternativ haszonnövények a klasszikus mezőgazdaságban termesztett élelmiszer- és takarmánynövények 

nagy csoportját alkotják. Termesztésük fő célja elnevezésükből következik. Ezeknek a növényeknek a termései 

emberi élelmezési célra vagy takarmányozásra alkalmasak. Kémiai összetételük azonban lehetővé teszi azt is, 

hogy ne csak az eredeti célra hasznosítsák őket. Az élelmezési vagy takarmányozási célt szolgáló növények 

energetikai célú hasznosítására kezdetben akkor került sor, amikor az agrárium időszakosan jelentkező 

túltermelésekor keletkező terméktöbbletet nem a dömpingkereskedelem árveszteségei mellett akarták a termelők 

értékesíteni. Ilyen esetben a piaci árak „stabilan tartása céljából” a termés egy részéből nem élelmiszert állítottak 

elő, hanem azt közvetlen energiatermelésre alkalmazták. 

Alternatív felhasználási módok lehetnek: 

1) a gabonafélék tüzelőanyagként történő hasznosítása 

2) a termés felhasználása energianyerésre, pl.: 
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• a búza, kukorica felhasználása bioetanol-gyártáshoz 

• a burgonya felhasználása bioetanol- vagy biogázgyártáshoz 

• a repce, a napraforgó felhasználása a biodízelgyártáshoz… stb. 

Napjainkban alternatív energianövénynek tekinthetők: 

• a repce 

• a napraforgó 

• a cukorrépa 

• a gabonafélék 

A repce olajnövény, melynek magjából étolaj, más esetben ipari olaj állítható elő. Az ipari repceolaj már 

közvetlenül a préselés után is használható hajtóanyagként (dízelmotorokban), de kémiai kezelést követően 

(észterezés) biodízel hajtóanyagot állíthatunk elő belőle. Hasonló módon használható a napraforgómag is. 

A cukorrépa nagy cukortartalmú növény. Korábban fontos élelmiszernövénynek számított, de termesztése az 

utóbbi időben jelentősen csökkent. A répacukor erjesztéssel alkohollá alakítható, ami hajtóanyagként, vagy 

hajtóanyag-adalékként használható benzinmotorokban. 

A gabonafélék sok keményítőt tartalmaznak. Ha élelmezésre vagy takarmányozásra nem akarják használni 

azokat, belőlük etanol állítható elő. A folyamat lényege: a biomasszában rejlő keményítő élesztőgombák 

segítségével, alkoholos erjedés során alakul etanollá. Az etanolt ma már kiterjedten használják 

benzinadalékként, illetve biobenzinként. (pl.: E-85 esetében 85% etanol, 15% benzin a keverési arány.) 

A gabonafélék közvetlenül elégetve is használhatók energiahordozóként. A magvak fapellettel keverve (80% 

részarányig) speciális pellettüzelőkben jó hatásfokkal és gazdaságosan tüzelhetők. Ez a módszer nagyon 

alkalmas biológiai okok miatt károsodott (tehát az eredeti célra alkalmatlan) magvak gazdaságos hasznosítására 

is. 

4.3. Energianövények 

Energianövénynek tekintjük azokat a növényeket, melyeket azzal a céllal nemesítettek vagy szelektáltak, hogy 

azok teljes földfeletti anyagát (lignocellulóz, egyéb anyagok) energiatermelésre használják fel, vagy belőle 

energiahordozót állítsanak elő. 

Az energianövényeket a növényjellemzők alapján csoportosíthatjuk. 

A két fő növénycsoport: 

• fás növények 

• lágyszárú növények 

A fás növények megkülönböztető jellemzője az, hogy a földfeletti hajtás több éven keresztül élő és növekvő 

marad, a hajtás(ok) átmérője és hossza minden évben tovább növekszik. A több éves élettartamhoz a növény 

anyagának nagyobb szilárdsága, sűrűsége szükséges, és ez a fás növényekre jellemző is. 

Általános jellemzőjük, hogy szén- és hidrogén-tartalmuk viszonylag nagy, a hamutartalom kicsi, és néhány, az 

energetikai hasznosítás esetében tüzeléstechnikai vagy környezetvédelmi gondot okozó anyagot (K, S, Cl, Si) 

viszonylag kis mennyiségben tartalmaznak. Emellett az anyag-összetétel viszonylag kis mértékben függ a 

termőhelytől. 

A lágyszárú energianövények hajtásai egy, esetleg két évig élnek, majd elhalnak. Vannak közöttük fásodó 

szárakat hajtó is, de a hajtások növekedése már az első évben leáll, legfeljebb a vegetatív szaporodáshoz 

szükséges oldalhajtások jelennek meg (pl: Arundo/olasznád). A lágyszárú növényekben több a hamu, nagyobb 

mennyiségben találhatók a környezetvédelmi szempontból figyelembe-veendő elemek (K, S, Cl, Si). 
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Az energianövényeket energetikai ültetvényeken termesztik. Az ültetvények igen nagy előnye az, hogy a 

termesztett biomassza lényegesen nagyobb koncentráltsággal van jelen, mint ahogy azt a melléktermékeknél 

láttuk. Pl. a búzatermesztés során a szalma mennyisége átlagosan 3 t/ha, fajlagos energiatartalma kb. 15 GJ, 

tehát az energiahozam 45 GJ/ha. Ha energianövényt telepítünk (pl. szarvasi energiafű, Elymus elongatus 

“Szarvas-1”), és annak hasznosítható hozama 10 t/ha, akkor az energiahozam 150 GJ/ha. Ez azt jelenti, hogy 

egy biomassza-felhasználó sokkal kisebb területről, kisebb szállítási költségek felhasználásával látható el 

energiahordozóval. Ez fokozza a biomassza-bázisú energiatermelés gazdaságosságát, de ugyanakkor csökkenti 

az élelmezési célú felhasználást is, amit ezeknek az ültetvényeknek a kialakításánál szintén figyelembe kell 

venni. Az ilyen energetikai célú betelepítéseknél számolni kell azzal is, hogy a földterület tulajdonságai a 

további felhasználás szempontjából szignifikánsan megváltozhatnak. Az energiafű után például évekbe kerülhet, 

mire az igen mélyre nyúló gyökérrendszer miatt a korábbi növénytermesztési gyakorlat ismét folytatható lesz. 

Az energianövény agresszív módon a talaj tápanyag-szolgáltató képességét is meglehetősen kizsarolja és a 

hagyományos termesztésre való visszatérésnél a talajminőséget is kiemelten javítani szükséges. 

4.4. Termesztett fás biomasszák 

A fás energianövények csoportosítása 

Az energetikai ültetvények között a legnagyobb hagyománya a faültetvényeknek van. Ennek magyarázata az, 

hogy: 

• a fás növényeknek természetes fajtái nagy fajtaválasztékkal állnak rendelkezésre, 

• a fás növények különböző fajtái igen változatos (vizes, nedves, üde, félszáraz, száraz) termőhelyre 

telepíthetők 

• a fa energetikai hasznosításának (égetés) igen nagy hagyományai vannak, és mint igen jó tulajdonságokkal 

rendelkező tüzelőanyagnak (kis S, Cl, K tartalmú és kevés a hamuja) hasznosítási technológiája kialakult, és a 

fatüzeléshez használható tüzelőberendezések nagy választékban megvásárolhatók a piacon. 

• a fás ültetvényeket nem szükséges minden évben betakarítani, tehát egy- egy betakarításra több év hozama 

jut, ami növeli az anyagkoncentrációt, a betakarítás hatékonyságát, és csökkenti annak költségeit. Ugyancsak 

előnynek tekintjük azt, hogy 

• a betakarítás a vegetációs időszakon kívül, a mezőgazdasági holtszezonban folyik, ezért az akkor nem 

használt mezőgazdasági gépek egy része is üzemeltethető. 

• ha valamilyen ok miatt az adott évben betakarítás nem lehetséges vagy nem célszerű, akkor halasztható az 

ültetvény korábbi és aktuális termésének elvesztése nélkül (az ültetvény egy ciklussal később kerül 

betakarításra). 

Magyarországon a faültetvények létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban már vannak eredmények, de még 

számos kérdés vár megválaszolásra. Hazánkban az energetikai faültetvények lehetséges telepítésére kevés 

figyelem fordítódik, ezért az erre a célra alkalmas hazai növényfajták megfelelő szintű nemesítése is várat 

magára. Az erdészeti szaporítóanyagból származó ültetvények hozama esetenként nem éri el a külföldi klónok 

(természetes szelekcióval kiválasztott és vegetatív úton szaporított fajtaváltozatok) vagy a speciális nemesített 

fajták hozamát. Ugyanakkor a külföldről származó (pl. nemesnyár) klónoknál egyes fajták hazai körülmények 

között csak részben teljesítik a külföldi termőhelyeiken elért hozamokat, ami mutatja a hazai környezeti 

körülményekhez megfelelően adaptált fajták, változatok nemesítési, alkalmazási szükségességét. 

A külföldi fajtákkal történő kísérleti alkalmazások mellett napjainkban, pl. a fűz (Salix sp.) és a nemesnyár 

(Populus sp.) fajtáknál igen jó hozamú hazai fejlesztésű szelektált fajtaváltozatokkal is számolhatunk. Az 

energetikai faültetvények kialakításánál most folyik azoknak az anyag-jellemzőknek a meghatározása is, 

amelyeket az energiaipar a felhasználás előtt ismerni kíván. Ilyen jellemzők pl. a korábbiakban nem vizsgált 

hamu-olvadáspont, a gázosodási intenzitás a tűztérben, a káros hatásokat okozó kémiai elemek (Cl, S, K) 

mennyisége, valamint a nehézfémtartalom. 

Az energetikai faültetvények létesítése kapcsán el kell oszlatni azt a tévhitet is, hogy faültetvényeket olyan 

helyre is telepíteni lehet, ahol a hagyományos mezőgazdasági növények termesztése (a nem megfelelő 

termőhely-minőség miatt) nem gazdaságos. Megfelelő hozamú (a jó és biztonságos hozamot az EU a támogatás 
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feltételének tekinti) energetikai faültetvény ezért a következő szempontok figyelembevételével szabad 

(érdemes) csak létesíteni: 

• jó termőhelyen, ahol elegendő a víz és a tápanyag a folyamatos növényi produkcióra, 

• telepítéskor géppel jól járható területen, 

• a betakarítás időszakában is nagy biztonsággal jó teherbírású talajon 

• a későbbi energetikai felhasználás logisztikai szempontjait is figyelembe-vevő termőhelyen. 

További követelmény a viszonylag nagy és összefüggő ültetvényfelület, valamint az ültetvényt kiszolgáló 

megfelelő infrastruktúra, azaz a jó teherbírású utak megléte, a biomassza tárolási lehetőségei, a tárolóban levő 

anyag időjárástól független elérhetősége/elszállíthatósága...stb. 

Az energetikai ültetvények létesítése szakszerű tervezést igényel, amit a megfelelő növény kiválasztásától az 

ültetvényüzemeltetés és betakarítás gépesítését lehetővé tevő hálózat kiválasztásán át a környezetvédelmi és 

államigazgatási engedélyezési eljárás tesz szükségessé. 

A fás növények csoportosítása: 

A fás növényeket mindenek előtt eredetük, lombozatuk, felújuló-képességük, méretük, termesztettségük alapján 

csoportosítjuk. 

Eredetük szerint  : 

• Őshonosak, azaz a természetes elterjedési területükhöz tartozik Magyarország (is). Természetesen újulnak és 

természetes társulásokban élnek. 

• Honosodottak, azaz eredeti elterjedési területük klimatikus viszonyai hasonlóak a magyarországi 

viszonyokhoz. Betelepültek, vagy betelepítették őket. Egy részük már természetes úton felújul, de többnyire 

nem a természetes társulásokban élnek. 

• Exoták, azaz a hazai klimatikus viszonyok az ilyen fafajok életfeltételeinek a határát jelentik. Természetes 

úton nem újulnak, természetes társulásuk nincs. 

Lombozatuk szerint : 

• Lombosak, azaz a mérsékelt égövi viszonyok között lombhullató levelekkel rendelkező fák, 

• Tűlevelűek, azaz az örökzöldnek számító (fenyőfélék) 

Felújuló-képességük szerint  : 

• Sarjadóképesek, a tőről levágás után tuskóról, gyökérről vagy mindkettőről hajtásokat hozó növények, 

• Nem sarjadók, vagyis a földfeletti rész levágását követően a tuskó és a gyökérzet a talajban elpusztul, 

korhadásnak, rothadásnak indul. 

Termesztettség szerint : 

• Természetes fajok, a természetes úton létrejövő utódok tulajdonságai csak kis mértékben változhatnak, vagy 

változatlanok, 

• Nemesített fajok, mesterséges úton – szelekcióval vagy keresztezéssel – a tenyésztő számára előnyös 

tulajdonságokkal rendelkező fajták, amik továbbszaporításra kerülnek, 

• Klónok, a termesztő számára kedvező tulajdonságú egyedeket vegetatív módszerekkel szaporítják, és az így 

létrehozott szaporítóanyaggal létesítenek ültetvényeket. Nem GMO, azaz genetikailag nem módosított 

növények lehetnek ezek. 

Energetikai szempontból azokat a fafajokat tartjuk fontosnak, amelyek 
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• gyorsan növők (akác, nemesnyárak, fűzfélék egy része stb.) különösen akkor, ha a levágást követően jól 

sarjadnak, azaz állományuk a sarjaztatással hatékonyan és gazdaságosan felújítható, 

• ültetvények létesítésére alkalmasak, és növekedésük fiatal korban (1-10 év) nagyon intenzív. 

A faültetvények jó termőképességű területeken létesülnek, a szántóföldi gazdálkodás terepviszonyai mellett, 

tehát olyan területen, amelyen mezőgazdasági tevékenység folyt (vagy folyhatna), de a mezőgazdasági termék 

iránti kereslet hiányzik (túltermelés), vagy a termelésbiztonság kicsi (időszakonként belvíz- vagy árvízkárok 

stb.), ezért a terület a szántóföldi hasznosításból kikerült, és rajta gazdaságos dendromassza-termelés folyhat az 

adott termőhelynek megfelelő fajta megválasztásával. 

Két fő változata van : 

• ipari faültetvény (meghatározott fafajjal ipari nyersanyagot termelnek. (pl.: papírgyártás céljára) 

• energetikai faültetvény (az adott termőhelyen a legnagyobb tömeg-hozamot elérő fafajokkal vagy klónokkal 

nagytömegű dendromasszát termelnek tüzelési célra.) 

Az energetikai faültetvényeknek két fontosabb technológiája ismert: 

• az újratelepítéses, és 

• a sarjaztatott üzemű. 

Az újratelepítéses (hengeresfa-termelő) faültetvények. 

Az újratelepítéses technológia lényege az, hogy bármilyen (célszerű gyorsan növő) fafajjal, hagyományos 

technológiával, de a szokásosnál nagyobb növényszámmal telepített elegyetlen, egyfafajú állományt 

(monokultúrát) 6-15 évig tartják fenn, ezt követően erdészeti betakarítási technológiát és technikát alkalmazva 

betakarítják, és egységes választékká (tűzifa vagy energetikai apríték) készítik fel. A végvágást követően a 

vágásterületen talaj-előkészítést végeznek, majd ismételt telepítésre kerül sor. 

A technológia előnye az, hogy bármely fafaj (pl.: tűlevelűek is) megfelelő az ültetvény létesítésére. Hátránya a 

viszonylag drága szaporítóanyag, és a minden betakarítás után esedékes teljes talaj-előkészítés. 

Mindkettő a termék árának magasabb szintjét eredményezheti, de a befektetett tőke (a beruházás költsége) 

viszonylag gyorsan megtérül. Magyarországon elsősorban a magán erdőgazdálkodók körében számíthatunk a 

technológia terjedésére, hiszen a legkevésbé eszközigényes, és egyszerű technikákkal (motorfűrésszel végzett 

kitermelés, kézi kiszolgálású aprítógép, egyszerű anyagmozgatók), motor-manuális gépesítéssel is 

üzemeltethető. Ebből az is következik, hogy várhatóan a saját (családi) és a szűkebb környezet igényeinek 

kielégítésére (lokális energiatermelés) termelnek majd ezzel a technológiával energiafát. 

A fás szárú energetikai ültetvényekben főként az őshonos nyár, fűz, és a honosodott alapfajok közül a 

magaskőris, az akác, a feketedió és a vöröstölgy engedélyezhető. 

Az ültetvények létesítéséhez az engedélyezettnél lényegesen kevesebb fafaj alkalmas. Az eddigi kísérletek 

eredményei alapján az akác, néhány nemesnyár, egy-két faalakú fűz, valamint a pusztaszil vehető számításba. 

Kísérletek folynak a császárfával és a bálványfával (Ailanthus) is. A technológia sík- és dombvidéken egyaránt 

alkalmazható, ezért az ilyen ültetvények megjelenésére az egész országban egyenletes eloszlásban számíthatunk. 

8-15 t/ha/év élőnedves hozammal (80-150 GJ/ha/év). Az érvényben levő rendelet szerint az ilyen faültetvény 

„fásított területnek” minősül, és az ún. hengeres energiafa termesztését szolgálja. A termesztési idő hossza a 

nem nemesített fafajok esetében 10-15 év. 

Kisebb kiterjedésű ültetvényeknél, nagyobb élőmunka-felhasználást is megengedve a telepítést 1,5 m 

sortávval, és 0,5 m tőtávval végzik. 

Nagyobb területű ültetvényeken, ahol a sorközművelést nagyteljesítményű traktorokkal működtetett 

munkagépekkel végzik, és a betakarításhoz is nagyteljesítményű (nagy anyagáramú) betakarítógépeket 

alkalmaznak, előnyös az ikersoros, vagy a háromsoros telepítés. Ilyen esetben a 3,5-4 m széles művelősáv, ahol 

az ültetvény-üzemeltetést szolgáló műveleteket (gyomirtást, növényvédelmet, tápanyag-utánpótlást) végző 

gépek, és a logisztikai gépek is közlekednek. Ilyen technológiában energetikai célra nemesített speciális 
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nemesnyáraknál 8-10 éves vágásfordulóval folyik az ültetvény üzemeltetése. Egy 5 éves nemesnyár ültetvényt 

mutat be a 1.4.4.1. ábra. 

 

1.4.4.1. ábra 

A betakarítás erdészeti gépekkel (motorfűrész, döntő-gallyazó gépek) történik. A betakarítást követően a 

visszamaradó töveket és gyökérzetet nagyteljesítményű tuskóforgácsolóval (hasonlít a talajmaróhoz) 

szétforgácsolják, majd megfelelő talaj-előkészítést (szántás 40 cm mélyen és tárcsázás) követően új ültetvény 

telepíthető (1.4.4.2. ábra). 

 

1.4.4.2. ábra 

Az újratelepítéses technológiánál a betakarításhoz erdészeti gépeket használnak. Kisebb (családi) ültetvényeken 

jól alkalmazható a motoros láncfűrész is (1.4.4.3. ábra). 

 

1.4.4.3. ábra 

Nagy területű ültetvényeken döntő-rakásoló célgépek alkalmazása indokolt, melyek terepjáró képessége nagyon 

jó, emellett a vágófejek legtöbbször manipulátorra szereltek, ezért az ültetvény nagyobb lejtésű területeken, és 

kevéssé egyenletes felülettel is létrehozható. 

A legalkalmasabb gép alapgépből, manipulátorból és döntőfejből áll. 

Az alapgép egy speciális erdészeti traktor, nagyon jó terepjáró-képességgel. A manipulátor hidrosztatikus 

elemekkel működtetett, 2-3 tagból álló kar, melynek végén található a döntőfej. A fej alkalmas a fa átvágására 

(fűrészelő elemmel vagy késes vágószerkezettel) és a rajta levő karokkal a fa stabil megfogására. A gép 

megközelíti a fát, majd a döntőfejjel a vágáshelyen a karokkal átfogja, a vágószerkezettel átvágja és a teljes fát a 

manipulátorral a gyűjtőhelyre rakja (25. ábra). A további műveletek – a fák felkészítési helyre mozgatása, 

aprítás, tárolás, vagy aprítás, anyagmozgatás, tárolás – lehetnek. 

 

1.4.4.4. ábra 

A sarjaztatásos faültetvények. 

A sarjüzemű ültetvényekhez a gyorsan növő, és nagyon jól (többször is) sarjadó nemesített vagy szelektált 

fafajokat tartjuk alkalmasnak. A sarjadóképesség azt jelenti, hogy a fa levágását (talaj fölötti rész eltávolítása) 

követően a visszamaradó tuskóról (tuskósarj) vagy a gyökérzetről (gyökérsarj) új hajtások jelennek, meg, 

melyekből teljes értékű hajtások nőnek, lehetőség szerint az új hajtások 2-3 év elmúltával történő levágását 

követően. Ennek a sajátságos technológiának a lényege és nagy előnye az, hogy egy alkalommal végzett talaj-

előkészítést és telepítést követően 3-5 alkalommal végezhető a betakarítás, aminek a gazdasági hatása igen 

kedvező. 

A jól sarjaztatható fafajták között a legfontosabbak: 

• az akácfajták (keménylombos) 

• a nemesnyárak energetikai célú változatai (lágylombosak) 

• az energetikai fűzfélék (faalakúak és bokorfüzek) 

• a nyeshető örökzöldek (sövény-tuják, ciprusok, buxusok) 

A sarjüzemű faültetvény-üzemeltetési technológiának általában két változatát alkalmazzák a: 

• sarjaztatásos, tőrevágásos és a 
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• sarjaztatásos, nyeséses 

technológiát. 

A sarjaztatásos, tőrevágásos technológia jellemzője az, hogy az ültetvényt megfelelő fafajtával (energetikai 

klón) telepítik, nagy tőszámmal (12-14000 db/ha), legtöbbször ikersorosan. A telepített ültetvényt az 

alkalmazott fafaj és hálózat függvényében 1-5 évenként teljesen tőre vágják. Az új ültetvény a tövekről sarjad, 

és a későbbiekben újabb betakarítás lehetséges. A technológia nagy előnye, hogy az ültetvény egyszeri telepítést 

követően többször kerül sor betakarításra, azaz a fajlagos telepítési költség így lényegesen alacsonyabb, emellett 

az elvégzett munkák idő-, gép- és energiaköltsége is jelentősen csökken. 

A sarjaztatásos, nyeséses technológiánál a jól nyeshető fás ültetvények (pl. gyorsan növő örökzöldek) 

oldalhajtásait nyesik (többnyire évenként 2 alkalommal) és ez a nyesedék kerül energetikai hasznosításra. 

Az energetikai faültetvények létesítése: 

Az energetikai faültetvények létesítésénél vannak fafaj-független, illetve fafajfüggő technológiai 

követelmények. Az alkalmazott fafajtól függetlenül, hasonló módon kell elvégezni a terület-előkészítést és a 

talaj-előkészítést is. 

A terület-előkészítés a legkritikusabb kulcslépése a telepítésnek. Az energetikai faültetvények területét igen 

alaposan elő kell készíteni, mivel azzal sok évre meghatározzuk a biomassza-termőképességet. 

Legfontosabb teendők a 

• gyommentesítés, 

• a megfelelő mélységű (legalább 50 cm) talaj-előkészítés mélyszántással, keresztszántással, majd sekélyebb 

mélységű tárcsázással, 

• felület elmunkálása, 

• sarjüzemű ültetvényekhez a terület felszínének egyengetése a vízállásos helyek megszüntetéséhez, 

• felesleges vizek elvezetéséhez szükséges árkok kialakítása. 

A szaporítóanyagok 

Az ültetvények létesítéséhez faültetvény létesítésére alkalmas szaporítóanyagra van szükség, melynek előállítása 

szaporítóanyag-telepeken folyik. A szaporítóanyag lehet simadugvány, gyökeres dugvány és mageredetű 

csemete. 

A simadugvány a jól gyökerező és sarjadó növény hajtásából darabolással előállított szaporítóanyag. 

Tulajdonságai szabványosítottak. Többnyire 200 mm hosszúságúak. Ismeretes a karódugvány vagy száldugvány 

is. Ezek hossza a felhasználási céltól függően 1-3 m is lehet. 

A száldugványokat a talajszintben az ültetéskor vágják le. A karódugványokat esetenként (újratelepítéses 

ültetvények) nem vágják vissza. Többnyire a normál simadugványt (bokorfüzeknél a száldugványt) használják 

fel az energetikai ültetvények létesítésére úgy, hogy kézi eszközökkel, vagy géppel nyitott ültető-barázdába 

helyezik azokat, és a talaj dugvány körüli tömörítésével teremtik meg a megfelelő gyökerezési feltételeket. A 

karódugvány ültetése hasonló módon történik, csak nagyobb ültetési mélységbe. A simadugványok előállítását 

(a hajtás méretre darabolása, kötegelés, csomagolás, hűtőházi tárolás) télen végzik. A dugványültetés kora 

tavasszal ültetőbarázdába, dugványültető géppel történik. 

A gyökeres dugvány a sima dugvány előnevelését szolgáló csemetekerti elültetésével jön létre. A dugvány 

tehát a csemetekert talajában gyökerezik. A gyökeres dugványokat csemetekiemelővel emelik ki, és a 

növényeket gyökeres állapotban ültetik ekével nyitott barázdába, vagy fúrt ültetőlyukakba. A gyökeres dugvány 

lényegesen drágább, mit a sima dugvány, de a gyökeres szaporítóanyag ősszel és tavasszal is ültethető. 

A csemete (magcsemete) a mag elvetésével nyert szaporítóanyag. Olyan fafajoknál, melyek vegetatív 

módszerekkel nem, vagy biztonságosan nem szaporíthatók, a csemeték előállítása a gyűjtött mag elvetésével 

történik. A csemete kiemelés után elültethető, illetve iskolázható. Az egy év utáni kiültetésnél egyéves magágyi 

csemetéket ültetünk. Iskolázáskor a kiemelt magágyi csemetéket kis tő- és sortávolsággal még a csemetekertben 
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újra elültetik, és tovább nevelik. Ennek során alávágással (alávágás = a felszín alatt 15-20 cm. mélyen a 

gyökerek elvágása U-alakú, traktorral húzott szerszámmal) még kedvezőbb gyökértulajdonságokat hoznak létre 

(nő az oldal- és a hajszálgyökerek mennyisége), így kiültetésnél ezek a csemeték sokkal nagyobb biztonsággal 

erednek meg, illetve a kezdeti növekedési erély is nagyobb. Csemetével az akác energetikai faültetvényeket 

telepítik. 

A magcsemeték olcsóbbak, mint a dugványok, de az ültetés költségesebb. Egy mintaszerű nyár energiaültetvény 

megjelenő hajtásos alanyait láthatjuk a 

 

1.4.4.5. ábra 

Az alkalmazott telepítési hálózatok (1.4.4.6. táblázat): 

• egysoros keskeny művelősávval 

• egysoros tág művelősávval 

• ikersoros keskeny művelősávval 

• ikersoros tág művelősávval 

 

1.4.4.6. ábra 

Az egysoros technológiát kisebb ültetvényeknél, vagy kisebb kapacitású betakarítógépek alkalmazásánál 

használjuk. Ilyenkor a sorközművelés kisteljesítményű traktorokkal végezhető, a betakarítógép is 

kisteljesítményű, és a gyűjtőgép a letermelt sor fölött halad. 

A levágást követő sarjadáskor viszonylag sok hajtást hozó fafajoknál, illetve nagy területű, nagyhozamú nyár 

ültetvényekben a drága betakarítógép jobb kihasználása céljából ikersoros telepítést végeznek. A nemesnyár 

sarjaztatott ültetvényeiben a legjobban művelhető, és legnagyobb hozamú változatoknál a telepítés ikersorokban 

történik. A sorok egymástól 0,7 m-re kerülnek. Az ikersorok belső sorai között legalább 1,5 m széles művelő 

sávra van szükség, ha a betakarítás traktorral és annak adapterével történik (tömegáram 15-25 t/h). Nagyüzemi 

betakarítás során, amikor a betakarítás tömegárama 50-70 t/h, a művelősáv 2,8-3 m széles. 

A Salix „viminális ” hibridjei is bokorfüzek, de a szülők hozamát két-háromszorosan is meghaladják (1.4.4.7. 

ábra). 

 

1.4.4.7. ábra 

Jól előkészített, laza, megfelelő vízellátottságú talajba telepítik. A legnagyobb hozamot ikersoros (sortáv 0,7 m, 

tőtáv 0,5 m) rendszerben, a belső sorok közötti 2,8 m széles művelősávval érik el. A betakarítás gyakorisága a 

termőhely függvénye. Jó termőhelyen akár évenként is vágható. Átlagos hazai körülmények között a két-

évenkénti betakarítás ajánlható. Legcélszerűbb a betakarítást az egy menetben vágó és betakarító géppel végezni 

(1.4.4.8. ábra). 

A fűz energetikai ültetvények betakarításának két technológiája ajánlott. Az 1-2 éves, főleg „S. viminalis” fajtájú 

ültetvény betakarításhoz alkalmazzák a CLAAS kombájn faültetvény-technológiához kialakított speciális 

változatát (CLAAS Jaguar). A gép járvaaprítóként a szárakat menet közben vágja és aprítja. Az előállított 

aprítéknak 15-45 mm hosszúnak kell lenni, mert ilyen méretek mellett és megfelelő nagyságú halomban történő 

tárolás közben természetes úton elveszíti nedvességtartalmát (kiszárad, nedvességtartalma w<15%). Lényegesen 



 A biomassza fogalma, bemutatása és 

helye az új generációs energiák 

rendszerében 

 

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kisebb méretű apríték esetében a halom rossz szellőzése miatt a penészesedés, esetleg az anaerob bomlás is 

felléphet. 

 

1.4.4.8. ábra 

Az egyéves bokorfűz ültetvényeknél előnyös lehet a kévékben történő betakarítás is. Ehhez vágó-kévekötő 

gépet használnak, mellyel a levágott szárak kötegelését végzik. Az ültetvényterületen elkészített kötegeket 

kihordó géppel technológiai tárolóhelyre hordják, ahol a kötegek hosszabb idejű tárolása történhet. A kötegek 

száradási feltételei igen jók, ezért nagyon gyors a vízvesztés. A megfelelően száradt kötegeket az erre a célra 

kifejlesztett, üreges aprítódobbal rendelkező géppel aprítják. Az így előállított apríték azonnal felhasználható 

(tüzelés, pelletálás), vagy tetszés szerinti időn keresztül veszteség- és károsodás nélkül szabad téren is tárolható. 

4.5. Termesztett lágyszárú biomassza-ültetvények 

A speciális energianövények nemesítése illetve termesztéstechnológiájának fejlesztése kifejezetten az 

energetikai hasznosítás céljait szolgálják. Jelenleg 

• vízi 

• vizes élőhelyi, és 

• szárazföldi 

energianövényeket ismerünk, melyek termesztésekor a teljes növény anyaga hasznosításra kerül. 

Magyarországon 

• a vízi energianövényekkel (algák, hínárok) is megkezdődtek a kísérletek, de a viszonylag kis termőhelyi 

lehetőségek, és a természetvédelmi korlátok miatt elterjesztésükre egyenlőre csak speciális körülmények 

között (pl. erőmű hűtőtava) látszik lehetőség. 

• Vizes élőhelyeken és más növény biztonságos termesztésre nem alkalmas, vagy vízgazdálkodási célokat 

szolgáló területeken (pl.: vésztározók) a nádfélék vehetők számításba. 

• A szárazföldi (szántóföldi) energianövényeknek vannak jelenleg tényleges hasznosítási lehetőségei. Ezek 

között találhatók egynyáriak és évelők. 

Az egynyáriak közül azokat a növényeket részesíthetjük előnyben, amelyek könnyen termeszthetők, 

nagyhozamúak, C4-es növények, azaz a kedvezőtlenül változó (melegedő) hazai klíma mellett is nagy 

szervesanyag-tömeget produkálnak. A hazai nemesítésből származó legfontosabb hazai energianövények 

lehetnek egynyáriak és évelők. 

A nem évelő energianövények: 

• a rostlen 

• az energiakender 

• a cukorcirok-család 

• alternatív hasznosítás esetén a repce és a napraforgó is 

Az évelő energianövények közül eredményes hazai termesztési kísérleteken túljutva a gyakorlatban is 

hasznosítható: 

• a miscanthus (energianád, tatai japánfű, elefántfű). 

• az energiamályva (Sida) 

• a szarvasi energiafű 

• az arundo (olasznád) 
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Nem évelő lágyszárú energianövények: 

A rostlen (Linum usitatissimum). 

Az egyik legrégebben termesztett növényünk. Korábban a szárából nyerhető rostok, és a magjában található olaj 

kinyerése céljából termesztették. Viszonylag magas szárazanyag-hozama és olajtartalma miatt energetikai célra 

elvileg hasznosítható lenne, de termesztése kockázatos, mivel terméshozama évenként jelentősen változik. Az 

elvárható hozam 10 t szárazanyag hektáronként. 

A legmegfelelőbb betakarítási ideje a korai sárgaérés, az olajlent viszont késői sárgaérésben kell aratni, mert 

később már nagy lehet a pergési veszteség. A betakarítás műveletei: a rendrevágás, a rendfelszedés és bálázás, a 

szállítógépre rakás és a szállítás. A betakarítás gépei: rendfelszedő-kévekötőgép, rendfelszedő-bálázó és esetleg 

az univerzális lenkombájn. 

A kender (Cannabis sativa L.) közép-Ázsiai eredetű növény. Magyarország földrajzi viszonyai, hőmérsékleti és 

csapadékadottságai kiválóan alkalmasak a kender termesztésére. A nagyobb kóró- illetve rosttermést adó déli 

kender csak egy évszázaddal ezelőtt, az olasz fajták behozatala után vált ismertté. Jelentős nemesítői 

tevékenység eredményeként a hibrid kendert, az uniszex kendert is előállították. A hibrid fajták részben 

magtermesztésre, részben rosttermesztésre szolgálnak. A kender egyéves, rövidnappalos, C3-as növény. 

Energetikai célra a déli (mediterrán) kender vagy annak hibridjei alkalmasak. 

A betakarítás időpontja rostkendernél (energiakender) augusztus vége, szeptember eleje. A növényeket aratás 

előtt permetezéssel gyors érésre kényszerítik, ami száradáshoz is vezet (lábon deszikálják), majd kévekötő 

aratógéppel takarítják be. A kévéket néhány hét múlva 400 kg-os bálákká alakítva teszik alkalmassá szállításra. 

Energianövényként történő betakarításhoz más eljárás is szükséges lehet (aprítógép), mert a darabolást, 

szecskázást a táblán szükséges elvégezni. A megfelelő betakarítógép kifejlesztése már folyamatban van. Jó 

eredményeket értek el a sorfüggetlen járvaaprító (silókombájn) alkalmazásával is. 

A cukorcirok (Sorghum dochna L.). Silóciroknak vagy édesciroknak is nevezik. Energetikai hasznosítási 

lehetőségeket szolgáló kísérletek két fő területen folynak. Ezek: a biogáztermelés és az égetéses hasznosítás. Ez 

utóbbinál a pellettüzelésben jelentős eredmények születtek, a bálatüzelésű erőműveknél valószínű. 

 

1.4.5.1. ábra 

Évelő energianövények 

Az évelő energianövények legfontosabb jellemzője az, hogy az ültetvény létrehozása (vetés, palántázás) után 

több éven a földfeletti rész (szárak) a vegetációs időszak végén leszáradnak, majd a következő év tavaszán tőről 

vagy rizómáról újra kihajtanak. Energetikai célra a hajtásokat vagy a teljes növényt használják. 

Magyarországon a jelenleg engedélyezett. És termesztést illetően támogatott 

• a „Miscanthus sinensis Tatai” és a „Miscanthus giganteus Halmaji” energianádak, 

• a „Szavasi 1 energiafű”, 

• az „energiamályva” 

Kísérleti stádiumban van az „Arundo” olasznád is. 

A Miscanthus, más neveken kínai nád, japánfű, energianád, elefántfű stb. nem tartozik a hagyományos 

mezőgazdasági kultúrnövények közé. Termesztés-technológiájának részletes kidolgozását a megújuló 

energiaforrások igen intenzív kutatása, illetve a növény magas hozamában rejlő lehetőségek indokolják. Igen 

nagy hektáronkénti szárazanyaghozama van (20-30 t/ha), amelyet főleg szilárd fűtőanyagként apríték 

formájában, brikettálva, pelletálva javasolnak felhasználásra Magyarországon. Miscanthus sinensisre 

fejlesztették ki azt mikroszaporításos eljárást, amely a Miscanthus Gigantheusnál is bevált. Az ültetvény 

telepítése vegetatív szaporítóanyag (rizoma, rizomapalánta, mikroszaporítással előállított palánta) 

felhasználásával történhet. 

A rizóma vagy rizómapalánták, illetve szárdarabok ültetése nem igényel speciális ültető- vagy palántázó gépet. 

A művelethez hagyományos zöldség-palántázó alkalmazható. A rizomapalánták ültetésére az elmúlt évek során 

egy speciális ültetőgépet is kifejlesztettek, amely félautomata rendszerű, 15x15-ös áteresztőképességű 
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ültetőcsövekkel rendelkezik, és négyfőnyi kiszolgáló személyzetet igényel. A telepítendő tőszám 10-12.000 

db/ha. 

Az ültetvények hozamai Németországban 11,5-40 tonna/ha/év, Dániában 12-44 tonna/ha/év közötti A 

maximális hozam elméletileg 55 tonna/ha/év, amelyet Hollandiában értek el. Magyarországon 20-25 t/ha a 

megfelelő hozam. 

A Miscanthus betakarítását februárban vagy márciusban végzik, de megtehető késő ősztől (a hajtások 

elszáradását követően) kora tavaszig. Ez az az időszak, mikor a növény szárazanyag-tartalma a legmagasabb, 

víztartalma 20% alá csökken., illetve a tápanyagok a növényből a rizomákba vándorolnak. 

 

1.4.5.2. ábra 

Betakarítására használható eszköz a siló-kombájn. Ezzel a géppel a leggazdaságosabb a betakarítás. A 

termőterületről a „szecskát” önűrítő tehergépkocsival vagy traktorvontatású pótkocsival szállítják el. 

Kifejlesztésre került a vágó-bálázó betakarítógép is. A betakarítás egy menetben történik úgy, hogy az erőgép 

elejére vágó adaptert szerelnek, és az erőgép bálázót is vontat. A végeredmény a hasábbála, 450 kg/m3 

bálasűrűséggel (1.4.5.3. ábra). 

 

1.4.5.3. ábra 

Az ültetvény betakarítható több menetben, hagyományos mezőgazdasági gépekkel is. Ez esetben az első 

művelet a rendrevágás, majd (ha szükséges), a renden száradás és rendsodrás ahhoz, hogy a bálázó az anyagot 

fel tudja szedni. Ha a felhasználó számára megfelelő, kisebb energiafelhasználás mellett hengerbálák is 

készíthetők. 

Energiamályva vagy rostmályva (Hibiscus cannabinus). 
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Az energiamályva (más néven sida) rostmályva néven is ismert, a mályvafélék családjába tartozó növény. Az 

USA államaiban természetes élőhelyén előforduló „sida” fásodó szárú, bokrosodó növény. A hajtások minden 

évben leszáradnak, a tövek évente új hajtásokat hoznak. 

Európában a célirányosan nemesített energiamályva egy változata jelent meg. A nemesítés Lengyelországban 

több évtizede folyik, jelentős eredménnyel. Ez a nemesített fajta egy tőből minden évben 20-40 db. télen 

elszáradó, 2-4 méter magasságú szárat növeszt. Az ültetvény élettartama 20-30 év. 

 

1.4.5.4. ábra 

Termeszthető magról vetve, előnevelt palántáról telepítve, de legjobb a gyökérsarjak tőosztásával szaporítani. 

A betakarítható biomassza mennyisége sok tényezőtől függ. A termőterület minőségétől függően 9-20 tonna 

száraz tömeg a hektáronkénti betakarítható mennyiség, de egy közepes minőségű termőföldről a második évtől 

kezdődően 12-15 tonna szárazanyag is várható évenként. A betakarítás időpontjában a növény szár-anyagának 

nedvességtartalma 15-25%. A betakarításhoz nincs szükség különleges gépre, berendezésre. Egyszerű 

kaszálógépekkel, szecskavágókkal levágható és bálázókkal betakarítható az ültetvény. A betakarítási költség 

megegyezik a gabonafélék hasonló költségeivel. 

Szarvasi -1 energiafű (Elymus elongatus Szarvas-1). Évelő, bokros szálfű. A Magyarországon őshonos, 

tarackbúzaként ismert növényből került kifejlesztésre. Nemesített hibridként termelt magról szaporítható. 

A termett biomassza hasznosítása évenként 3 kaszálással történik. Az első kaszálásra kalászos állapotban kerül 

sor. Energiafű-táblát mutat az 1.4.5.5. ábra. Az előtérben a rendre vágott növények és a száranyagokból 

előállított hengerbála látható. 

A levágott szárak rendre vágva száradnak, egy-két gépi forgatás után a biomassza víztartalma 15%-ra csökken. 

Ekkor az anyag bálázására, majd a bálák lehordására kerül sor. 

Energetikai szempontból csak az első kaszálás anyaga értékes, mert ekkor a szár/levél arány kedvező, ezért a 

hamutartalom még elfogadható. A második és harmadik kaszálás biomasszájában sok a levél, ezért túl magas a 

hamu-tartalom. Ennek megfelelően az energetikai célra alkalmas szárazanyag-termés 6-10 t/ha., biomassza 

fűtőértéke 14-15 MJ/kg. A teljes hozam a termőhelyi viszonyoktól függően 6-18 t/ha/év. A második és a 

harmadik kaszálás anyagát az állattartásban (Pl. takarmányozás) illetve a biogáztermelésben célszerű leginkább 

felhasználni. 

 

1.4.5.5. ábra 

Arundo (Olasznád) Az Arundo a pázsitfűfélék (Poaceae) családjába, az Arundonemzetségbe tartozó növény 

Az alapfaj az Arundo donax. Európa déli, Afrika északi részén, a Transzkaukázusban és a Kaszpi-tenger nyugati 

részén őshonos. Természetes élőhelye a folyók, tavak, patakok parti zónája, a mocsaras területeket kedveli. 

Meleg, mélyfekvésű, nedvesebb talajokon érzi jól magát. Vastag szárú évelő fű, ami 6 méter (optimális 

adottságú termőhelyen 10 m) magasra is megnőhet. A tőlünk délre levő országokban közkedvelt dísznövény. 

Sövénynek, szélfogónak, homokkötésre is használják. A közelmúltban intenzív kutatások eredményeként olyan 

kultúrfajtákat nemesítettek, amelyek igen nagy biomassza-tömeget hoznak létre. A legintenzívebb kutatások az 

USA déli részén folytak. Létrehozták az energetikai ültetvények létesítésére alkalmas fajtákat. Ezek egy része 

közvetlen égetésre (hőtermelés), az egyéb fajták biohajtóanyagok előállításához használhatók. Az ültetvények 

betakarítása megerősített mezőgazdasági betakarítógépekkel (vágó-kévekötő, járvaaprító) végezhető. 

A növény anyagának jellemzői a fa jellemzőire hasonlítanak, ezért az arundo biomasszája száraz állapotban jól 

égethető. Előnyös tulajdonsága az is, hogy a vegetációs időszakon belül is vágható. Zöld állapotban a 

biogáztermelésben (önállóan, vagy adalék-anyagként) is használható. 

4.6. A biomassza-termesztés energetikai kérdései 

A biomassza-termesztés energetikai kérdéseinek vizsgálata nagyon fontos témakör, mert ebben a 

technológiában a teljes termesztési és logisztikai műveletsor energiaigényét kell összevetni a kinyerhető energia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pázsitfűfélék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Arundo&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Arundo&action=edit&redlink=1
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mennyiségével. Az összehasonlítás alapján dönthető el, hogy a mérleg kielégíti-e a termesztők és a felhasználók 

igényeit. 

Az elemzéshez 

• kiválasztjuk az elemzésre szánt technológiát, abban 

• elkülönítjük az egyes műveleteket, majd 

• vizsgáljuk, hogy a műveletek elvégzéséhez használt gépek közvetlen és közvetett fajlagos (az anyagáramra 

vagy műveleti időre vonatkoztatott) energiafelhasználása milyen mértékű. 

A műveleti energiaigények összesítésének eredményeként kapjuk a teljes technológiát jellemző fajlagos 

energiaigényt. 

Az energetikai elemzés eredménye alkalmas arra, hogy 

• a termelés ökonómiáját jelentős mértékben befolyásoló energiaköltségeket számításba vehessük, 

• alapul szolgáljon olyan a különböző technológiák összehasonlításához, 

• lehetőséget adjon arra, hogy a biomassza-termelés környezeti hatásait vizsgáljuk (pl. a CO2 emissziót) 

• meghatározzuk a termelési folyamatba vitt energia hasznosulásának mértékét úgy, hogy vizsgáljuk a bevitt, és 

a termékből nyerhető energiák arányát. 

A biomassza-termesztés és hasznosítás energetikai elemzése minden olyan esetben elvégzendő lenne, amikor a 

biomasszát energiahordozóként hasznosítjuk. Ez azért indokolt, mert abban az esetben, ha a 

termesztési/előállítási folyamatba bevitt energia (Einp) mennyisége nagyobb, mint az energiahordozóból 

kinyerhető (Eoutp), a tevékenység energetikai szempontból értelmetlen. Természetesen nem csak energetikai 

szempontokat veszünk figyelembe. Pl. egyes élelmiszerek előállításának fajlagos (Einp/M) energiaigénye 

jelentősen meghaladhatja az élelmiszer fajlagos energiatartalmát (E/M). 

Az energetikai elemzés folyamata: 

• összeállítjuk a folyamat műveletsorát és időigényét (T1,T2, ……..Tn) 

• műveletenként meghatározzuk a jellemző tömegáramot (t/h), 

• műveletenként meghatározzuk a bevitt energia mennyiségét primer energiahordozóra visszavezetve (gázolaj-

felhasználás esetében a hajtóanyag-felhasználást (kg/h) és annak fűtőértékét (MJ/kg). 

A primer energiafelhasználásra történő visszavezetés tehát azt jelenti, hogy nem a felhasznált berendezések 

teljesítményét (P, kW) és üzemidejét figyelembe véve számítjuk a felhasznált energiát (kWh), hanem a 

teljesítmény eléréséhez felhasznált energiahordozó mennyiségét vesszük számításba. Ez nagyon fontos szabály 

a villamos energia felhasználásakor, és így nem a hálózatról levett energiát, hanem az erőműben felhasznált 

energiahordozó energiatartalmát vesszük figyelembe, azaz villamosenergia-felhasználást figyelembe véve az 

áramtermelés hatásfokát (ή = 0,28-0,3) is figyelembe véve Einp = GJ/t * 1/ ή (1.4.6.1. táblázat). 
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1.4.6.1. ábra 
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A. függelék - Fogalomtár (Glossary) a 
modulhoz 

Algák: Az algák, vagy moszatok, különböző fotoszintézisre képes, nagy vonalakban hasonlónak mondható 

élőlények gyűjtőneve – nem rendszertani kategória. Többségükben eukarióták, ez alól kivételt képeznek a 

cianobaktériumok. Az algák többsejtű szerveződése a hínár. 

Allergén: A biomasszák égetése során keletkező olyan anyagok, agresszív vegyületek (KCl, K2O, CaO, CaCl) 

amelyek az élő szervezetekre azok koncentrációjától, a hatóidőtől és kémiai anyaguktól függően veszélyesek 

lehetnek és ún. allergiás (válasz)reakciót váltanak ki. 

Anaerob, vagy aerob körülmények: A levegő oxigénjének (O2) a hiánya (anaerob), vagy jelenléte (aerob). 

Bizonyos mikroorganizmusok igénylik, mások pedig nem az oxigén jelenlétét az anyagcsere-folyamataikhoz. 

Az anaerob mikroszervezeteknél az oxigén vegyületekből (pl. nitrát, -NO3) származhat, amely folyamatot 

biotechnológiai úton pl. a szennyvíztisztításnál lehet hasznosítani (nitrátmentesítésre). 

Asszimilációs tevékenység: A növények azon tevékenysége, amely során a szervezetükbe beépítik 

(asszimilálják) a különböző anyagokat (víz, ásványi sók) és energiákat (fény) és ennek eredményeként értékes, 

magasabb energiatartalmú és szervezettebb anyagok jönnek létre. 

Biomassza: A megújuló energiatermelés szempontjából a következő anyagokat tekintjük biomasszának: a) 

biomassza tüzelés szempontjából: növényi eredetű termékek és hulladékok, b) biomassza rothasztás 

szempontjából: növényi eredetű termékek és hulladékok, a háztartási hulladékok elkülönítetten gyűjtött, 

biológiailag lebomló szerves része (=biohulladék), trágya, állati eredetű hulladékok, szennyvíziszap 

Cellulóz, hemicellulóz, lignocellulóz: A cellulóz egy összetett szénhidrát. Képlete (C6H10O5)n. Béta-D-

glükózból származtatott poliszacharid. A cellulóz a földön előforduló leggyakoribb szerves anyag, mert a 

növények vázanyagának nagy része cellulóz. A tiszta cellulóz fehér színű, szobahőmérsékleten szilárd. Vízben, 

híg savban, híg lúgban és szerves oldószerekben nem oldódik, ezért kiváló vázépítő. A hemicellulóz a 

cellulózszálak hálózatából álló sejtfalvázat rögzíti a cellulózmolekulákhoz kapcsolódva. 

CO  2   semleges (neutrális) energiatermelés: Olyan anyagok felhasználása energetikai célra, amelyek 

elégetésekor ugyanannyi CO2 keletkezik, illetve bocsátódik ki a levegőbe, amennyit a növény a fotoszintézis 

során felhasznált. (pl. boríték, biomassza) 

Dendromassza: A fás növénytársulások faanyagának biomassza tömege. 

D-xilóz: A D-xilóz a természetben eléggé elterjedt. Megtalálható a xilán nevű poliszacharidban, amely 

növények elfásodott részeiben fordul elő. 

Eleven iszap: A szennyvíz-tisztításnál keletkező és felhasznált élő (eleven) és aktív anyagcserét folytató 

mikroorganizmusok összessége, amelyek a vizek tisztításában vesznek részt, illetve azokat arra használják fel. 

Emisszió (levegőterhelés): Az adott légszennyező forrásból időegység alatt kijutó szennyezőanyag mennyisége, 

amely a környezetre és az egészségre valószínűsíthetően káros hatást gyakorol. Mértékegysége: kg/h. Az 

emisszió származhat természetes és mesterséges forrásból, amely lehet helyhez kötött és nem helyhez kötött. 

Energianövény: Azok a növények, melyeket azzal a céllal nemesítettek vagy szelektáltak, hogy azok teljes 

földfeletti anyagát (lignocellulóz, egyéb anyagok) energiatermelésre használják fel, vagy belőle energiahordozót 

állítsanak elő. Fajtájukat tekintve ezek lehetnek lágyszárú vagy fás szárú növények. 

Égéshő: Az a fajlagos hőmennyiség, ami egy kilogramm tüzelőanyagból összesen felszabadul az égéstermékek 

kiindulási hőmérsékletre való visszahűtése után mérve. 

Fenntartható fejlődés (sustainable development): Olyan fejlődési folyamat, ami kielégíti a jelen szükségleteit 

anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk lehetőségeit arra, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. 

Fitomassza: A zöld növények alkotta biomassza, általában az energetikai célra használt növényi részeket értjük 

alatta, de tágabb értelemben beletartoznak az algák is, mint növények. Ezeknek a biomassza-előállításban 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszintézis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Taxon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eukarióták
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cianobaktériumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Többsejtű
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hínár&action=edit&redlink=1
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betöltött szerepük általában közvetett, pl. a talajalgák, amelyek a talajok termékenységéhez hozzájárulva 

elősegítik az elsődleges biomasszák létrejöttét. 

Fotoszintézis: Egy olyan biológiai folyamat, melyben az élőlények a napfény energiáját felhasználva szervetlen 

anyagból szerves anyagot hoznak létre. A fotoszintézis olyan metabolizmus, amely lebontó (katabolikus) és 

felépítő (anabolikus) folyamatokból tevődik össze. Van sötét és fényszakasza. 

Foszilis biomassza vagy foszilis energiahordozó: A szén, a kőolaj és a földgáz. A “nem megújuló 

energiaforrások” körébe tartoznak. A kőszén nagy hőmérséklet- és megnövekedett nyomás hatására átalakult, 

betemetett növényi anyag. A kőolaj és földgázképződés kiindulási anyaga az elhalt élőlények (növények) 

szerves anyaga. A folyamat során az élőlényeket felépítő fehérje-, zsír- és szénhidrát-molekulák elemeikre (C, 

H, N, O) bomlanak, hogy megnövekedett hőmérséklet és nyomásviszonyok mellett szénhidrogén-molekulákká 

épüljenek fel. 

Főtermék biomassza, melléktermék biomassza: A termesztett biomassza jelenti a főtermék biomasszát, míg a 

feldolgozás során keletkezett egyéb termékek, anyagok, illetve a termesztett biomasszák mellett az azok 

felhasználásával keletkező további anyagok (pl. állati zsírok, vagy szennyvíziszap) jelentik a melléktermék 

biomasszát. 

Globális klímaváltozás, globális felmelegedés: A klíma, éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozását 

jelenti globális szinten. A klímaváltozás bizonyos helyeken felmelegedést okoz, de Európa partjainak a lehűlése 

is bekövetkezhet a meleg tengeri Golf-áram visszahűlése miatt hosszabb távon. 

Fűtőérték: Az égéshőből számítható energiatartalom, ami a biomasszák energiatartalmának a jellemzésére 

szolgál. Mértékegysége a kJ/kg. 

Hamu: Az égés során keletkező anyag. A biomassza maradéka, ami már nem éghető. Nagy mennyiségben 

tartalmaz bizonyos, elemeket, amelyek feldúsulhatnak a hamuban. Egyes mikroelemek (pl. Zn, Ni) olyan 

mértékben (akár 1%-nál is nagyobb mennyiségben) feldúsulhatnak, hogy azokat akár kémiai úton is érdemes 

lehet kinyerni az ún. fitobányászat segítségével. A hamu erősen lúgos kémhatású, amit a további felhasználásnál 

figyelembe kell venni. 

Hengeres energiafa: Energiaültetvény céljára gyorsan növő fafajokkal (akác nemesnyár stb.), az átlagosnál 

sűrűbben telepített ültetvény, amit viszonylag rövid növekedési idő után letermelnek, mint hengeres energiafát. 

Hemicellulóz: Lásd cellulóz címszó alatt 

Hexozánok: Hexóz egységekből felépülő poliszacharidok. Cellulóz felépítésű poliszacharidok, melyek 

molekulatömege lényegesen kisebb, mint a cellulózé. 

Illóanyagok: Könnyen párolgó, a levegőbe elillanó anyagok, amelyek a biomasszák energetikai felhasználása 

során a hőkezeléssel a leghamarabb eltávoznak az anyagokból. Számos illóolajat a kozmetikai ipar hasznosít. 

Karbon-(szén)-ciklus: A szénnek (C) a Földi életben betöltött szerepét és körforgását jelenti. A szén-ciklus 

képezi az alapját a biomasszák létrejöttének és az úgynevezett szén-dioxid semleges energiahordozó anyagok 

létrejöttének. 

Klorofill: A zöld növényi részekben keletkező olyan anyag, amely a napfény energiáját elnyeli, és közvetíti a 

növényi sejtben végbemenő szintetikus folyamatoknak. A klorofill a zöld növények színét is adja. A napfény 

energiáját a növény a klorofill segítségével tudja hasznosítani. Ennek során nagymolekulájú szerves anyagok 

jönnek létre. Az energia kémiai energiává alakul és tárolódik. A biomassza képződéshez tehát a klorofill 

jelenléte nélkülözhetetlen 

Konzumens szervezetek: A talajtól az emberig tartó táplálékláncban a fogyasztó szervezeteket soroljuk ide, 

amelyek a biomasszákat a saját testükbe építve hasznosítják, és ezáltal nyernek energiát. 

Lignin: a fának vagy az elfásodott növényi részeknek az a vázanyaga, amely aromás építőkövekből épül fel. 

Lignocellulóz: a növényi sejtfalat felépítő molekulák, amelyek cellulózból, hemicellulózból és ligninből 

felépülő komplex struktúrák. 
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Lúgos kémhatás: A 0-tól 14-ig tartó pH-sorban a semleges pH=7-től a pH=7-14 értékek közötti kémhatás. 

Erősen maró hatása pH=7-14 irányban fokozódik. 

Makro-, mezo- és mikroelemek: Az ásványi anyagok közül azokat az elemeket, amelyek valamely test 

tömegének 0,005%-ánál nagyobb mennyiségben fordulnak elő, makroelemeknek, amelyek ennél kisebb 

mennyiségben vannak jelen, mikroelemeknek nevezzük. 

Makroszkopikus biomassza: Szabad szemmel is látható szerves-anyagok összessége, melyek lehetnek növényi 

vagy állati eredetűek. 

Megújuló energiaforrás: Mindazok a nem fosszilis eredetű energiafajták, melyek az emberi felhasználás 

eredményeként nem csökkennek, vagy a felhasználás ütemében újratermelődnek. Az időjárási körülményektől 

függő nem fosszilis energiahordozó (nap, szél), az időjárási körülményektől nem függő nem fosszilis 

energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, valamint biomasszából közvetve vagy közvetlenül 

előállított energiaforrás), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, 

valamint a biogáz. 

Melléktermék biomassza: Lásd „Főtermék biomassza” címszó alatt. 

Mészkő: Jellemzően egyásványos üledékes kőzet, aminek legalább 90%-a kalcium-karbonát (CaCO3), azaz 

kalcit vagy aragonit. A fennmaradó rész főleg más karbonátásvány, kvarc vagy kova, agyag és szerves anyag. 

Mikroorganizmusok: Mikroorganizmusok vagy mikrobák mikroszkopikus (szabad szemmel nem látható) 

élőlények. A bioszféra körforgalmában elsősorban a lebontásért felelősek. 

Mikrobiális biomassza: A talajban lévő élő és holt mikroorganizmusok mennyisége. 

Nehézfémek, toxikus elemek: A Mengyelejev-féle „Periódusos rendszer” elemei közül az 5,5 g cm3 tömegnél 

nehezebb elemek. Ezek lehetnek pl. a Cd, Ni, Cu, Pb, Hg …stb. Sok közülük kis mennyiségben szükséges, 

ekkor nyom-elemeknek hívjuk. Az arzén és a szelén nem fémes elem (csak félfém) ezért nem nehézfémnek, 

hanem toxikus elemnek nevezzük. 

Oxidáció: Az egyes biomassza alkotóknak a levegő szabad oxigénjével való egyesülése (általában az égés) 

során fellépő kémiai változás. Tágabb értelemben oxidáció bekövetkezhet olyan esetekben is, amikor az oxigén 

nem a levegőből, hanem egyéb vegyületekből (pl. nitrátokból, -NO3 vegyületekből) származik. 

Pentozánok: Pentóz egységekből felépülő nagy molekulatömegű poliszacharidok. A hemicellulózok között a 

leggyakoribb poliszaharidok, amelyek a növényi sejtfal felépítésében részt vesznek. 

Pentozán hatás: A mezőgazdasági termelési körülmények között nagy cellulóz-tartalmú anyagok (pl. szalma) 

talajba-forgatását követő hatás, amikor a talaj Nitrogén-tartalma a szalma lebomlásához hasznosul és a 

növények növekedése így akadályozott. A pentozán hatást nitrogéntartalmú műtrágyák adásával lehet kivédeni. 

Poliszacharid: Nagy molekulájú, kisebb egységekből álló szénhidrát vegyület 

Pernye: A biomasszák égése során keletkező anyag. Némely megégett, különösen szálas anyagnak a pehely-

könnyűségű hamuja, ami a levegőbe is „könnyen” fölemelkedik. 

Rizóma: Más néven gyöktörzs, olyan dús tápanyagtartalmú, elágazó gyökérzet, amelyen rügyek is vannak, így 

azokkal a növény vegetatív (nem ivaros) úton, egyszerű tőosztással tovább szaporítható. 

Savas eső: A csapadék pH-jára utal. A savas pH-jú csapadékok, a savas eső a levegőben jelenlévő gázoknak és 

a víznek az egyesüléséből jön létre. Ilyen gázok lehetnek a nitrogén- és a kén-oxidok, amelyek a csapadékkal 

nitrogén- és kén-tartalmú savakká alakulnak. A savas esők károsítják a természetes ökoszisztémákat és az épített 

emberi környezetet is. 

Szállópor: A levegőben található lebegő por-alkotó. Részecskéi 10 µm-nél kisebbek (PM10), ezért nehezebben 

tudnak kiülepedni, így sokáig tartózkodnak a levegőben. 

Szennyvíziszap: A szennyvíztisztításnál keletkező nagy víztartalmú anyag, ami a szennyező-anyagokból, illetve 

annak különböző mértékben elbomlott maradványaiból és az elhalt, vagy még élő mikroorganizmusok 

tömegéből áll. 
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Szénhidrogén vegyületek: Elsősorban szénből és hidrogénből álló, a földtörténeti időkben keletkező, nagy 

energiatartalmú anyagok, amelyek mint „nem megújuló energiaforrások” használhatók fel energetikai célokra. 

Toxikus elemek: Lásd „Nehézfémek” címszó alatt. 

Tőzeg: növényi eredetű üledékes talajképző kőzet és talaj, a félig szárazföldi (vízi) növényi szervezetek 

elsődleges biomasszájának a humuszképződési végterméke. 

Üvegházhatású gáz: Olyan gázok, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatás kialakulásáért. Ezek elsősorban a 

szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a 

perfluorkarbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6 

Vegetatív módszerek: Az energetikai ültetvények céljából telepített növények egyedeinek nem ivaros úton 

történő továbbszaporítása. Ehhez a növény bizonyos részei alkalmasak (gumók, rügyek, gyökérdarabok, 

rizómák, gyöktörzsek). 

Zoomassza: Az állati szervezetek tömege, vagy azok bizonyos részei, melyek energetikai célra is 

felhasználhatók. 

Xilánok: D-xilóz egységekből, -1,4-es glikozidkötésekkel felépülő poliszacharidok 
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2. fejezet - A biomasszák 
osztályozása, keletkezése, termelése, 
jellemzőik 

A primer biomasszák megjelenésének sokfélesége elkerülhetetlenné teszi, hogy a felhasználás előtt előkészítő 

műveletekre is sor kerüljön. Ezek végzésénél a fő cél a logisztikával foglalkozók és a felhasználók igényeinek 

olyan módon történő kielégítése, hogy az előkészítő műveletek elvégzése közben az energiahordozó használati 

értéke is növekedjen. Az előkészítő tevékenységek technológiáinak és műszaki megoldásainak ismertetése a 

műveletek céljának ismertetésével kezdődik. Részletesebben tárgyaljuk a primer biomasszák energetikai 

felhasználása előtt szükséges vagy indokolt előkészítő módszereket és a legfontosabb műszaki megoldásokat 

(aprítás, szárítás, tömörítés). Bemutatjuk a legfontosabb előkészítési technológiákat, az előkészítő műveletekkel 

előállított termékeket (apríték, bála, brikett, pellet) és a termékek vizsgálati módszereit, valamint az EU 

normákban vagy műszaki irányelvekben rögzített jellemzőit is. 

1. Aprítás 

Bemutatásra kerül a biomasszák energetikai hasznosításához szükséges előkészítő tevékenységek főbb 

megoldásainak (aprítás, tömörítés, szárítás) rendszerezése, és a műveletekkel elérendő célok. Az általános 

ismertetést követően ebben a leckében az aprítás céljának, az aprítás gépeinek és azok működési elvének 

bemutatására kerül sor, majd az előállított termék tulajdonságainak részletes ismertetése is megtörténik. Az 

apríték igen fontos megjelenési formája a biomasszának, ezért részletesen foglalkozunk az alaki és a 

méretjellemzőkkel, a víztartalom- és a hamutartalom európai uniós normáival, és az aprítéktárolással elérhető 

száradási folyamatokkal. 

1.1. Az energetikai tömörítvények előállításának célja 

A biomasszák energetikai hasznosítása előtt igen fontos műveletek megvalósítására kerül sor. Ezek között 

legfontosabbak: 

• az aprítás 

• a logisztikai tárolás 

• a tömörítés 

A felsorolt műveletek műveletcsoportok, és az alkalmazott megoldások mindig a konkrét technológia optimális 

megvalósítását szolgáló műszaki eszközök kiválasztását és használatát jelenti. Szerepük logisztikai szempontból 

igen nagy. 

Az aprítás tágabb értelemben olyan művelet, melynek végzése közben a hasznosítás szempontjából 

túlméretes, vagy nagyon eltérő megjelenési formájú darabokból álló nyersanyag elemeinek nagyságát a 

kívánt méretűre csökkentik. 

A növények esetében az aprítandó alapanyagot két nagyon fontos paraméter jellemzi: a hossz (L) és az átmérő 

(D). 

Aprítással a nagyobb darabokból kisebb, és közel azonos méretű részecskék előállítása történik meg. 

A létrejött darabméretek alapján 

• elődarabolást 

• méretre darabolást 

• előaprítást és 

• aprítást (durva, normál, finom, és nagyon finom) 
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különböztetünk meg. 

Az elődarabolást a nagyon nagy darabméretű nyersanyagok esetében végzünk. Pl. egy kivágott fa oldalágainak 

levágása, a törzs szállítható hosszú darabokra vágása az elődarabolás. Speciális darabológépekkel (fűrészes 

darabolók, hidraulikus vágógépek stb.) végezhető. 

A darabolás a viszonylag nagy átmérőjű és hosszú alapanyag célszerűen megválasztott, egységes hossz-

méretűre darabolását jelenti (pl. egységes tűzifa 1 m-es, vagy a tüzelőberendezésekhez előállított 0,4-0,5 m-es 

kandallófa előállítása. Ezek a műveletek a viszonylag nagy átmérőjű darabok hossztengelyre merőlegesen 

végzett vágással történő darabolását jelentik. (D/L viszony jelentősen változik). 

A nagy átmérőjű faanyag darabolásának másik fontos változata a hasítás. Ez esetben a nagy átmérőjű, hengeres 

farészeket a rostokkal megegyező irányban hasítva kisebb szelvényű, de a kiinduló mérettel megegyező 

hosszúságú részekre hasítják. Ezzel a művelettel (kandallófa előállítása) a darabok kézzel is könnyen 

mozgathatók lesznek, a darab felületi viszonyszáma (A/V), ami a kigázosodás szempontjából fontos, jelentősen 

változik (nő) A hasítás többnyire hasítóékkel felszerelt alternáló főmozgást végző gépekkel oldják meg. 

 

2.1.1.1. ábra 

Aprítás szempontjából a primer biomasszáknál különbséget kell tenni a lágyszárú és a fás szárú növények 

között. 

 

2.1.1.2. ábra Forrás: Hartmann, (2004), Marosvölgyi, (2007) 

1.2. Az aprítás célja, jellemző megoldásai 

Az aprítás a darabolásnak egy speciális változata. A különbség az alkalmazott gépek minőségében és az 

előállított részecskeméretekben jelentkezik. 

Igen nagy a különbség az aprítás közben végbemenő folyamatokban annak függvényében, hogy egynyári 

lágyszárú növényeket, vagy többéves fákat, fás hajtásokat aprítunk. 

Az aprítógép funkcionális eleme az aprítórész. Ez a működési elv szerint lehet 

• tárcsa (2.1.2.1. ábra A rajz) 
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• dob (2.1.2.1. ábra B rajz) 

• csiga (2.1.2.1. ábra C rajz) 

 

2.1.2.1. ábra 

A tárcsás aprítógép (2.1.2.1. ábra - A) funkcionális egysége az aprítótárcsa 1) a rajta levő késekkel (2) és a 

vázra szerelt ellenkés (3). A tárcsa forgása közben a kés-ellenkés alkatrészpár hozza létre azokat a vágó-

nyíróerőket, amelyek hatására az apríték létrejön. A tárcsa aprítóházban forog. A keletkezett aprítékot az 

aprítóházból dobosszállítással [dobólapát (4)] távolítják el. A vágásirány és a rostok által bezárt szög a 

forgácsolás közben állandó, ezért tömör fa aprításakor az aprítékrészecskék rostirányban mért hossza elvileg 

állandó. 

Dobtengelyes aprítógép (2.1.2.1. ábra - B) forgórésze az aprítódob.(3) A vágás és a nyírás a dobon elhelyezett 

kés és az ellenkés között megy végbe. 

• Kialakításától függően lehet tömör, üreges, tagolt 

• A kések száma szerint többkéses vagy sokkéses 

• A dob-kés kapcsolatot tekintve merev-, illetve lengőkéses. 

A vágásirány és a rostok által bezárt szög a késél íves pályán történő mozgásának következtében a forgácsolás 

közben változó, ezért az aprítékrészecskék rostirányban mért hossza is változó. 

A csigás aprítógépben (2.1.2.1. ábra - C) az aprítást egy kúpos csiga (2) végzi folyamatos vágással úgy, hogy 

közben a faanyagot (5) folyamatosan behúzza az aprítógaratba (6). A vágás egyszerre több szelvényben folyik 

és folytonos, ezért az ilyen gépekben lényegesen kisebb dinamikus hatások lépnek fel. 

Egynyaras, lágyszárú növényeknél az aprítás igen nagy L/D értékkel jellemezhető anyaggal folyik. Lényegében 

a nagy hosszúságú alapanyagból a hossztengelyre többnyire merőlegesen végzett, rövidebb darabokat 

eredményező vágások sorozata megy végbe. Az ilyen aprítás a szecskázás, és a munkavégző rész egy 

forgódob, melynek kései előállítják a szecskát. Meghajtása erőgép motorjáról, teljesítményátviteli rendszeren 

keretül történik. A szecskázógép lehet stabil, vagy hordozott. 
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2.1.2.2. ábra 

Az aprító forgórész (2) az aprítóházban (1) található, és erre szerelik az aprítókéseket (3). Az aprítódobot a 

tengelyirányú hossza, a dob névleges (késkör) átmérője, a kések száma és a fordulatszám jellemzi. A 

menesztőberendezéssel (5) előtolt aprítandó anyagot az ellenkés (4) mellett igen kis távolságban (0,3 mm) 

elhaladó kés vágja át. A keletkező szecskát az aprítóházból a kések mint terelő lapátok dobóhatása és a létrejövő 

erős légmozgás távolítja el. A forgórész üreges, a levágandó részek hosszát a forgórészbe betolt hossz határozza 

meg. Az apríték hosszát a fordulatszám, a késszám és az előtolási sebesség v(m/s) együttesen határozzák meg. 

Fás anyagok felhasználásánál az alapanyag-jellemzők három szempontból térnek el a lágyszárúaktól. Más az 

L/D viszony (lényegesen kisebb), lényegesen nagyobb az átmérő (D) és a szár szerkezetében jelen vannak az 

aprítás folyamatát alapvetően befolyásoló évgyűrűk. 

Az aprításhoz méretes faanyagok felhasználásánál is késekkel szerelt forgórészt használnak. Kis faátmérőjű 

gallyaknál a szecskázógép is jól használható, ha a szilárdsága megfelelő. 

A lágyszárúakhoz viszonyított eltéréseket figyelembe véve az aprítást végző késeket a faaprításnál is 

forgórészen helyezik el, de itt az apríték hosszát a késél és a késeket hordozó elem (tárcsa vagy dob) felületéhez 

viszonyított éltávolság határozza meg. 

A kés az aprítandó anyag hossztengelyéhez viszonyítva szög alatt (ß~ 40-50°) vág. Ezzel a vágás mellett az 

anyagba haladó kés az évgyűrűkben is ébreszt feszültséget. Ennek következtében a kés mozgása közben 

falemezkék válnak le a forgácsolt anyagról. Ezek a kis farészek a megfelelően kialakított nyílásokon vagy 

csatornákon lépnek át a kidobótérbe. Így tehát nem a névleges aprítási hossznak megfelelő szeletek, hanem a 

szeletekből az évgyűrűk mentén leváló forgácsok jönnek létre (2.1.2.3. ábra). 
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2.1.2.3. ábra 

Az aprítógépektől sok esetben a meghatározott méretű, homogén, kisméretű aprítékot várják el. Ilyen esetben 

speciális tárcsakéses, az aprítóházat osztályozó rostéllyal szerelt gépeket használnak, amelyekből csak a kívánt 

méretű apríték jut ki. Brikettáláshoz, pelletáláshoz használt aprítékot állítanak elő ilyen gépekkel. 

 

2.1.2.4. ábra 

A legfinomabb (porszerű) anyagot kalapácsos darálókkal állítják elő. 

A kalapácsos darálók a folyamatos fejlesztés eredményeként ma már a legtöbb anyag aprítására alkalmasak. 

Fő szerkezeti elemek: 

• az aprítóház 
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• a forgórész az aprítókalapácsokkal, 

• a rosta 

• a ventillátor 

• a tartozékok 

Az aprítóház kopásálló acéllemezből készül. Benne forog a forgórész a kalapácsokkal és rajta alakították ki az 

etető- és a kilépő nyílásokat. 

A kalapácsok edzett acélból készülnek nagyon tartósak illetve kopásállóak. A kalapácskészlet működés közben 

az aprítandó anyaggal ütközve, vágással és zúzással, dinamikus erőhatással végzi az aprítást. Az őrölt anyag 

szemcseloszlása elsősorban a rostától függ, illetve természetesen magától az alapanyagtól is. A víztartalom 

szintén befolyásolja az őrlemény jellemzőit. 

A rosták jó minőségű, erős acéllemezből készülnek. A rajtuk levő furatokon keresztül lépnek ki a megfelelő 

méretre aprított anyagszemcsék. A rostákon található lyukak átmérője 1,0 mm és 24,0 mm közötti lehet. A 

sokféle furatátmérőnek köszönhetően a darálót (a rosta cseréjével) igen sokféle szemcseméretű anyag 

elállítására lehet alkalmassá tenni. 

A ventillátor feladata az, hogy az aprítandó és az aprított anyagot mozgassa az aprítógépben. A ventillátor 

tartalmazhat 2, 4 vagy 8 lapátot. A ventillátorlapátok a különböző darálótípusok miatt sokfélék lehetnek. 

TartozékokA darálókhoz tartozékok széles skálája csatlakoztatható. Nélkülözhetetlen tartozékok: 

• a ciklon és a szűrő 

• az adagoló egység 

• a kőcsapda 

• a ventillátor 

A légszállítás miatt az őrleményt le kell választani a szállító levegőből. Ezt a műveletet végzi a ciklon. A 

ciklonból a levegőt szűrőn keresztül kell kivezetni. A szűrt levegő a szabadba is kivezethető. 

Az alapanyag az adagoló egységen keresztül jut a darálóba. Az adagoló a biztonság érdekében egy mágnessel is 

fel van szerelve. A mágnes kiemeli az alapanyagból a mágnesezhető szennyeződéseket, még mielőtt azok kárt 

tennének a darálóban. 

A daráló védelme érdekében a felhordóra minden esetben kőcsapdát is kell illeszteni. A kőcsapda minden olyan 

elemet kiszűr, ami nehezebb, mint az aprítandó alapanyag. Egy speciális berendezés gondoskodik a kőcsapda 

automatikus kiürítéséről.A darálóba épített ventillátor szállítja keresztül az alapanyagot a rendszeren. A 

szállítási teljesítmény a motor teljesítményétől és a ventillátor lapátjainak számától függ. A légszállító 

eszközöket tolózárral lehet szabályozni az adagoló berendezésnél illetve a ciklon végén. 

Dobóventillátor: azokban az üzemekben ahol nem elég a darálóba épített ventillátor által szállított levegő 

nyomása, ott egy másik ventillátort kell beépíteni. Ez az úgynevezett dobóventillátor mely lehetővé teszi az 

alapanyag szállítását 150 méteres távolságig. 

1.3. Az aprítógépek felépítése, üzemeltetési jellemzőik 

Az aprítógépeket 

• az etetőgarat geometriai méretei (a, b, A) 

• a forgórész átmérője, 

• a forgórész tömege, 

• a kések száma 
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• a késél tárcsasíktól mért távolsága, csigás aprítónál a csiga menetemelkedése 

• a forgórész fordulatszáma 

jellemzik. 

A felsorolt műszaki jellemzők határozzák meg az aprítás legfontosabb jellemzőjét, a térfogatáramot (m3/h), 

illetve a tömegáramot (t/h). (attól függően, hogy az alapanyagra, vagy az aprítékra vonatkozik. 

Az aprítógépek aprítórészébe az alapanyag 

• a gravitáció, 

• a forgácsoláskor fellépő tengelyirányú erő, vagy 

• menesztőberendezés által létrehozott erő 

hatására jut be. 

Az időegység alatt forgácsolt fából előállított apríték mennyisége tárcsás és dobtengelyes aprítógépeknél 

• forgórész fordulatszámától (n), 

• a kések számától (z) 

• a kések működésére jellemző fogásmélységtől (m) 

• az egyidejűleg forgácsolt felülettől (K) 

• a lazulási tényezőtől (tl) függ. 

V = f (n, z, m, K, tl) 

Csigás aprítógépnél az aprítékméret a csiga menetemelkedésétől függ, nem változtatható. 

A térfogatáram (V) 

• az előtolási sebességtől (ve) 

• a forgácsolt keresztmetszettől (K), és 

• a lazulási tényezőtől (tl) függ. 

V = f (ve , K, tl ) 

Az aprítógépek etetése kézzel, manipulátorral illetve egyéb anyagmozgató géppel történhet. 

Az aprítógépek a meghajtás (energiaforrás) fajtája szerint lehetnek 

• traktorhajtásúak 

• saját motorral (belsőégésű vagy elektromotor) hajtottak. 

A munkahelyhez kötöttség szerint megkülönböztetünk 

• mobil (szerelt, függesztett, vontatott, önjáró) 

• áttelepíthető és 

• stabil 

aprítógépeket. 
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2.1.3.1. ábra 

Az aprítógépek üzemeltetését 

• az anyagáram (térfogatáram, tömegáram) 

• a hajtóteljesítmény-igény (P) 

• az aprítékra vonatkoztatott fajlagos energiaigény (kWh/t) 

jellemzi. 

Az anyagáram (V= térfogatáram, Q= tömegáram) függ a következő tényezőktől: 

V = f(A, ve, tl, tA, tve, tü, tz, tt) 

Q = f( A, ve, r, tA, tve, tü, tz, tt ) 

• az etetőgarat szelvénye, keresztmetszete (A) 

• az előtolási sebesség (ve) 

• a lazulási tényező (tl) 

• az alapanyag térfogati sűrűsége (r) 

• az etetőszelvény-kihasználási tényező (tA) 

• az előtolási sebesség kihasználási tényezője (tve) 

• az üzembiztonsági tényező (tü) 

• a zavartényező (tz) 

• a technológiabiztonsági tényező (tt) 

A hajtóteljesítmény-igény (P) függ a 

• a forgácsoláshoz- 

• a dobószállításhoz- 

• a fa előtolásához- 

• az önmozgatáshoz szükséges 

teljesítményektől. 

A fenti szempontok figyelembevételével 20-25 mm-es apríték előállításakor a stabil aprítóknál a legkisebb 

(azaz, 2-2,5 kW/t/h); a mobil, önjáró vagy vontatott, gépi kiszolgálású aprítógépeknél a legnagyobb (azaz, 3-5 

kWk/t/h) a fajlagos hajtóteljesítmény-igény. Az értékeket a fafaj és a fa nedvességtartalma, valamint az 

aprítékméret jelentősen befolyásolja. 

Az apríték előállítását jellemző fajlagos energiaigényt (kWh/t) az anyagáram, az aprításkor igényelt energia, az 

üresjárati energiafelhasználás és az önmozgatás energiaigénye határozza meg. A fajlagos energiafelhasználás 

meghatározásához egy több időelemet tartalmazó, hosszabb üzemeltetési időszak hajtóanyag-felhasználását és 

az előállított termék mennyiségét kell számításba venni. 

Efajl= (HA· Fü)/Q 

• Efajl - a fajlagos energiafelhasználás (MJ/kg), 

• HA - a hajtóanyag-felhasználás a vizsgált időszakban (kg) 
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• Fü - a hajtóanyag fűtőértéke (MJ/kg) 

• Q - a vizsgált időszakban (t) aprított anyag mennyisége 

A számított fajlagos energiaigényt az aprítéktermelés energetikai értékeléséhez (hatásfok-számítás) is 

felhasználjuk 

h = (Eoutp-Einp) / Eoutp 

• Eoutp - az előállított apríték energiatartalma 

• Einp - az egységnyi mennyiségű apríték előállításához felhasznált energia 

1.4. A járvaaprítás (egymenetes betakarítás és aprítás) 

A leggazdaságosabb eljárás az, ha a betakarítást egy menetben az aprítással kapcsolják össze. Ennek egyik 

módja kombinált eszközök létrehozása. 

Ha a szecskázódobot magajáró gépre szerelik (kombájn), és a gép elején elhelyeznek egy megfelelő 

vágószerkezetet, amely a növényállományt levágja, majd a vágószerkezettől behordószerkezet juttatja az 

anyagot a dobhoz, létrejön az energetikai ültetvény olyan betakarítógépe, amely egy munkaszakaszban hajtja 

verge a vágást és a betakarítást is (2.1.4.1. ábra). 

 

2.1.4.1. ábra 

1.5. Az aprítékok jellemzői 

A faapríték a kitermelt fák törzséből, ágakból, a fafeldolgozás különböző munkafolyamatai során keletkező 

hulladékból, az erdők ápolása közben kivágott kisméretű teljesfákból, mezőgazdasági fás melléktermékekből 

(nyesedék, venyige stb.) készül, aprítógép alkalmazásával. 

Energetikai hasznosítás esetén a faapríték minősége 

• a nedvességtartalomtól, 

• az aprított fa fajtájától és annak égéshőjétől, 

• az aprítás minőségétől, 

• a hamu- és idegenanyag-tartalomtól 

azaz a tüzeléstechnikai jellemzőktől függ. 

Nedvességtartalom és a fűtőérték. 

A biomasszák energiatartalmával az 1.2 fejezetben már foglalkoztunk. A gyakorlatban abszolút száraz 

faanyaggal nem találkozunk, ezért az ott tárgyalt „égéshő” a felhasználáskor fűtőértékként jelenik meg. Ekkor 

figyelembe vesszük az anyag konkrét jellemzőit. 

A frissen készült apríték nedvességtartalma 45-50%. Ilyen nedvességtartalom mellett a faanyag már égethető, 

és energiát szolgáltat, de fűtésre felhasználni nem célszerű, mert nagyon sok vizet kell égés közben 

elpárologtatni. Ez pedig energiát igényel, tehát az energiatartalom hasznosulásának hatásfoka kicsi. Az aprítékot 

tehát tárolással szárítani kell és eközben pedig szellőztetéssel, és átforgatással javítani a hatásfokot. 

Bármennyire is hihetetlen, a fa fűtőértéke minimális mértékben függ (4-5%-ban) a fafajtól, de sokkal nagyobb 

mértékben befolyásolja azt a nedvességtartalom (2.1.5.1. táblázat). A nedvességtartalmat a 2.1.5.2. táblázatnak 

megfelelően lehet kategóriákba sorolni. 
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2.1.5.1. ábra 

 

2.1.5.2. ábra 

A faapríték mérete 

Az apríték homogén mérete is fontos a hasznosítás szempontjából. Minél nagyobbak a méretbeli eltérések, annál 

nehezebb az anyagot mozgatni és elégetni. A méret és az alkalmazható tüzelőberendezés típusa szorosan 

összefügg egymással. 

Az egyszerűbb kazánok általában a homogén aprítékot igényelnek, amelyet az aprítógépbe beépített rostával, 

vagy utólagos rostálással lehet biztosítani. A mérethez tartozik az egyes méretcsoportok részaránya, amit a 

2.1.5.3. táblázat mutat be. 

 

2.1.5.3. ábra 

Hamu- és idegenanyag-tartalom: 

A tiszta fa hamutartalma 0,1-0,5% körüli, a kéreggel együtt aprított anyagé 2-4%. Ezt az arányt csak a 

faanyaghoz keveredő kő, föld, homok és egyéb szennyező anyagok növelhetik. Fontos a jó minőséget garantáló 

faapríték-beszállító, ami biztosítja a kazánok hibamentes és hosszú élettartamú üzemelését. 

A faapríték hamutartalom szerinti besorolása során általában két 

hamuosztályt: A1 és A2 különböztetünk meg. 

Ezek hamutartalmaaz A1-es kategóriában csekély, azaz kevesebb, mint 1%, 

az A2-es kategóriában pedig magas, azaz 1-5% között van. 

1.6. Az aprítékok egyéb minőségi jellemzői 

Az apríték minőségét jelentősen befolyásolja az, hogy milyen alapanyagból állítják elő. A legfontosabb 

változatok: 

Erdei apríték 
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• méretes fatörzsből 

• gallyanyagból, fakoronából 

• nevelővágások teljesfájából 

Energetikai ültetvények aprítéka 

A méretes törzsből előállított apríték a legjobb minőségű. Kevés kérget tartalmaz, méreteloszlása homogén, a 

porfrakció kevés (2.1.6.1. ábra). 

 

2.1.6.1. ábra 

A nevelővágásokból származó anyag aprításakor az apríték minősége attól függ, hogy a kisméretű teljesfák 

törzs/korona aránya milyen, továbbá attól, hogy az aprítást a vegetációs időn kívül, vagy azon belül végzik. 

Az átlagos teljesfák aprításakor a törzsből apríték, a gallyból szecska-jellegű anyag jön létre. Ha az aprítást a 

vegetációs időszakban végzik, a kivágott fákat egy ideig tárolják azért, hogy a levélzet elszáradjon. A gallyakon 

maradt levélzet az apríték hamutartalmát növeli. 

A gallyanyagból, vágástéri hulladékból, fakoronából készülő apríték hasonló a kisméretű fák aprításából nyert 

anyaghoz. A méreteloszlása egyenetlen, a kéregtartalma magasabb, jelentős mennyiségű a porfrakció (2.1.6.2. 

ábra). 

 

2.1.6.2. ábra 

Az ültetvényekből származó apríték minősége alapvetően attól függ, hogy milyen méretű fák vagy hajtások 

aprítása történik. A nagyon fiatal, 1-2 éve sarjüzemű ültetvényekből származik a legrosszabb minőségű apríték. 

A vékony hajtások a szecskához hasonlóak, valódi lemezes aprítékszemcse kevés található a halmazban. 

Ha a betakarított faanyag nagyobb méretű (több éves állományból származik) az apríték hasonló az erdei 

aprítékhoz. 

A fás mezőgazdasági melléktermékekből is lehet aprítékot készíteni. Ennek a terméknek a szemcseeloszlás és a 

részecskék alaki jellemzői miatt kedvezőtlenek a tulajdonságai, de nagy tüzelőberendezésekben jól elégethető. 

 

2.1.6.3. ábra 

1.7. Az apríték természetes száradása 

A lignocellulózokból előállított apríték tulajdonságai nagymértékben függenek az alapanyagtól. A gyakorlatban 

a faapríték tárolásával kapcsolatban vannak kiterjedt és nagyüzemi tapasztalatok. 

A faapríték nedvességtartalma 45% körüli. A részecskék nyomószilárdsága jelentős, ezért azok között még 

jelentős halomméret esetében is összefüggő üregrendszer marad, és ebben levegő, és a képződő gőzök 

áramolhatnak, nem indulnak meg anaerob bomlások. Magasabb víztartalmú és jelentős cukortartalmú, kis 

nyomószilárdságú anyagoknál más a helyzet. Ilyen anyagok esetében tömörödés és anaerob bomlás indulhat el, 

ami a képződő gyúlékony gázok, mint pl. a metán (CH4) miatt tűzveszéllyel is jár, ilyen lehet például a 

kukoricaszár-siló öngyulladása. 

Nagy faapríték halmoknál az aprítást követően az egy ideig még folyó sejtlégzés miatt, később a 

mikroorganizmusok hemicellulóz-bontó tevékenységének eredményeként hő keletkezik, és ez belülről melegíti 

a depóniát. A halom hőmérséklete eléri a 60 °C-t is, tehát jelentős mennyiségben veszít ezzel a víztartalmából. 

Mint az a 45. ábrán látható, még a téli fakitermelés esetén is gyorsan emelkedik a halom hőmérséklete (T), majd 

elkezdődik a vízvesztés (W). A kitermelést és aprítást követően a víztartalom 30%-ig, vagy az alá csökken. 
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2.1.7.1. ábra 

Ezt a jelenséget használják ki a nagy aprítékfelhasználók, amikor az aprítékot szabadon, takarás nélkül tárolják, 

és mégis bekövetkezik a megfelelő száradás (2.1.7.2. ábra). 

 

2.1.7.2. ábra 

2. Az energetikai tömörítvények előállítása. 

A biomasszák energetikai hasznosításához alkalmazott előkészítő technológiák között nagyon fontos a 

tömörítvények előállítása is. Ezeknek az eljárásoknak célja a biomasszák olyan formába hozása, amelyben a 

felhasználó a leghatékonyabban tudja hasznosítani. A leckében bemutatásra kerülnek a tömörítési módszerek, a 

legfontosabb energetikai tömörítvények (bála, brikett, pellet), valamint a legfontosabb tömörítvény-gyártási 

technológiák és a termékjellemzők. 

2.1. A tömörítés célja, technológiái 

A biomasszák az ún. előállítói szakasz végén igen különböző formában jelennek meg: 

• az aratás végén a szalma a renden található, szálas, laza formában 

• a fakitermelés befejezésekor a gallyanyag a vágástéren szórtan, vagy kisebb halmokban található 

• az energetikai ültetvények betakarítását követően a biomassza többnyire apríték formájában jelenik meg a 

gyűjtőhelyen, 

• a fafeldolgozáskor fűrészpor, faforgács keletkezik stb. 

Ugyanakkor a felhasználó a tüzelőberendezésének működési jellemzőitől függően 

• aprószemcsés, homogén, nagy energiasűrűségű tüzelőanyagot, 

• könnyen kezelhető és adagolható, de kis tárolási helyet igénylő anyagot, 

• homogén aprítékot, 

• nagyberendezésekhez méretes bálát, 
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• stb. 

igényelhet. 

A két technológiai folyamatot és állapotot a logisztika kapcsolja össze, amelyben kívánatos 

• a jól tárolhatóság, 

• a tárolás kis helyigénye, 

• a rakodáshoz optimális alaki és tömegjellemzők, 

• a szállítógépek kapacitásának jó kihasználtságát biztosító alaki és sűrűségi méretek stb. 

Mindezek esetenként a rendelkezésre álló biomassza tömörítését teszi szükségessé. 

2.2. Az energetikai tömörítvények fajtái, osztályozásuk 

Biomasszából különféle tömörítvényeket állítanak elő. Ezek: 

• a bálák 

• hasábbála 

• hengerbála 

• a brikettek 

• a valódi brikettek 

• tojásbrikett 

• hasábbrikett 

• hengerbrikett 

• az extrudátumok 

• a pelletek. 

• fapellet 

• agripellet 

• ökopellet 

• speciális pelletek 

2.3. A bála 

Bálát a biomasszából főként a könnyebb kezelhetőség, szállíthatóság, illetve tárolhatóság érdekében készítik. 

Formája szerint lehet: 

• szögletes bála (kicsi, nagy) 

• hengerbála (kicsi, nagy) 

• kötegbála (gallyból, vágástéri hulladékból) 

A mezőgazdaságban először a takarmányozáshoz kapcsolódóan készítettek bálákat, mert a takarmány (széna, 

szalma stb.) bála formájában (levegőtől elzártan, vagy csomagolva) hosszú ideig, és a jó helykihasználás révén 

nagy mennyiségben, könnyen rakható formában tárolható. 
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A biomasszát igénylő energetikai felhasználók főként a könnyű szállíthatóság és tárolhatóság miatt igényelték a 

bálát. Ma már sok olyan tüzelőberendezés van, amelyik tüzelőanyagként bálát használ, vagy úgy, hogy a 

betáplálás bála formájában történik, és csak közvetlenül a tűztér előtt történik meg a bálaaprítás, de létezik teljes 

bálát fogadó és égető berendezés is. 

A lágyszárú biomasszákból készült bála lehet hengerbála (2.2.3.1. ábra), vagy hasábbála. 

 

2.2.3.1. ábra 

A  kötegbála (fabála) viszonylag új termék, és az előállítása is speciális technikával történik Az alapanyag 

vékony teljesfa, vágástakarítási hulladék, energetikai faültetvények faanyaga lehet. Az eljárás kifejlesztésének 

oka az, hogy a fakitermelés közben, vagy nevelővágásokban viszonylag vékony (néhány cm átmérőjű, nagyon 

elágazó gallyanyag képződik, amelynek szállítógépre rakása, de aprítása is csak nehezen, és magas költségekkel 

oldható meg. A fejlesztés Finnországban (amerikai együttműködéssel) indult, mert a fenyő faállományok 

kitermelése közben nagy mennyiségű gallyhulladék keletkezik, amely a vágásterületen hulladék, és 

megsemmisítése égetéssel történt. Ugyanakkor az országban jelentős kapacitással működnek erőművek, 

amelyekben ez az anyag elégetve jó energiahordozó lehet. A probléma a logisztikában jelentkezett, mert a 

szállítása nehézkes. 

 

2.2.3.2. ábra 

2.4. Brikettek 

A biomassza-bázisú brikettálást (mint tömörítő eljárást) olyan tüzelőberendezések tüzelőanyaggal történő 

ellátásához fejlesztették ki, amelyeket elsősorban darabosfa vagy faapríték elégetésére terveztek. A felhasználás 

során azonban az alapanyagbázist vagy bővíteni akarták, vagy a bővítésre kényszerültek az eredetileg tervezett 

alapanyagok hiánya miatt. 

A brikettálás során az energetikai tömörítvényt fafeldolgozási hulladékokból, mezőgazdasági melléktermékek 

őrleményeiből készítik. A biomasszából készülő tűzibrikett (biobrikett) fák vagy más lignocellulóz tartalmú 

anyagok finom aprítékából, fűrészporából esetleg forgácsából készül. 

A tömörítvények előállítása tömörítőgépekkel történik. A művelet műszaki/technológiai jellemzői: 

• a tömörítési arányszám (viszonyszám), amely megmutatja, hogy az alapanyag sűrűsége hogyan viszonyul a 

tömörítvényéhez (TV=ρt/ρa) 

• a térkitöltési tényező a tömörítvény tárolt állapotában TT=VT/Vtar, azaz a tároló(szállító) térfogatában 

elhelyezhető tömörítvény térfogata. 

• a tömörítés fajlagos energiaigénye (kWh/t) 

• A tömörítés energetikai mérőszáma TH=ETöm/ET, ahol az egységnyi tömörítvény elállításához felhasznált 

energia, és ETöm a tömörítvény tömegegységének energiatartalma. 

A tömörítés erő hatására megy végbe. A tömörítő erőt dugattyúval vagy csigával fejtik ki a tömörítőelem elé 

adagolt alapanyagra. Az anyag egy csatornában a nyomóerő hatására (mert a halmazban sok levegő is van) 

veszít térfogatából, majd az erőhatás irányában elmozdul. 

Ha az elmozdulást valami akadályozza, nagyobb tömörödés jön létre. Az előtömörített anyagot az újabb 

előtömörítések egyre beljebb tolják a préscsatornában, ahol az elmozdulást a tömörítvény és a préscsatorna fala 

között létrejövő súrlódóerő gátolja. 

Hasábbála készítésekor a tömörítvény elmozdulását fenéklemez gátolja. 

A brikettálásból származó tömörítvények lehetnek: 

valódi brikettek 
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• tojásbrikett 

• hasábbrikett 

• hengerbrikett 

extrudátumok 

A valódi brikettek 

jellemzője, hogy a tömörítőgép meghatározott térfogatú és alakú (meghatározott alakkal és méretekkel 

rendelkező) brikettet állít elő. A gépek tömörítőrészének befogadóképessége ugyancsak meghatározott méretű, 

ezért a brikett sűrűsége (g/cm3) nagymértékben függ az alapanyag halmazsűrűségétől. 

A tojásbrikett két forgó préshengerrel készíthető, melyek palástján szimmetrikusan összeforgó féltojás formájú 

kimarások vannak. A gépre jellemző tömörítési viszonyszám kicsi, ezért viszonylag nagy sűrűségű anyagok 

brikettálására alkalmas. A szénbrikett-gyártók használják. Biomassza-bázisú brikett előállítást kötőanyag 

használata nélkül nem célszerű ezzel a megoldással brikettálni, kivéve a faszénport, amelyet melegített 

hengerekkel, és keményítő adagolásával sikerült „grillszén” elnevezésű biobriketté préselni. 

A hasábbrikett határozott alakú, többnyire téglatest formájú tömörítvény. Előállítása úgy lehetséges, hogy az 

alapanyagot meghatározott térbe sajtolják. A teret lezárhatja fenéklap, vagy másik présfej. Ez a megoldás 

alkalmas biomasszák brikettálására, mert nagy tömörítési viszonyszám jellemzi. 

A hengerbrikett kétféle technológiából származhat. A valódi hengerbrikett a hasábbrikett-készítő technológiára 

jellemző módon állíthatják elő, a csak formai szempontból hengerbrikett az extrudátumként előállított termékből 

darabolással készül. 

Az extrudátumok 

Folyamatos tömörítéssel hozhatók létre, szakaszos vagy folyamatos tömörítvény-mozgás mellett. A tipikusan 

extrudátomot előállító présgép csigás, és a préscsiga hozza létre azt az anyagmozgást, amely eredményeként a 

gépből tömörítvény (egy vagy több rúd) lép ki. A megjelenő terméket utólag a kívánt hosszméretre darabolják. 

A működés hasonló a háztartási húsdarálókéhoz. 

A megoldás átmenetet képez a brikettálás és a pelletálás között. 

Extrudátumnak tekinthető a dugattyús préssel előállított termék is, ha a préscsatorna kimeneti nyílása nincs 

lezárva, és így az ismétlődő présdugattyú-löketek közbenső termékei (elemi brikettek) a préscsatornában 

egymással mechanikai, és kismértékben kémiai kötésekkel összekapcsolódnak. A folyamatosan kilépő rudat 

utólag a kívánt méretűre darabolják, vagy kisebb tömörítési viszonyt alkalmazva magától szétesik 

(kazánbrikett). Ennek sűrűsége kisebb, (0,7-0,8 g/cm3). Kis erőhatásra széttöredező, ezért olyan aprítéktüzelő-

berendezésekben, amelyekben a betáplálás csigával vagy tolófejjel történik, faapríték helyett, vagy azzal 

keverten is használható. 

A kandallóbrikett60-75 mm átmérőjű, 250-300 mm hosszú, és 1,1-1,25 g/cm3 sűrűségű, állékony, kis 

hamutartalmú (0,2-3,5%) termék. Ha fából készül, ideális cserépkályha- vagy kandalló tüzelőanyag. A 2.2.4.1. 

ábra a faforgácsokból készített brikettek különböző formáit, típusait mutatja be. 

 

2.2.4.1. ábra 

Mezőgazdasági melléktermékekből készített brikett mozgórostélyos biomassza-tüzelő kazánokban égethető, de 

számolni kell a viszonylag magas (3-7,4%) hamutartalommal. 

A biobrikett-gyártás technológiái: 

A gyártás alapelve az, hogy: 

• a brikettálandó alapanyagot aprítógépekkel kis méretre (1-5 mm) felaprítják, (szükség szerint őrlik). vagy már 

eleve kis frakciókból (pl. fűrészpor) áll. 
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• a tömörítést megfelelő gépek felhasználásával és kötőanyag alkalmazása nélkül végzik, 

• a présgépben fellépő 800–1600 bar nyomás, a préselés közben képződő vagy bevitt hő és a túlnyomásos 

vízgőz hatására megfelelő hatásidő alatt a farészecskék kapcsolatba kerülnek egymással, miközben 

• az alapanyag térfogata jelentősen csökken (ezt jellemzi a tömörítési viszonyszám 1:4...1:12) 

• a térfogati sűrűség jelentősen nő, meghaladja a természetes fa térfogatsűrűségét (r=1,00...1,4 g/cm3) 

• az alapanyag a kívánt idomú briketté alakul. 

A brikettgyártás alapvetően két technológiában folytatható. Ezek beruházási és üzemeltetési költségei 

alapvetően eltérnek egymástól. 

Brikett állítható elő 

(1) a már szárított faanyagot feldolgozó üzemek por- és finomforgács hulladékaiból, szalmaőrleményből illetve 

az 

(2) elsőleges fafeldolgozás változó nedvességtartalmú, utánaprítást, szárítást, osztályozást és technológiai 

anyagmozgatást igénylő fűrészpor- fa- és kéreg-hulladékaiból, mezőgazdasági melléktermékekből, termesztett 

energianövényekből. 

A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a száraz, utánkezelést már nem igénylő faanyagok brikettálása. Ez 

esetben, ha por/finomforgács áll rendelkezésre, csak az alapanyag-tárolásra, présgépre és termék-kezelésre van 

szükség. Ilyen hulladék brikettálásához 50-2500 kg/h áteresztésű gépek állnak rendelkezésre. 

Egyszerű technológiával végezhető a brikettálás akkor is, ha darabos biomassza áll rendelkezésre (pl. fűrészipari 

darabos hulladék). Ekkor egy speciális aprítógép gépsorba állításával valósítható meg a technológia. 

 

2.2.4.2. ábra Forrás: Werkfoto 

A 2.2.4.2. ábrán a darabos hulladék (raklap) aprítását végzi az első gép. Az előállított brikettálási alapanyag 

pneumatikus szállítással a ciklonba jut, ahonnan a tárolóba kerül. A tárolóból kiadagolón keresztül jut az 

adagolócsigához, onnan a présgépbe. A szállítólevegő a ciklonból visszajut az aprítógéphez. 

Nedves alapanyagból brikettet előállítani lényegesen összetettebb feladat. Ez esetben gondoskodni kell az 

alapanyag aprításáról, szárításáról, és csak ezt követően történhet a brikettálás. 

A szárításhoz (ami történhet füstgázzal is) szükséges: 
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• a szárító füstgázt előállító biomasszás tüzelőberendezés 

• a tüzelőanyagot a tüzelőberendezéshez mozgató zárt csőrendszer csigákkal) és a tüzelőanyag-tároló 

• füstgázmozgató ventillátor 

• kémény a füstgáz elvezetéséhez, ha a szárító áll 

• szárítódob és vezérlése 

• a szárítódobhoz kémény 

• a füstgázgenerátor vezérlése 

• a szárított anyag tároló silója 

• stb. 

A szárítót célszerű, illetve lehet a munkafolyamat közben a már kiszárított anyagból előállított füstgázzal is 

szárítani. Nedves alapanyag égetésekor változik a füstgáz víztartalma, ezért romlik a szárítás hatékonysága. 

Átlagos színvonalú műszaki megoldás esetében a szárított anyag 20-25%-a kerül elégetésre a füstgáz 

előállításához. A nedves alapanyag brikettálásához kifejlesztett gépet a 2.2.4.3. ábra mutatja be. 

 

2.2.4.3. ábra 

Az alapanyag (darabos) az erdőgazdálkodásból érkezik a fogadóhelyre (1). Mágneses fémkereső alatt (3) 

áthaladva aprítógéppel (4) felaprítják, majd a porsilóban (6) tárolt fűrészport is adagolják. A kevert alapanyag a 

dobszárítóban (9) szárad, és a szárazanyag-tárolóban (13) kerül tárolásra. A tárolóból a kiadagoló (14) 

közreműködésével kerül a fapor az ellátó szállítószalagra (15), amelyről a présgépekbe (16) kerül. 

A nedves technológia fajlagos mutatói (energiaigény, energetikai többszörös, termelési költség) lényegesen 

rosszabbak, mint a szárazanyag-technológiában, ezért csak nagyon olcsó alapanyag, és nagy üzemméret (nagy 

tömegáram [t/h]) esetében lehet gazdaságos. 

2.5. Pelletálás 
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A pellet viszonylag újonnan gyártott energetikai tömörítvény. Igen kis méretei (5-10 mm átmérő, 10-20 mm 

hossz) miatt ömlesztett anyagként kezelhető, ezért bármilyen méretű tüzelőberendezésbe megfelelő csigás 

betáplálás mellett igen jól szabályozottan adagolható, és így az égés minősége, ezzel a hőtermelés hatásfoka 

(egyben a füstgázösszetétel is) igen kedvezően alakul. A pelletet igen finom aprítékból, fűrészporból, vagy 

őrleményből készítik, pelletáló gépsorral. 

 

2.2.5.1. ábra 

A nagyon sok furatot tartalmazó matricára hull a pelletálandó anyag. A présgörgő haladás közben az alapanyag-

paplant tömöríti, és megfelelő nyomás létrejötte után a furatokba préseli. A furatokban további tömörödés és 

maradandó alakváltozás megy végbe. A finom port a pelletálás előtt be kell vezetni egy kondicionáló 

berendezésbe, ahol gőzt kell az alapanyaghoz adagolni, elősegítve ezáltal a pelletálást. Amennyiben nem 

megfelelő a pelletált anyag minősége, nem tapad össze eléggé, akkor a kondicionálóban lehetőség van 

különböző ún. ragasztó anyag hozzáadására is. A ragasztóanyagok hozzáadására szigorú előírások vonatkoznak, 

ezek semmi esetre sem lehetnek környezetre ártalmas anyagok és a pelletált anyag 3%-ánál nem lehet több (EU 

norma). A fa pelletálása gőzaddíciós folyamat nélkül is lehetséges, de kizárólag a gőz hozzáadásával érjük el, 

hogy a faanyag plasztikusabb és lágyabb legyen. Erre a célra nagynyomású forró gőzt alkalmazunk. A pelletálás 

során a fa hőmérséklete még tovább hevül a matricában lévő súrlódás miatt. Ezt a hőmennyiséget a tárolás előtt 

feltétlenül el kell vonni. Ez a hűtés levegővel történik egy megfelelő ellenáramú hűtő alkalmazásával. Végül a 

furatból pellet lép ki. 

A pelletáló gépeknek két alapváltozata ismert, a síkmatricás, és a hengermatricás. Mindkét esetben a 

munkavégző fődarab jellege alapján történik az elnevezés. 

A munkavégző rész a matrica és az azon mozgó görgők. Az álló matrica furatain keresztül préselik át az 

alapanyagot a görgők (2.2.5.2. ábra). 

 

2.2.5.2. ábra 

A fapellet tiszta, kéregmentes faanyag poraiból készül. Az alapanyag nem tartalmazhat 0,5%-nál több 

hamualkotót, és 0,2%-nál több ként (S-t). 

Az agripellet szabványosítása folyamatban van. Mezőgazdasági melléktermékekből (gabonaszalma, 

napraforgóhéj) és erdészeti anyagokból (fa+kéreg) már készül pellet. Kísérletek folynak további alapanyagokkal 

(energianövények, kukoricaszár, repceszár stb.) is. 

A lágyszárú növények közül az energianád (Miscanthus) anyagának tulajdonságai állnak legközelebb a 

fáéhoz, ezért a belőle készült pellet is tüzelhető fapellet-tüzelőben. Az egyéb lágyszárúakból készült pellet 

égetéséhez a viszonylag nagy hamutartalom (5-10%), és a hamuban levő viszonylag sok K, Na, Si (kálium, 

nátrium, szilícium) miatt a hamu alacsony tűztér-hőmérsékleten is lágyul (megolvad a hamu), ezért égetésükhöz 

speciális agripellet-tüzelő berendezések használatára van szükség. 

Az ökopellet előállítási technológiáinak és hasznosítási módjainak fejlesztése jelenleg folyik. Az alapanyag egy 

része hulladék (pl. papír) is lehet, de készülhet pellet speciális komposztból, szennyvíztisztítók iszapjából, 

biogázüzemek fermentiszapjából stb.) is. Ezeket a pelleteket főként nagy hőtermelők tudják eredményesen 

hasznosítani. 
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A speciális pellet ipari melléktermékekből vagy azok biomasszával együttes keverékéből készülhet. A termék 

felhasználása is speciális körülmények között történhet. 

2.6. A tömörítés energetikai elemzése 

A bevitt energiát a termék energiatartalmával összevetve határozható meg a hatásfok, illetve az energetikai 

többszörös. 

h = (Eoutp–Einp)/Eoutp *100 

ET = Eoutp/Einp 

FÉ = fűtőérték (GJ/t) 

Az elemzésnél nem vesszük figyelembe az alapanyag energiatartalmát. 

Nedves, fűrészipari hulladék, mezőgazdasági melléktermék brikettálása esetén (a gabonaszalma kivételével) a 

legtöbb energiát az alapanyag-szárítás igényli. 

A nedves anyag brikettálásánál legnagyobb problémát az okozza, hogy a technológiához nélkülözhetetlen 

(többnyire forgódobos) füstgázos szárítók csak meghatározott nagyságrendben létesíthetők, azaz van egy 

kapacitásbeli műszaki minimum (ez 1 t/h szárazanyag kibocsátást meghaladó) így a brikettálási kapacitást nem a 

képződő hulladék mennyiségéhez, hanem a szárítókapacitáshoz kell igazítani. Ezért a nedvesanyag-brikettálás 

döntően nagyüzem mellé telepíthető, vagy nagy területről kell az alapanyagot összegyűjteni. Ez jelentős 

szállítási többletköltségekkel járhat. 

Tehát fontos feladat a brikettálás ökonómiai kérdéseinek vizsgálata. 

3. A tömörítőgépek és üzemeltetésük 

Az energetikai tömörítvények előállításának célját, módszereit (technológiáit) követően bemutatásra kerülnek a 

tömörítőgépek. Abból a célból, hogy a tömörítés és a tömörítvények termékjellemzői jobban megérthetők 

legyenek, ebben a leckében bemutatjuk a legfontosabb tömörítő-gépek műszaki jellemzőit és azok működési 

elvét, valamint a technológiákban elfoglalt helyét. A tömörítő-gépekkel kapcsolatos ismertetéseket követően 

bemutatjuk azokat a termékjellemzőket is, amelyek ismerete a felhasználó szempontjából nélkülözhetetlen. 

A tömörítőgépek közül 

• a bálázókkal (hengerbála-készítő, hasábbála-készítő, fabála-készítő) 

• a brikettálókkal, 

• a pelletálókkal 

foglalkozunk. 

3.1. A bálázók üzemeltetése 

A hengerbála-készítők (körbálázók) egy egyszerű felépítésű préselő egységből és egy egyszerű 

kötözőegységből állnak. Ezek a bálázók az anyagot henger alakú bálákká alakítják úgy, hogy a rendre vágott és 

ott száradó biomasszát a bálázó gép felszedő szerkezete felszedi a talajról, egy anyagmozgató berendezés a 

felszedett anyagból összeálló paplant állandó, vagy változó terű tömörítőtérbe juttatja, ahol a paplan tömörödés 

közben felcsévélődik. A rendfelszedő berendezés két oldalt függesztő karokkal és csapszegeken keresztül 

kapcsolódik a bálázó vázához. A rugóacélból készített felszedő ujjak a tengely körül általában 4 sorban 

excenteres vezérlőpályán mozgó tartókon kerültek elhelyezésre. A rugós ujjakat az anyagátadás 

megkönnyítésére, illetve az anyag visszahordás megakadályozására a vezérlőpálya a burkoló lemezek közé 

visszahúzza. A rendfelszedő berendezéseket munkahelyzetben csúszótalpak vagy görgők támasztják alá. A 

rendfelszedő berendezés működési magassága a csúszótalpak illetve a támasztó görgők magasságának 

állításával szabályozható. Szinte valamennyi típus esetében a munkahelyzetbe állítás, illetve a kiemelés a traktor 

hidraulika hálózatáról működtetett munkahengerekkel történik. 
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Amikor a bála a megfelelő tömörséget elérte (ezt egy nyomásmérővel érzékelik), egy kötöző szerkezet 

bálazsineggel több helyen átköti, esetleg rögzítőhálóval lezárja. A kész bálát a gép kidobja a tarlóra, ahonnan 

szállítógéppel viszik el. A hengerbála viszonylag kis nyomás mellett jön létre, ezért a sűrűsége sem túl nagy (90-

120 kg/m3) 

A hengeres nagybálakészítő gépek konstrukcióit tekintve a bálakamra kialakításában van jelentős különbség. A 

bálakamra kialakítása lehet állandó térfogatú, illetve – a készített bála méretéhez, átmérőjéhez igazodó – változó 

térfogatú. A bálakamra kialakítása a tömörítés módját is meghatározza. 

 

2.3.1.1. ábra 

Az állandó bálakamrás hengeres bálázó gépek esetében a rendfelszedő berendezés hevederes, láncos vagy 

vezérelt mechanizmusként működő anyagtovábbítóval juttatja az anyagot a bálakamrába, ahol azt a bálakamra 

palástja mentén kezdik tömöríteni és így halad a bála szimmetriatengelye, vagyis közepe felé. 

A változó bálakamrás gépek a tömörítést a bála magjának elkészítésével kezdik és így halad a tömörítés a bála 

kerülete, vagyis palástja felé. Ebből következően az állandó bálakamrás gépek a palást mentén tömör, de belül 

laza, könnyű bálákat készítenek, melynek előnye a pillangósok bálázásánál jelentkezik az utószellőzés közben. 

A változó bálakamrás gépek egyenletes tömörségű bálákat készítenek, ami a gyepszéna illetve szalma bálázás 

esetén a jó kazalozhatóság, a stabil kazalépítés szempontjából előnyös. 

A hasábbála-készítők használatakor traktorral vontatott gép végzi a bálázást. A nyersanyagot a rendről egy 

felszedő szerkezet juttatja a bálázó térbe, ahol a tömörítést egy alternáló mozgást végző „mellső lengőlap” 

tömöríti. Ha a bála mérete és tömörsége eléri a megkívánt értékeket, a megállított bálát több helyen zsineggel 

átkötik, majd az a hátsó lap felnyitását követően a tarlóra csúszik. Kis és nagyméretű bálák készülnek. 

Sűrűségük a kissűrűségűek esetében 80-120 kg/m3, a nagysűrűségűek esetében 150-300 kg/m3. A nagysűrűségű 

bálák előállításához 100-190 kW motorteljesítményű erőgép szükséges. 

A tömörítés erősségétől függően a hasábbála-készítők az alábbi csoportokra oszthatóak: 

• kisnyomású kockabálázók, 

• nagynyomású kockabálázók. 

A kisnyomású kockabálázók esetében a préskamra és a felszedő berendezés szélessége megegyezik. A bálázók a 

begyűjtött anyagot hasáb alakú bálákká alakítják. A bálák sűrűsége 40-100 kg/m3 között váltakozik. Ezeket a 

bálázókat manapság már csak kevés helyen használják, de kisteljesítményű ún. nagytűzterű kazánokhoz szükség 

van rájuk. 

A nagynyomású hasábbálázók esetében a bálák sűrűsége elérheti a 200 kg/m3-t is. A préskamra 

keresztmetszetének méretétől függően ezek a bálázók két további alcsoportra oszthatók: a kisméretű bálákat 

készítőkre (a préskamra keresztmetszete körülbelül 0,18 m2) és a nagyméretű bálákat előállító úgynevezett 

nagyméretű bálázókra (a préskamra keresztmetszete kb. 0,7 m2). 

A szögletes nagybálázó gépek rendfelszedő berendezése konstrukcióját tekintve a hengeres nagybálázóknál 

ismertetettekkel megegyezik, csak a nagyobb anyagmennyiség felszedése és továbbítása következtében 

nagyobb. A nagyobb munkaszélességről felszedett anyagot általában a kétoldalt elhelyezett konzolos csiga 

szűkíti le a szeletelő vagy aprítóberendezés, ill. az előtömörítő csatorna szélességére 

Az újabb szögletes nagybála-készítő gépek aprítóberendezéssel is felszerelhetők. Az anyagot vezérelt 

mechanizmus juttatja az előtömörítő csatornába. Az előtömörítő szerkezet forgattyús hajtóművel meghajtott 

villakarokból, vezérelt anyagtovábbító villákból áll. Az anyagtovábbító villák vezérlése úgy van kialakítva, 

hogy az anyagot 3-6 adagban juttatják az előtömörítő csatornába, majd ezután a tömörítő szerkezethez a 

dugattyú elé emelik. Az elektromos érzékelővel felszerelt gépek esetén pedig a megfelelő nyomás elérése után 

kerül az anyag a dugattyú elé. 
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2.3.1.2. ábra 

A rendfelszedő (1) felszedi a tömörítendő anyagot. A felhordó szerkezet a dugattyú (3) előtti tömörítő térbe (4) 

tolja, ahol zárt fenéklap mellett folyik a tömörítés. Ha a bála létrejött, egy hidraulikus rendszer nyitja a 

fenéklapot, és a bála a bálakocsira (6) kerül. 

A tömörítő szerkezet lengő- és csúszódugattyús kialakítású lehet. A lengődugattyús tömítő-szerkezet 

egyszerűbb kialakítású, de a készített bálák tömörsége a mai igényeknek nem minden esetben felel meg. A 

szögletes nagybálakészítő gépek újabb típusainál a tömörítés általában csúszódugattyúval történik. A 

csúszódugattyút a forgattyús hajtómű működteti. Az előtömörítő által a dugattyú elé feladott anyagot a dugattyú 

a forgattyús hajtómű löketének megfelelően bepréseli a bálakamrába. A bálakamra oldalfalait, illetve fedőlapját 

hidraulikus munkahengerekkel működtetett mechanizmus szorítja össze. A bálakamrába az összeszorított 

oldalfalak és fedlap közé bepréselt anyagnak a dugattyú löketével szembeni ellenállása alkotja azt a reakció erőt, 

mely meghatározza a készített bála tömörségét. A szorító munkahengereket kihelyezett zárt hidraulikuskör 

működteti. A hidraulikuskör nyomása egy szelep segítségével a kívánt értékre beállítható. 

A szögletes nagybálakészítő gépek automata kötözőszerkezettel vannak felszerelve 

A bála méreteinek a szállíthatóság és a tárolhatóság, a kazalozhatóság szempontjából van fontos szerepe. Ezért a 

szögletes nagybálák méretének meghatározásakor gyakran a szállító eszközök szélességi méreteit illetve a 

platómagasságot figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy a szállítóeszköz szélessége a bála szélességének 

egész számú többszöröse, vagy 2-szerese, vagy 3-szorosa. A bálahosszúság pedig minden esetben állítható, 

célszerű úgy megválasztani, hogy a bálák kötésbe legyenek rakhatók, mind a szállítóeszközre, mind a kazalba. 

A szélesebb 1,0-1,2 m széles és laposabb 0,4-0,6 m magas bálák jobban kazalozhatók, mint a 0,8x0,8 m 

keresztmetszetűek. Ez utóbbiak viszont jobban elviselik a szállítás, rakodás igénybevételét. 

 

2.3.1.3. ábra 

A  fabála (kötegbála) viszonylag új termék, és az előállítása is speciális technológiával történik Az alapanyag 

vékony teljesfa, vágástakarítási hulladék, energetikai faültetvények faanyaga lehet. Az eljárás kifejlesztésének 

oka az, hogy a fakitermelés közben, vagy nevelővágásokban viszonylag vékony (néhány cm átmérőjű, nagyon 

elágazó gallyanyag képződik, amelynek szállítógépre rakása, de aprítása is csak nehezen, és magas költségekkel 

oldható meg. A fejlesztés Finnországban (amerikai együttműködéssel) indult, mert a fenyő faállományok 

kitermelése közben nagymennyiségű gallyhulladék keletkezik, amely a vágásterületen hulladékként jelentkezik, 

és megsemmisítése eddig égetéssel történt. Ugyanakkor az országban jelentős kapacitással működnek 

erőművek, amelyekben ez az anyag elégetve jó energiahordozó lehet. A probléma a logisztikában jelentkezett, 

mert a szállítása nehézkes. A kifejlesztett kötegelőgép egy speciális, többműveletes gépcsoport, melynek 

alapgépe (1) egy erdészeti traktor. A rá szerelt manipulátor (2) a gallyanyagot aprítása nélkül, markolójával 

hosszirányban rendezi, és a gallyakat szorítókarok (3) nyomják össze, majd az előtoló berendezés mozgatja 

előre, miközben újabb és újabb adagot ad fel a markolóval szerelt rakodógép. 

 

2.3.1.4. ábra 
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.A gally a keresztirányú tömörítés és a hosszirányú előtolás közben a formáló szerkezetben körszelvényű 

„hosszú hengerré” formálódik, amit erős zsineggel több helyen is átkötnek. A kötegelő gépből kihaladó hosszú 

hengert egy daraboló körfűrész (4) meghatározott hosszúságú részekre darabolja, és kialakul a köteg (5), 

melynek átmérője 0,6 m, hossza 2 m, és 500-650 kg. tömegű. 

 

2.3.1.5. ábra 

A kötegek erdei rakodókon, később a felhasználó telephelyein magasan felrakva jól tárolhatók. Ha a tárolás 

hosszabb időn át történik, jelentős vízvesztés is végbemegy, ami a tüzelés szempontjából előnyös. A kötegek 

elégetés előtt aprításra kerülnek, amit a felhasználó nagykapacitású (50-100 t/h), stabil, dobtengelyes 

aprítógépeivel végeznek. 

 

2.3.1.6. ábra 

3.2. A brikettálók üzemeltetése 

A brikettálók csoportosítása: 

1. valódi brikettet készítők 

• préshengeres tojásbrikettáló 

• dugattyús brikettáló 

2. extrudálók 

• dugattyús 

• csigás (nyomócsigás, őrlőcsigás) 

A dugattyús présekkel végzett brikettálásra az jellemző, hogy egy vagy több dugattyúval és alternáló 

dugattyúmozgással összepréselik a kis tömörségű alapanyagot, majd a tömörítvényt besajtolják egy 

préscsatornába, ahol további keresztirányú tömörítés, valamint a kitolás irányában ismételt tömörítés jön létre. A 

fellépő nagy nyomások és hatásidő mellett a viszkoelesztikus lignocellulózok rugalmas és maradandó 

alakváltozást szenvednek. A relaxációs időszakban a maradandó alakváltozások állandósulnak, és létrejön a 

tömörítvény. A tömörítés közben a rugalmas alakváltozási és súrlódási munka hővé alakul, hő keletkezik a 

préscsatorna és a tömörítvény súrlódásos kapcsolata révén is. Esetenként hevítő fejjel viszik be a hőt azzal a 

céllal, hogy a lignin és a cellulóz lágyuljon (kisebb energiabevitellel lesz tömöríthető), és a hemicellulózok 

aktivizálásával létrejövő polimerizációs kötések miatt a brikett állékonyabb legyen. Egydugattyús brikettáló 

esetében a dugattyú alternáló mozgása a meghatározó. A préscsatornában egymáshoz préselt elemi brikettekből 

folyamatosan jön létre a brikettrúd, amit a gép megfelelő részével határozott hosszra törnek vagy vágnak. A 

többirányú (két- vagy háromirányú) prés esetében a termék határozott alakú és méretű tömörítvény, ami a 

présgép működési elvéből következően hasáb vagy más formájú valódi brikett. A brikettáláshoz felhasználható 

alapanyag száraz lignocellulóz, mindenekelőtt fapor, kérges fapor (dendromassza), szalma, nád, energiafű, 

miscanthus stb. 

Az alapanyag 

• nedvességtartalmának 10–14% alatt kell lennie, 

• a leggyakoribb frakció mérete 0,5–1,5 mm között kell, hogy legyen, és 6 mm fölötti méretű az anyagnak csak 

10–15%-a lehet 

• a tömörítési viszonyszáma frakcióeloszlás és fafaj függvénye. Kevert fűrészpor esetében r=1 értéknél és 1 t/h 

anyagáram mellett 32,5...38,5 kWh/t energiabevitel szükséges. A tömörítési viszonyszám a frakció-eloszlás és 

fafaj függvénye. Átlagos értéke 1:6, 1:10. 
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2.3.2.1. ábra 

A nyomócsigás megoldásnál a nagy préserők miatt nagy súrlódások lépnek fel az anyagrészek valamint a 

brikettcsiga kapcsolatban, ezért kívánatos lehet a préserők csökkentése. Ehhez a présfejet fűtik, aminek hatására 

az alapanyag felmelegszik, az alapanyag lágyul, nyomószilárdsága csökken. A hevítés hatására a lignin és a 

cellulóz lágyulásán túl pirolízises folyamat indul meg, amelynek hatására különböző vegyi folyamatok 

kezdődnek. Ezek hatására növekszik a brikett tömörsége. A hatásos energiafelvétel r=1,26 g/cm3 sűrűségű 

brikett előállításánál hevítés nélkül 70–80 kWh/t. 

Nyomócsigás présgépekkel végzett brikettálásnál a csiga folyamatos előtolással hozza létre a tömörített 

anyagban a kompressziót és a kitolást. A csiga egy vagy több bekezdésű. Tekintettel arra, hogy a nyomócsiga 

végén csapágyazási lehetőség nincs, a préselés közben pedig oldalirányú erők is fellépnek, a csigavégen egy 

kúpos csapot alakítanak ki. Ez a csap mélyen benyúlik a préscsatornába, ahol a csatornaszelvény csökkentésével 

nagyobb kereszt-irányú tömörítést tesz lehetővé, egyben a brikettben, mint siklócsapágyazásban 

megtámaszkodva az oldalirányú terheléseket is felveszi. A csigacsap jelenléte miatt az előállított brikett a 

csapátmérőnek megfelelő üreggel készül. 

 

2.3.2.2. ábra 

 

2.3.2.3. ábra 

Nyomócsigás présgépnél a súrlódások viszonylag nagyok, ezért a tömörítés fajlagos energiaigénye 110-140 

kWh/t. 
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Őrlőcsigás berendezésnél az alapanyag nedvességtartalmától függő összhosszúságú, egymással szembeforgó 

csigapár behordást – őrlést – tömörítést (extrudálást) végez. Ilyen működési elvet hasznosító berendezéssel 

• megfelelő csigák és termofokozatszám (az egymást követő csigapárok száma) megválasztásával 15–50% 

nedvességtartalmú anyag is brikettálható 

• a gépbe táplált alapanyag méreteloszlása fás alapanyag esetén megegyezhet a technológiai apríték 

méreteloszlásával. 

A kívánatos tömörítési viszonyszám (így a préstagok) megválasztása az alapanyagtól és annak 

nedvességtartamától függ. 

Az őrlőcsigás megoldásnál a csigák a betáplált anyagot jelentős mértékben utánaprítják (őrlik) így a ténylegesen 

brikettált alapanyag frakció-összetétele teljes mértékben eltér a betáplált anyagétól. Az őrleményben jelentős%-

ban viszonylag hosszú rostú alkotók is vannak, melyek az extrudálás közben filcelődést mutatnak. 

 

2.3.2.4. ábra 

Az őrlés-préselés közben felszabaduló hő, a brikettálandó anyagra jelentős hatással van. Nyomás, hő és 

túlnyomásos vízgőz jelenlétében hidrolízises folyamatok játszódnak le. Ezek együttesen segítik a kötés 

létrejöttét. A végeredmény r=1,30...1,40 térfogati sűrűségű brikett, melynek porozitási mutatója 3...7%. A 

brikettek állékonysága igen jó. 

3.3. A pelletálás 

A pellet viszonylag új energetikai tömörítvény. Igen kis méretei (5-10 mm átmérő, 10-20 mm hossz) miatt 

ömlesztett anyagként kezelhető, ezért bármilyen méretű tüzelőberendezésbe megfelelő csigás betáplálás mellett 

igen jól szabályozottan adagolható, és így az égés minősége, ezzel a hőtermelés hatásfoka (egyben a 

füstgázösszetétel is) igen kedvezően alakul. A pelletet igen finom aprítékból, fűrészporból, vagy egyéb 

őrleményből készítik, pelletáló gépsorral. 

A nagyon sok furatot tartalmazó matricára hull a pelletálandó anyag. A présgörgő haladás közben az alapanyag-

paplant tömöríti, és megfelelő nyomás létrejötte után a furatokba préseli. A furatokban további tömörödés és 

maradandó alakváltozás megy végbe. Végül a furatból pellet lép ki. 

A pelletáló gépeknek két alapváltozata ismert, a síkmatricás, és a hengermatricás. Mindkét esetben a 

munkavégző fődarab jellege alapján történik az elnevezés. 

A munkavégző rész a matrica és az azon mozgó görgők. Az álló matrica furatain keresztül préselik át az 

alapanyagot a görgők. 

A síkmatricás pelletáló 
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2.3.3.1. ábra 

A síkmatricás pelletprésbe a terítőgaratba (5) hull be az előkészített alapanyag. Onnan a matricára (3) hull, 

amelyen a körbejáró görgők (4) végzik a tömörítést. A görgős forgórészhez terelőkarok is kapcsolódnak. Ezek 

biztosítják, hogy az alapanyag egyenletesen elterüljön, és létrejöjjön a „paplan”. A görgők folytonos működését 

(körbejárás és préselés) a forgó főtengely (n=500-600 1/min) teszi lehetővé. A főtengelyt villanymotorral hajtott 

csigakerekes áthajtómű hajtja. 

 

2.3.3.2. ábra 

A képen a présgép, és a közvetlenül csatlakozó elemek (ventilátor a hűtéshez, a kilépő pelletet fogadó garat és a 

felhordó-hűtő transzportőr. 

A hengermatricás pelletprés hasonló működési elvet hasznosít. A lényeges különbség az, hogy a matrica egy 

henger alakú elem, és ezen belül működnek a görgők, melyek egy görgősfejhez csatlakoznak, egymástól 360°/n 

szögosztással (n= a görgők száma). A görgősfejet forgó főtegelyre szerelve hajtják meg. 

 

2.3.3.3. ábra 

Az ábrán egy kiemelt görgő, a matrica belső nézete és két további görgő a görgőfej-tengelyeken látható. A 

hengergörgős pelletprés nagyon alkalmas mezőgazdasági melléktermékek porainak pelletálására. 

 

2.3.3.4. ábra 

A pelletálás csak a technológia szigorú betartása mellett végezhető. Ez azt jelenti, hogy 

• az alapanyagot a szemcseméretet illetően homogenizálni kell. Ehhez 

1. előaprító gépen kell átvezetni, és 

2. kalapácsos darálóban a megfelelő szemcseméretű préselési alapanyagot kell előállítani. 

• az anyag nedvességét folyamatosan mérni kell, és ha szükséges, automatikus működésű nedvesítővel 

(vízpermet, vízgőz) a kívánatos értéket kell beállítani. 

• az alapanyagnak megfelelő szemcseeloszlásúnak kell lenni. 

• az alapanyagnak állandó tömegárammal és állandó víztartalom mellett kell a présgépbe jutni, 
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• a présgép főtengelyének az anyagáramhoz és a pornedvességhez igazodva kell forogni, 

• a pelletprésben keletkező hőt és vízgőzt el kell vezetni, 

• a pelletet a préstől hűtőszalagon kell elhordani, és a tárolósilóba juttatni, 

• a tárolósilóból a csomagolóba kell a pelletet juttatni, és ott csomagolni. 

 

2.3.3.5. ábra 

A felsorolt műveletekhez egy nagyon szigorúan összehangolt és vezérelt géprendszert építenek. 
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B. függelék - Fogalomtár (Glossary) a 
modulhoz 

Anaerob bomlás: A szerves anyagok, illetve a biomassza levegőtlen körülmények, azaz a légköri oxigén 

jelenléte nélkül vagy kizárásával bekövetkező bomlása. 

Apríték: A biomassza egyik fontos megjelenési formája. Különböző alakú és formájú, különböző víztartalmú 

biomassza formák, amit az eredeti biomassza emberi vagy gépi erővel történő feldarabolásával, aprításával 

érnek el. Hasznosítás szempontjából a túlméretes, vagy nagyon eltérő formájú darabok elemeinek a kívánt 

méretűre csökkentett darabjait jelenti. 

Brikettálás: Tömörítő eljárás. Olyan tüzelőberendezések tüzelőanyaggal történő ellátásához fejlesztették ki, 

amelyeket elsősorban darabosfa- vagy faapríték elégetésére terveztek. A brikettálás során az energetikai 

tömörítvényt fafeldolgozási hulladékokból, mező-gazdasági melléktermékek őrleményeiből készítik 

Darabolás: A viszonylag nagy átmérőjű és/vagy hosszú alapanyag célszerűen megválasztott, egységes 

hosszméretűre való felszabdalása. Legtöbbször a hossztengelyre merőlegesen végzett vágásokkal történik. 

Dobóventillátor: Ha nem elég a darálóba épített ventillátor által szállított levegő nyomása, ott egy másik 

ventillátornak a beépítése. 

Energetikai mérőszám: A TH=ETöm/ET, ahol az egységnyi tömörítvény elállításához felhasznált energia, és 

ETöm a tömörítvény tömegegységének energiatartalma. 

Extrudátumok: Folyamatos tömörítéssel hozhatók létre, szakaszos vagy folyamatos tömörítvény-mozgás 

mellett. Extrudátumnak tekinthető a dugattyús préssel előállított termék is, ha a préscsatorna kimeneti nyílása 

nincs lezárva. 

Hamu: Az égés során keletkező anyag. A biomassza maradéka, ami tovább már nem éghető. 

Hamuosztály: A faapríték hamutartalom szerinti besorolása, ami az 1-es hamuosztályban 1% alatti, a 2-es 

hamuosztályban pedig 1-5% közötti. 

Hasáb-brikett: Határozott alakú, többnyire téglatest formájú tömörítvény. 

Hasítás: a nagy átmérőjű, hengeres farészeknek a rostokkal megegyező irányú szétfeszítése, illetve kisebb 

szelvényű, de a kiinduló mérettel megegyező hosszúságú részekre való osztása mechanikai erőbehatásra. A 

hasítást többnyire hasítóékkel felszerelt alternáló főmozgást végző gépekkel oldják meg. 

Hengeres energiafa: Energiaültetvény céljára gyorsan növő fafajokkal (akác nemesnyár..stb), az átlagosnál 

sűrűbben telepített ültetvény, amit viszonylag rövid növekedési idő után letermelnek, mint hengeres energiafát. 

Homogén apríték: Egyforma méretű darabokból álló, összetételében, konzisztenciájában is viszonylag 

egyöntetű aprítéktípus. 

Kandallóbrikett: 60-75 mm átmérőjű, 250-300 mm hosszú, és 1,1-1,25 g/cm3 sűrűségű, állékony, kis 

hamutartalmú (0,2-3,5%) termék. 

Kötegbála vagy fabála: 133.o Alapanyaga vékony teljesfa, vágástakarítási hulladék, energetikai faültetvények 

faanyaga lehet. átmérője 0,6 m, hossza 2 m, és 500-650 kg. tömegű 

Lazulási tényező: A térfogatváltozás és a terhelés logaritmusa közötti arányosság. 

Pellet: Energetikai tömörítvény. Igen kis méretei (5-10 mm átmérő, 10-20 mm hossz) miatt ömlesztett 

anyagként kezelhető, ezért bármilyen méretű tüzelőberendezésbe megfelelő csigás betáplálás mellett igen jól 

szabályozottan adagolható, és így az égés minősége, ezzel a hőtermelés hatásfoka (egyben a füstgázösszetétel is) 

igen kedvezően alakul. A pelletet igen finom aprítékból, fűrészporból, vagy őrleményből készítik, pelletáló 

gépsorral. 
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Speciális pellet: Bizonyos tüzelőberendezésekhez speciálisan kialakított pellettípus, ami abban a 

leggazdaságosabban hasznosítható. 

Térkitöltési tényező: a tömörítvény tárolt állapotában TT=VT/Vtar, azaz a tároló(szállító) térfogatában 

elhelyezhető tömörítvény térfogata. 

Tojásbrikett: két forgó préshengerrel készíthető, melyek palástján szimmetrikusan összeforgó féltojás formájú 

kimarások vannak, ezért a végső tömörítvény alakja tojás alakú. 

Tömörítés: A biomassza kiterjedésének, térfogatának a csökkentése, aminek célja a hatékonyabb 

helykihasználás, vagy az energetikailag kedvezőbb forma kialakítása. A tömörítvények formáját általában 

meghatározza az adott kiindulási alapanyag milyensége és a felhasználási cél és/vagy lehetőségek is. 

Tömörítési arányszám: Viszonyszám, amely megmutatja, hogy az alapanyag sűrűsége hogyan viszonyul a 

tömörítvényéhez (TV=ρt/ρa) 

Tömegáram: Kilogramm/másodperc térfogatáram. Az időegység alatt átáramlott anyag térfogata, amely 

egyenlő a csőkeresztmetszet és az anyag sebességének szorzatával. 
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3. fejezet - Energiatermelés 
biomasszából 

A modul a biomasszákból történő energiatermelés legfontosabb módszereit tárgyalja. Először a primer 

biomasszák termikus hasznosításának elméleti alapjai kerülnek bemutatásra, majd ismertetésre kerülnek a 

különböző biomasszákat hasznosító tüzelőberendezések, azok részegységei és működési elvük. A 

tüzelőberendezések közül néhány jellemző megoldást a felhasznált tüzelőanyag formáját (darabosfa, apríték, 

pellet, brikett, bála) alapul véve mutatunk be, de megjelenítjük a kis-, a közepes-és a nagyteljesítményű 

berendezéseket is mindhárom energiatermelési változatban (hőtermelés, kogeneráció, áramtermelés). 

A primer biomasszák energetikai hasznosításával kapcsolatban ismertetjük azokat a legfontosabb műszaki 

megoldásokat is, amelyek a káros környezetvédelmi hatások csökkentését vagy megszüntetését szolgálják. 

Ebben a modulban ismertetjük a biomasszák termikus bontásával (pirolízis), illetve a fermentációval 

(biogáztermelés) folytatott energetikai hasznosítást is, és itt tárgyaljuk a biohajtóanyagok előállításával és 

felhasználásával kapcsolatos legfontosabb ismereteket is. 

1. A biomasszák égése, emissziók, berendezések I. 

Itt kerülnek bemutatásra a biomassza égési jellemzői és a legfontosabb emissziói. Részletesebben ismertetjük a 

biomassza-tüzelés műszaki feltételeinek megfelelő berendezések elvi elrendezését, és bemutatjuk a darabosfa-

tüzelőket, a gázosító fatüzelőket, valamint a brikett- és a pellettüzelők kisteljesítményű (lakossági és 

kiskommunális) berendezéseit. Tárgyaljuk a legáltalánosabban használt aprítéktüzelők és a bálatüzelők közepes 

és nagyobb teljesítményű hőtermelő berendezéseit is. 

1.1. Szilárd biomasszák égése 

A szilárd biomasszák égését számos tényező befolyásolja. Ezek között a legfontosabbak: 

• Az éghető elemek minősége és aránya, 

• Az illóanyagok aránya, 

• A szemcseméretek (részecskeméret) 

• A víztartalom 

• A hamutartalom 

Az égés közben az éghető anyagokból az oxidáció révén energia szabadul fel, és ez eredményezi a hőtermelést, 

de az égési folyamat nem csak kémiai reakciókból áll, hanem fizikai és fizikokémiai folyamatok is 

végbemennek. 

A szilárd biomassza (ábránkon a fa) égése bonyolult folyamat. Egyetlen kis égési gócban is a kigázosodás, az 

elgázosodás, a szenesedés egymásból folyó és egymásba átmenő folyamatai ismerhetők fel, és az is, hogy a 

különböző folyamatrészekben igen jelentős a hőmérséklet-különbség. Az ábrán szemléltetett elemi égés 

folyamata láncreakció, és ez ismerhető fel a szabad tűzben, a tüzelőberendezésben és a pirolízis közben is. 

Az energiafelszabadulást a tüzelőberendezésben az alábbi ábrán szemléltetjük. 
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3.1.1.1. ábra 

A tüzelőberendezésbe bejuttatott hideg és nedves tüzelőanyag a rostély elején szétterül, és a tűztérből származó 

sugárzó hő hatására először szárad (vízgőz lép ki az anyagból), majd felmelegedve elkezdődik a kigázosodás. A 

rostély alá vezetett primer levegővel égetjük a tüzelőanyagot, de 1-nél kisebb légfelesleg (λ) miatt csak alacsony 

hőmérsékletű (750-800 °C) parázságy jön létre. A kis λ miatt az égés tökéletlen, ezért a parázságyból a CO2 

mellett nagy mennyiségben távoznak CO és CxHy éghető gázok is. A rostélyon a folyamatos betolás hatására 

előre haladó tüzelőanyag egyre jobban kigázosodik, majd elszenesedik, végül az elgázosodást követően a hamu 

lehull a hamukamrába. 

Az alsó tűztérből kilépő éghető gázkeverék és vízgőz egy terelőtest mentén átlép a lángtérbe, ahol a bevezetett 

szekunder levegő O2-jével és a vízgőzből keletkező oxigénnel táplált égés folyik 1100-1250 °C-on. Itt CO2, NOx 

keletkezik, de maradnak nem elégett gázok is. Ezek a gázok tercier levegő hozzáadása mellett az utánégető 

térben égnek el. 

A lángtérben a bevezetett levegő nitrogénjének egy része oxidálódik, és a füstgázban megjelenik a NOx is. Ez a 

füstgázalkotó károsítja a környezetet; ezért a lehető legkisebb arány létrejöttét, illetve a kéménybe való 

távozását kell biztosítani. Ez modern berendezések esetében úgy történik, hogy a füstgáz egy részét 

visszavezetik az utánégető térbe, ahol a füstgázban még jelenlevő CO reagál a NOx-dal, és a CO-ból CO2, a 

NOx-ból N2 jön létre, majd távozik a berendezésből. 

A biomassza égése közben az alapanyagban levő kevés kén (S)-ből kén-dioxid (SO2) is képződik. A biomassza 

sajátossága, hogy a nem éghető alkotók között kálium (K) és kalcium (Ca) is megtalálható. Ezek az elemek 

oxigén hatására erősen bázikus hamut/szállóport lépeznek, melyek a parázságyban illetve a lángtérben reakcióba 

lépnek a SO2-al, és annak jelentős részét szulfátok formájában megkötik. Így a kén egy része a kamrahamuban, 

másik része a porleválasztóban visszamarad, jelentősen csökkentve a SO2-emissziót. 

1.2. A tüzelőberendezések fejlődése 

A tüzelőberendezések az emberiség történelme során folyamatosan fejlődtek. Kezdetben a tüzelőanyag 

elégetése szabad felületen történt, és a szálláshelyeken emelt edények alatt, szabadtűzben folyt az energia 

előállítása. A füstgázok a födémen kialakított nyílásokon távoztak, később szabadkéményeket használtak. A 

hőenergiára a főzéshez volt szükség, a fűtés csak a sugárzó hő révén valósulhatott meg. 
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3.1.2.1. ábra 

A viszonylag szabad égetés látványos, ugyanakkor drága megoldásai a nyitott kandallók voltak, melyek a teret 

sugárzó hővel fűtötték, de kis mértékben a kandallótestben és a falazatban már lehetőség volt hő tárolására is, 

tehát a tűz leégése után, ha a kéményt lezárták, a tárolt hő egy ideig a térfűtésben hasznosult. 

 

3.1.2.2. ábra 

Az ilyen szabadtüzes berendezésekben a hőtermelés igen alacsony hatásfokkal folyt, ezért viszonylag hamar 

megjelentek a zárt égetők, amelyek három részből, a többnyire falazott tűztértestből, a kéményből és a töltő-

levegőszabályozó ajtóból álltak. Tipikus megjelenési formák a kemence, a cserépkályha, később a vaskályhák. 

Mindegyik megoldásra az jellemző, hogy a tűztér és a fűtött tér között a falazat található, amely a tűztérben 

felszabaduló hőt hővezetéssel adta át a környezetnek (esetleg egy ideig tárolta is), de hőhordozó nincs. 

A sokféle megoldás közül néhány megoldás napjainkban is használatos, mert termikus hatásfokuk viszonylag jó 

(60% körüli). Például cserépkályháknál a megfelelő megépítéssel a falazat jelentős mennyiségű hőt tud tárolni, 

amit a viszonylag rossz hővezetés miatt lassan, egyenletesen adnak le a környezetnek, és a megjelenésük ma 

már olyan színvonalú, hogy mint látványtüzelők, a hőszolgáltatás mellett a lakberendezés esztétikai okokból 

fontos elemeivé is váltak. 

 

3.1.2.3. ábra 

Energiatermelés biomasszából (jellemző hatásfokok) 

A szilárd biomasszák égetésekor nagyon különböző hatásfokok érhetők el. Ebből következően már a téma 

tárgyalása elején megállapíthatjuk, hogy a tüzelőanyag és a tüzelőberendezés egy energetikai egységet képez, 

azaz minden tüzelőanyagnak (és azon belül a különböző megjelenési változatnak) megfelelő tüzelőberendezés 

felel meg, és csak ebben a kapcsolatban érhető el a jó hatásfokú energiatermelés. Ezért nem lehet egy-egy 

szilárd biomassza energiahordozót (faapríték, pellet, biobrikett, kandallófa stb.) egymáshoz viszonyítva jobbnak 

vagy rosszabbnak minősíteni, csak a tüzelőberendezés megnevezése mellett lehet ezt megtenni. Eszerint 

változik a biomassza-tüzelés hatásfoka is. 
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3.1.2.4. ábra 

A tüzelőberendezések fejlesztésének legfontosabb szempontja mindig az volt, hogy a lehető legjobb hatásfok 

elérése mellett a hőtermelés és a hőhasznosítás egymástól elkülönülten is megvalósítható legyen. Ez az igény 

már a kályhás hőtermelés esetében is megjelent, kastélyokban a cserépkályhák kezelő/töltő elemei a fűtött 

helyiségen kívül volt (fűtőfolyosó), és ez a fejlesztés eredményezte a kazánok létrejöttét is. Az utóbbi megoldás 

lényege az, hogy egy berendezésben elkülönített térben folyik az égés, ahol létrejön az a magas hőmérsékletű 

füstgáz, amelyet egy hőcserélőn keresztül vezetnek a kéménybe. Az itt alkalmazott hőcserélőben a hőhordozó a 

füstgáz energiáját átveszi, és ezt a hőhordozót keringtetve az energia egy távolabbi ponton, egy másik 

hőcserélővel leadásra kerül. Ebben az elrendezésben tehát az energiatermelő és az energiahasznosító egy 

keringtetett hőhordozó közbejöttével valósítja meg a tüzelőanyag energiatartalmának hasznosítását. 

1.3. A tüzelőberendezések szerkezeti részei és jellemző 
megoldásaik 

A biomasszás tüzelőberendezések részegységeinek bemutatása előtt először egy általánosan alkalmazott 

megoldás elvi elrendezését mutatjuk be. Ezen az ábrán szemlélhető a betápláló berendezés, a tűztér, alatta a 

hamukamrával, a levegőellátás, a hőcserélő, és a csatlakozás a kémény irányában. 

A továbbiakban a részegységek fontosabb megoldásait, funkcióit, a biomassza-tüzelés szempontjából 

legfontosabb jellemzőit ismertetjük. Ezekből a szerkezeti elemekből állítható össze egy biomassza 

tüzelőberendezés. Bevezetésként egy igen elterjedt faapríték-tüzelőberendezés szerkezeti elrendezését mutatjuk 

be. 
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3.1.3.1. ábra 

Az ábrán az aprítékot a közeltárolóból a behordócsiga hozza a betápláló (töltő) csigához. A betápláló csiga 

emelkedő pályán (csőben) mozgatja az aprítékot, mert így meggátolható a levegő szabályozatlan bejutása az 

égetőtérbe, és megelőzhető a visszaégés is. A tűztérben sík, mozgatott rostély van. A rostély alól a száraz 

hamutérből csiga hordja ki a hamut a gyűjtőbe. Az égéslevegőt ventillátorok szállítják. A primer levegőt a 

rostélyra, a szekunder levegőt a lángtérbe vezetik. A hőcsrélő kéthuzamú, füstcsöves. A kilépő füstgáz 

hőmérsékletét és oxigén-tartalmát hőmérséklet jeladóval, illetve lamdaszondával figyelik. 

A részegységek legfontosabb jellemzőinek ismertetése: 

A hőtermelő (égető) egység részei 

• a tűztér, melynek részei 

• a tűztérpadozat 

• a rostély, 

• a tűztérfal, 

• a lángterelő 

• az utóégető 

• az égéslevegő-ellátó rendszer 

és közvetlenül kapcsolódik hozzá 

• a tüzelőanyag-betápláló rendszer, valamint 

• a hamukamra. 

A tűztér részegységei és szerepük a hőtermelésben: 

A tűztérpadozat az egyszerűbb tüzelőberendezések tűzterét alulról zárja le. Tűzálló anyaggal burkolt sík terület, 

amelyen, vagy amely fölött a biomassza ég. Kistüzelőkben (pl. cserépkályha, kandalló) még ma is használatos 

megoldás. Lényeges tulajdonsága az, hogy az égéshez szükséges levegő mindig az égő felületen biztosítja az 

oxigénellátást, ezért a tüzelőanyag kigázosodása a sugárzó hő hatására megy végbe. Az égés lassúbb, mint a 

rostélyon, de itt kevés elégetlen gáz távozik hasznosítatlanul, és a kigázosodás is lassúbb. 

Nagyobb berendezések esetében akkor használják a rostélynélküli tűztérpadozatot, ha az elégetendő anyag por, 

és azt a befújt levegőbe adagolva juttatják be a tűztérbe Ez a keverék az égő gázokkal gyorsan keveredik, hevül 

és gázosodik. Főleg faporok égetéséhez használt megoldást jelent. 

A rostély a szilárd tüzelőanyag égés közbeni megtartására, illetve a parázságy létrehozására szolgál. A kisebb 

teljesítményű kazánoknak fix, ún. álló rostélyuk van, a nagyobb teljesítményűeknek lehet mozgó rostélyuk is, 

melyek működése (alternáló mozgás) automatizálható. A térbeli helyzet szerint a rostély lehet vízszintes, vagy 

ferde. A biomassza-tüzelés optimális körülmények között a mozgatott ferde rostélyos tűzterekben végezhető. 

A rostélyt a tűztérpadozat egy részét felhasználva építik be. Többnyire öntöttvas rostélyelemekből rakják össze 

úgy, hogy azok között a légáram kialakulására is legyen lehetőség. Műszaki jellemzői közül legfontosabbak: 

• a rostély mechanikai terhelhetősége (kg/m2 a rostély üzemmeleg állapotában), 

• üzemi terhelhetősége a fajlagos rostélyteljesítmény (kWh/m2) a leadható termikus teljesítményből számítva, 

• a hőterhelés szempontjából fontos kialakítási mód (hűtött, hűtetlen) 

Természetesen egyéb rostélymegoldásokat is használnak. Így pl. a forgórostélyt a hulladékégetéshez, 

nagyteljesítményű blokkok esetében a fluidágyas tüzelést …stb. 
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A tűztérfal négy oldalról határolja a tűzteret, és elválasztja azt a kültértől. A kültér lehet a kazánházi környezet, 

de lehet a hőcserélő megfelelő része is. A fal kiskazánoknál acéllemez, nagyobb teljesítményű berendezéseknél 

mindenképpen falazott, vagy falazattal bélelt. 

A lemezfal anyaga acél, belső oldalán a tűz ég, külső oldalán a szabad tér vagy a hőhordozó található. Ha a fal 

külső oldalán hőhordozó nincs, az közvetlenül fűtheti a teret (vaskályhák, kandallókazetták), de a fallemez túl 

magas hőmérséklete miatt többnyire hőszigeteléssel szerelik. Gyakoribb az a megoldás, amikor a fal külső 

oldalán hőhordozó (víz) található, és a vízteret újabb lemez zárja le, kívül hőszigeteléssel. 

A lemezfal kedvezőtlen megoldás, mert az acél jó hővezető lévén nagyon gyorsan adja át a hőt a hőhordozónak, 

amely a lemez külső felületén így gyakran túlhevül, gőzbuborékok jelennek meg, melyek kavitációt okozva a fal 

gyors tönkre-meneteléhez vezethetnek. A másik hibája, hogy a tűztér gyorsan le is hűlhet. 

A felsorolt hibák miatt a lemezfalon belül (vagy ha az nincs, a tartószerkezeten belül) falazatot építenek. A 

falazat tűzzel érintkező felülete samottégla, vagy tűzálló beton. Biomasszák esetében ügyelni kell arra, hogy a 

falazat anyagának kémiai jellege bázikus legyen. Ellenkező esetben, a tűztérben jelen levő bázikus 

szállóporokkal reakcióba lépve a falazat erodálódik (széntüzelés esetében a falazat savas jellegű, mert sok SO2 

van a füstben). A falazat a tűztér tulajdonságait kedvezően befolyásolja, mert felhevülve kiegyenlíti a tűztér 

ingadozó hőmérsékletét, változó teljesítmény esetében segíti a tűz újraindítását. Ha a falazat túloldalán 

hőhordozó kering, sokkal egyenletesebb a hőátadás. A falazat alkalmazásának hátránya az, hogy a kazán 

leállítása után még hosszú ideig jelen van a remanens hő, ezért vészhelyzetben problémával járhat a kazán gyors 

leállítása. 

A levegőellátás célja: a biomassza égéséhez szükséges oxigén tűztérbe juttatása a megfelelő térrészbe, a 

kívánatos légfelesleg mellett. A levegőellátás lehet atmoszférikus vagy túlnyomásos. Az atmoszférikus kazánok 

égési zónájába a levegő a normál légköri nyomás hatására jut el. Az ehhez szükséges tűztéri nyomáscsökkenés a 

kéménnyel létrehozott huzat hatására jön létre. A huzat nagymértékben függ a füstgáz hőmérsékletétől, ezért a 

tűz indításakor meglevő, majd a normál üzem közben kialakuló huzat mértéke között nagy a különbség. 

Különösen kicsi a tűz indításakor, ami akár égési problémákat is okozhat. A legnagyobb gond az, hogy a huzat 

csak kis mértékben szabályozható. A túlnyomásos (más néven turbó) kazánoknál a levegő ventillátor 

segítségével kerül a tüzelőanyaghoz. A ventillátorok levegőszállítása igen jól szabályozható, ezért az égési 

folyamat optimalizálható. Különösen érvényes ez a megállapítás akkor, amikor a rendszerben füstgázventillátor 

is működik. 

Az égéshez szükséges levegőt egy, két vagy három zónában vezetik be. A levegőmennyiség nagymértékben 

befolyásolja az égés minőségét, intenzitását, a keletkező füstgáz minőségét és a tüzelés hatásfokát is. 

A bevezetett levegőmennyiséget a légfelesleg-tényező (λ) jellemi. 

A λ=1 akkor, ha a bejuttatott levegőben a tökéletes égéshez szükséges mennyiségű oxigén van. 

Ha λ<1, az éghető anyagok egy része nem ég el tökéletesen Sok CO is keletkezik, az égés folyamatos, de 

viszonylag alacsony hőmérsékletű, mert az éghető anyag egy része oxidálódva elegendő hőt termel a tűz 

fenntartásához. 

Ha λ>1, a tüzelőanyag tökéletesen elégethető, de az égés magas hőmérséklete miatt a N2 jelentős része is 

oxidálódik. Nagy légfelesleg mellett lényegesen több füstgáz jön létre, ezért a füstgázzal viszonylag sok energia 

veszíthető. 

A primer levegőt közvetlenül a rostély alá vezetik. A rostélyon parázságy alakul ki, és viszonylag jelentős 

hányadban energiatartalmú gázok jönnek létre. 

A szekunder levegőt a lángtérbe vezetik 

A tercier levegőt (nem minden esetben alkalmazzák) az utóégetőbe juttatják. 

A lángterelő 

A biomassza-tüzelők esetében a falazatnak a tűztérbe nyúló lángterelő is benyúlhat, amely az égő gázok 

keverését, az előégéshez szükséges időtartam növelését és az a gázkeverék lángtérbe vagy hőcserélőbe terelését 

segíti. 
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A hőhordozók 

A hőhordozó szerepe az, hogy a hőcserélőben keringtetve átvegye és tovább szállítsa azt a hőenergiát, amelyet a 

füstgázból a hőcserélőben átvett. Anyagát illetően megkülönböztetünk folyadék-, gőz- és gáz (levegő) 

hőhordozót. 

A folyadék hőhordozó lehet víz vagy olaj. Leggyakrabban a vizet használják hőhordozóként, mert viszonylag 

nagy fajhője miatt kis folyadékárammal nagy hőáramok hozhatók létre. Atmoszférikus (nyitott) rendszerekben a 

víz 100-105 °C hőmérsékleten alkalmazható. Magasabb hőmérsékletű víz csak nyomás alatt (zárt rendszer) 

állítható elő. Vizes rendszer működtethető meleg vízzel (max. 105 °C), és forró vízzel (105-130 °C). A vizes 

rendszerek jelentős hiányossága, hogy viszonylag alacsony hőmérsékleten üzemeltethetők. Magasabb 

hőmérséklet esetén a vizet magas nyomáson kellene tartani, ami a sokkal drágább zárt rendszerek használatát 

igényelné. Ha atmoszférikus nyomás mellett van szükség melegebb előremenő folyadékra, akkor termoolajat 

használnak. A termoolaj 325 °C hőmérsékletűre is hevíthető anélkül, hogy forrna (gőz állapotba jutna). Így 

lehetőség nyílik olcsó, nyomásmentes (atmoszférikus) kazán üzemeltetésére, és a hőenergiát egy közbenső 

hőcserélőn keresztül lehet átadni (akár magasabb nyomás mellett) a felhasználónak. A termoolajos 

kazánhőcserélő egyetlen hibájaként az említhető, hogy csőrepedés esetén a kilépő hőhordozó nem fékezi, hanem 

táplálja az égést. 

A gőzt mint hőhordozót igen régen használják. Ennek alapvető oka az, hogy gőzzel nem csak hőenergiát, hanem 

mechanikai energiát is lehet továbbítani. 

A hőenergia továbbításához a gőznek igen kedvező tulajdonságait hasznosítják, ezért vele fajlagosan nagy 

energiák továbbíthatók. 

A gőzben mint hőhordozóban a hőenergia-tárolás három szintje jelenik meg. 

• A folyadék vízben a hőmérséklet és a fajhő által meghatározott mennyiségű energia tárolható. 

• A forrásponton a gőzzé váláshoz energia szükséges, és az a gőzben remanens energiaként tárolódik. 

• A gőz tovább hevíthető, és ekkor a gőz fajhője, valamint a hőmérséklet határozzák meg a tárolt hőenergia 

további mennyiségét. 

A gőz mint hő- (és energia-) hordozó speciális abban az értelemben is, hogy hasznosítás közben halmazállapot-

változás következik be. Sajátossága az is, hogy a csökkent energiatartalmú hőhordozó esetenként nem kerül 

vissza a hőcserélőbe, hanem kipufog (pl. gőzmozdony). 

A gőzt gőzkazánban állítják elő. A kazán a névleges nyomás alapján lehet atmoszferikus, alacsony-, közép- és 

nagynyomású. 

Az atmoszferikus gőzkazánok kisnyomású telített gőzt állítanak elő. Ezek gőzét a hőhasznosítóhoz vezetik, ahol 

a gőz kondenzálódik, és felszabadul a korábban a gőzképzéshez felhasznált hő. Ezt a gőzt nevezik fűtőgőznek 

(mert a nagyon kis nyomás mechanikai munkavégzésre nem teszi alkalmassá). A kondenzátum a víz, amelyet 

mint kondenzvizet visszaszivattyúzzák a kazánhoz (tápvíz) vagy eleresztik. A munkát végzett gőzt egyszerűbb 

berendezéseknél elpufogtatják. 
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3.1.3.2. ábra 

A gőzkazán tűzterében (1) állítják elő a hőtartalmú füstgázt, amelyet átvezetnek a hőcserélőn. A füstgáz a 

kéményen (3) keresztül távozik. A keletkező gőz a gőzdómban (4) gyűlik össze, és a gőzcsonkról (5) vezethető 

el. A rendszerben a változó gőzelvétel miatt esetenként túlnyomás jöhet létre. Ennek határértékét a biztonsági 

szeleppel lehet szabályozni, melyen keresztül (túlnyomás esetén) a fölöslegez gőz eleresztésre kerül. A kazán 

vízterébe a kondenzvizet (vagy vízpótlást) a töltőcsonkon (7) keresztül lehet bejuttatni, a víz leeresztése a 

leeresztő csonkon (8) keresztül történhet. 

Az előállított gőz lehet magasabb nyomású is. Ebben az esetben energiagőzről beszélünk, mert a hőhordozó 

nyomása mechanikus teljesítményátvitelre (pl. dugattyús motorok működtetésére) is felhasználható. Ekkor 

nagyobb energiatartalommal rendelkezik. Alacsonynyomású a kazán 7 bar értékig. Ezen nyomásnál nagyobb 

értéken a közép- és a nagynyomású kazánok működnek. Az egyszerűbb hőtermelők 15-30 bár nyomáson 

működnek, és 250-350 °C hőmérsékletű gőzt állítanak elő, az erőművekben a magasnyomású gőzkazánok 

alkalmazása a jellemző (nyomás/ hőmérséklet jellemzője 100/500). 

A gőzkazánok fajlagos gőztermelő képessége a hőcserélő fűtőfelületétől függ. A fajlagos érték a felületegységre 

(m2) vonatkoztatva 10-40 kg/h gőz. 

Az egyszerű (fűtő) gőzkazánok általában tűzcsövesek, fekvők, és két(három) huzamúak. 

A fűtő gőzkazánok mellett újabban teljesítmény-átviteli célokat (motorok, turbinák hajtása) szolgáló 

gőzkazánokat is használnak. Ezeknél a hagyományos gőzkazánok általános szerkezeti elemei mellett 

túlhevítőket is használnak, így alkalmassá válnak a teljesítmény-átvitelre. 

A biomassza-bázisú gőzkazánok a nagynyomású berendezések között is megtalálhatók. Ilyen esetben 

villamosenergia-termeléshez szolgáltatnak gőzt. A következő ábrán egy fekvő, kéthuzamú, tűzcsöves gőzkazán 

szerkezeti vázlata látható, melynek fontos része a gőzdómhoz csatlakozó, és a hőcserélőbe benyúló csöves gőz 

túlhevítő, amely a munkavégzésre alkalmas gőzt állítja elő. 
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3.1.3.3. ábra 

A tüzelőanyag-betápláló rendszer közvetlenül kapcsolódik a tűztérhez. Feladata a tüzelőanyag szabályozott, 

egyenletes betáplálása úgy, hogy a visszaégést lehetetlenné tegye. A leggyakrabban csigás- vagy dugattyús 

beadagolókat használnak. 

A tüzelőanyag egy része az ún. közelkészlet tárolóban található. Ezt a teret az átadószerkezet kapcsolja össze a 

betápláló rendszerrel. 

Az átadó-rendszer lehet szállítószalag, csigás-, éklétrás anyagmozgató. 

A betápláló rendszer és a kazán közötti kapcsolat egyszerű megoldását egy kiskazán esetére mutatjuk be. 

 

3.1.3.4. ábra 

A tárolóteret a tárolófal (1) határolja. Alján bolygató-adagoló elem (2) van, amely az aprítékot a felhordó csiga 

vályújába (3) tereli. Az apríték a csiga-vályúból az átadócsatornába (4), onnan a cellás adagoló közbejöttével a 

betolócsuga működésével jut be a kazán(7) tűzterébe. 

A szilárd biomasszák tűztérbe juttatásának alapmegoldásai: 

• a befúvás 

• a betolás 

A befúvás (pneumatikus bejuttatás) porokkal végezhető, ami történhet tiszta levegővel égőtérbe, vagy 

gázfáklyába levegővel, esetleg levegővel, szénporral keverve. A megoldás egyszerűsége miatt előnyös, de 

hátránya, hogy az alapanyagot porrá kell aprítani (darálni). 



 Energiatermelés biomasszából  

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A betolás gyakrabban alkalmazott, ezért változatos formában fejlődött megoldás. A műveletet végző szerkezeti 

megoldás szerint végezhető csigával, hidraulikával működtetett dugattyúval, a tűztérhez kapcsolósás helye 

szerint alátolós, rátolós. 

A befúvást csak kis hamutartalmú anyagok esetében lehet alkalmazni, mert a hamu a tűztérben nem foglalhat el 

sok helyet, és a hamu nem lágyulhat, mert a szemcsék összetapadnának. Ezekből következik, hogy ilyen 

berendezéseket a tiszta fa feldolgozása közben keletkező porokkal üzemeltetnek (pl. asztalosipari üzemek). 

 

3.1.3.5. ábra 

A betolással végzett tüzelőanyag-bejuttatásnak igen változatos formái jelennek meg. A megoldás gyakorlatilag 

minden anyagú és tetszőleges méretű részecskéből álló anyag tűztérbe juttatásához alkalmasak. 

A csiga a fordulatszámtól, a menetemelkedéstől és a csigaátmérőtől függő térfogatárammal végez 

anyagmozgatást. A csiga fordulatszámának változtatásával a betáplálás nagyon jól szabályozható, ezért az 

egészen kis teljesítményű berendezésektől a közép-teljesítményűekig alkalmazhatók. 

 

3.1.3.6. ábra 
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A csigák nagyon alkalmasak pellet, és jól használhatók apríték betáplálásához. Darabos anyagok a 

csiga/csigaház között megszorulhatnak. A csiga erősített tengelyű változatával az ún. kazánbrikett is tűztérbe 

juttatható, mert a csiga a nem nagy szilárdságú briketteket szét tudja törni. Ha a tüzelőanyagot a rostélyra juttatja 

a csiga, akkor rátolós, ha egy feltoló csatornába, akkor alátolós. Ez esetben a tűztér alatt a csiga speciális 

kialakítású. 

A tolófejes megoldást nagyobb teljesítményű berendezésekhez, és rátolásos változatban használják. A megoldás 

előnye, hogy durva szemcsés anyagok betolására is alkalmas, hátránya, hogy a betolás szakaszos, a 

működtetéséhez pedig hidraulikus tápegységre van szükség. 

 

3.1.3.7. ábra 

A tüzelőanyagot tárolóban (1) tartják. A tároló alján éklétrás anyagmozgató (2) működik. Az éklétrákból álló 

szerkezet alternáló mozgást végző alátámasztott gerendákból, és a rájuk szerelt ékekből áll. Az ékek élirányba 

mozogva a nyersanyag halmaza alá hatolnak, és azt megemelik, ellenkező irányban mozogva a homlokoldalon 

levő anyagot a mozgásirányban eltolják. Ezzel a mozgással az anyaghalom állandó fel-le és betolásirányú 

mozgást végez. Az előtolt anyag egy átadócsatornába hull, ahol egy közbenső anyagmozgató elem közbejöttével 

a hidraulikus munkahengerrel mozgatott tolófej elé jut. A tolófej a munkahenger dugattyúrúdjának kihaladása 

közben a nyersanyagot az előtoló csatornába nyomja, majd visszahaladáskor újabb anyagot fogad. Az előtoló 

csatornában az anyag kismértékben tömörödik, és ezzel a csatornát lezárja (ezzel kizárható a visszaégés). A 

betolt anyag az előtoló csatorna kazánházi nyílásán lép ki, és ráterül a ferde-rostélyra (7). Ezzel a betáplálás 

megtörtént. 

Az égéslevegő-ellátó rendszer ventillátorokból, levegővezetékekből és befúvókból áll. A levegőre azért van 

szükség, mert tartalmazza az égéshez szükséges oxigént. Attól függően, hogy az égéslevegőt melyik zónába 

szállítják, primer, szekunder és tercier levegőbefúvásról beszélünk. 

A primer levegőt a rostély vagy a tűztérpadozat mentén juttatják be. Feladata a parázságy létrehozása illetve 

fenntartása úgy, hogy annak hőmérséklete visszafogott (700-800 °C) legyen. Ilyen hőfok mellett következik be a 

megfelelő kigázosodás, és a hamu hőmérséklete sem emelkedik a lágyulási (olvadási) hőmérséklet fölé. 

A szekunder levegő a kigázosodással létrejött éghető gázok jó hatásfokú oxidációját biztosítja úgy, hogy az 

égőtér hőmérséklete 1500 °C alatt maradjon, az intenzív NOx képződés megelőzése vagy csökkentése céljából. 

A tercier levegővel az utóégetőben a maradék éghetők elégetését biztosítják. 

A hamukamra 

A hamukamra a tűztér alatt található. A benne elhelyezett gyűjtő-kihordó csatornában a kiégett anyag nem 

éghető részét (hamu) fogadja be. Kialakítása szerint lehet száraz és vizes. A hamukamra száraz gyűjtőjében az 

időnként lehulló tüzelőanyag-részek tovább égnek. A vizes csatornában az égést a víz azonnal megszünteti. A 

lehullott hamut szalagos vagy csigás kihordóval hamugyűjtőbe mozgatják. 

A hőcserélő 

Feladata az, hogy a tűztérben keletkező hőenergiát onnan elvonja, és átadja a hőhordozónak. Ehhez 
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• besugárzott (a tűztérben keletkező hősugárzásnak kitett) hőcserélőt, vagy 

• a hőenergiát hordozó füstgázzal érintkező felületű hőcserélőket 

használnak. A kazán belső kialakítása szerint a hőcserélő lehet lángcsöves, füstcsöves vagy vízcsöves. 

A besugárzott hőcserélő esetében az égéstermék (füst) és a hősugárzó felületének kapcsolata nem túl jelentős. 

Sokkal fontosabb az, hogy a felületet érő intenzív hősugárzás adja át az energiát. A besugárzott felületek igen 

fontos szerepet játszanak az energia átadásában, a hősugárzással történő energiaátadás a hőmérséklet negyedik 

hatványa szerint, míg a konverziós csak az első hatvány szerint folyik. 

A vízcsöves kazán tűzterében és égéstermék-elvezető rendszerében a hőhordozó csőkígyókban vagy 

csőkötegekben áramlik. A csövek külső felülete érintkezik a füstgázzal, és átveszi annak hőenergiáját. 

A lángcsöves hőcserélő biomassza-tüzelésnél leggyakrabban két nagy átmérőjű cső, melyek egy 

fordítókamrában találkoznak, és bennük esetenként viszonylag nagy menetemelkedésű csigák találhatók. A 

csigák levelei a füstgázt terelik a csőfalak mentén. Tengelyük meghajtható, így a lángcső 

tisztítóberendezéseiként is használhatók. A lángcsövek körül hőhordozó (többnyire víz) kering, és eljuttatja a 

hőenergiát a hőhasznosítókhoz. 

A füstcsöves kazánoknál a kazán vízterében lévő csőkötegekben áramlik a füstgáz. A hőhordozók a csövek 

külső felületéről veszik le a hőenergiát. A csőkötegek fordítókamrákban találkoznak. A fordítókamra ajtaja 

nyitható. Innen tisztíthatják a füstcsöveket. Leggyakrabban ezt a megoldást használják. 

A hőcserélőket általánosságban 

• a hőlépcső ΔT ( C), 

• a folyadékáram Q (m3/h) és 

• a névleges teljesítmény Pt (kW) jellemzi. 

A hőlépcső az előremenő és a visszatérő folyadék hőmérsékleteinek különbsége. A Pt értéke a folyadékáram, a 

hőlépcső és a fajhő értékeivel számítható. 

A füstgázventillátor(ok) 

Az égés közben keletkező füstgázok áramoltatását végzik. Alkalmazásukra azért van szükség, mert 

• az égéslevegő mennyisége és a füstgáz mennyisége között jelentős a különbség, 

• A füstgáz áramlásának útjában levő elemek (hőcserélők, porleválasztók, szűrők) jelentős áramlási ellenállást 

jelenthetnek, melyek a huzatot csökkentik, 

• A füstgázventillátor a kazán valamennyi terében csökkenti a nyomást, a kéményben viszont növeli a huzatot, 

tehát kedvezően befolyásolja az égési folyamatokat. 

A füstgázventillátor tehát lehetővé teszi, hogy az égés optimalizálásához ventillátorok szállítsák a szabályozott 

mennyiségű levegőt, ugyanakkor jelentős túlnyomás nélkül lehetővé váljon a nagy mennyiségű füstgáz 

mozgatása úgy, hogy a hőcserélőben és a füstgáztisztítókban fellépő nyomásveszteségek ne akadályozzák a 

gázok mozgását. A füstgázventillátor azt is lehetővé teszi, hogy a kéményben létrejövő természetes huzattól 

nagyrészt függetlenné váljon a rendszer, és így a szabályozhatósága jelentősen javul. 

A porleválasztó, a füstgáztisztító 

A tüzelőanyag minőségének, a gázok áramlási sebességének, a keletkező hamu minőségének függvényében a 

füstgázban jelentős mennyiségű por is mozog. Ez a por környezetvédelmi okok miatt nem kerülhet a kéményen 

keresztül a levegőbe. 

A por legfontosabb jellemzője a szemcseméret. Ehhez igazodva a porok leválasztásához különféle megoldások 

alkalmazhatók. 
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A porleválasztó ciklonban a benne bekövetkező gázsebesség jelentős csökkenésének eredményeként, és a 

porszemcsék ciklonfalnál bekövetkező fékeződése miatt a durvább szemcsék kiválnak, és a ciklon alján gyűlnek 

össze. Csak durva por leválasztására alkalmas. 

A zsákos szűrő speciális ipari szövetből készül. A zsák anyagának szerkezete a füstgáz áramlási sebességét 

jelentősen csökkenti, emellett a zsákszövet anyagán levő apró nyílások mérete miatt csak a finom porok 

áramolhatnak tovább. Az itt leváló port pernyének nevezik. 

Az elektrofilter a legfinomabb porleválasztó szerkezet. Működése közben az áramló füstgázt elektromosan 

töltött fegyverzet között vezetik át, ahol az elektromos térben a porszemcsék feltöltődnek. Ezt követően az 

elektromos töltéssel rendelkező porszemek a leválasztó fegyverzetét képező elektródok közé jutnak, ahol – mert 

a leválasztó ellentétes töltésű – a fegyverzetre tapadnak. A feltapadt porréteget időnként mosással, vibrációval 

vagy más módon eltávolítják. 

 

3.1.3.8. ábra 

Az elektrofilterben a ház és a központi elektróda nagyfeszültségű rendszer elemei, melyek között a porszemcsék 

feltöltődnek, polarizálódnak, és a megfelelő elektródákra tapadnak, ezzel az áramló gázból kiválasztásra 

kerülnek. 

A kémény 

minden tüzelőberendezés nélkülözhetetlen tartozéka. Feladata 

• a füstgáz hőcserélőtől történő elvezetése, és 

• a légtérbe kijuttatása olyan magasságban, hogy onnan a környezetbe ne bukjon vissza, és 

• az áramló levegővel keveredve olyan mértékben híguljon, hogy belélegezve már ne okozhasson kárt. 

A kémény jellemzője 

• a magasság, 

• az áramlási keresztmetszet 

• a fajlagos hőmérsékletcsökkenés (ºC/m) 
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• a huzat 

A kémény a létrehozása alapján lehet 

• épített (falazott), és készülhet téglából, betonöntéssel stb. 

• szerelt 

1. kéményelemekből (építéshez) 

2. fémelemekből (csavarkötésekkel szereléshez) 

A kéményeknél mindig megtaláljuk a tartószerkezetet, a füstcsövet és a burkolatokat. 

A tartószerkezetek feladata az, hogy a füstgáz elvezetését biztosító elemekből megfelelő magasságú és 

szelvényű füstgázcsatorna legyen megépíthető úgy, hogy a teherhordást és a merev tartást a tartószerkezet 

biztosítsa. 

A füstgázcső készülhet fémből vagy más anyagból. Feladata a füstgáz elvezetése. 

A burkolatoknak két fajtája kerül alkalmazásra. 

A korrózió elleni védelmet a belső burkolat (bevonat) biztosítja, mert megvédi a füstcsövet a lecsapódó 

agresszív, és korróziót okozó, főleg savas anyagoktól. Ha a kéménycső korrózióálló anyagból készül, akkor 

ilyen bevonat nem szükséges. 

A hőszigetelés (bevonat) a kéménycső falán át történő hőelvezetést csökkenti. Így érhető el az, hogy a kémény 

kilépő nyílásán megfelelő hőmérsékletű füstgáz lépjen ki, illetve a kénycsőben a füstgáz hőmérséklete ne 

csökkenjen harmatpont alá, mert ilyen esetben a kéményben káros kicsapódások (ecetsav, hangyasav, HCl, 

kátrány stb.) jelenhetnek meg. 

1.4. Darabosfa-tüzelők (hagyományos és gázosító tüzelők) 

A biomassza-tüzelők egyik fontos csoportját alkotják a kisteljesítményű lakossági és a kiskommunális kazánok. 

Jellemzőjük, hogy bennük kandallófát illetve hasábfát égetnek. A tüzelőanyag méretei miatt az automatizált 

töltés nem valósítható meg, ezért a töltés szakaszos, és kézzel történik. Kandallóbrikett égetésére is alkalmasak. 

A kisebb lakossági darabosfa-tüzelők tipikus megoldásai 

• a kandallók 

• a cserépkályhák, 

• gázosító kazánok. 

A kandallók nagyon régi, korszerű változatban napjainkban is használatos tüzelőberendezések. Régi 

változataikban bennük szabad tűz égett 

A modern kandallók 

• jó hatásfokúak, tisztán, nagy komfortossággal használhatók, 

• az égés nagymértékben szabályozott, esetleg automatizált, 

• többnyire betétesek (kazettás kandallók) 

• a tűzteret legalább egy oldalon speciális üvegfal zárja le, így látványtüzelésre, egyben sugárzó hővel (is) 

történő fűtésre alkalmas, 

• tűzteréhez hőcserélő is csatlakoztatható, és így több helyiséget ellátó fűtőrendszerhez is csatlakoztatható, akár 

kazánpótlóként, akár rásegítő fűtéshez. 
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3.1.4.1. ábra 

A cserépkályhák 

Nagyon régen használt, és igen sok szempont figyelembevételével fejlesztett tüzelőberendezések. 

Korábban, és igen hosszú ideig 

• a környezetet (fűtött teret) terhelő füstölés nélküli égés (kedvező huzatjellemzők) biztosítása, 

• a tűz leégése utáni időszakban a légáram megszüntetése a hő elhordásának megakadályozására (elzáró 

csappantyú, automatikusan működő pillangó-szelep stb.) 

• a fűtött téren kívüli térből történő tüzelőanyag-betáplálás (a töltő ajtó a folyosón) 

• a fejlődő lakáskultúrához illeszkedő, dekoratív megjelenési forma, 

• a nagy hőtároló-kapacitású, belül sok hőátadó járatot tartalmazó kályhatest létrehozása volt a fejlesztési cél. 

Az utóbbi időben 

• a korábban elért előnyös tulajdonságok megtartása, 

• az égéslevegő megfelelően szabályozott bevezetésének megoldása, 

• a használat közben a látványtüzelési tulajdonságok közelítése a kandallóéhoz, és 

• a központi fűtési rendszerekhez csatlakoztatás lehetőségének biztosítása (vízteres hőcserélő beépítése a 

cserépkályhába) 

• váltak a legfontosabb célokká. 
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3.1.4.2. ábra 

Kazánok 

A kiskazán-fejlesztés első eredményének tekinthető az egyaknás kazán. A tűz rostélyon ég, a füstgázok a 

kémény huzatának hatására a hőcserélőn keresztül a kéménybe távoznak, miközben hőenergiájuk egy részét a 

hőcserélőben keringtetett víznek adják át. A megoldás nagy hátránya, hogy a parázságyban keletkező magas 

hőmérsékletű füstgázok áthaladnak a még nem égő tüzelőanyagon, azt gázosítják és a kilépő gázok jelentős 

hányada a füstgázzal együtt távozik. 

 

3.1.4.3. ábra 

A jó hatásfok eléréséhez a későbbiekben a kétaknás kiskazánt fejlesztették ki. 
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3.1.4.4. ábra 

Ennél a megoldásnál az a nagy előny, hogy a tüzelőanyag-akna alsó részén levő rostélyon a parázságyban 

keletkező füstgázok nem haladnak át a tüzelőanyagon, tehát el nem égett gázok nem keverednek a füstgázhoz. 

Az égéslevegő egy része a rostélyon keresztül érkezik, további égéslevegőt a tüzelőanyagon keresztül vezetnek. 

Ez a levegő részben szárítja a tüzelőanyagot, másrészt a melegedő zónákban kilépő pirogázokat a parázságyon 

keletkező füstgázokhoz viszi. Ez a füstgáz, amelyik még sok éghető gázalkotót tartalmaz, a második aknában 

(amely samottbéléses és állandósult hőmérsékletű, 1000-1100 °C) a szekunder levegővel keveredve jól elég, és 

a hőcserélőn keresztül távozik a kéménybe. Az égéslevegő mennyiségét (esetenként a huzatot is) a 

vízhőmérsékletet érzékelő patron mechanikus elemeivel (kar, lánc, pillangószelep) szabályozzák. 

A darabos tűzifa felhasználásához is fejlesztettek egyszerű egyaknás kazánt. A megoldásnak számos hátránya és 

ugyanakkor sok előnye is van. A hátrány abban van, hogy a tüzelőberendezés kézi kiszolgálásához a fát 

darabolni kell, és viszonylag gyakran kell a tűzteret tölteni. Az előny az, hogy megfelelő berendezés 

használatakor jó hatásfok és kedvező környezetvédelmi hatás érhető el. A fahasáb-tüzeléshez kétféle 

berendezést fejlesztettek ki. 

A nagytűzterű kazánban a tűzteret a hőcserélő csőrendszeréből alakítják ki, és abban ég a fa. A rostély hűtött, és 

része a hőcserélőnek, egyben a nagyméretű tűztérajtó és a fenéklap is része annak. A tűztérbe hasábfákat lehet 

berakni (0,25-1,0 m3) majd az ajtót lezárva az égés hosszú időn keresztül folyik. 

 

3.1.4.5. ábra 

Az elgázosító kazán 

A hasábtüzelők műszaki szempontból legfejlettebb berendezése. Működésének lényeges jellemzője az, hogy egy 

viszonylag nagy tüzelőanyag-akna felső részéről történik a töltés (0,6-1,0 m hosszú hasábfákkal). A töltet alsó 

részén rostély található, amely átnyúlik az égetőaknába is. A tűzgyújtást követően a rostély mentén a fa ki- és 

elgázosodása megy végbe. Az első aknában a hő hatására a magasabb rétegekben megindul a fa száradása és a 

legillékonyabb anyagok kigázosodása is. A gőz és az illógázok áthaladnak a rostélyon kialakult izzó 

faszénrétegen, és részévé válnak a pirolízises folyamatoknak. A keletkező pirogáz falazott égőtérbe jut, ahol a 

szűkítő és utóégető tereken az állandó 900-1000 °C hőmérsékletű térben viszonylag tökéletesen elég. Az 

égéstermékek hőcserélőn keresztül jutnak el a füstgázventillátorig, amely a levegőellátást biztosítja, és 

továbbítja a füstgázt a kéménybe. A kazánnak fontos része egy PC-vel működtetett ellenőrző és vezérlő 

rendszer, amellyel eredményesen elérhető a 90-92%-os hatásfok is. 
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3.1.4.6. ábra 

1.5. Az apríték, a pellet és brikett kiskazánok. A hőhasznosítás 
rendszere 

A biomassza kiskazánok lakossági fűtési célra 30(50) kW teljesítménnyel, kisközösségi (iskola, óvoda, 

kistelepülési közösségi létesítményekhez) 300 kW teljesítményig készülnek. Ezek a berendezések ma már nem 

készülhetnek a régebben megszokott, viszonylag alacsony műszaki színvonalon, mert az építés-energetikai 

előírások nagy lépésekben fejlődnek, és ehhez az épületgépészetnek is igazodni kell. 

Az aprítékos és pelletes kazánokhoz ma már korszerű műszaki irányelvek jelennek meg, és ezek betartatása az 

új épületeknél vagy felújítások esetében egyre inkább kötelezővé válik. 

A NCST is tartalmaz követelményrendszert, melyet a következőkben mutatunk be: 
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3.1.5.1. ábra 

 

3.1.5.2. ábra 

 

3.1.5.3. ábra 

A pellettüzelők az utóbbi tizenöt évben fejlesztett, és egyre körszerűbb berendezések. A pellet jellemzőiből 

következik, hogy jól tárolható, automatizáltan és szabályozottan adagolható, könnyen gyújtható, ezért az 

égetéséhez kifejlesztett berendezésekben a gázkazánok komfortosságát megközelítő kényelmi szinten 

használhatók. Ez lehetővé teszi, hogy akár városi körülmények között is a biomassza-tüzelés terjedjen, és a 

pellettüzelők alternatívát jelentsenek a gázkazánokkal szemben, mert használatukkal a lakossági és a 

kommunális szférában a gáz hőtermelésre történő használatának csökkentését kívánják elérni. 
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A pellettüzelő kiskazán tüzelőanyagát a pellettárolóban tárolják, ahonnan a betápláló csiga (8) juttatja el az 

égetőtérbe. A csiga az égetőtér alatt ellentétes menetemelkedésű szakaszokból áll, így a pelletet feltolja az 

égetőserlegbe. A töltöttséget egy szintszabályozó (4) határozza meg, amelyet a feltolt pellet megemel addig, 

amíg az érzékelő karja által működtetett kapcsoló az előtolást le nem állítja. A pelletet elektromosan 

(izzítószállal) gyújtják be. Az égéshez szükséges primer levegő (amit ventillátor (6) szállít) az égetőserleg 

peremén levő furatokon keresztül jut be. Az égéstermékek felemelkedve az égetőgyűrűn (5) át áramlanak, ahol a 

fúvókasoron át a szekunder levegőt nyomják be. Az égéstermékek az alsó tűztér boltozatát képező terelőelemek 

(10) átvezető nyílásain (folyamatos és intenzív keveredéssel) jutnak az utóégető térbe (9), ahol kellően magas 

hőmérséklet és elegendően hosszú égésidő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az égés megfelelően végbemenjen, és 

jó minőségű füstgáz távozzon a kéménybe. Az égetőtereket hőcserélő (2) vízköpeny veszi körül. A keletkező 

hamut hamuzócsiga (1) automatikusan eltávolítja a hamukamrából. A kazán működését PC vezérli, amely 

jeladókból származó legfontosabb környezeti és rendszerjellemzőket figyelembe véve szabályozza az égési és 

tüzelőanyag-betáplálási folyamatokat, különös tekintettel a füstgázminőségre, melyet a füstgáz oxigéntartalmát 

érzékelő lambdaszonda szabályoz. 

2. Közepes és nagyteljesítményű biomassza-tüzelők 

A leckében az előzőkben már megismert módon ismertetjük a fontosabb, nagyobb teljesítményű biomassza-

tüzelő berendezéseket, nevezetesen a pellet- és brikett-tüzelő hőközpontot, a közepes és nagyteljesítményű 

aprítéktüzelő hőközpontokat, a nagyteljesítményű bálatüzelőt, a kogenerációs biomassza-bázisú energiatermelés 

lehetőségeit, a biomassza-bázisú erőművet, és a co-fiering erőművet. 

2.1. Közepes teljesítményű biomassza-tüzelők 

Ebbe a csoportba a 140 kW-ot meghaladó teljesítményű berendezések tartoznak. 

Csoportosításukra egységes előírás nincs. Egy célszerű felosztás a következők szerint lehet: 

1. Kommunális és vállalkozói hőtermelők 

2. Hőszolgáltatók 

3. Csak hőtermelők (fűtőművek) 

4. Kogenerációs hőszolgáltatók 

5. Erőművek 

• Kiserőművek 

• Csúcserőművek 

• Menetrendtartó erőművek 

A kommunális és vállalkozói hőtermelők kalorikus teljesítménye 300-1000 kW körüli. Kommunális hőtermelés 

esetében lakáscsoportok, iskolák, óvodák, közösségi létesítmények fűtésére alkalmasak. A tüzelőanyag vidéki 

környezetben lehet biogáz (deponiagáz), apríték vagy bála, városi környezetben, ahol a tüzelőanyag szállításával 

vagy tárolásával kapcsolatban jelentős korlátok vannak (szállítás, tárolás), a kazánbrikettet vagy a pelletet 

használják. 

A vállalkozói hőtermelők a vállalkozásban alkalmazott technológiák hőigényének kielégítésére üzemeltetnek 

biomassza- vagy biogáz kazánokat. Gyakran a vállalkozásban keletkező hulladék/melléktermék a tüzelőanyag. 

Fafeldolgozó üzemekben az aprított darabos hulladékot, fűrészport, faforgácsot hasznosítják, mezőgazdasági 

vagy élelmiszeripari üzemekben találkozhatunk mag- és maghéjtüzelőkkel, venyigebála-, szalmabála-, 

energianövénybála-tüzelőkkel is. 

Az ebbe a kategóriába tartozó berendezések használatára jellemző, hogy az üzemi teljesítményigény 

kielégítésére legalább két-, esetenként három berendezést telepítenek párhuzamos üzemmódra. Ez a megoldás 

azért előnyös, mert az éppen üzemelő kazán(ok) együttes teljesítménye jól alkalmazkodhat a tényleges 

energiaigényhez, és ezért a berendezések optimális leterheltség mellett működhetnek. A kazánok jó hatásfokkal 

és hosszú élettartammal 25-90% leterhelési tartományban üzemelnek. A határértéknél kisebb leterheltség mellett 
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gyorsan romlik az égés (és ezzel a füstgáz) minősége, tartósan 90% leterheltség mellett pedig gyorsan csökken 

az élettartam, nő a karbantartási igény. Így tehát pl. egy A =300 kW és egy B= 600 kW teljesítményű kazánpár 

telepítésekor a rendszerből 75-810 kW igény szerinti hőteljesítmény nyerhető a kazán(ok) kedvező leterheltsége 

mellett. (A, B, A+B) 

Egy 300 kW névleges teljesítményű pellettüzelő berendezést a következő ábrán mutatunk be. 

 

3.2.1.1. ábra 

A tüzelőberendezés főként pellettel, finom aprítékkal és keverékekkel (apríték + mag, pellet + mag stb.) 

üzemeltethető. Csigás betolóval (3), a tűztérhez (4) kapcsolódó hamuzócsigával, automatikus vezérléssel (3) és 

a füstgáz O2 értékét figyelő lambdaszondával van felszerelve. A hőcserélő alatt pernyekihordó csiga van, a 

hőcserélő füstcsöveit automatikus tisztítócsigák tartják szennyezésmentesen. 

Aprítéktüzelő berendezés elvi elrendezése látható a 3.2.1.2. ábrán. 

 

3.2.1.2. ábra 
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A tüzelőanyagot csiga (1) tolja előre az alátoló csatornába, ahol a tűztérbe nyomódik. A tűztérbe ventillátor (5) 

juttat levegőt a parázságyhoz (2) és az égő gázokhoz (3). A terelőtest végénél lehulló pernyét kihordócsiga viszi 

el. Az utóégetőből (6) a füstgáz a hőcserélőbe (8) jut, amely kéthuzamú, és a füstgázok a fordítókamrában 

jutnak át az alsó csövekből a felső csőrendszerbe. A füstgázok áramlását füstgázventillátor (10) biztosítja. Az 

áramló füstgázban levő porokat a porleválasztóban (9) választják le. 

A biomassza-tüzelés legfontosabb része a tüzelőberendezés, de nem működhet a járulékos egységek nélkül. Az 

alábbi ábrán egy komplett hőtermelő üzem (fűtőmű) szemlélhető. 

 

3.2.1.3. ábra 

A hőközpontba billenőplatós tehergépkocsival (1) érkezik az apríték, és billentéssel kerül át az aprítéktárolóba 

(2) A tároló padozatán éklétrás bolygató/anyagmozgató (3) található, melyet hidraulikus munkahengerek 

működtetnek. Az éklétrák az anyagot a keresztmozgató szállítószalagra (4) juttatják, amelyről az a tüzelőanyag-

betoló (5) adagolóterébe jut. Az alternáló mozgást végző tolófej az aprítékot a tűztérbe (6) juttatja, ahol az elég. 

A tűztérből a füstgáz a hőcserélőbe (7) jut, majd a porleválasztóba (9). A füstgáz folyamatos áramlását 

füstgázventillátor (8) biztosítja. A tisztított füstgáz a kéményen (10) keresztül kerül a szabadba. 

Az égés közben keletkező hamut a hamukamrából hamuzócsiga (11) távolítja el. A csigáról a hamu egy 

hamufeldordóra (12) kerül. Ide hull a porleválasztó által leválasztott pernye is. Végül mindkét hamu a 

gyűjtőkonténerbe (13) hull. 

Bálatüzelők. 

A bálatüzelők fejlesztése a közelmúltban egyre intenzívebbé vált. A kiváltó ok az, hogy a hagyományos 

lágyszárú mezőgazdasági melléktermékeket (repceszár, szalma stb.) a területen a gyors begyűjtés és a könnyű 

tárolhatóság/szállíthatóság érdekében ma már bálázzák. Célszerű ezért (ha ez lehetséges) az égetést is ebben a 

formában végezni, mert így szükségtelenné válhat számos előkészítő művelet (bálabontás, aprítás stb.). 

A bálatüzelés történhet: 

• szakaszos üzemű, 
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• folyamatos üzemű és 

• együttégetéses 

rendszerekben. 

A kisebb (1 MW alatt), szakaszos üzemű bálatüzelőket mezőgazdasági üzemekben vagy mezőgazdasági 

környezetben tevékenykedő egyéb gazdasági egységekben lehet gazdaságosan, és a környezethez illeszkedően 

használni. Telepítése épületet nem igényel. Ezt lehetővé teszi a szokásosnál erőteljesebb hőszigetelés, és 

indokolja az, hogy a töltet leégését követően az új bálák tűztérbe helyezése rakodógéppel történik úgy, hogy a 

tűztér egyik oldalát kinyitják, és behelyezik a következő 1-3 bálát. Eközben elkerülhetetlen, hogy füst is 

kijusson a környezetbe. 

 

3.2.1.4. ábra 

A bálák égését fejlett, PC-vel vezérelt rendszer vezérli, így tehát biztosítva van a jó hatásfokú és a környezetet 

kismértékben terhelő emissziókkal folyó hőtermelés. 

A bálatüzelők több teljesítmény-méretben készülnek, és annak függvényében kis- vagy nagybála tüzelésére 

alkalmasak. 

A folytonosan égő bálatüzelők szerkezeti felépítése nagymértékben hasonlít az egyéb biomassza-tüzelőkére. 

Lényeges eltérés a tüzelőanyag tűztérbe juttatásánál van. 

 

3.2.1.5. ábra 

Az égetendő bála (1) a bálaadagolóba kerül. A bálaadagoló két részből áll. A felső részen egy mozgatható 

lemezzel nyitható/zárható zsilip van. A bálát a zárható zsilipbe teszik, majd az adagolólemez (2) elhúzásával 

beejthetik a kamra alsó részébe. A kamrát alul egy ferderostély (3) zárja le, melyen kialakul a parázságy. Innen 

az éghető gázok az égőtérbe (6) jutnak, a hamu (4) pedig a rostély alá hull. Az égőkamrába ventillátorral 

juttatják be az égéshez szükséges szekunder-levegőt. A gázok teljes mértékben az utóégetőben (7) égnek el. Az 

utóégetőt vízköpeny (hőcserélő) veszi körül, melyből a meleg víz az előremenő csonkról jut tovább a 

hasznosítóhoz, és energiáját veszítve a visszatérő csonkon (10) jut vissza a hőcserélőbe. A füstgáz folyamatos 

áramlását füstgázventillátor (8) biztosítja, és nyomja a kéménybe (9). 
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2.2. Nagyteljesítményű biomassza-tüzelők 

A folytonos üzemű bálatüzelőknek egészen nagy teljesítményű, erőművi változatai is ismertek. 

 

3.2.2.1. ábra 

A szalmaerőműben legtöbbször hasábbálát fogadnak. Ennek magyarázata az, hogy a tároláskor a hasábokkal 

lehet a legnagyobb térkitöltöttséget elérni. A bálákat kamionokkal szállítják, és az üzemi készletet egy 

tárolócsarnokban (1) helyezik el. A betárolást és a kitárolást híd-daruval (2) végzik. A bálákat a híddaru egy 

bálafelhordóra rakja, ahonnan a bálabontóba (4) jut. Az aprított anyag a tűztérbe kerül, ahol egy vibrált 

rostélyon elgázosodik, majd gázai az égőtérben (5) elégnek. A magas hőmérsékletű égőtérhez hőcserélő 

csatlakozik. A hőcserélőben magas hőmérsékletű, és nagynyomású gőz keletkezik. A gőz a gőzdómból (6) 

gőzvezetéken (8) kerül a turbinához.(9), amely az áramot termelő generátort (10) hajtja meg. Az égetőt követő 

utóégető egyben hőcserélő is. Ide vezetik vissza a turbina után kondenzáltatott gőzből származó vizet, amelyből 

a rendszerben ismét gőz képződik. A gőzt azért kell kondenzálni, hogy a turbinán ne legyen ellennyomás a 

meghajtásakor. A kondenzáló egyben hőcserélő. A leválasztott hőt egy vízkör a meleg vizes tartályba viszi, 

ahonnan egy hőcserélőn (16) keresztül meleg vizes rendszerrel fűtésre lehet felhasználni. A tűztérben keletkező 

hamut megfelelő berendezéssel hamugyűjtőbe juttatják. 

Az együttégetéses erőmű 

Az együttégetés az utóbbi idők jelentős energetikai fejlesztési eredménye. Háromféle együttégetést 

különböztethetünk meg, úgymint: 

• származék bio-energiahordozók és fosszilis energiahordozók 

• különböző biomasszák 

• biomasszák és fosszilis energiahordozók 

együttégetését. A gyakorlatban jelenleg együttégetés alatt többnyire csak a szén és a biomassza keverékének 

égetését nevezik együttégetésnek. 

A származék bio-energiahordozók a biogázok, a biohajtóanyagok. Ezek együttégetése a megfelelő fosszilis 

energiahordozókkal egyszerű keveréssel valósítható meg. 

A különböző biomasszák együttégetésekor különféle okok miatt keverik az alapanyagokat. Ennek oka lehet az, 

hogy a különböző energiatartalmú anyagokból állandó tulajdonságú tüzelőanyagot kívánnak előállítani (pl. 

száraz szalma és nedves faapríték keverése). Egy másik ok lehet a hasznosítási lehetőségek javítása. Pl. ha az 

eredeti állapotban levő biomasszát (pl. magok) és a mesterséges biomassza-tüzelőanyagokat (pl. pellet.) keverik. 

Ennek magyarázata az, hogy pl. a magok a megfelelő fűtőérték miatt jó tüzelőanyagok, méretük és mechanikai 
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tulajdonságaik (szilárdság, mérethomogenitás stb.) miatt pedig kifejezetten alkalmasak az automatizált 

tüzelőberendezésekben történő használathoz. A magok mint tüzelőanyagok kedvezőtlen tulajdonága, hogy a 

nagyon tömören záró maghéj miatt a kigázosodás csak magas hőmérsékleten következik be, ezért a csak mag 

tüzelőanyag nehezen gyújtható, és csak egyenletes, nagyintenzitású égés mellett önfenntartó a tűz. Ez a 

tulajdonság hátrányos pl. a kisteljesítményű pellettüzelők esetében, ahol a tüzelőanyag gyújtása elektromos 

izzító szállal történik. Ma már kereskedelemben kaphatók azok a lakossági pellettüzelő kiskazánok, amelyekben 

fapellettel akár 20:80 arányban keverten is égethetők a magok. A keverékben a fapellet teszi lehetővé a gyújtást, 

és a változó teljesítményű tüzelés esetén a tűztartást, vagy az újra-gyújtást is. 

A biomasszák és a szén együttégetésének nagy jövője van. Ennek magyarázatát egy korábbi fejezetben már 

részleteztük. 

Nagyteljesítményű fűtőművekben illetve biomassza-erőművekben használatos a szalma-szén, a faapríték-szén, 

és a vegyes biomassza-szén együttégetés. A szalma-szén együttégetésre mutat példát a következő ábra. 

 

3.2.2.2. ábra 

Az erőműben szalmabálát használnak biomassza energiahordozóként. A bálát (1) híddaruval rakják a felhordóra 

(2), ahonnan az előtéttüzelő zsilipjébe tolják. A szalma égésekor keletkező, még sok éghető anyagot tartalmazó 

égésgázba szénport adagolnak. Az előmelegített szénport betoló-szerkezettel juttatják a ferde mozgórostélyra, 

ahol elgázosodik. Az égőgázok a lángtérben (3) égnek el, majd a füstgáz a hőenergiát hőcserélőben adja le. A 

kazánban gőzt állítanak elő, amellyel turbinát (4) lehet meghajtani. A turbina generátort (5) hajt. A turbina 

kondenzvizét tartályban tárolják, amelyből meleg vizet lehet (pl. fűtési célra) elvezetni. A lehült vízet 

szivattyúval a kazán vízterébe juttatják vissza. A rostély alatt a hamuelhordó található. 

Szén-biomassza együttégető erőmű elrendezési vázlata. 
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3.2.2.3. ábra 

Az ábra szerinti elrendezésű erőműben kétféle biomassza és szén egyidejű égetése történik. Az A. biomasszát az 

1. beadógaraton keresztül juttatják a tűztérbe, a B. biomassza a 2., a szén a 3. beadónyíláson keresztül jut be. Az 

együttes égés a fluidágyon (4) megy végbe. A keletkező hamu a hamuzószerkezeten (5) keresztül kerül 

eltávolításra. A magas hőmérsékletű füstgázzal a gőzt termelő hőcserélőt (7) hevítik, majd a lehűlt füstgázt 

tisztítón (8) vezetik át, ahonnan a kéménybe jut. A füstgáztisztítóhoz legtöbbször füst/levegő hőcserélő is 

csatlakozik, így előmelegíthető az égéslevegő. A tisztítóból a leválasztott pernye (9) is távozik. Az előállított 

nagynyomású és magas hőmérsékletű gőzt turbinába (10) vezetik. A gőzzel meghajtott turbina vele 

tengelykapcsolatban levő generátort (13) hajt. A turbinából kilépő fáradt gőzt hőcserélőben kondenzáltatják, 

ezzel biztosítva azt, hogy a turbina működését ellennyomás ne zavarja. A kondenzálásból elvezetett hő 

távfűtésben hasznosítható. A kondenzvíz-tárolóba (14) kerül, majd onnan visszaszivattyúzzák a gőzkazánba. 

A biomassza erőműi felhasználásának lehetőségei 

Az erőművek lehetnek 

• Kiserőművek (minierőművek) 

• Kogenerációs erőművek, 

• Menetrendtartó erőművek, és 

• Csúcserőművek. 

A kiserőművek 1–10 MWe teljesítményűek. Biomassza-bázison célszerűen ott létesíthetők, ahol a biomassza 

valamilyen okból folyamatosan és ellátás-biztosan rendelkezésre áll, és a keletkező hulladékhő (kb. az összes 

energia 70%-a) hasznosítási lehetősége is nagyrészt adott. Ilyen pl. egy olyan agráripari üzem, ahol a 

feldolgozási biomassza mint melléktermék rendelkezésre áll, és az üzem technológiája jelentős mennyiségben és 

tartósan igényel hőenergiát (pl. cukorgyár). 

A kogenerációs erőművek gőzbázisúak és gázbázisúak lehetnek. 
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• A gőzbázisú kogenerációs erőműben folyamatosan gőzt állítanak elő, és attól függően, hogy hogyan alakul a 

hőigény, a kishőigényű időszakban áramot termelnek, és a keletkező hulladékhőt használják pl. használati 

meleg víz szolgáltatásához. Nagyteljesítményű fűtési igény esetében az előállított hőenergiát nagyobb 

részben, vagy teljes egészében fűtés+HMV szolgáltatásra használják. Ilyen lehet egy távhőszolgáltató. 

• A gázbázisú kogenerációs erőműben a gáz felhasználásával (biogáz is lehet) gázmotorokkal villamos energiát 

állítanak elő, és a keletkező hulladékhőt (65-70%) helyi technológiákban vagy távhőszolgáltatásban 

használják fel. Jelenleg a földgázbázisú kogeneráció a jellemző. A gázmotorok folyamatosan villanyáramot 

termelnek, a keletkező hulladékhőt (65-70%) a távhőszolgáltatásban HMV előállításához lehet felhasználni. 

A nagy hőigényű fűtési időszakban a hulladékhős rendszerre gyakran ráfűtéssel visznek rá hőenergiát, amit 

egyre inkább az ilyen célra nagyon alkalmas aprítékos kazánokkal állítanak elő, melyeknél hulladékhő nem 

keletkezik. 

A villamos energia iránti kereslet a napszakok szerint igen jelentősen változik. Megkülönböztetjük az átlagos, a 

csúcs és a mélyvölgyi igényt. Az igényeket a szolgáltató csak nagyon bonyolult szabályozással tudja követni. 

Kis fogyasztás esetén a csúcserőműveket leállítják, az erőművek kiadott teljesítményét a lehetséges mértékben 

visszafogják, és csak az alaperőművek szolgáltatnak elméletileg változatlan teljesítménnyel villamos energiát. 

Az alaperőművek kiadott teljesítménye alig változtatható. Jelentősen befolyásolható az áramtermelés a 

menetrendtartó erőművek teljesítményének tervezett és meghatározott menetrend szerinti változtatásával. Ilyen 

menetrendtartó erőmű biomassza bázisú is lehet, de még inkább itt jelennek meg az együttégető erőművek. 

Csúcserőműveket viszonylag rövid időszakokban, a fogyasztói igények csúcsértékeinek jelentkezésekor, vagy 

rendszerhiányok esetében működtetnek. Ilyen célra a gázturbinás erőművek a legalkalmasabbak. Sok szakember 

véleménye szerint a biogáz-technológiák legjövedelmezőbb változata lehet az, amikor a biogáz előállítása 

valamilyen hulladékkezelési folyamat része (tehát a fő cél nem a biogáztermelés, hanem eszköz a hulladék 

ártalmatlanításához), és a keletkezett gáz tárolható. A tárolókból a biogázt a csúcsidőszakban (lehetőleg a 

keletkezési állapotban) gázturbinába vezetik, és áramot termelnek. 

3. A hőbontás (pirolízis) 

Ebben a fejezetben ismertetjük a biomassza-tüzelés szilárd (ágyhamu, kamrahamu, pernye, finom szállópor) és 

gáznemű (CO2, CO, NOx, CxHy) emisszióit, és azokat a műszaki megoldásokat (hamukezelő, füstgáztisztító, 

mechanikus és elektromos porleválasztók) amelyek a biomassza-tüzelés károsanyag-kibocsátásának 

csökkentését vagy megszüntetését szolgálják. 

A hőbontás a biomasszák megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény vagy oxigénmentes 

közegben – esetleg inert gáz (pl. nitrogén) bevezetése közben –, szabályozott körülmények között bekövetkező 

kémiai lebontása. A hőbontás legnagyobb előnye az, hogy termékei értékesíthető alifás és aromás 

szénhidrogének, és az is, hogy az ilyen biomassza-hasznosítási eljárás légszennyező hatása jelentősen kisebb, 

mint a hulladékégetésé. 

Hátránya a fokozott anyag-előkészítési igény, valamint az, hogy főként a kisebb hőmérsékletű eljárásokban a 

gáztisztítás összetettebb és komplikáltabb, valamint az ennek során keletkező, többnyire erősen szennyezett 

mosóvizet is komplex módon tisztítani kell. Hátrányos az is, hogy az égetéshez képest nagyobb a lehetősége a 

nehezen bomló, nem tökéletes égéstermékek képződésének. 

A hőbontási eljárások fejlesztése folyamatban van. A költségek az égetéshez hasonlóak, esetenként az 

üzemeltetési költségek a végtermékek kedvező értékesítése következtében fedezhetők is. 

A pirolízis egy olyan termokémiai folyamatokra alapozott technológia, amelynél az alapanyaggal hőt közlünk, a 

hő hatására az alkotó vegyületek töredeznek, és kisebb molekulájú vegyületek jönnek létre. A folyamatban 

• a hőhatás létrejöttének sebességétől (lassú, normál, gyors pirolízis), 

• mértékétől (alacsony, magas hőmérséklet), és 

• a levegővel való kapcsolatától (oxigénhatásnak kitett, illetve levegőtől elzárt környezet) 

függően a keletkező pirotermékek (folyadék, gáz, szilárd) különböző arányai alakulnak ki. Ebből következik, 

hogy a jellemző technológiai paraméterek megválasztásával befolyásolhatjuk a pirotermékek arányait és 

minőségét is. 
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A biomasszák termikus bontása a nyersanyagok ártalmatlanításának (hulladékok pirolízise) vagy termékek 

előállításának céljával folyhat. 

Ha a cél a hulladékok ártalmatlanítása, akkor a pirolízis a nyersanyag teljes elgázosításáig folyik. A keletkező 

gázokat többnyire a folyamatok hőigényének kielégítéséhez használják fel, de a többlet hőtermeléshez vagy 

áramtermeléshez is felhasználható. A folyamatból energia illetve szilárd hulladék (salak) lép ki. Az utóbbi 

lerakón elhelyezhető, vagy magas- illetve mélyépítéshez felhasználható. 

Ha a pirolízis célja termék előállítása, akkor a technológiából 

• szén (pirokoksz) 

• pirogáz 

• piroolaj 

• vegyes termékek 

állíthatók elő. 

A termikus biomassza-konverzió lényege az, hogy viszonylag magas vagy igen magas hőmérséklet hatására az 

alapanyag (biomassza) viszonylag nagyméretű molekulái kis molekulákra bomlanak szét, és egyszerűbb 

vegyületek jönnek létre. 

Minden lignocellulóz pirolizálható, de a legnagyobb eredményeket eddig a fapirolízissel érték el. A biomassza-

pirolízis hatékony technológiáinak kidolgozásához még igen sok kísérletre van szükség, de egykimenetes és 

többkimenetes eljárások máris ismertek. 

3.1. Oxigénmentes pirolízis 

Legfontosabb jellemzője, hogy a folyamatból kizárjuk a levegőt (és annak oxigénjét). Az oxigén teljes kizárása 

gyakorlatilag nem lehetséges, hiszen a biomasszát nagyrészt alkotó CHO vegyületekben az O jelen van, és a zárt 

rendszerben is részt vesz a kémiai folyamatokban. 

Az oxigénmentes pirolizálás lehet egykimenetes és többkimenetes. A legrégebbi egykimenetes eljárás a 

szenesítés. Ilyen esetben levegőtől elzárt térben (boksa vagy fémtartály) magas hőmérsékleten a fából 

eltávoztatják az illóanyagokat és a szénvegyületek bomlási termékeit. Oxigén hiányában a fabiomassza 

karbontartalma visszamarad, és így nyerik a faszenet. 

Hagyományos megoldás a boksaszenesítés. Ehhez a tűzifahasábokat tömör gúlába rakják, majd a korábbi égetés 

maradékaival, és ezt követően döngölt földréteggel zárják le. A boksát alulról begyújtják, de csak annyi levegőt 

engednek be, amellyel a pirolízishez szükséges hő létrejön (tökéletlen égés). Az illóanyagok részben 

oxidálódnak, részben a takarórétegen keresztül távoznak. 

 

3.3.1.1. ábra 

Ha a boksaszenesítés során az illóanyagok eltávoztak, 28-32% faszén marad vissza, melyet a boksa lehűtése 

után bontanak ki. Még ma is több tízezer tonna faszenet állítanak elő tűzifából. 

Ha az oxigénmentes pirolízist zárt tartályban végzik, az illóanyagok nem távoznak, azok egy részéből is 

visszamarad a szén. Ilyen esetben a kihozatal megközelíti a 60%-ot is. A pirolízis hőmérsékletétől és 

sebességétől (az alapanyag felfűtési sebessége) függően jelentős mértékben változhat a fázisok aránya. 



 Energiatermelés biomasszából  

 109  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.3.1.2. ábra 

Többkimenetes pirolízis esetén három fázisban (szilárd, cseppfolyós és gáz-halmazállapotú) különböző anyagok 

keletkeznek. 

• a szilárd rész a hamut is tartalmazó szén (pirokoksz), 

• a folyadék (a szerves savaktól a piroolajig igen sokféle anyagot tartalmazó folyadék) 

• a gázfázisban főleg szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén, metán található. 

Újabban a pirolízist katalizátorok jelenlétében folytatva piro-hajtóanyagokat is előállítanak. Optimális esetben 1 

tonna száraz lignocellulózból 500 kg gázolajszerű hajtóanyag is előállítható. 

A végtermék összetételének és részarányának alapvető meghatározója a hőmérséklet. A hőátadástól függ a 

felfűtési sebesség, amely szintén hat a termékek összetételére. Az alkalmazott hőmérséklet-tartomány általában 

450–550 °C, azonban egyes eljárások ennél magasabb hőmérsékleten is üzemelnek. 

3.2. Pirolízis oxigén jelenlétében 

A pirolízis zárt rendszerben, kevés oxigén-, vagy oxigéntartalmú anyag bevezetése mellett megy végbe. A 

berendezés alsó zónájában a kevés oxigén (levegő) bevezetése miatt a folyamatosan keletkező szenet lassú 

égésben tartják, és ezen a zónán szívják át a hő hatására az első (1) zónában keletkező illógázokat. Az illógázok 

és a faszén további reakciói pirogáz létrejöttét eredményezik. 
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3.3.2.1. ábra 

A pirolízis sebességének függvényében különféle termékek nyerhetők. A megfelelő technológia 

megválasztásával igény szerint gáz, szén, piroolaj állítható elő. Így elérhető, hogy az energiahordozó előállítása 

és a felhasználása térben és időben elválik. Különösen fontos iránynak látszik a faszén előállítása. Ebben az 

esetben a szenesítés közben keletkező hulladékhő felhasználása mellett fontos anyag (faszén) nyerhető. A 

faszénnek ma már a talajerő-utánpótlástól az üzemanyagcellában áramtermelésre történő felhasználásig igen 

sokféle hasznosítási lehetősége ismert. 

A többkimenetes pirolízises eljárások mellett újabban az elgázosítást tartják célszerű technológiának. Ez esetben 

csak gáznemű energiahordozó keletkezik. Az elgázosítás levegő jelenlétében, vagy O2, illetve vízgőz adagolása 

mellett folyhat. A reagens fajtájától függően generátorgáz vagy szintézisgáz keletkezik. 

A reaktorok a fűtési mód szerint lehetnek: 

• közvetett 

• közvetlen 

fűtésűek. 

A közvetett fűtés a reaktorfalon keresztül, ill. cirkulációs közeg segítségével történik. A pirolízis és a 

fűtőenergia előállítása elkülönítetten folyik. A reaktorfalon keresztüli hőközlés egyrészt rossz hatásfokú, 

másrészt az ilyen reaktorok érzékenyek a tűzálló falazat minőségére, viszont üzemeltetésűk egyszerű és a 

folyamatok jól szabályozhatók. 

A közvetlen fűtésű reaktorokban a pirolízis és a hőenergiát szolgáltató parciális égés közös térben megy végbe. 

A cirkulációs közegű hőátadás jó hatásfokú, de bonyolultabb az üzemeltetése. A legjobb hőátadási viszonyok 

ezzel az eljárással érhetők el, viszont megnő a gáztermékek szén-dioxid-, víz- és nitrogén-oxid-tartalma és 

körülményesebb a folyamatszabályozás is. 

A reaktorban feldolgozott anyag és a pirolízisgázok egymáshoz viszonyított áramlási iránya szerint 

megkülönböztetünk egyen-, ellen- és keresztáramú eljárásokat. Az áramlási irány lényeges a gáztisztítás 

bonyolultsága szempontjából. 

A biomasszák hőbontására négyféle reaktortípus használatos: 

• a vertikális vagy aknás reaktorok, 

• a horizontális fix reaktorok, 
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• a forgódobos reaktorok és a 

• fluidizációs reaktorok. 

A gáz-és gőzállapotú termékek leválasztására és tisztítására a legkülönfélébb gáztisztítási és gáz-gőz 

szétválasztási módszereket és kombinációikat (pl. ciklonokat, elektrofiltereket, gázmosókat, utóégető kamrákat, 

krakkoló reaktorokat) alkalmazzák. 

A gyakorlatban azok az eljárások terjedtek el először, amelyeket viszonylag homogén ipari hulladékok (pl. 

műanyag- és gumihulladék, savgyanta stb.), illetve a tercier biomasszák kezelésére fejlesztettek ki. Ilyen pl. a 

települési és az egészségügyi veszélyes hulladék-kezelésben az „áttörést” jelentő 

• reduktív és oxidatív eljárás soros összekapcsolása, 

• a pirolízis menetét (oxigénadagolást) befolyásoló folyamatirányítási rendszerek kifejlesztése és alkalmazása. 

A szabályozott termikus oxidáción alapuló pirolízis technológia lényege, hogy 

• az első kamrában oxigénmentes (oxigénszegény) körülmények között. a szilárd hulladékot alkotó 

szénvegyületek gázfázisúvá alakulnak át, 

• a második kamrában (az ún. utóégetőben) a gáz levegővel turbulens áramlással keveredik, ez által magasabb 

hőmérsékletet elérve, biztosítjuk a lehetséges veszélyes anyagok teljes oxidációját, 

• a termikus folyamat különböző paramétereit egy számítógépes folyamatirányítóba betáplálva megoldható a 

folyamat stabilizálása, illetve eltérés esetén a gyors korrekció. 

A fenti elvet a gyakorlatban megvalósító ECO-WASTE rendszer felépítését a 3.3.2.2. ábra szemléleti. Egy ilyen 

berendezéssel 1 t háztartási hulladék (tercier biomassza) pirolízise során 100–120 kWh energia visszanyerésével 

lehet számolni. 

 

3.3.2.2. ábra 

A pirolízistechnika előzőkben ismertetett előnye, a tökéletesebb lebontás és a füstgáztisztító hatékony működése 

következtében ma már a berendezések a legszigorúbb EPA, EU, illetve hazai levegőtisztaság-védelmi 

előírásoknak is megfelelnek. 

Az eljárás maradék végterméke a salak, amely már nem tartalmaz toxikus kioldható anyagokat, így külföldön ez 

az anyag minden megkötöttség nélkül lerakható (akár a települési hulladékkal együtt). Hazai alkalmazás esetén 

minősítő vizsgálatok szükségesek, de III. osztályú minősítés esetén pl. takaróföldként szintén elhelyezhető. 

Összességében: a szabályozott termikus oxidáció (pirolízis) anyagmérlege kedvező, mert: 

• rendkívül lecsökkenti a továbbkezelendő anyagmennyiséget 

• a környezetvédelmi határértékek betartása és 
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• az energiahasznosítás mellett. 

Az ismertetett elven működő pirolízisberendezések ma már elterjedten alkalmazottak külföldön kistérségi, helyi 

települési és egészségügyi hulladékkezelési feladatok megoldására. 

A technológia környezetvédelmi előnyei mellett a továbbiak is jelentkeznek: 

• az egyes berendezések modul rendszerben összekapcsolhatók, tág kapacitástartomány érhető el, 

• a technológia szakaszosságából jelentkező hátrány több kamra párhuzamos – soros működésével 

kiküszöbölhető, 

• a berendezések alkalmazása lehetővé teszi a komplex hulladékgazdálkodást, előzetes válogatás 

csatlakoztatásával 

Egy másik, a Siemens által kifejlesztett Schwel–Brenn-eljárás a pirolízis és az azt követő nagyhőmérsékletű 

égetés kombinációja. A 150–200 mm-re aprított szilárd települési és ipari hulladékot közvetett fűtésű forgó 

dombkemencében 450–500 °C hőmérsékleten pirolizálják, majd az így előállított pirolízisgázokat további 

kezelés nélkül közvetlenül a nagyhőmérsékletű – kb. 1300 °C-on dolgozó – égetőkamrába vezetik. A szilárd 

pirolízismaradékot rostálják, az idegen anyagokat leválasztják. A tapasztalat szerint az 5 mm-nél kisebb részek 

gyakorlatilag az izzítási kokszot tartalmazzák. Ezt megőrlik és szintén a nagyhőmérsékletű égetőkamrába 

vezetik. Itt égetik el a véggáztisztításból származó szálló port és elhasznált adszorbenst is. 

 

3.3.2.3. ábra 

A hőhasznosítást követően (gőz-, ill. áramtermelés) a füstgázt a hulladékégetőkhöz hasonló komplex 

rendszerben tisztítják. A salakolvadékot vízfürdős hűtést követően tárolják ki. Nagy előnye a hagyományos 

égetéssel szemben, hogy a gáz és a finomra őrölt pirolíziskoksz elégetése az égetőkamrában alacsony (20–30%) 

légfelesleggel történik. 

3.3. Generátorgáz előállítása 

Reagensként levegőt használva generátorgázt lehet előállítani. A technológiát egyszerűbb műszaki színvonalon 

egyenáramú mozgóágyas elgázosítóval valósítják meg. Az elgázosítóba a lignocellulózt (fát) felülről 

folyamatosan adagolják, az ágy szintjét állandósítják. A generátorgázt folyamatosan szívják, általában azzal a 
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motorral, amelynek az üzemanyagául szolgál. Ha a gáz tisztítón és hűtőn áramlik át, multifunkcionális 

gázmotorba vihető, ha közvetlenül történik a felhasználás, szívógázas motorban használható fel. 

Az elgázosítóban a levegő-bevezetés közelében gyors, részleges égés megy végbe (1300 K) és ennek 

következtében szén válik ki. Az égési zónában fejlődött hő végzi a levegőbelépés feletti fa szárítását, és az 

endoterm reakció hőigényének fedezését. Minél nedvesebb a fa, annál nagyobb a hőveszteség, annál kevesebb 

hő marad az elgázosítási reakcióra, és annál kisebb a keletkezett gáz fűtőértéke. Ideális, ha a fa 

nedvességtartalma 25%. 

 

3.3.3.1. ábra 

A levegőbemenet fölött indul meg a fa pirolízise. A szűkület fölött intenzív gázkeveredés kezdődik. A 

pirolízisgáz összekeveredik az oxidációs zóna forró gázával. A levegő-bevezetés alatti zónában végbemegy az 

elgázosítás. Az így kapott gáz kátránytartalma igen alacsony. A megoldás főleg hasábfa felhasználása esetén 

működik jól, de faaprítékkal is használható. 

A gázhozam: 2,3- 3,0 Nm³/kg 

A gáz fűtőértéke: 3,8- 7,6 MJ/mł 

Fejlettebb műszaki megoldás a cirkuláló fluidizált ágyas elgázosító. Az ágy hőmérséklete kb. 820 °C, a 

reakciósebesség nagyobb, a biomassza apró szemcséit folyamatosan táplálják a rendszerbe. A nagyobb 

gázsebességek miatt porleválasztó ciklonokra is szükség van. Viszonylag nagy teljesítmények mellett (5-100 

MW) tartják gazdaságosnak. 

3.4. Szintézisgáz előállítása 

A másik lehetséges gázosítási mód az ugyancsak folyamatos, lassú működésű külső hőközléssel üzemelő 

reaktor, melybe elgázosító reagensként vízgőzt vezetnek be. Az elgázosítóban 730-850 °C hőmérsékletet 

tartanak, az elégetőben ennél 120 °C-kal magasabbat. A folyamat vezérelt. Vízgőzös elgázosítással szintézisgáz 

nyerhető. 

A gázhozam: 1,1 - 1,40 Nm³/kg 

A gáz fűtőértéke: 12 - 13 MJ/m³ 

Szintézisgáz állítható elő úgy is, hogy elgázosító reagensként oxigént alkalmazunk. Oxigénes eljárásnál a 

cirkuláló fluidizált ágyas rendszer a legmegfelelőbb. A folyamat jellegzetessége az 1300 °C hőmérsékletű 

második elgázosítási lépcső. Ennek következménye a különösen alacsony metán- és kátránytartalom. 
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Új fejlesztési eredmény a BOKU (Bécsi Tudományegyetem) kutatói által kifejlesztett, és az EU Güssingi 

Ökoenergetikai Centrumában megépített biomassza-kiserőmű technológiája. 

A gázosító működési elve a 3.3.4.1. ábrán tanulmányozható. 

 

3.3.4.1. ábra 

Az utóbbi időben intenzív kutatás és fejlesztés történik azzal a céllal, hogy a biomassza-bázisú erőmű közel 

állandó összteljesítmény mellett a fogyasztói igényeknek megfelelően eltérő arányban állítson elő villamos 

energiát és szolgáltasson hőt. Erre jó példa az EU “megújuló energiai kutatóközpontjában” (Güssing/Ausztria) 

megépített, és tartós kísérleti üzemben levő kiserőmű. 

 

3.3.4.2. ábra 
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A biomasszát (faaprítékot) rámpán juttatják el egy adagoló tárolóba, és forgócellás valamint csigás adagolóval 

táplálják be a fluidágyas reaktorba. A fluidágyas elgázosító két részre oszlik, elgázosítási zónára és égetési 

zónára. Az elgázosítási zónában túlhevített vízgőzt használnak elgázosítási közegként, amelyet a folyamat során 

keletkező hulladékhővel állítanak elő. Az így keletkező termékgáz nitrogénmentes. Az égetési zóna fluidizációja 

levegővel történik 

 

3.3.4.3. ábra 

A termékgázt kétfázisú tisztítási folyamat során hűtik le és tisztítják meg. Egy vízhűtésű hőcserélő 850-900°C-

ról körülbelül 160-180°C-ra hűti a hajtógázt. A tisztítás első lépése egy szűrő, amely különválasztja a 

részecskéket és a kátrány egy részét a gáztól. Ezeket a részecskéket visszavezetik az elgázosító égető részébe. A 

második lépésben egy gázmosó berendezés választja le a maradék kátrányt a gázból. A gázmosóból származó, 

kátrányos és kondenzátumos elhasznált vizet elgőzösítik, és hasznosításra az elgázosító égető részébe vezetik. 

A gázmosó a gázmotorba vezetés előtt körülbelül 40°C-ra hűti a tiszta termékgázt. A tiszta gázt végül a 

gázmotorba kerül. A gázmotor generátort hajt, és villamos energiát termel, hulladékhő keletkezése mellett. 

Amennyiben a gázmotor nem üzemel, a termékgáz egésze elégethető a berendezés égetőterében. A gázmotorból 

származó füstgázt katalitikusan oxidálják, hogy csökkentsék a CO-kibocsátást. A motor füstgázának 

hasznosítható hőjét távfűtéshez használják. Az égetőből származó füstgáz hőjét az égéslevegő előmelegítésére, a 

gőz túlhevítésére, valamint a távfűtési rendszerbe táplálásra használják. Porleválasztó választja le a szállóport a 

füstgázból, mielőtt a füstgázt a kéményen keresztül a környezetbe bocsátják. 

3.5. Hidrogén előállítása termokémiai reakcióval 

Az utóbbi időben a biomassza pirolízisét (környezetvédelmi célokat figyelembe véve) elsősorban nagy CO-

tartalmú gáz előállítására szeretnék felhasználni. Ennek magyarázata az, hogy katalizátorok jelenlétében a jól 

ismert CO-konverzióval 

 

egy igen tiszta energiahordozó (H2) állítható elő. Az eljárás előnye az, hogy a hidrogén CO2-semleges 

technológiával állítható elő, a H2 elégetésekor pedig H2O keletkezik, tehát a teljes (termelési és hasznosítási) 

folyamat végén CO2 nem bocsátódik ki. A látszólag egyszerű folyamat azonban csak speciális körülmények 

között, és jelentős energiabevitel mellett megy végbe, ezért ma ipari méretekben még nem gazdaságos. 

3.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A biomassza-hasznosítás igen fontos, és napjainkban intenzíven fejlődő technológiája a pirolízis. A termokémiai 

bontáson alapuló eljárás lényege az, hogy a különféle biomasszákból és más hulladékokból is a hőmérséklet és a 

hatássebesség változtatásával különböző mennyiségű és minőségű pirotermékek állíthatók elő, és ezek jól 

hasznosíthatók az energiatermelésben. Bemutattuk a pirolízis folyamatát, termékeit, és a jellemző 

(oxigénmentes és oxigén jelenlétében folytatott) technológiákat. 

4. Fermentációs alaptechnológiák. 

A leckében először a biomassza biotechnológiával történő bontásának technológiáit, a technológiák főtermékeit 

(biogáz, depóniagáz) és melléktermékeit (fermentlé, fermentiszap) mutatjuk be. A téma bemutatásához 

ismertetjük a biogáztermelés legfontosabb biológiai és kémiai folyamatokat, a keletkező biogáz összetételét, 

jellemzőit. Ismertetésre kerülnek a biogáz-hasznosítási módszerek, és azok az eljárások (gáztisztítás) is, amelyek 

a biogáz kiterjedtebb hasznosítását (járművek hajtóanyagaként, gázhálózatba tápláláshoz) 
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4.1. A biogáz-előállítás kémiai alapjai 

A biogáz előállításra valamennyi szerves anyag felhasználható. Alapanyagként a különböző növényi és állati 

eredetű produktumok, melléktermékek, ill. hulladékok jöhetnek szóba. 

A hulladékok szerves anyaga főleg növényi anyag, kémiailag cellulóz, különböző hemicellulózok, 

cellulózszármazékok, összetett és egyszerű cukrok, amelyeket összefoglalóan szénhidrátoknak nevezünk. A 

növényi eredetű anyagokban kisebb, az állati eredetű anyagokban nagyobb arányban vannak jelen a fehérjék és 

peptidek, továbbá a zsírok és olajok. Ezekhez képest jelentéktelen mennyiségű bonyolultabb összetételű 

vegyületek is jelen vannak a hulladékokban (pl. vitaminok, hormonok, enzimek) és természetesen a fő 

alkotórészek lebomlásából származó egyszerű szerves vegyületek. Tehát a biogáz-előállítás szempontjából a 

legfontosabb három fő vegyületcsoport: a szénhidrátok, fehérjék, és zsírok. Ezeknek a nagy molekulájú polimer 

anyagoknak a lebontásához összetett, mikroorganizmusok és enzimek közreműködését igénylő biokémiai 

folyamatra van szükség. E folyamat biokémiája és mikrobiológiája még ma sem teljesen tisztázott, leírása csak 

nagyfokú általánosítással lehetséges. 

A biogáz képződés teljes folyamata a 3.4.1.1. ábrán követhető nyomon. 

 

3.4.1.1. ábra 

A biogáz képződés alapvetően két (fermentációs és metánképződési) szakaszra oszlik, melyeken belül 2-2 fázis 

különíthető el. 

Az első szakaszban két fázisban (hidrolízis és savas fázis) enzimek és fermentációs baktériumok 

közreműködésével a nagymolekulájú szerves anyagok lebontása, feltárása következik be. 

A második szakasz ecetsavképző fázisában az acetogén baktériumok a fermentatív szakasz, hidrogénben gazdag 

vegyületeit ecetsavvá és hidrogénné alakítják. A metánképző fázisban a metanogén baktériumok az ecetsav és 

hidrogén reakcióba hozásával metánt és CO2-t állítanak elő. A második szakasz ecetsavképző fázisának 

elkülönítése inkább elméleti jelentőségű, mert ehhez a közbeeső folyamathoz szükséges acetogén 

mikroszervezetek csak a metánképzőkkel szimbiózisban tudnak élni. Így ezt a közbülső fázist a második szakasz 

részeként foghatjuk fel. 



 Energiatermelés biomasszából  

 117  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A biogáz-képződési folyamat csak kifejezetten anaerob körülmények között megy végbe. Mindkét 

folyamatszakasz többlépcsős biokémiai átalakítássorozatból áll. Ezeket a biokémiai folyamatokat az erjesztésre 

kerülő anyag összetételétől, minőségétől függően meghatározott mikroorganizmusok közreműködésével lehet 

végrehajtani. A mikroszervezetek tevékenysége szigorú rendben követi egymást. E szigorú rendet az az 

automatizmus vezérli, amely a mikroszervezetek életfeltételeihez kapcsolódik. Például a tejcukor-molekula 

metángázzá transzformálódása során először egy olyan speciális baktérium tevékenysége zajlik le, amely a 

laktózt tejsavvá alakítja. Eközben a baktérium annyi energiát von el, amennyi saját életfunkciójához szükséges, 

és biztosítja fejlődését, szaporodását. Ezt követően egy másik baktériumtípus végrehajtja a tejsav ecetsavvá 

alakítását, közben az előbbihez hasonlóan felhasználja a szükségletének megfelelő mennyiségű energiát. 

A metános erjedés tehát olyan folyamat, amelyben a szerves molekulák lépésenként bomlanak le. Minden 

lépést más speciális mikroszervezet hajt végre. A különböző típusú speciális mikroorganizmusok eszerint 

egymásra utaltak és egymással összehangoltan működnek. Egy-egy specializált mikrobacsoport csak saját 

molekulatípusát dolgozza fel. A komplex, nagy szerves molekulák metánná alakítása csak akkor lehet sikeres, 

ha kialakul a baktériumok asszociációja, amelyben mindegyik meg tud élni, hátrahagyva egy olyan terméket, 

amelyet a következő baktériumcsoport hasznosítani tud. Ahogy egyszerűbb vegyületekké válik a szerves 

molekulalánc, csökken energiaértéke, és egyre kevesebb baktériumtörzs számára nyújt elegendő táplálékot. 

Végül egyedül a metánképző baktériumtörzsek számára lesz elegendő táplálék. Ez a metánbaktériumok egyik 

jellemző, speciális tulajdonsága. 

Példaképpen a poliszacharidok degradációja során keletkező glükóz (egyszerű cukor) metánná alakításának 

kémiai folyamatát mutatjuk be: 

A glükózból főleg vajsav, szén-dioxid és hidrogén képződik: 

 

A vajsavból ecetsav és metán: 

 

Az ecetsavból metán és szén-dioxid: 

 

Illetve a szén-dioxidból és a hidrogénből metán és víz képződik: 

 

Összesítve:  

A jelenlegi ismeretek szerint a szerves anyagok vagy hulladékok három fő vegyületcsoportjának anaerob 

lebontása a következők szerint megy végbe. 

A szénhidrátok anaerob lebontásának vázlata 

A szénhidrátok anaerob lebontásának egyszerűsített kémiai képlete: 
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A zsírok anaerob lebontásának egyszerűsített kémiai képlete: 

 

 

3.4.1.2. ábra 
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3.4.1.3. ábra 

Fehérjék anaerob lebontásának egyszerűsített kémiai képlete: 

 

Olyan anyagok esetében, amelyeknek kémiai összetétele ismert, az előállítható metán mennyiségét a Buswell-

képlet alapján lehet meghatározni: 

 

A Buswell-képletet továbbfejlesztette Boyle, a nitrogén mellett a S tartalmat is figyelembe vette a következők 

szerint: 

 

A fenti formulával kalkulált gázösszetétel a három szervesanyag-féleségnél a 3.4.1.4. táblázat szerint alakul. 



 Energiatermelés biomasszából  

 120  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.4.1.4. ábra 

A kevert városi hulladék tapasztalati képlettel kifejezve (az alkotók többségének képletéből súlyozott átlagot 

véve) C30H48O19N0,5. A nitrogént elhanyagolva a Buswell-képlet szerint: 

 

vagyis 1 kg szilárd kommunális hulladék egyenlő 511 dm3 CH4-al és 432 dm3 CO2-dal. 

A különböző fermentorok hatásfokát 45…65%-ra becsülik, átlagosan 50%-kal számolhatunk. Így elméletileg 

egy tonna kommunális hulladék száraz szerves anyagát figyelembe véve mintegy 470 m3 biogáz előállítása 

érhető el. A gyakorlatban ennél kevesebb, mert nem mindig biztosíthatók az optimális feltételek. A képletből az 

is kiderül, hogy a kommunális hulladékból képződő biogáz mintegy 45% CO2-t és 55% CH4-t tartalmaz. 

4.2. A biogáz-előállítás mikrobiológiai alapjai 

A metán előállításához a mikroorganizmusok jelenléte nélkülözhetetlen, és jelenlegi ismereteink szerint 

életfeltételeik szabályozása a döntő tényező. Az optimális életfeltételek biztosítása mellett a mikroszervezetek 

ugyanis mértani haladvány szerint, gyorsan elszaporodnak. Jelenlétük – különösen hulladékok esetén – a 

gyakorlatban szinte kizárhatatlan. Egyfajta hulladék-anyagban egyidejűleg nagyon sokféle mikroorganizmus 

van jelen, amelyek közül azok szaporodnak gyorsabban és válnak meghatározóvá, amelyek számára az 

életfeltételek kedvezőbbek. A kedvezőtlen életfeltételek közé kerülő mikroorganizmusok vagy elpusztulnak, 

vagy anabiotikus (latens) állapotba húzódnak vissza, és biológiai aktivitásuk megszűnik. A latens, inaktív 

állapotban levő mikroszervezetek a körülmények kedvező alakulása esetén ismét aktívakká válhatnak. 

A biogáz előállítása szempontjából, tehát jól kell ismernünk a folyamatban részt vevő baktériumokat, és azok 

életfeltételeinek optimális értékét. 

A baktériumok exoenzimeket választanak ki a szerves molekulaláncok szétbontása és elválasztása céljából, és 

az egyszerűbb molekulák intracelluláris (sejten belüli) leépítését végzik endoenzimekkel. Ezáltal ezek a 

baktériumok a szerves anyagokat oldható zsírsavakra, alkoholokra, szén-dioxidra, hidrogénre, kén-hidrogénre 

stb. alakítják, amely anyagokból a metanogén baktériumok metángázt hozhatnak létre. 

A metánképző membrános baktériumok külső hőmérséklet-igénye szerint általában három csoportba sorolhatók: 

a pszichrofil, a mezofil és a termofil tulajdonságúakra. 

A pszichrofil baktériumok 25°C alatti hőmérséklet tartományban működnek. Viszonylag kevés, de magas 

metántartalmú gázt állítanak elő. Már +5°C felett életműködésre képesek. 

A mezofil metánképző mikroorganizmusok hőmérsékleti tartománya 30…40°C között van. 

A termofil metánképzők jellemző baktériumai zárt, megfelelően kialakított tartályokban, 50…65°C 

hőmérsékleten a legproduktívabb gázképzők, azonban a közeget fűteni kell 

4.3. A biogáz-előállítást befolyásoló külső tényezők 

A mikroszervezetek aktív működéséhez a következő életfeltételt elsősorban determináló külső tényező optimális 

megléte szükséges: tápanyag, kémhatás, víz, hőmérséklet, redox-potenciál, szárazanyag-tartalom stb. 

Tápanyagellátás 

A mikroorganizmusok tápanyagellátására mindenféle szerves anyag alkalmas, az anyag pontos összetétele nem 

fontos. Az a fontos, hogy a betáplált szerves tápanyagkeverék összetétele viszonylag állandó legyen, hogy abban 

kiegyensúlyozott mikrobiológiai populáció alakuljon ki, amely arányaiban megfelel a lebontandó szerves anyag 
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összetételének. Az alapanyag jellemzőiként az összetétel függvényében a C/N arányt is figyelembe kell venni, 

mert a sejtfehérjék felépítéséhez nitrogénre van szükség. Ha kicsi a nitrogéntartalom, akkor nem lehet nagyobb 

szénmennyiséget feldolgozni, ha túl nagy, akkor az ammónia- felhalmozódást okoz. Ez utóbbi különösen a 

metánképződést akadályozza. A kívánt értékre állítás C / N = 20 - 30 / 1 legegyszerűbb módja a különböző 

alapanyagok keverése 

Ugyancsak fontos a szén-foszfor arány, amelynek optimális aránya 150:1. Egyéb tápelemek, mint például a kén, 

a kalcium, a magnézium, a kálium, a cink, a kobalt, nem okoznak problémát, mivel a szükséges mennyiség 

minden fermentálásra szánt anyagban jelen van. 

Kémhatás: A korábbi ismeretek szerint úgy tartották, hogy a fermentatív és metanogén szervezetek egyaránt a 

semleges, pH=7 körüli értéken fejtik ki a legkedvezőbb hatásukat. Újabban a hidrolizáló és fermentatív 

baktériumoknál 4,5-6,3, a metanogén baktériumoknál 7-7,5 optimális értéket adnak meg. A nagytömegű 

szubsztráton belül a pH értékek kiegyenlítődnek és a folyamat során beáll a semleges körüli pH érték. A 

degradációs folyamatok során a gyakorlatban előfordul, hogy a felhalmozódó közti termékek (szabad savak) 

hatására a pH érték oly mértékben lecsökken (pH=4-5) aminek hatására a mikroszervezetek működése lelassul. 

Ilyenkor beavatkozásra van szükség, lúgos kémhatású anyagokkal (mésztej, szódaoldat) kell semlegesíteni. 

Szárazanyag-tartalom. A tápanyag szárazanyag-tartalma a mikroszervezetek (az anyagcseréhez víz kell), 

valamint a technológia kialakítása, annak gazdaságossága szempontjából is fontos. Kísérletek megállapításai 

szerint tág határok között (0,1-60% szárazanyag-tartalom) végbe mehet a fermentációs folyamat. Technológia 

szempontjából fontos, hogy a szárazanyag-tartalom (6-15)% között legyen, amennyiben nedves (hidraulikus 

anyagmozgatású) eljárást kívánnak alkalmazni. Félszáraz eljárásnál 15-25%, száraz eljárásnál 40-50% 

(hulladéklerakó helyeken ennél nagyobb is lehet) az alapanyag szárazanyag-tartalma. 

Hőmérséklet. Az anaerob fermentáció hőmérséklettartományát 5-66 °C között adják meg. A metanogén 

baktériumok ismertetésénél utalnunk kell rá, hogy a mezofil baktériumok 5-40 °C közötti (optimum 35-40°C), a 

termofilek 40-65°C közötti (optimum 57°C) hőmérséklettartományban tevékenyek. Általánosan megállapítható, 

hogy magasabb hőmérsékleten gyorsabban és hatékonyabban megy végbe a szerves anyag lebontása. A 3.4.3.1. 

ábrán mezofil és termofil tartományban láthatók a fajlagos biogázképződés izotermáit eltérő alapanyagnál idő 

függvényében. Termofil eljárásnál általában 15-20%-al több biogáz állítható elő ugyanolyan szerves anyagból a 

mezofil eljáráshoz képest, ugyanakkor a folyamat rövidebb idő alatt zajlik le. Ennek viszont az az ára, hogy a 

hőmérséklet optimum fenntartása pontosabb szabályozást, nagyobb energia felhasználást igényel, ugyanis a 

termofil baktériumok érzékenyebbek a külső körülményekre. 

 

3.4.3.1. ábra 

4.4. Depóniagáz 
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A gyűjtött kommunális szerves hulladékok ártalmatlanításának korábban meghatározó formája a lerakás volt. 

Erre a célra általában természetes mélyedéseket, vagy bányászati tevékenység után visszamaradó mélyedéseket, 

üregeket használtak fel. A mélyedések feltöltése során az egyes hulladékrétegek egymásra helyezve, 

fokozatosan elzárták a mélyebben fekvő hulladékrétegeket a levegőtől, egészen addig, amíg a hulladékréteg 

vastagságának növekedése elő nem idézte a levegőmentes (anaerob) körülményeket. A lerakás után mintegy fél 

esztendővel indul be a depóniagáz keletkezése és addig tart, amíg az anaerob baktériumoknak megfelelő 

környezeti feltételek fennállnak. A prizmák nyári kiszáradása, a levegő beáramlása miatt a gázképződés 

időnként szünetelhet, a depóniagáz kitermelésének hosszabb szüneteltetése esetén pedig a mező elsavanyodása 

miatt a gáztermelő képesség csökken. Európai tapasztalatok azt mutatják, hogy mint aktív időszakot kb. 15-20 

évet célszerű számításba venni, amelyben a keletkező biogázt még gazdaságosan lehet hasznosítani. A gáz 

természetesen tovább is keletkezik, a mennyisége azonban lecsökken. 

A hulladéklerakó depóniákban a lerakó építése közben is képződik depóniagáz, de azok lezárását követően a 

teljes deponiatestre kiterjed a gázképződés. A folyamat alacsony hőmérsékletű, lassú, száraz technológiaként 

működik. A keletkező gáz távozik a depóniából, és a benne levő CH4, illetve a CO2 károsítja a környezetet. 

Korábban néhány régi és nagy hulladékdepót megfúrva gázkutakat létesítettek, és a gázt kinyerték, főként fűtési 

célokra. Később az épülő depóniákba tervezetten építettek be gázcsöveket és gázkutakat, melyek segítségével a 

deponia lezárását követően tartósan gáz nyerhető. 

A depóniagáz kinyerése 

A depóniagáz kinyeréséhez passzív és aktív gázkutakat alkalmaznak. 

Passzív gázkutaknál a gáz-hajtóerő a természetes gáznyomás. A gáz a depóniában a kisebb nyomású kutak 

irányába áramlik, ahonnan a csővégen a levegőbe kerül vagy lenyerhető. Ez a módszer csak akkor hatékony, ha 

nagy mennyiségű CH4 és CO2 termelődik. Viszonylag jó minőségű biogáz keletkezik, de a gázáram többnyire 

kicsi, és a gáz felhasználása függvénye a depóniában uralkodó nyomásnak. 

 

3.4.4.1. ábra 

A gázkutak átmérője 30-90cm, az aljzatszigetelő rendszertől minimum 2m-re helyezkednek el. A perforált 

műanyag cső átmérője körülbelül 300mm. A furat alja 2m magasságig 16/32-es kaviccsal feltöltött. A 

zárószigetelés hatékonyságának megőrzésére a perforált csövet felszíntől 4 m-ig nem perforált cső védi. 

Az újonnan épülő depóniákban gázgyűjtő kút- és csőhálózatot építenek ki. Ezt a rendszert a használatbavétel 

előtt szondakutakon át ellenőrzik, majd a megfelelő folyamatokat észlelve művelésbe vonják. Ilyen esetben 

aktív gázkutakat használnak. 
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Az  aktív gázkutak hatékonyabbak, még akkor is, ha a keletkezett gáz mennyisége kicsi, és a gáz mozgásában 

csak a molekuláris diffúzió vesz részt. Az aktív rendszer a lerakó peremén és a lerakóban hálózatosan 

elhelyezett csövekből áll. A csövek lehetnek függőleges vagy vízszintes elhelyezésűek. Az egyes kutakat és 

csöveket egy fővezeték köti össze, amelynek a végén egy kompresszor van. Ezzel a kompresszorral hozzák létre 

a fővezetékben a vákuumot. 

 

3.4.4.2. ábra 

Amikor a vákuum létrejön, kialakul egy szívott hatásterület, amely a kutakkal behálózott területre terjed ki. A 

gáz így belekerül a kutakba, onnan a fővezetékbe, az ellenőrző állomásra, majd a felhasználóhoz. A kerületen 

lévő kutakban összegyűlő gáz gyakran rosszabb minőségű, ezért ilyen esetben célszerű ezt külön kezelni. Az 

aktív kutak esetében nagyon fontos a szívóventillátor által létrehozott vákuum automatikus ellenőrzése. 

Túlszívás esetén ugyanis a depóniába O2 juthat, és a szerves anyag egy része oxidálódik. Ekkor a depóniagázban 

megnő a CO2 aránya. Még nagyobb a probléma akkor, ha a túlszívás miatt O2 kerül a gázba. A rendszerbe 

kerülő O2 a depóniagázzal robbanó keveréket képez. 

A depóniagáz felhasználási lehetőségei: 

Magyarországon jelenleg mintegy 23 millió m3 (4,5-5 millió tonna) települési szilárd hulladék keletkezik évente. 

Ennek 62%-a lakossági eredetű, a többi az intézményeknél, szolgáltató egységeknél és vállalkozásoknál 

keletkező háztartási hulladékokkal együtt kezelhető hulladék. Ez a mennyiség a gazdaság fejlődésével 

párhuzamosan évente 2-3%-kal nő. Jelenleg a közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd 

hulladéknak csupán 3%-át hasznosítják. 

Az utóbbi időben már épült néhány depóniagáz-telep. Az ott kinyerhető gázt gyakran gázkészülékekben égetve 

hőt állítottak elő. 

A depóniagázt újabban gázmotorokban hajtóanyagként használják, és a motorokkal generátorokat hajtva 

villamos áramot állítanak elő. Az ilyen áram zöldáram, és emelt díjjal adható fel az országos hálózatra. A motor 

működése közben keletkező hulladékhő hasznosítására is keresik a lehetőséget. A hulladékhő télen alacsony 

hőfokú fűtésre használható. A nyári hőhasznosításnak viszonylag kevés lehetősége van. Nagyobb településeken, 

nagy intézményekben HMV–szolgáltatásban hasznosítható. 

4.5. Biogáz-technológiák 

A biogáz előállítása tervezett és nagyon fegyelmezett technológiában valósítható meg. A technológia kimeneti 

jellemzőinek meghatározásához, később az üzemeltetés közben is mindenek előtt a betáplált keverékek várható 

gázhozamát kell ismerni. A gyakorlatban a nyersanyagokra vonatkozóan adják meg a biogázhozamokat. Ezeket 

az értékeket vagy elméleti alapokon álló számítóképletekkel határozzák meg, vagy laboratóriumi körülmények 

között, szabványosított jellemzőkkel rendelkező kisfermentálókkal mérik. 

http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.matebalazs.hu/
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3.4.5.1. ábra 

 

3.4.5.2. ábra 

A biogázt termelő fermentor önmagában nem alkalmas biogáz termelésére. Szükség van egy olyan 

technológiára, és az azt megvalósító műszaki infrastruktúrára, amely a folyamathoz szükséges szabályozott és 

optimalizált feltételeket teremti meg. 

A biogáztemelésben a legfontosabb műveletek: 

• A nyersanyag aprítása 

• A vizes alapanyag előállítása a megfelelő mix létrehozásával 

• Az előfermentáció 

• A fermentáció 
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• Az utófermentáció 

• A gázok leválasztása és tárolása 

• A fermentmaradvány leszívás és a fermentiszap leválasztása 

• A folyamat egyes paramétereinek folyamatos mérése és szabályozása 

• A járulékos technológiák működtetése (gáztisztítás, a hulladékok (hő, gáz, fermentlé, fermentiszap) 

hasznosítása. 

Egy háromreaktoros biogázüzem technológiai vázlatát a 3.4.5.3. ábra szemlélteti. 

 

3.4.5.3. ábra 

Egy biogázüzem üzemmenetét 

• Az alapanyag-felhasználás (t/d) 

• A fermentoraktivitás (GM / V) 

határozza meg. 

Folyamatos üzemű reaktorokba meghatározott időszakonként adagolnak kisebb mennyiségben új nyersanyagot, 

tehát a gáztermelés folyamatossá tehető. 

A fermentorban a szilárd nyersanyag és a folyadék megfelelő arányát kell biztosítani. A nyersanyag aprításával 

és a megfelelő folyadékarány biztosításával teszik lehetővé azt, hogy a két fázis folyamatosan keverhetővé 

válik. Az intenzív keverés előfeltétele a biogáztermelésnek. Ellenkező esetben a szerves anyag a hozzá 

kapcsolódó gázbuborékokkal „felúszik” a felszínre, és a két fázis egymástól elválva nagymértékben rontja a 

baktériumok szaporodásának és tevékenységének feltételeit. 

A következőkben egy hulladékhasznosító biogázüzem technológiáját mutatjuk be. 
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3.4.5.4. ábra 

4.6. A bioreaktor termékeinek hasznosítása 

A biogáz eredeti állapotában nem forgalomképes, helyi felhasználásra alkalmas (gázmotorhoz, gázégőhöz) 

A biometán a biogáz tisztított változata. A földgázzal lényegében azonos tulajdonságú (pontosabban: valamivel 

magasabb fűtőértékű). Kén-hidrogént egyáltalán nem tartalmazhat. A vízgőz és szén-dioxid nyomokban 

megengedett. 

A biometánt vezetékhálózaton juttatják el a háztartási vagy az ipari fogyasztókhoz. Az ipari fogyasztók a 

biogázt vagy a biometánt hőtermeléshez (gázégőkkel) vagy villamos energia előállításához (gázmotorral 

hajtanak generátort) használhatják. 

Biotrágya 

A biomassza fermentációja során, a nyersanyag jellemzőinek megfelelően két egymással egyenrangú termék 

keletkezik. A biogáz mint energiahordozó mellett olyan szerves anyag marad vissza, amely jó minőségű, érett 

trágyaként, ún. szerves biotrágyaként hasznosítható. A biotrágya, mint hasznos melléktermék a biogáztermelés 

gazdaságosságának megítélésében fontos tényezőnek tekintendő. 

A hasznosítás igen fontos lehetősége a mezőgazdasági területeken történő tápanyag-utánpótlás. 

A nedves erjesztési technológiával nyert folyékony biotrágya mezőgazdasági területen való hasznosításánál be 

kell tartani a szennyvíz-iszapok mezőgazdasági elhelyezésére és hasznosítására vonatkozó előírásokat. 

Egészségügyi korlátozás nélkül csak akkor lehet a hagyományos trágyázási módokat alkalmazni, ha a fekál-

coliformszám grammonként legfeljebb 1 db, a szalmonella 1000 g-ból nem mutatható ki, és a biotrágya 100 g-

jában bélféregpeték, vagy protonos ciszták nem fordulnak elő. Az előírások viszonylag könnyen betarthatók, 

mert a fermentorban a legtöbb káros mikroba elpusztul. A védőtávolságok (pl. a vízmű védőzónák, utak, épültek 

megközelítése) folyékony biotrágyával való trágyázás esetében azonosak a normál istállótrágyával történő 

trágyázásnál megköveteltekkel. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Biogáz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Földgáz
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A folyékony biotrágya adagokat úgy kell meghatározni, hogy annak nitrogéntartalma a termesztett növények 

által felvehető nitrogén (N) mennyiséggel összhangban legyen. A talaj N-pótlásával együtt évenként általában 

200 kg/ha N-mennyiséget tartalmazó biotrágyát lehet kijuttatni. 

A különböző biotrágyák talajerő pótlásra történő felhasználása megfelelő eljárások alkalmazása esetén az 

egyszerű kemizációval szemben talaj-biokemizációt jelent. Ezzel a természetes ökoszisztéma nyújtotta 

lehetőségeket használjuk ki. A megállapítás alapja az, hogy a fermentlében és a fermentiszapban jelen vannak 

azok a makro-, mezo- és mikroelemek, amelyek a biomasszában eredendően jelen voltak, hiszen a 

biogáztermeléshez ezek az anyagok nem kerülnek felhasználásra. 

Biogáztisztítás és egyéb kezelések 

Fontos célkitűzés az, hogy a biogáz tisztításával nyerhető biometánt a hagyományos (földgáz) vezetékekbe 

juttatva a földgázzal együtt lehessen hasznosítani. 

A biogáz tisztítása: 

A biometán a biogázból tisztítással állítható elő. A legegyszerűbb módszer a vizes mosás. Bár nem ad 

teljesen forgalomképes minőséget, de azt igen jól közelíti, ezért – olcsósága folytán – első lépcsőként való 

alkalmazása igen ajánlatos. Általában ellenáramú mosást alkalmaznak. Szabadon használható technológia (nincs 

licencdíja). A nyomás 9...12 bar, fizikai adszorpcióval, ill. a közismert szénsav-reverzióval (CO2 + H2O = 

H2CO3, majd a nyomást lecsökkentve a víz vissza is nyerhető) vonják ki a fő szennyezőket (kén-hidrogént, szén-

dioxidot, nitrogént, esetleg ammóniát is). Az eljárás fizikai alapja az, hogy a metán rendkívül rosszul oldódik 

vízben (pl. a kénhidrogénnél 100-szor rosszabban). Egyetlen hátránya, hogy a gáz vízgőztartalma feldúsul (de a 

szárítási többletköltség elenyésző, pontosabban nincs arányban az elérhető megtakarítással). 

Kéntelenítés 

Ha vizes mosást alkalmazunk, kéntelenítésre nincs szükség. Ennek ellenére rengeteg kéntelenítési eljárás 

fejlődött ki (elsősorban az abszolút száraz – a szabványos követelményt messze meghaladó, speciális – 

végtermék előállítása céljából, amelyeknél a vizes mosás nem fizetődik ki). Ezek túlnyomó része vastartalmú 

szűrőközeget használ(a vasszulfid-tartalmú szűrőközeg egyszerűen, veszélytelenül regenerálható), de van cink-

oxidos, aktív szenes stb. eljárás is. 

Bár igen sok eljárás ismeretes, hazai alkalmazásra gyakorlatilag kétféle technológia ajánlható. Az eléjük 

alkalmazott vizes mosó nem befolyásolja a megoldást (mindkét esetben komplett, konténerbe szerelt finomító 

vásárolható), csak az üzemköltséget (a kéntelenítés költsége nulla, a szén-dioxid-mentesítésé minimális, 

gyakorlatilag csak a szárításnak van költsége). 

Biogáz-hasznosítási technológiák (hajtóanyag) 

A biogázt ma leggyakrabban gázmotorban (belsőégésű motor, Stirling-motor vagy gázturbina) égetik el, és a 

motorral elektromos áramot állítanak elő. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 200 kW-nál kisebb 

teljesítményű gázmotorok esetében a hatásfok 25% körüli, míg 600-1000 kW teljesítményű motort használva a 

hatásfok javul, közel 38%-ra. A biogáz gázmotorban való elégetése során azonban nem csak a termelt 

elektromos árammal kell számolnunk, hanem más „melléktermék” is keletkezik, mely nem más, mint a 

hulladékhő (gőz, illetve forró víz a hűtőrendszerből). Ha a megtermelt elektromos energiát és a keletkezett forró 

vizet hasznosítani tudjuk, a rendszer hatásfoka 80%-ra javul. A biogázzal épületeket, mezőgazdasági 

létesítményeket (üvegházak) közvetlen elégetéssel fűteni is lehet. Újabban a biogázt sikeresen alkalmazzák mint 

alternatív hajtóanyagot személyautókban, teherautókban, buszokban. A metánt hajtóanyagként használó 

járművek sokkal kisebb mértékben szennyezik környezetünket, mint a dízelolajjal vagy benzinnel működtetett 

járművek, ugyanis a metán elégetése során optimális esetben csak víz és szén-dioxid keletkezik, ugyanakkor a 

szén-monoxid, és a nitrogén-oxid emissziója (kibocsátása) is csökken. 
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3.4.6.1. ábra 

A biogázbázisú erőműbe kompresszor(1) szállítja a depóniagázt. Ha a felhasználó igényét meghaladja a 

szállítás, a felesleges gázt gázfáklyával égetik el. Ez természetesen energiavesztést jelent, de környezetvédelmi 

okok miatt (a CH4 mint ÜHG nem terheli a környezetet) és biztonsági célból (ne jöjjön létre ellenőrizhetetlen 

gázkeverék a létesítmény térségében) feltétlen szükséges. Az erőműbe(3) vezetett biogázzal gázmotorokat 

hajtanak, melyek generátorok meghajtásával végzik az áramtermelést. Az áram transzformátoron(4) keresztül 

jut be az országos hálózatba(5). 

Járművek hajtásához is felhasználható a biometán. Az ilyen célra használt gáz azonos minőségű a háztartásban 

használt földgázzal. A töltőállomáson ezt a gázt nagynyomású kompresszorral 250 bar nyomásra sűrítik, és így 

tankolják a járművek folyékonygáz-tartályába. A járművekben a gáztartályok hengeres vagy gömbölyű alakúak 

azért, hogy a konténerek falait egyenletes nyomás terhelje. A névleges nyomás általában 200 bar. 

5. Biohajtóanyagok előállítása és jellemzőik 

5.1. Bevezető 

A biomassza energetikai hasznosításának speciális területe a biohajtóanyagok előállítása és hasznosítása. Ez a 

technológia határterülete a biomassza-bázisú energetikának, de a teljes áttekintés, és a biohajtóanyagok 

előállítása közben keletkező melléktermékek (mint biomasszák) témáinkhoz kapcsolódó hasznosítása indokolja 

ennek a leckének az összeállítását. Benne ismertetjük a két fontos biohajtóanyag (biodízel, biobenzin) 

előállításának jellemző technológiáit, az előállított hajtóanyagok legfontosabb jellemzőit, és vizsgáljuk azt is, 

hogy a keletkező melléktermékek hol és milyen mértékben vonhatók be a biomassza-bázisú energiatermelésbe. 

5.2. A biohajtóanyagok energetikai jelentősége 

A biohajtóanyagok alkalmasak a fosszilis eredetű hajtóanyagok helyettesítésére vagy kiváltására. Alapvető 

különbség az, hogy használatukkor a rövid C-ciklus érvényesül, tehát fontos szerepük lehet a klímaváltozás 

kedvező befolyásolásában. Emellett előállításuk és használatuk: 

• Megoldást jelent a mezőgazdasági túltermelésre, 

• Új munkahelyeket teremt, 

• Nem erősíti az üvegházhatást, 

• Csökkenti az olaj függőséget→ Magyarország saját üzemanyagához juthat. 

Az EU direktíváinak hatására Magyarországon a hajtóanyagmixben a következő arányokkal számolhatunk. 
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3.5.2.1. ábra Forrás: Hancsók, 2007 

5.3. A folyékony biohajtóanyagok és előállításuk 

A hetvenes években az energiapiacon kőolajválság jelentkezett. Ez a válság főként azzal függött össze, hogy a 

kőolaj használatának gyorsulása aggodalmat okozott a kőolajtermelő államokban, ahol a gazdaság és a jólét a 

kőolajtermelésen alapul. Attól féltek, hogy kőolajtartalékuk gyorsuló csökkenésével elszegényedhetnek. Ezt az 

aggodalmat egyes gazdaságtudományi tanulmányok jórészt megalapozták. A tanulmányokból az is kiderült, 

hogy a kőolajtermékek árai nem tartottak lépést más alapanyagok árnövekedésével. Mindez arra késztette az 

olajkitermelőket, hogy együttes fellépéssel emeljék a kőolajtermékek árát. Így a kőolajtermékek árait többször is 

ugrásszerűen megemelték. 

A hirtelen áremelkedés komoly krízis kiindulópontja lett. A szegényebb, elmaradottabb országokat ez sokkal 

súlyosabban érintette, mert náluk nehezebb volt nemzetközi kereskedésre megfelelő árukat találni. Olyan 

országokban, amelyek az ipari fejlődés magasabb szintjén voltak, a váratlan és nagy üzemanyag-áremelkedés a 

haladás erős akadályává vált. 

A fosszilis üzemanyagokat helyettesítő alternatív üzemanyagok fejlesztését szolgáló kutatás tehát egyre 

sürgősebbé vált. A gazdasági érdekek mellett újabban a globális felmelegedés, a túlnépesedés, és a 

környezetvédelem problémái is fokozzák a biológiai eredetű, alternatív hajtóanyagok iránti igényt. 

A két fő gépjármű hajtóanyagfajta fejlesztése folyik. 

Az alifás monoalkoholok, a metanol, az etanol az oktánszámmal mért égési tulajdonságai miatt ideális az Otto-

motorok (szikragyújtású robbanómotorok) fosszilis üzemanyagának helyettesítésére. Ezek a hajtóanyagok a 

kompressziós gyújtású dízel-motorok üzemanyagaként csak az üzemanyag, vagy a motor alapos módosításával 

lenne alkalmas, mert az ilyen motorok üzemanyagának égési tulajdonságát jellemző cetánszámuk nagyon rossz. 

Ezért a nyolcvanas években széleskörű kísérleti és fejlesztési munka indult a biodízel hajtóanyag kifejlesztésére 

is. A növényi olajoknak a dízel-motorokban történő használatára már a motorizáció kezdetén volt példa. Rudolf 

Diesel, a róla elnevezett motor elismert feltalálója 1893-ban mutatta be először Augsburgban annak 

működtetését, és motorja hajtóanyagaként földimogyoró-olajat használt. 

A zsírok és növényi olajok a glicerin zsírsavakkal alkotott észterei. A növényi és állati eredetű zsiradékanyagok 

viszkozitása azonban túlságosan nagy a közvetlen felhasználáshoz. 

Növényi olajok, és zsírok alkoholízissel való átalakítása, amit átészterezésnek, vagy transzészterifikációnak is 

neveznek, ideális módszernek bizonyult a nagysűrűségű, viszkózus növényi olajok és állati zsiradékok folyási 

minőségének megjavítására, ami lényegesen elősegíti ezeknek az olajoknak a lassú égésű motorok 

üzemanyagaként való alkalmazhatóságát. 

A magas viszkozitás nem az egyetlen probléma a növényi olajok használatakor, mert az olajok kémiai stabilitása 

sokkal rosszabb, mint a fosszilis eredetű gázolaj dízel-üzemanyaggá finomított változatának stabilitása. Ennek 

oka a zsíranyagokat képző zsírsavakban igen gyakran előforduló telítetlen szén-szén kötések jelenléte. Ez 

kokszképződést eredményez a befecskendezőkön és egyes motoralkotórészeken, ami további üzemeltetési 

problémákhoz vezet. 

A folyékony biohajtóanyagokat mechanikai eljárásokkal, vagy mechanikai előkészítést követő kémiai 

eljárásokkal állítják elő. 

A mechanikai kezelésekkel a biomasszában levő anyagcsoportokat választjuk szét. Ilyen eljárás pl. a nagy 

nyomással végzett folyadékkinyerés. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kőolajválság&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Globális_felmelegedés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Túlnépesedés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Környezetvédelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oktánszám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cetánszám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Földimogyoró
http://hu.wikipedia.org/wiki/Viszkozitás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Belső_égésű_motor
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Az egyszerű kinyerés egy préselési eljárás. A cél olyan anyagok kinyerése a biomasszából, amelyek közvetlenül 

vagy további feldolgozást követően válnak energiahordozóvá. Ez a technológia alkalmazható olajos magok 

(repce, napraforgó) esetében növényi olaj kinyeréséhez, vagy cukorcirokból cukortartalmú préslé előállításához. 

A kisajtolt növényi olaj közvetlenül, speciális motor hajtóanyagaként vagy olajégőkkel elégetve hőtermeléshez 

is használható, de leginkább egy további kémiai átalakítást követően Pl. biodízel előállítására alkalmas. 

Biotechnológiai eljárásokról beszélhetünk, ha biológiai rendszereket alkalmaznak ipari folyamatok során. Ez 

jelentheti 

• mikroorganizmusok felhasználását, mikrobiológiai technológia) vagy 

• enzimkészítmények alkalmazását (enzimtechnológia). 

A biológiai rendszerek felhasználásának előnyei: 

• bonyolult kémiai reakciókat tudnak végrehajtani a szintetikus megoldásnál egyszerűbben; 

• enyhébb reakciókörülmények között mehet végbe a reakció. 

5.4. Erjesztés (alkohol előállítása, biobenzin vagy bioetanol) 

Erjesztéssel hagyományosan cukor- vagy keményítő tartalmú magokból állítanak elő alkoholt, ami fogyasztási 

cikk, vegyipari alapanyag és a biobenzin alapanyaga vagy benzinadalék lehet. 

Az alkoholgyártás legfontosabb alapanyagai jelenleg a keményítőtartalmú, illetve a cukortartalmú 

mezőgazdasági termékek. 

A szesz gyárilag történő előállításánál általában két részfolyamat különböztethető meg: 

a.) az alkoholt tartalmazó folyadék előállítása (erjesztés), 

b.) a szesz elkülönítése és tisztítása a folyadék többi alkotórészeitől (lepárlások). 

Az alkoholt tartalmazó folyadékot mindig cukor erjesztése által nyerik. A cukros oldat készítése azonban a 

feldolgozandó nyersanyagok szerint igen különböző. Ilyen nyersanyagok: 

a.) azok az anyagok, amelyek a cukrot mint szerves vegyületet készen tartalmazzák, (cukorrépa, csicsóka, cirok, 

mindenféle gyümölcsök, törköly, méz, továbbá a cukorgyártás hulladékanyagai, mint pl. a melasz, szirup stb.); 

b.) a keményítőt tartalmazó anyagok is fontos alkoholgyártási alapanyagok, de a keményítőt először maltóz-

cukorrá kell átalakítani. A keményítőt tartalmazó növényi anyagok mindenek előtt: a burgonya, a gabonafélék 

közül főleg a kukorica, rozs, melyekből nálunk legtöbb szeszt gyártanak. 

A keményítő forrása is a fotoszintézis, tehát a napenergia megkötésének biokémiai módja. 

A keményítő nem egyetlen, jól definiált összetételű molekulából álló vegyületet jelent, hanem főleg 

poliszacharidok keverékét. A keményítő a növényi sejtekben különböző alakú és felépítésű, fehér, szilárd 

szemcsék formájában rakódik le. Az azonos eredetű keményítőszemcsék mikroszkópi vizsgálattal jól 

felismerhetők és azonosíthatók, mert külső formájuk és felépítésük jellegzetes, a szemcsenagyság eloszlása is 

jellemző arra a növényre, amelyből származnak. 

A természetes keményítőszemcsék két különböző típusú keményítőből épülnek fel. Az egyik az amilóz, a másik 

az amilopektin. A természetes (még nem hidrolizált) keményítő hideg vízben nem oldódik 

A keményítő keletkezése és anyagmérlege: 

n·(6·CO2+5H2O)+h·ν→(C6H10O5)n+6n·O2 

n·(264 kg CO2+90 kg víz)+h·ν → n·(162 kg keményítő+192 kg O2) 

A keményítőből erjesztéssel közvetlenül nem állítható elő alkohol. Közvetlenül csak a hat szénatomú 

szénhidrátok, a cukrok erjednek, míg a nagyobb szénatomszámú szénhidrátoknak (keményítő, cellulóz) először 
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ilyenekké kell átalakulniuk, és csak azután erjednek. Tehát először hidrolízissel erjeszthető cukor előállítására 

van szükség. A hidrolízis két úton hajtható végre. 

• híg ásványi savakkal melegítve a keményítőt teljesen glükózzá lehet hidrolizálni, másrészt a hidrolizálás 

• enzimekkel is végrehajtható. Az enzimek az élő szervezetekben végbemenő kémiai reakciók fehérje típusú 

katalizátorai (biokatalizátorok). A természetes keményítő enzimes hidrolízise legfeljebb 70–80%-os 

kihozatallal hajtható végre, főként a szeszes erjesztés számára készítenek elsősorban maltóz tartalmú cukor-

cefréket. 

A keményítő hidrolizációja és anyagmérlege: 

(C6H10O5)n+n·H2O→n·C6H12O6 

n·162 kg keményítő+n·18 kg víz→n·180 kg cukor 

A hidrolízissel előállított cukor már erjeszthető. 

A nyers szesz az erjedéssel jön létre, elméletileg az alábbi folyamat során: 

 

3.5.4.1. ábra 

 

3.5.4.2. ábra 

A technológiából elméletileg kinyerhető alkohol-mennyiség: 

• a gabona keményítőtartalma 65%, 

• a legjobb etanol kinyerési hatékonyság 90%, 

• az etanol sűrűsége 0,789 kg/l. 

1 tonna gabonából: 421 l alkohol állítható elő. 
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A gyakorlatban elvárható eredmények. 

 

3.5.4.3. ábra Forrás: Farkas, L. 2004 

Motor hajtóanyagaként csak a nagy tisztaságú, víztelenített finomszesz alkalmazható, tehát az egyszerű 

eljárással előállított szesz még alkalmatlan ilyen célra. A nyersszesz előállítására a kisebb, helyi megoldású 

technológiák is alkalmasak A finomítókkal történő megállapodás esetén lehetőség nyílik a termelőknek a 

magasabb feldolgozottságú – így magasabb jövedelmezőséget biztosító – termékek előállítására. 

 

3.5.4.4. ábra 

A metanol hajtóanyagként történő felhasználása lehetséges eredeti formájában benzinbe keverve, illetve 

komponensként hajtóanyag-adalék formájában. Hajtóanyag-adalékként történő felhasználásának legelterjedtebb 

módja az (ETBE) etlil-tercier-butil-éter formában történő alkalmazás, amikor oktánszámjavítóként (a korábban 

használt igen környezetkárosító, ólomtartalmú ólom-tetra-etilén helyett) használják. Az ETBE 47%-ban 

tartalmaz biokomponenst. A tiszta metanol benzinbe történő bekeverése különféle térfogatszázalékokban 

történhet. A legelterjedtebb megoldások az E5, E10, E85 (5-10-85%-ban bioetanolt tartalmazó) benzin. 

Az ipariszesz-gyártásnak jelentős mennyiségben melléktermékei is vannak. Ezek között legfontosabb a 

szeszgyári moslék. Ez az alkoholtól elválasztott cefre mindazon biomassza-alkotórészeket tartalmazza, melyek a 

nyersanyagban vannak, kivéve azokat a szénhidrátokat, amelyek az erjedés folyamatában legnagyobb részben 

szesszé és egyéb anyagokká változtak át. Éppen ezért ez az anyag igen értékes állati takarmány lehet, melyet 

állathizlalás céljaira használnak fel. A feldolgozott nyersanyag minősége szerint változik a szeszgyári moslék 

összetétele és tápértéke. A szeszmoslék nagyon jó biogáz-termelési alapanyag is. 

5.5. A biodízel előállítása (technológia és műszaki megoldások) 

A biodízel elsősorban jármű hajtóanyag helyettesítésére, vagy pótlására szolgál, de jól használható stabil 

dízelmotorok üzemeltetésére is amelyeket például villamos hálózattól távoli önálló áram-telepeken alkalmaznak, 

de biodízel használható egyéni központi fűtésre is. Sokféle alapanyagból készíthető. Biodízelnek a biomasszából 

előállított dízel-hajtóanyagot nevezzük, ami telítetlen zsírsavakból előállított metil észter. Alapanyagai lehetnek 

a növényi olajok, állati zsiradékok és használt sütőolajok. És így az ismert biodízel fajtái 

• RME – repce-metil-észter 

• FAME – zsírsav-metil-észter (alapanyag: nyálkátlanított növényi olaj és használt sütőzsiradék) 

• SFME – napraforgó-metil-észter 

• PME – pálma-metil-észter 



 Energiatermelés biomasszából  

 133  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• SME – szója-metil-észter 

• AME – 100% használt sütőolaj (sütőzsiradék) 

Tágabb értelemben bármely növényi olaj lehet energiahordozó, hiszen a dízelmotorok üzemeltetéséhez 

elterjedésük kezdetén eredeti állapotú növényi olajokat használtak. Ez nem meglepő, mert a Diesel-motor 

eredetileg szabadalmaztatott hajtóanyaga a mogyoróolaj volt (ekkor még nem ismerték a gázolajat). 

Magyarország agroökológiai adottságait figyelembe véve a legfontosabb termesztett alapanyag a napraforgó, 

illetve a repce olajos magja lehet. Külföldön már évtizedek óta alkalmazzák a biodízelt hajtóanyagként, így az 

előállítás és a felhasználás gyakorlata kialakult. 

 

3.5.5.1. ábra 

A biodízel előállításának első fázisa a növényolaj-préselés (vagy használt sütőolaj szűrés). Az így nyert olajok 

nyers formában történő felhasználása - azok triglicerid tartalma miatt - számos motortechnikai és tárolási 

problémát okozhat, ezért kémiai átalakítással (átészterezéssel), állítják elő a kereskedelmi forgalomban 

megjelenő biohajtóanyagot, a biodízelt. 

 

3.5.5.2. ábra 
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Az észterező több egységből álló, növényolaj metil-észtert (MÉ) előállító komplett technológia. A berendezés 

képes a különböző növényolajok folyamatos észterezésére. Az észterezési technológia az következő fő 

munkafolyamatokból áll (egy FVM MI leírás szerint): 

Észterezés 

Ennek során a növényi olajok katalizátor jelenlétében reakcióba lépnek az észterező-reaktorba bevezetett 

metanollal, és növényolaj metil-észter (MÉ) keletkezik. Az észterezés két fokozatban zajlik két észterező a 

rektorban. 

A nyers növényolaj az olajtárolóból a reakció-hőmérsékletre való melegítés (többszörös hőcsere) után az első 

észterezőbe kerül. Itt az olaj mintegy 70%-a átésztereződik, majd egy leválasztó-tartályba kerül. A tartály felső 

részéről elvett észterolaj keverék ismételt hőcsere után jut a második észterező reaktorba. Itt az észterezés 96-

98%-ban végbemegy. A két leválasztó-tartály aljáról a glicerinfázis elvezetésre kerül. A metil-észter a második 

leválasztótartályból a metanol-leválasztóba jut. 

Metanol leválasztása 

Az észterezés alkoholtöbblettel történik, ezért a felesleges alkoholt el kell távolítani és vissza kell nyerni. Ez a 

folyamat a deszorpciós toronyban történik, ahol ellenáramú, szárított, előmelegített levegő segítségével a metil-

észterből a felesleges alkohol eltávozik, majd a kondenzációs egységben lecsapódik, és visszakerül a katalizátor-

előkészítőbe. A metanol eltávolítása után, mivel annak emulgeáló hatása megszűnik, az anyagban még meglévő 

glicerin ismételten leválasztásra kerül. 

Finalizáció 

Az előzőekben leírt eljárással készült MÉ még tartalmaz alkáli elemeket (a katalizátormaradék), valamint 

szappanokat is. A finalizálóban ezek eltávolítása, illetve feloldása, oldható formává való átalakítása történik. 

Illékony anyagok eltávolítása 

A vegyszerek maradékai, az esetlegesen előforduló víz egy deszorpciós toronyban előmelegített levegő 

segítségével távozik el a metil-észterből. 

Tisztítás, szűrés 

A végtermék centrifugálásra, majd mikroszűrésre kerül, így az anyagból az 5 mikronnál nagyobb részecskék 

eltávoznak. A szűrés után a kész metil-észter a napi tárolóba kerül, ahonnan egy napos pihentetés után 

használható fel. Itt meleg levegő segítségével az alkoholt kiűzik az észterből, és kondenzálják, majd 

visszajuttatják az előkészítő fázisba. 

A biodízel előállításának felfutása lehetőséget biztosíthat a termelőknek a repce és a napraforgó értékesítésére, 

illetve észterező gyárakkal történő megállapodás függvényében kisebb olajpréselő üzemek létrehozásával 

magasabb feldolgozottságú (így magasabb jövedelmezőséget jelentő) termékek előállítására. 

A biodízel felhasználható tiszta formában, illetve a gázolajhoz keverve. Tiszta- vagy magas biodízel-tartalmú 

üzemanyag felhasználása esetén a káros lerakódások elkerülése és az észterek kémiai tulajdonságai miatt (pl. 

gumitömítéseket oldják) a motorok és az üzemanyag-ellátó rendszer kismértékű átalakítását, az adagolók 

újraszabályozását igényelheti. Egyes korszerűbb gépjárművek átalakítás nélkül is képesek közvetlenül 

felhasználni a magas biodízel-tartalmú üzemanyagokat (FAME). A tiszta, vagy magas biodízel-tartalmú 

üzemanyag felhasználása előtt mindenképpen indokolt meggyőződni arról, hogy a gépjármű (vagy stabil üzemű 

motor) alkalmas-e a felhasználására A motor élettartamának megőrzése céljából kizárólag szabványos, minőségi 

garanciával rendelkező, ellenőrzött forrásból származó biodízelt szabad felhasználni. 

A biodízel felhasználásával csökkenthető a CO2-többlet emisszió, csökken a kipufogógáz CO és SO2 tartalma, 

kis mértékben nő a NOx mennyisége. 

A biodízel-gyártás energiamérlege 

A biodízel előállítása (mint az egyéb biohajtóanyagoké is) energiaigényes folyamat. Az előállításhoz felhasznált 

energia mennyisége jelentősen meghaladja a fosszilis hajtóanyagok előállításának energiaigényét. További 

probléma az, hogy a biohajtóanyagok előállításához jelentős mennyiségben használnak fel fosszilis 
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energiahordozókat is. Ezért minden esetben vizsgálni kell az energiamérleget. Az energiamérleg az egységnyi 

mennyiségű hajtóanyag előállításához a technológiába bevitt (Einp.) és a hajtóanyagból kinyerhető (Eoutp.) 

energia összevetésével határozható meg. 

Az energetikai hatásfok η = (Eoutp. – Einp.) / Eoutp.), illetve 

az energetikai többszörös: t = Eoutp./ Einp. 

Biodízel esetében t = 1,05-1,5 között változik, tehát a biodízel alkalmazásának jelenleg elsősorban 

környezetvédelmi, és nem energetikai előnye van. A jelenleg alkalmazott technológiák esetében a biodízel 

használata a fogyasztónál csak akkor gazdaságos, ha nem terheli (a fosszilis eredetű hajtóanyagokra érvényben 

levő) jövedéki adó (amely egyébként jelentős állami bevételi forrás). 

A biodízel és a bioetanol (alkoholként) jövedéki termék, ezért előállítása, forgalmazása, bekeverése és birtoklása 

kizárólag a mindenkor hatályos jövedéki szabályok betartásával történhet! 

5.6. A biohajtóanyag-előállítás melléktermékeinek energetikai 
célú hasznosítása 

A biohajtóanyagok előállítása szoros kapcsolatban van, és még inkább lesz a hulladékhasznosítással is. 

Új, és nagyon fontos fejlesztési terület az erőművek CO2-emissziójának kivonásával és hulladékhőjének 

hasznosításával kapcsolatos biomassza-termesztés és a biodízelgyártás. 

Az erőművek füstgázával jelentős mennyiségű CO2 kerül a levegőbe. (t/TJ) 

Tüzelőolaj 78 

Földgáz 52 

Koksz 104 

(Biomassza 0 ) 

Ennek a visszatartásával a légkör tehermentesíthető lenne. A leválasztott CO2 jelenleg alkalmazott visszatartása 

a leválasztást követően a földalatti tárolókba sajtolás. Ez az eljárás energiaigényes. Napjainkban – abból 

kiindulva, hogy az erőművek működése közben CO2 tartható vissza, és a hulladékhő hasznosítására is lehetőség 

nyílna – az algatechnológia folyik. 

A biotechnológia régóta kísérletezik a növények egy speciális csoportjával, a zöldalgákkal, mivel ezek nevelése 

ipari körülmények között, a mezőgazdasági növényekénél jelentősen nagyobb hatékonysággal végezhető. 

A zöldalga-biomassza egy speciális felhasználása a biodízel előállítása. Egyes zöldalgák rendelkeznek azzal a 

tulajdonsággal, hogy (ha megfelelő körülmények között termesztjük őket) képesek olajokat felhalmozni 

magukban. Ez az olajmennyiség jelentős lehet (a szárazanyag tartalom 5-30%-a) és hasonlóan más növényi 

olajokhoz, átészterezhető, azaz biodízel állítható elő belőle. 

Magyarországon a BAY-BIO Biotechnológiai Intézet projektjének célja a zöldalga alapú biodízelgyártás 

megoldása félüzemi szinten és a módszer gazdaságosságának igazolása hazai körülmények között, azzal a 

feltétellel, hogy az algák számára fontos szén-dioxidot ipari műveletek során keletkező füstgázokból, 

melléktermékekből állítják elő, valamint az algák számára szükséges hőmennyiséget szintén az ipari folyamatok 

hulladékhőjéből biztosítják (szenes erőmű). 

A projekt további feladatának tekintik egyéb, nem biodízel-termelésre alkalmas algák fermentációjának 

megoldását és termékfejlesztését is, valamint a használt termálvizek integrálását algabiomassza-termelő 

technológiákba. 

A már ismert biobenzin- és biodízelgyártás technológiáiból is származnak melléktermékek, melyek hasznosítása 

szintén fontos feladat. 

Mindkét esetben a legfontosabb az, hogy a technológiák teljes folyamatában kell a hulladékok/melléktermékek 

hasznosításával foglalkozni, mert a folyamatok gazdaságossága sok esetben csak így biztosítható. 
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3.5.6.1. ábra 
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C. függelék - Fogalomtár (Glossary) a 
modulhoz 

Acetogén baktériumok: A biogázképződés második szakaszának ecetsavképző fázisában ezek az ecetsavképző 

(acetogén) baktériumok a fermentatív szakasz hidrogénben gazdag vegyületeit ecetsavvá és hidrogénné 

alakítják. 

Alkohol: Az erjedéssel létrejövő nyers szesz, amit az erjesztés után lepárlással nyernek ki. Az alkohol 

cukrokból állítható elő. Legfontosabb alkoholok a metanol és az etanol, amit különböző arányokban lehet 

benzin-adalékként alkalmazni. 

Alkoholízis: Alkohollal történő átalakítás. Polialkohollal (pl. glicerinnel) történő reagáltatás katalizátor 

jelenlétében, magas hőfokon. Olajok kémiai átalakításánál alkalmazott eljárás. 

Alternáló mozgás: Váltakozó irányú mozgás annak érdekében, hogy az égetni kívánt anyag a tűztér irányába 

haladjon, és ne tapadjon le a faaprítékos hőközpontban. 

Amilóz, amilópektin: A természetes keményítő tartalmú anyagok két különböző formája. 

Anabiotikus (latens) állapot: A kedvezőtlen életfeltételek közé kerülő mikroorganizmusok vagy elpusztulnak, 

vagy biológiai aktivitásukat megszűntetik úgy hogy anyagcsere-folyamataikat lecsökkentik, befejezik. Pl. a 

spórás baktériumok spórát, vastag falú kitartóképletet képeznek, ami megvédi őket a kiszáradástól, hidegtől, 

melegtől stb. A latens állapot addig tart, amíg újra ki nem alakul az élettevékenységükhöz szükséges létfeltétel, 

amikor is újra folytathatják anyagcseréjüket. 

Baktériumok asszociációja: A baktériumok különböző csoportjainak egymást követő sora, egymásra-épülő 

rendje egy adott biokémiai folyamatban (pl. a biogázképződésnél). Az egyik mikrobacsoport által előállított 

anyag a másik létfeltételeit teremti meg. Szennyezőanyagok lebontásának ilyen lépésről lépésre történő 

folyamatát kometabolizmusnak nevezzük. 

Biodízel: A biomasszából előállított dízel-hajtóanyag, ami telítetlen zsírsavakból előállított metil észter. 

Alapanyagai lehetnek növényi olajok, állati zsiradékok és használt sütőolajok. 

Biohajtóanyagok, bioüzemanyagok: Növényi vagy állati biomasszából előállított anyagok. Lehetnek szilárd, 

vagy cseppfolyós (bioetanol, biodízel) és gáznemű (biogáz). 

Biogáztermelés: Szerves anyagokból előállított gáznemű bioüzemanyag előállítása. 

Betápláló csiga: A pellettüzelő kiskazán tüzelőanyagát a pellettárolóból az égetőtérbe továbbító szerkezet. 

Ellentétes menetemelkedésű szakaszokból áll, ezért az éghető anyagot feltolja az égetőtérbe. 

Biometán: A biogáz tisztított változata. A földgázzal lényegében azonos tulajdonságú (pontosabban: valamivel 

magasabb fűtőértékű). Kénhidrogént egyáltalán nem tartalmazhat. 

Biotrágya: A biogáz-előállítás során a biogáz-képződés után visszamaradó szerves trágya, amit az állati 

trágyákhoz hasonlóan lehet felhasználni. 

Cefre: szeszgyári moslék, azaz az alkoholtól elválasztott biomassza-alkotórészek, kivéve azokat a 

szénhidrátokat, amelyek az erjedés folyamatában legnagyobb részben szesszé és egyéb anyagokká változtak át. 

Cetánszám: Az öngyulladás empirikus mértéke. A cetánazn-hexadekán, azaz a 16 szénatomos normál-paraffin 

neve. A cetán öngyulladási tulajdonságai a legkedvezőbbek, ez jelenti a skála 100-as értékét, míg a 

zéruspontnak a csekély öngyulladási hajlamúalfa-metil-naftalintválasztották. A cetánszám tehát azt mutatja 

meg, hogy az adott dízelolaj öngyulladó-képessége hány százalékcetán–alfa-metil-naftalinelegy öngyulladó-

képességének felel meg, szabványos vizsgálati körülmények mellett. A közvetlen lepárlással kapott gázolaj 

cetánszáma (kb. 50-60) megfelel az elvárásoknak. 

Ciklon: Porleválasztó, levegőtisztaság védelmi berendezés. 
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C/N arány: A szerves anyagok lebomlásánál a szén és a nitrogén mennyisége, illetve egymáshoz viszonyított 

aránya, ami megszabja a lebomlás sebességét, mértékét. A kevés mennyiségű nitrogén akadályozza a 

szénvegyületek degradációját, de nitrogéntartalmú anyagok hozzáadásával javul a lebomlás sebessége. 

Co-fiering erőmű: lásd kogenerációs erőmű 

Csúcserőmű: Viszonylag rövid időszakokban, a fogyasztói igények csúcsértékeinek jelentkezésekor, vagy 

rendszerhiányok esetében működtetett erőmű. Ilyen célra a gázturbinás erőművek a legalkalmasabbak. 

Depóniagáz: A kommunális hulladékok lerakása során az anaerob (levegőtlen) körülmények kialakulását 

követően keletkező biogáz elnevezése. 

Együttégetéses erőmű: 201. Különböző energiatartalmú anyagok eredményesebb felhasználása, vagy az 

anyagkihasználás bővítése miatt kialakított erőmű. A hagyományos biomassza mellett egyúttal másféle 

anyagokat is hasznosító, vagy kombinált módon fosszilis energiahordozókat is együttesen felhasználó erőmű. A 

gyakorlatban leginkább a szén- és a biomassza együttégetése történik. 

Elgázosodás: A biomassza égetése közben kialakuló folyamat. A tűzgyújtás után már 135 °C-nál megindul a 

szerves anyagok bomlása. Ekkor éghető gázok, szerves anyagok gőzei és vízgőz keletkezik. Az égést a primer 

levegő táplálja. 

Emisszió: Jelentése kibocsátás, kilépés. A környezetvédelemben a kibocsátott ipari szennyezőanyagok 

mennyiségét jelenti. 

Endoenzimek: Lásd exoenzimek címszó alatt. 

Erjesztés: Cukor- vagy keményítő tartalmú magvakból alkohol előállítása. 

Exoenzimek: A baktérium sejtjein kívül keletkező, vagy kívülre kiválasztott enzimek, a szerves 

molekulaláncok szétbontása és elválasztása céljából. A sejten belüli enzimek pedig az endoenzimek 

Éklétrás bolygató: A faaprítékos hőközpontban található, létrás rendszerű, mozgó szerkezet, ami az éghető 

anyag továbbítását végzi. 

Észterezés: Ennek során a növényi olajok katalizátor jelenlétében reakcióba lépnek az észterező reaktorba 

bevezetett metanollal, és növényolaj metil-észter (MÉ) keletkezik 

Fermentáció: Mikroorganizmusok felhasználásával végrehajtott, általában ipari célú folyamat: erjesztés, 

leggyakrabban levegőtlen körülmények között. A fermentálás (fermentáció), más néven erjesztés olyan kémiai 

folyamat, amelyben valamilyen szerves anyagot egy enzim hatásának teszünk ki. 

Hőbomlás (vagy pirolízis): A biomasszák megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény vagy 

oxigénmentes közegben – esetleg inert gáz (pl. nitrogén) bevezetése közben –, szabályozott körülmények között 

bekövetkező kémiai lebontása. Légszennyező hatása jelentősen kisebb, mint a hulladékégetésé. 

Jó minőségű füstgáz: Levegővel megfelelően ellátott égetőtérben végbemenő égés végterméke. 

Kémhatás: Az ún. savbázis skálán elfoglalt hely, aminek értéke pH = 0-14 lehet. A semleges középérték a pH = 

7, ami a legtöbb élőlénynek, így a mikroorganizmusok többségének is ideális, optimális életfeltételeket jelent. A 

0-7 pH értékek a savas, a 7-14 pH érték pedig a bázikus irány. 

Kéntelenítés: A biogáz-előállítás során a képződő gáz kén-(S)-tartalmának a csökkentése vagy megszüntetése. 

Kigázosodás: A tüzelőberendezésbe bejuttatott hideg és nedves tüzelőanyag a rostély elején szétterül, és a 

tűztérből származó sugárzó hő hatására először szárad (vízgőz lép ki az anyagból), majd felmelegedve 

elkezdődik a kigázosodás. 

Kiserőmű: 1–10 MWe teljesítményű erőmű. Célszerűen ott létesíthetők, ahol a biomassza valamilyen okból 

folyamatosan és ellátás-biztosan rendelkezésre áll, és a keletkező hulladékhő (kb. az összes energia 70%-a) 

hasznosítási lehetősége is nagyrészt adott. 
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Kogenerációs erőmű: Gőzbázisú vagy gázbázisú erőmű lehet. A gőzbázisúban folyamatosan gőzt állítanak elő 

és azt hasznosítják, szükség szerint. A gázbázisú erőműben gázmotorokkal villamos energiát állítanak elő és azt 

hasznosítják tovább igény szerint. 

Kondenzáltatott gőz: A forró gőz lehűtése és ismét folyékony, cseppfolyós állapotúvá válása. A kondenzálás 

közben egyúttal hőcserélés is történik, azaz a gőz hőjének a hasznosítása pl. fűtésre. 

Lambdaszonda: A füstgázminőséget, azaz a füstgáz oxigén-tartalmát ellenőrző szerkezet. 

Metanogén baktériumok: A biogázképződés metánképző fázisában a metanogén baktériumok az ecetsav és 

hidrogén reakcióba hozásával metánt és szén-dioxidot (CO2-t) állítanak elő. 

Mezofil mikroorganizmusok: Hőmérsékleti tartományuk, illetve a szaporodásukhoz, élettevékenységükhöz 

szükséges hőmérséklet 30 – 40 °C között van. 

Mélyvölgyi igény: Az áramfelhasználás szükségességéhez kapcsolódó kifejezés. Az áram iránti legkisebb 

igényt jelenti. Ez az igény napszaktól és évjárattól is függhet. 

Oktánszám: Kompressziótűrés, a benzinnyomástűrésére, illetve öngyulladására vonatkozó mérőszám. Az 

előírtnál kisebb oktánszámú benzin a motor kopogását (detonációs égésfolyamat kialakulást) idézi elő, - azaz 

még mielőtt a gyújtógyertya szikrát adna, már a sűrítési ütembenberobban az üzemanyag-levegő keverék, ami 

károsíthatja a motor szerkezeti elemeit. Az oktánszám adalékanyagokkal például a – környezetszennyező hatása 

miatt – már nem használtólom-tetraetillel, vagy bio-etanol hozzáadásával növelhető. 

Oxidáció: Az anyagoknak az oxigénnel való egyesülése, ami az égés során, de anaerob, levegőtlen 

körülmények között kémiai úton is bekövetkezhet. 

Parciális égés: Részleges, nem tökéletesen végbement égés, aminek oka, hogy nem áll rendelkezésre az égetést 

tápláló oxigén megfelelő mennyisége. 

Pirolízis: lásd hőbomlás 

Primer levegő: A ventillátor által szállított, az égetőserleg peremén levő furatokon keresztül bejutó levegő, ami 

elsődlegesen találkozik az égetett anyagokkal. 

Pszichrofil baktériumok: Alacsonyabb hőmérsékletet igénylő és ott aktív baktériumok. Ezek 

hőmérsékletigénye 25 °C alatti. Jellemzően a biogáz-előállításnál már +5°C felett életműködésre képesek. 

Schwel–Brenn-eljárás: a pirolízis és az azt követő nagy hőmérsékletű égetés kombinációja. 

Szimbiózis: Hasznos együttélés. Az az állapot, amikor két vagy több élőlény kölcsönös előnyök alapján 

együttműködik. Pl. a pillangósokkal szimbiózisban, azok gyökérgümőiben élő Rhizobium baktériumok a 

biológiai nitrogén-kötés segítségével a növényt nitrogénnel látják el, cserébe pedig a növény által előállított 

szénforrásokat kapnak. A biogáz képződés során az acetogén-baktériumok és a metánképzők között alakulhat ki 

ilyen hasznos együttélés. 

Termofil baktériumok: Zárt, megfelelően kialakított tartályokban, 50 – 65 °C hőmérsékleten működő, illetve 

ott a legproduktívabb gázképző mikrobák. 

Viszkozitás: Más elnevezéssel a belső súrlódás egy gáz vagy folyadék (fluidum) belső ellenállásának mértéke a 

csúsztató feszültséggel szemben. Aviszkozitása folyadékok folyással szembeni ellenállása, ami a hőmérséklet 

függvényében is változhat. 
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4. fejezet - Feladatok, gyakorlatok, 
tanulmányok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

2. Gyakorlatok 

Gyakorlatok 

3. Tanulmányok 

Biogáz 

Digestate talajenzimek 

Energiafű 

Fűtés 

Nyírbátori biogázüzem 

Pelletáló 

melleklet/feladatok.pdf
melleklet/gyakorlat.pdf
melleklet/Tanulmany_Biogaz.pdf
melleklet/Tanulmany_Digestate_talajenzimek.pdf
melleklet/Tanulmany_Energiafu_biomassza.pdf
melleklet/Tanulmany_futes.pdf
melleklet/Tanulmany_Nyirbatori_biogaz_uzem.pdf
melleklet/Tanulmany_Pelletalo.pdf

