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1. fejezet - Fogalomtár
Biomassza
A biomassza főként C-, H- és O-tartalmú szerves anyag. Viszonylag kevés ásványi és energetikai hasznosítás
szempontjából káros anyagot tartalmaz, ezért alkalmas a fosszilis energiahordozók helyettesítésére.
Energiaerdő
Erdőgazdálkodási művelési ágba tartozó, de speciális céllal létesített és üzemeltetett erdő. Hagyományos erdők
átminősítésével, illetve energiafa-termesztés céljára történő telepítéssel jön létre. Az energiaerdőre érvényesek
az erdőtörvény előírásai, de üzemtervezéskor, a legnagyobb dendromassza-hozamok elérése céljából a gyorsan
növő, sarjaztatható fafajokat kell előnyben részesíteni. A vágás érettségi kort a termesztési ciklus és a
dendromassza-növedék kulminációjának függvényében állapítják meg. Az erdőművelés és a fakitermelés a
hagyományos erdészeti technológiákkal és technikákkal történik. Az energiaerdőben csak energiafa (tűzifa,
faapríték) termelése folyik, a tervezett vágás érettségi kor maximum 20-25 év lehet (Rédei et. al., 2009).
Energetikai faültetvény
A mezőgazdasági ültetvény -gazdálkodási művelési ágba sorolandó, dendromassza (energiafa) előállítására
létesített faültetvény. Az energetikai faültetvényekre nem érvényesek az erdőtörvény előírásai. Sík- vagy
dombvidéken, jó termőhelyeken, nagyüzemi körülmények mellett telepítik. Az üzemmódot illetően két
változatát különböztetjük meg:
Újratelepítéses üzemmód: teljes talaj-előkészítéssel, nagy dendromassza-hozamot biztosító fafajok
alkalmazásával 5-8 ezer db/ha tőszám ültetése; 8-15 éves vágásfordulóval a termőhelyi adottságok, a fafaj,
valamint az alkalmazott termesztés-technológia függvényében átlagosan 8-15 t/ha/év élőnedves hozam érhető
el. A hosszabb vágásforduló miatt általában kevésbé rentábilis üzemmód.
Sarjaztatásos üzemmód: az ültetvényt nagy tőszámmal (8-15 ezer db/ha) telepítik jól sarjadzó fafajokkal; az első
tarvágás időpontja a kitermelési és begyűjtési módtól függően 3-5 év, majd ugyanilyen ciklusokkal a
sarjültetvény ismét vágható; 4-5 vágásforduló tervezhető. Általában rentábilis, hátránya viszont, hogy a
sarjaztatások során a törzsszám alig szabályozható. (Rédei et. al., 2009).
Apríték
1 m3 hasábfa fajlagos felülete 100-300 m2/m3, az aprítéké 20000-30000 m2/m3 (hőtechnikailag kívánatosabb).
Biobrikett
Elsősorban lignocellulózok tömörítvénye, víztartalma 8-14%, 20-100 cm2 keresztszelvényű.
Pellet
A biobrikett speciális változata 5-10 mm átmérőjű, 10-25 mm hosszúságú. Könnyebben adagolható és jobb az
égéstechnikai hatásfoka, mint a brikettnek (Csiha et. al.).
Biogáz
A biogáz szerves anyagok mikroorganizmusok által anaerob körülmények között történő lebontása során
képződő termék.
Komposzt
A komposzt stabilizált szerves anyag, ásványi anyagok és mikrobiális termékek összessége.
Földszerű anyag, nedvességtartalma nagyjából 40-50%, humuszképző szerves anyag és növényi tápanyag.
Pirolízis
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Fogalomtár

A hőbontás (pirolízis) a szerves anyagú hulladék megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény
vagy oxigénmentes közegben szabályozott körülmények között bekövetkező kémiai lebontása.
Elgázosítás
Az elgázosítás a biomassza közvetlen elgázosítása oxigénnel, vagy vízgőzzel.
Üzemanyag
Az üzemanyag a belsőégésű motorok működéséhez szükséges hajtó-, kenő- és hűtőanyagokat üzemanyagoknak
nevezzük.
Motorhajtóanyag
A motorhajtóanyagok folyékony vagy gáz halmazállapotú szénhidrogének.
motorhajtóanyagokat elsősorban kőolaj lepárlásával állítják elő (motorbenzin, gázolaj).

A

hagyományos

Hulladékgazdálkodás
A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését,
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő
berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő
vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.
Hulladék
Emberi tevékenységből eredő anyag/energia, amit sem felhasználni sem értékesíteni nem tudunk, vagy nem
kívánunk.
Hulladék az az anyag (elhasználódott termék, maradvány, leválasztott szennyezőanyag, szennyezett kitermelt
föld), amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége folyamán keletkezik, és amelyet az adott műszaki,
gazdasági, társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, ill. nem kíván,
és ezért keletkezéséről – a környezet szennyezésének megelőzése érdekében – gondoskodni kell
(Környezet- és Természetvédelmi Lexikon)
Jogi megfogalmazás: hulladék: bármely, a Hulladékgazdálkodási törvény 1. számú melléklet szerinti kategóriák
valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni
köteles.
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2. fejezet - Bevezetés
Magyarországon a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a Hulladékgazdálkodási
tervek (országos, területi, települési, egyedi) adják meg a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek kereteit.
A szelektív hulladékgyűjtés, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítása több éve folyik
Magyarországon. A hulladékártalmatlanítás területén a lerakás dominál.
Az elkövetkező időszakban keletkező hulladék mennyiségében a gazdasági visszaesés következtében 2009-től
csökkenés, majd 2011-től kismértékű emelkedés várható.
Az egyes frakciókon belül eltérő növekedési ütemek valószínűsíthetőek: szerves hulladékok mennyisége közel
állandó marad, a papír, műanyag, fém összesített aránya
nagyjából a teljes mennyiség változását követi. A teljes mennyiség valamivel több, mint 60%-a lakossági
forrásból származik.
Cél, a lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának csökkentése (1016-ra ne haladja meg a
820 ezer tonnát, ennek eléréséhez 2014-re 950 ezer tonna rakható le).
A hulladékok többféle módon csoportosíthatók
Termelési
• Eselékek (forgácsok, darabok)
• Melléktermékek
• Mezőgazdasági növénytermesztés, állattenyésztés, stb.
• Ipari melléktermékek
• Energiatermelés
• Stb.
• Járulékos hulladékok (eszközök, segédanyagok,..)
Logisztikai (szállítással-tárolással összefüggő)
Felhasználással összefüggő
• Kopási-bomlási termékek (kommunális hulladék, fáradt olaj, ..)
• Emisszió (salak, füstgáz, por,..)
• Maradványok, amortizációs hulladékok (építőanyag, bútor, …)
Egy másik csoportosítási lehetőség (korábbi csoportosítási kategóriák) a következő:

2.1. táblázat - A hulladékok egy régebbi csoportosítási lehetősége
Halmazállapot

Szilárd

Folyékony

Iszapszerű

Gáznemű

Háztartási és utcai hulladék,
szemét

Települési
folyékony
hulladék,

Kommunális
szennyvíziszap

Lakóházi
fűtések
füstje

Eredet szerint
Települési

Kommunális Szippantott iszap
szennyvíz
Termelési

Ipari melléktermékek és

Ipari
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Ipari

Ipari füstök

Bevezetés

Halmazállapot

Szilárd

Folyékony

Iszapszerű

Gáznemű

Eredet szerint
hulladékok

Veszélyes

szennyvizek, szennyvíziszapok

Állati eredetű hulladékok

Olajok,

Almos trágya

Hígtrágya

Különféle ipari törmelékek,
salakok, porok

Savak, lúgok
oldatok,
festékek,
trafóolaj

Galvániszapok

és gázok

Vegyipari,
petrolkémiai
gázok és
füstök

Hulladékok jelenlegi csoportosítási módjai:
• Hulladékgazdálkodási törvény szerint
• Veszélyes
• Nem veszélyes
• Inert
• Egy praktikus csoportosítás az Országos Hulladékgazdálkodási Terv alapján
• Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem-veszélyes
• Ipari és egyéb gazdálkodói nem-veszélyes
• Települési szilárd
• Települési folyékony (szennyvíziszap nélkül)
• Települési szennyvíz-iszap
• Veszélyes
A mezőgazdasági hulladékokat gyakorlatilag a biomassza kategóriába lehet sorolni (természetes eredetű szerves
anyagok)
Csoportosításuk a következőképpen történhet:

2.2. táblázat - A biomasszák csoportosítása
Elsődleges biomassza

Másodlagos biomassza

Harmadlagos biomassza

Mezőgazdasági melléktermékek

Állattenyésztés melléktermékei

Élelmiszeripari mellék-termékek

Kerti zöldhulladékok

Állati eredetű hulladékok

Ipari szennyvizek, szennyvíziszapok

Közterületi zöldhulladékok

Trágya, hígtrágya

Szilárd szerves hulladékok

Konyhai zöldhulladékok

Veszélyes szerves hulladékok

Erdészeti, faipari mellék-termékek
és hulladékok

Papírhulladékok

Hasznosításuk a következő módokon lehetséges

2.1. ábra - A mezőgazdasági biomasszák hasznosításának lehetőségei
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3. fejezet - Komposztálás
A komposzt stabilizált szerves anyag, ásványi anyagok és mikrobiális termékek összessége.
Földszerű anyag, nedvességtartalma nagyjából 40-50%, humuszképző szerves anyag és növényi tápanyag.

3.1. A komposztálás alapanyagai
A komposztálás alapanyagai lehetnek mezőgazdasági növényi hulladékok, állati telepek trágyái,
szennyvíziszapok, kommunális hulladékok, élelmiszeripari hulladékok, állati és növényi hulladékokat
feldolgozó ipar melléktermékei, fa-, cellulóz-, papíripari hulladékok, textilgyártás hulladékai, bőripar, ragasztó
és zselatin gyárak hulladékai.
A komposztálható anyagok halmazállapot szerint lehetnek: szilárd, vagy iszapszerű hulladékok.
Veszélyességi fok szerint megkülönböztethetünk toxikus anyagokat tartalmazó és toxikus anyagokat nem
tartalmazó hulladékokat.

3.2. A komposztálás története
A komposztálás az ember legősibb hulladék újrahasznosító eljárása (Már I. e. 2350-ban Akkád –
Mezopotámiában is alkalmazták).
Már 4000 éve Kínában törvény született, mely előírta a hulladék alkalmazását a talaj termékenység
fenntartásában.
2000 éve Columella, római író, politikus mezőgazdasági tankönyvében „receptet” adott meg a jó komposzt
elkészítéséhez.
A X-XI. században már részletesen ismereték a komposzt készítés technikáját.
A XIII. században angol apátságok szabályzatban írták elő a kötelező komposztálást.
Hollandiában, az 1500-as években élénk trágyakereskedelem alakult ki.
Az 1850-es években a műtrágyák használata miatt a komposzt visszaszorult.
1856-ban Erelyn vizsgálatokkal alátámasztja, hogy többféle alapanyagból a komposzt jobb minőségű lesz.
A komposztálás módszerét végül több kutató együtt dolgozta ki:
Howard (1931-1940) kidolgozta az Indore módszert, melynek lényege, hogy az állati, növény anyagokat
váltogatva, rétegesen rakják halomba, forgatják, a nedvességét szennyvízzel pótolják.
Roolale (1942) továbbfejleszti a módszert, ő már kőzetpor adagolását javasolt a keverékhez, valamint a szerves
anyagok aprítását.
Magyarországon Herke Sándor és Zucker Ferenc voltak a komposztálás úttörői. (Alexa- Dér, 2001.)
A komposztálás talajbiológiai szempontból a korhadással azonosítható folyamat, mely során a szerves anyagok
aerob mikroorganizmusok segítségével mineralizálódnak, illetve bizonyos hányaduk humifikálódik.
Végterméke a komposzt, mely nem más, mint a stabilizált (humifikált) szerves anyag, ásványi tápanyagok és
mikrobiális termékek (fermentumok) összessége.

3.1. ábra - A szerves anyag lebomlásának folyamata
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3.3. A komposztálási folyamat szakaszai
3.3.1. Rövid bevezető szakasz
Az optimális körülmények közé kerülő mikroorganizmusok nagy sebességgel szaporodni kezdenek. A
hőmérséklet az intenzív anyagcsere hatására gyorsan emelkedik. A bevezető szakasz hossza általában néhány
óra, esetleg 1–2 nap. Meg kell jegyezni, hogy a bevezető szakasz jelentősége a gyakorlat és az elmélet
szempontjából elhanyagolható, ezért a legtöbb szerző külön nem is említi.

3.3.2. Termofil, vagy lebontási szakasz
A szakasz kezdetén a szerves anyag lebontásáért olyan mezofil mikroorganizmusok felelősek, melyek
hőmérsékleti optimuma 25–30 °C, intenzív anyagcseréjüknek köszönhetően a hőmérséklet folyamatosan
emelkedik.
A mezofil mikroszervezetek száma 45 °C-ig növekszik, 50 °C felett már nagy számban pusztulnak el, és 55 °C
felett csak tartós formáik maradnak fenn.
Mindez 12–24 órát igényel.
A mezofil mikroflóra pusztulásával egy időben gyorsan szaporodnak
mikroorganizmusok, amelyek hőmérsékleti optimuma 50–55 °C között található.

a

termofil

(hőkedvelő)

Bizonyos fajok azonban még 75 °C-on is aktívak maradnak. 75 °C felett már nem zajlanak biológiai
folyamatok, hanem a tisztán kémiai folyamatok jellemzőek.
A mezofil mikroorganizmusok anyagcseréje által termelt hő biztosítja a termofil flóra igényeinek megfelelő
hőmérsékletet.
Ezen kívül a szervesanyag-átalakító tevékenységük során a tápanyagok jobb hozzáférhetőségét biztosítják a
termofil mikroorganizmusok számára.

3.3.3. Az átalakulási szakasz
Ez a szakasz több hétig is eltarthat.
Ebben az érési szakaszban a hőmérséklet jelentősen csökken. Ezenkívül, jelentősen nő a sugárgombák száma,
ami a komposztérettség indikátora is lehet.
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A mikroorganizmusok elkezdik a nehezen bontható lignin bontását, mely során mono-, di- és trifenol vegyületek
keletkeznek.
Ezek összekapcsolódásából épülnek fel a humuszanyagok.

3.3.4. A felépülési szakasz
Ezt a szerves anyag humifikálódása jellemzi, amely a komposzt sötét színét eredményezi.
A komposzt hőmérsékletének további csökkenése észlelhető.
Az érésben elsősorban pszikrofil baktériumok és penészgombák működnek közre, melyek hőmérsékleti
optimuma 15–20 °C.

3.1. táblázat - A biomasszák csoportosítása
Időtartam (hét)

Domináns szerv.

ΔT
(˚C)

Fő folyamatok

Komposztjellemző

Lebontási (termofil)

1-3.

Baktériumok

55 70

Higienizálás;
Cukor, fehérje,
keményítő
bontása

-

Átalakulási
(mezofil)

3-7.

Gombák

70 ->
25-30

Lignin, cellulóz
bontása Nitrát
képződés
Komposzt anyaga
összeesik

-

Felépítési

8-12.

Férgek

20-25

Keveredés,
humifikálódás

Friss komposzt;
Gyökereknek még
nem elviselhető

Stabilizáció,
utóérlelő

13 – 20.

Földigiliszták

20

Keveredés;
Humuszképződés,
mineralizálódás

Érett komposzt,
komposztföld

3.3.4. A komposztálást befolyásoló paraméterek
Ahhoz, hogy a megfelelő minőségű komposzthoz jussunk a komposztálás folyamatának eredményeképpen,
szükség van megfelelő körülmények biztosítására, melyek a következők:

3.3.4.1. Megfelelő anyagösszetétel
A nyersanyagok összeállításánál az egyik legfontosabb tényező a C/N arány, mert a komposztálás során a
mikroorganizmusok helyes tápanyagellátásával a veszteséget (elsősorban a nitrogénveszteséget) minimalizálni
tudjuk.
Abban az esetben, ha a C/N arány túl szűk, tehát a nitrogén relatíve feleslegben van, a fölös nitrogén a 25:1
arányig ammónia formájában eltávozik.
Ez a folyamat, mely például a baromfitrágya komposztálásakor léphet fel, az intenzív ammónia szagról könnyen
felismerhető.
Túl tág C/N arány esetén a folyamat csak nagyon lassan indul be, amikor már a felesleges szén CO 2 formájában
eltávozott.
Leegyszerűsített alapszabályként elmondható, hogy minél öregebb, barnább és fásabb egy anyag, annál több
szenet, minél frissebb, lédúsabb és zöldebb, annál több nitrogént tartalmaz. Az optimális C/N arány 35:1.

3.3.4.2. Optimális nedvességtartalom (40 – 60 %)
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A mikroorganizmusok számára a megfelelő mennyiségű vizet is biztosítanunk kell. 40% alatt a
nedvességtartalom hiánya korlátozhatja a mikrobiális aktvitást, szaporodásuk megáll, csak megfelelő
nedvességtartalom visszaállítása után folytatódik.
60% nedvességtartalom felett nem megfelelő a légtér az oxigén áramlására és az aerob állapot fenntartására, a
magas nedvességtartalom kiszorítja a pórusokból az oxigént és anaerob feltételeket teremt.
A komposztálásnál a megfelelő nedvességtartalmat az ún. marokpróbával ellenőrizzük. Ennek lényege, hogy a
kezünkbe vett komposztanyagot összenyomjuk, és megfigyeljük a viselkedését. Ha a nedvességtartalom
optimális az ujjaink között nem jön ki víz, de a komposzt összeáll. Ha túl száraz az anyag, szétesik a
tenyerünkben, ha túl nedves víz folyik ki az ujjaink között.

3.3.4.3. Oxigénellátás
A komposztálási folyamatokban résztvevő aerob mikroorganizmusoknak jelentős mennyiségű oxigénre van
szükségük.
Az oxigénfogyasztás hányada néhány anyag komposztálásánál 2-13,7 mg/ó/g elpárolgó szilárd halmazállapotú
anyag.
Különösképpen igaz ez a kezdeti intenzív lebontási fázisra, amikor számítások szerint egy köbméter
komposztban a levegő két órán belül elfogy.
Ez azt jelenti, hogy az anyagnak olyan lazán kell állnia, annyi strukturáló anyagot kell tartalmaznia, illetve olyan
gyakran kell átforgatni, hogy a levegőáramlás folyamatos legyen a prizma peremétől a magzónáig.

3.3.4.4. Anyagok keveredése, szemcsemérete (25 – 40 mm egyenletes
eloszlásban)
A jól felaprított anyagok a mikroorganizmusok számára nagyobb támadási felületet eredményeznek, mint a
darabos anyagok, azért a komposztálás kezdetén gyakran aprítási műveletet kell végezni (Sikolya, 2007.)

3.3.4.5. Optimális belső hőmérséklet biztosítása
A korhadási folyamat beindulásához szükség van egy bizonyos kiindulási hőmérsékletre, melyet az anyag 20–
25 °C hőmérséklete esetén ér el leggyorsabban.
Attól kezdve, hogy a komposztálás beindult a külső hőmérséklet szerepe már a kezdeti szakaszban is
elhanyagolható, hiszen az intenzív lebomlás során jelentős mennyiségű hő szabadul fel, tehát a komposztálásnak
télen sincs semmi akadálya, ha az anyag hőmérséklete eléri a 10 °C-t.
Fontos, hogy a hideg évszakban gyakrabban forgassuk át a komposztot, mert a teljes mennyiségnek át kell esni a
három-négy hétig tartó intenzív szakaszon.
E fázis után a prizma többé-kevésbé kihűl, esetleg teljesen át is fagyhat.
A mikrobák betokosodása, tevékenységük szünetelése a tavaszi felengedésig tart, amikor a prizmák
átforgatásával a komposztálás folytatódhat.
A komposzt hőmérsékletének legfontosabb hatása a higienizálás.
Ehhez szükséges elérni a minimális hőmérsékleti értékeket (55–65 °C) és időtartalmat (3–6 nap).

3.2. ábra - A hőmérséklet változása a komposztálás folyamán
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A lebomlási vagy termofil szakasz kezdetén a szervesanyag bontásáért a mezofil mikroorganizmusok felelősek,
melyek hőmérsékleti optimuma 25-30 °C, anyagcseréjük intenzív, ezért a hőmérséklet gyorsan emelkedik. A
mezofil mikroorganizmusok száma 45 °C-ig növekszik, 50 °C felett már nagyszámú pusztulásuk következik be.
Ez nagyjából 12-24 órát igényel. Pusztulásukkal egyidőben szaporodnak a termofil mikroorganizmusok, melyek
hőmérsékleti optimuma 50-55 °C. Egyes fajok még 75 °C-on is aktívak lehetnek.
Az átalakulás szakasza több hétig is eltarthat, ebben a fázisban a hőmérséklet jelentősen csökken. A
mikroszervezetek elkezdik a lignin bontását, ebből mono-, di-, és trifenol vegyületek keletkeznek. Ezek
kondenzációjából épülnek fel a humuszanyagok.
A komposztálódás utolsó szakaszát a szervesanyag humifikálódása jellemzi, melynek eredményeképpen a
végtermék sötét színű lesz. A komposzt hőmérséklete tovább csökken. az érésben, vagy felépülésben elsősorban
a pszikrofil baktériumok és penészgombák vesznek részt, hőmérsékleti optimumok 15-20 °C körül mozog. Az
utolsó szakaszban nő a sugárgombák száma is, mely a komposzt érettségének indikátora is lehet.
Abban az esetben, ha a komposztálás feltételei nem teljesülnek:
• nitrogénveszteség (ammónia) vagy szén-dioxid mennyiség nő, ezek eredményeképpen lassan indul be a
folyamat;
• mikroorganizmusok szaporodása leáll, így leáll a komposztálás folyamata is;
• lassú lesz a bomlás, anaerob folyamatok indulnak be, elszaporodhatnak a rágcsálók;
• nem történik meg a higienizálás, patogének maradhatnak vissza az anyagban.
A nyersanyagok tulajdonságainak az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

3.2. táblázat - A nyersanyagok tulajdonságai
Tulajdonság
Kémiai összetétel

Érték

Szükséges művelet

C/N arány

30-35: 1

Nyersanyagok keverése

Szerves anyag tart.

min 30 %

Tápanyag tart.: N, P, K
Komposztálhatóság

Lignintartalom, N-tart.

Szerkezeti stabilitás

Porozitás

Nyersanyagok keverése

Hulladékok
nedvességtartalma

min 30 térfogat%

Megfelelő mennyiségű
szerkezeti elem

40-60 tömeg%

Nyersanyagok keverése

Előkezelési igény

Őrlés, aprítás, préselés,
homogenizálás, idegen
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Tulajdonság

Érték

Szükséges művelet
anyag eltávolítás

Térfogattömeg

max. átlagosan 700 kg/m

Szennyező anyagok

Toxikus nehézfémek,
szerves szennyezők

Idegenanyagok

Pl. üveg, fém, műanyag

3

Határértékek
nehézfémekre

Eredet figyelemmel
kísérése
Válogatás (költséges)

A nyersanyagokhoz összekeverésükkor különböző adalékanyagokat adhatunk, melyekkel befolyásolhatjuk a
korhadás mértékét, javíthatjuk a komposzt minőségét.

3.3. táblázat - A komposztálás során alkalmazható segédanyagok
Segédanyagok

Bekeverési arány

Szerepe

Dúsítóanyagok

Műtrágyák szaruforgács,
szaruliszt ,trágyalé ,
csontliszt

Tápanyagtartalom
növelése, gyorsított
komposztálás,
minőségjavítás

Töltő- vagy kiegyenlítő
anyagok

Föld, agyagőrlemények,
alginit

max.10-15%

Stabilitás,
szerkezetalakítás,
tápanyagtartalom

Serkentőanyagok

Talaj, érett komposzt,
szerves trágyák,
starterkultúrák

max.10%

Beoltás
mikroorganizmusokkal

Stabilizáló anyagok

Kőporok (zeolitok,
riolittufa)

Anyagveszteség csökken
(pl. gázmegkötés)

Takaróanyagok

Szalma, lomb, textil

Kiszáradás,
nitrogénveszteség,
hőveszteség ellen

Mész

Savanyú pH-t emeli,
keletkező savakat megköti,
Ca-ellátást javítja

Gyógynövény készítmények

Minőségjavítás,
anyagveszteség csökken,
folyamat optimalizálása

3.3.5. A komposztálás munkaműveletei
A komposztálás során különböző munkaműveletek játszanak szerepet.

3.3. ábra - A komposztálás munkaműveletei
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A nyersanyag előkésztés célja, hogy a mikrobáknak optimális feltételeket biztosítsunk a szerves anyagok
lebontásához.
A nyersanyagok aprításával a mikrobák számára rendelkezésre álló felületet megnöveljük, illetve a hulladék
mennyiségét is csökkentjük, ami egyszerűbb feldolgozást és kevesebb helyszükségletet eredményez.
Az aprítás mértékét a komposztálási technológia és a komposzt felhasználási területe határozza meg, de
általában elmondható, hogy a túl finom aprítás kedvezőtlen, mert gyorsan anaerob körülményekhez vezet.
Optimális esetben a durva és a finom aprítékok egyenletesen oszlanak el, a durva darabok adják a
komposztálandó anyag struktúráját, szerkezetét. Aprításra az alábbi gépek alkalmasak: kalapácsos aprítók, késes
aprítók, hengeres törők, rostaköpenyes aprítók. (Nagy, 2005.)
A keverés segítségével beállítjuk az optimális tápanyag-, nedvesség – és struktúra viszonyokat.
Ha a hulladék nedvességtartalma magas, vízteleníteni szükséges. Az idegenanyagok eltávolításával pedig a
komposzt minőségét javítjuk.
A komposztálás során az aerob körülmények megteremtéséhez levegőztetni szükséges, vagy forgatjuk az
anyagot, hogy a teljes anyag átmenjen a termofil fázison, és a heterogenitást megszüntessük. Ha kell nedvesíteni
is szükséges a komposzthalmot, hogy a mikrobák számára biztosítsuk a vizet.
A konfekcionálás során, ha a végtermék nagyobb darabokat tartalmaz, aprítjuk azokat. A rostálás jobb
megoldás, ez lehetővé teszi, hogy a rostán fennmaradt selejt komposzt anyag struktúr-, illetve oltóanyagként
alkalmazható legyen. A rostaméretet a komposzt felhasználási területe határozza meg.
Keverési művelet akkor szükséges, ha speciális igényeket szeretnénk kielégíteni (pl.: virágföld előállítás). Ha a
komposztot nem ömlesztve szeretnénk értékesíteni, akkor a zsákolás műveletét is szükséges közbeiktatni. A
zsákolásnál a komposzt nedvességtartalma a kritikus kérdés, mert 35%-nál magasabb nedvességtartalmú
anyagot nem szabad zsákolni. (Nagy, 2005.)

3.3.6. A komposztálás során alkalmazott technológiák
12
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A komposztálás során alkalmazott technológiák igen sokfélék lehetnek, alapvetően viszont három csoportba
sorolhatók: a nyitott, a félig zárt és a zárt komposztálási technológiák. A következőben erről nyújtunk rövid
összefoglalást.

3.3.6.1. Nyitott rendszerek
Passzív komposztálás
Ezt az eljárást általában növényi eredetű, tág C/N arányú, nem rothadó nyersanyagok esetében alkalmazzák.
Az érés 5-10 m széles és 2-4 méter magas prizmában történik. A halom összerakásán kívül, a komposztálási
folyamatba semmilyen beavatkozás nem történik. A komposzt érési időtartama így a 6 hónaptól egészen a 3
évig eltarthat.
A technológia előnyei:
- egyszerű technológia;
- alacsony munka és gépesítési költség.
A technológia hátrányai:
- nagy;
- lassú folyamat;
- rossz minőség;
- éghajlati hatások;
- talajszennyezés.
Forgatásos prizmakomposztálás
A komposztálás legősibb módszere. Lényege, hogy a nyersanyagokat háromszög, vagy trapéz keresztmetszetű
prizmákba rakják, és meghatározott rendszerességgel forgatják. Az átforgatás keveri, homogenizálja az anyagot,
biztosítja az aerob feltételeket. A hőmérséklet és nedvességtartalom ellenőrzése folyamatos. Az érési idő kb. 7-9
hét.
A technológia előnyei:
• egyszerű technológia;
• alacsony munka és gépesítési költség;
• lehet heterogén a nyersanyag;
• szaghatás nem jelentős.
A technológia hátrányai:
• éghajlati hatások;
• esetleges talajszennyezés;
• átforgatásnál zajhatás.
Levegőztetett prizmakomposztálás
Az ASP (ASP-Aerated Static Pile- levegőztetett prizmakomposztálás) alapja, hogy a mikroorganizmusoknak
életműködésük fenntartásához a prizmán belül állandó szinten tartott oxigénmennyiségre van szükség.
A levegő bejuttatása történhet merev perforált csövek beágyazásával, vagy levegőztető csatornák
komposztprizmába való süllyesztésével. A levegőt ventilátor, vagy pumpa segítségével juttatják be a prizmába.
A trapéz alakú prizma 4-12 méter széles és 2-3 méter magas. Az érési idő 6-8 hét.
A technológia előnyei:

13
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Komposztálás

• jó oxigénellátás;
• közepes helyigény;
• jó minőség;
• gyenge zajintenzitás;
• szaghatás nem jelentős.
A technológia hátrányai:
• éghajlati hatások;
• esetleges talajszennyezés.

3.3.6.3. Félig zárt rendszer
A komposztálás vízszintes silófolyosókban történik, melyek perforált csövekből vagy levegőztető csatornákból
álló levegőztető rendszerrel és beépített forgatóval vannak ellátva.
A komposztálás időtartama: 4-6 hét.
A technológia előnyei:
• jó oxigénellátás;
• gyors folyamat;
• éghajlati hatásoktól mentes;
• nincs szaghatás, talajszennyezés.
A technológia hátrányai:
• meghibásodás lehetősége;
• magas költségek;
• zajhatás.
Az éghajlati hatások kiküszöbölésére a silófolyosókat általában csarnokokban, fólia-vagy üvegházakban
helyezik el. A keletkező gázokat, szagokat biofilterek segítségével fogják fel.

3.3.6.3. Zárt rendszerek
Ezeknél az eljárásoknál a komposztálás zárt egységekben történik, a megoldások a következők lehetnek:
• dobkomposztálás;
• kamrás, vagy konténerkomposztálás;
• brikollare komposztálás;
• toronykomposztálás;
Az érés 2-4 hét, utána következik az utóérlelés szakasz. A technológia előnyei:
• feltételek folyamatos biztosítása;
• gyors folyamat;
• éghajlati hatásoktól mentes;
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• nincs szaghatás, talajszennyezés;
• tökéletes higiénizáció.
A technológia hátrányai:
• meghibásodás lehetősége;
• magas költségek;
• magas zajintenzitás;
• feltételek folyamatos biztosítása nehéz.
A levegőztetett prizma komposztálásnak létezik egy viszonylag újszerű változata. A szemipermeábilis
membrántakaróval zárttá tett komposztálási rendszer. (3.4 ábra) [15]

3.4. ábra - Szemipermeábilis membrántakaróval zárttá tett komposztálási rendszer

A rendszer három fontos elemből áll. Az aktív levegőztető egység a mikroorganizmusokat látja el oxigénnel. A
levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom alapján, folyamatosan, visszacsatolással
szabályozza.
A prizmák 2-3,5 méter magasak, 6-12 méter szélesek, a hosszuk 18-48 méter. Az érési idő 4 hét. A membrán
biztosítja a gázcserét, de a szaganyagokat, a nedvességet és a hőt visszatartja. (Nagy, 2005.)
A szerves hulladékok bomlásánál figyelembe vett tényezők szerint az alábbi komposzttípusokat
különböztethetünk meg:
• friss komposzt (nyers komposzt);
• érett komposzt;
• komposztföld.
Az érett komposzt jellemzője, hogy stabilizált szerves anyag, ellenáll a mikrobiális lebontásnak, tárolása nem jár
közegészségügyi kockázattal, talajra kijuttatva kedvező hatást gyakorol (szerkezet, tápanyagtartalom, pH stb.).
Ha a szerves anyag nem ment át a megfelelő érési folyamaton, akkor rossz minőségű komposztról beszélhetünk,
ennek jellemzői, hogy nehézfémekkel és szerves anyagokkal mérgezés veszélye áll fenn, a rothadási termékek
gátolhatják a növények növekedését, rágcsálók elszaporodásához vezethetnek, egészségügyi problémát is
okozhatnak.

3.3.7. A komposzt minőségi vizsgálata
A komposztot felhasználás, értékesítés előtt vizsgálni, minősíteni kell. Először a komposztból mintát vesznek:
50m3-nél kevesebb komposztból 5 db részmintát kell venni, össze kell keverni, amit átlós felezésekkel 1 kg-nyi
mennyiségre kell lecsökkenteni. Ezt követően a mintát előkészítik: homogenizálják, eltávolítják az idegen
15
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Komposztálás

anyagokat, rostálják (10, 2, 0,25 mm-es rostán), és bemérik analitikai mérlegen. A vizsgálat során kitérnek az
idegen anyag tartalomra, a nedvességtartalom meghatározásra, hőmérséklet vizsgálatra, valamint a szaghatásra.
A komposztálásnál vannak ún. minőségbiztosítási lépések, melyek összefoglalva a következők.

3.4. táblázat - A komposzt minőségbiztosításának lépései
A komposztálás
minőségbiztosítási lépései

Egyszerűbb komposztálás, kisebb Nagy komposztáló üzemek
üzemek

Nyersanyagok

A nyersanyagok kémiai analízise, ismert, azonos nyersanyag-forrás

Az érés folyamatos ellenőrzése
Hőmérséklet

Napi mérés, érési zónában több
helyen

Hasonlóan, de óránként

Nedvességtartalom

napi marokpróba, szárítószekrényes Beépített érzékelőkkel
v.

Oxigénellátás

Szag, anyagállapot magzónában

Speciális műszerek (szondák)

Tápanyagveszteségek

Érő anyag szaga, csurgaléklé
menny.

Csurgalékvíz, gáz analízis

Egyéb mérések

Szén-dioxid tartalom, redox-potenciál, pH

Felhasználás előtti ellenőrzés
Mintavétel, előkészítés

MSZ

Minőségi jegyek érzékszervi vizsg. Minősítő sablonok, menny. vizsg. (szín, szag, idegena., nedv.tart.)
Érettségi fok

Önhevülési teszt (Dewar-tartály, Tmax.)

Beltartalmi mutatók

Értékek meghatározása

Gyommag-tartalom, csírázás gátló
hatás

Értékek meghatározása

Szemcseméret

MSZ: min 90% ≺ 25 mm

Idegenanyag-tartalom

MSZ: érett komposzt: ≺ 2 tömeg%, komposztföld ≺ 1 tömeg%

Nehézfém-tartalom

MSZ

Szerves szennyezők, egyéb kémiai
jell.

pH, sótartalom, poliklórozott- és aromás, ….vegyületek

Biotesztek

Zsázsa, árpa, saláta, mustármag, növényekre hatás

Nyilvántartás, prizma-törzskönyv

Minden komposztálással kapcsolatos adat rögzítése

A komposztok felhasználási területei az alábbiak lehetnek:
Jó minőségű komposzt esetén:
Talajjavítási célokra alkalmazható, melynek során a biológiai aktivitás fokozódik, lassabb a tápanyag-feltáródás,
a kimosódás veszélye kisebb, magas adszorpciós képesség, nehezen oldható ásványi tápanyagok felvehetővé
válnak, hormonok serkentő hatása, ellenállóbbak lesznek a növények, stabil talajszerkezet alakul ki, javul a
talajvíz-, hő-, levegőgazdálkodása. Alkalmazható ültető közegnek – dísznövénytermesztés, palántanevelésnél,
kertészeti, szántóföldi termesztésnél, erdő – és gyepgazdálkodásban, tájrendezésnél, rekultivációnál és alkalmas
biofilter-szűrőközegnek is A rossz minőségű komposztot pl. takaróanyag rekultiváció céljára hasznosítható.
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4. fejezet - A biogáz technológia
A biogáz szerves anyagok mikroorganizmusok által anaerob körülmények között történő lebontása során
képződő termék.
A szerves anyagok lebontásának eredményeként keletkező biogáz 50-70%-ban metánt, 28-48%-ban széndioxidot, és 1-2%-ban egyéb (oxigén, nitrogén, kén-hidrogén, hidrogén, szén-monoxid) gázokat tartalmaz.
Természetesen a gáz összetétele alapanyagonként, és technológiánként eltérő lehet. (Bai et.al., 2002.; Gyulai,
2006.; Schulz és Eder, 2005., Sinoros-Szabó és Maniak, 2005.; Kőrösi, 2007.)
A legmagasabb metántartalma szennyvíziszapoknak van (70%), ezt követik a mezőgazdasági melléktermékek
(60-65%), majd a szilárd települési hulladék (50%). (Bai et. al., 2002.)

4.1. táblázat - Metángáz-tartalom néhány szervesanyag anaerob fermentációjánál
(Forrás: Kaltwasser, 1983.)
Fermentációs nyersanyag

A teljes gázhozam metántartalma (%)

Tehéntrágya

65

Baromfitrágya

60

Disznótrágya

65-70

Istállótrágya

50-60

Szalma

59

Friss fű

70

Elefántfű

60

Mezőgazdasági hulladék

60-70

Lomb

58

Napraforgólevél és –szár

58

Algák

63

Kender

59

Len szár

59

A biogáz fűtőértéke, metántartalom függvényében: 21,0-25,0 MJ/m3 (Bai et. al., 2002.,Vermes, 1998., Bai,
2007., Barótfi, 2000., Hódi, 2005.) lehet a különböző irodalmak szerint. Pl.: 65%-os metántartalommal a biogáz
fűtőértéke 23,2 MJ/m3. (Kacz és Neményi,1998.)
Egy köbméter kb. 60% metántartalmú biogáz energiatartalma 0,6 l fűtőolajéval, 0,6 m3 földgázéval (Fuchsz,
2006.), vagy 1 kg feketeszénével (Bai et. al., 2002.), 1,37 m3 városi gázzal, 0,48 m3 propángázzal, 0,66 m3
földgázzal, 0,72 l benzinnel, 6,1 kWh villamos energiával egyenértékű. (Lakatos)
Egy kilogramm szárazanyagból keletkező biogáz mennyisége Vermes (1998.) szerint 250-900 liter, míg
Kaltwasser (1983.) és Bai et. al. (2002.) 230-400 litert ír a gyakorlatban keletkező mennyiségre és 587-1535
l/kg-ot említ elméleti lehetőséként.

4.1. A biogáz termelés alapanyagi
A biogáz előállítására sokféle alapanyag alkalmas: legyen az mezőgazdasági, feldolgozóipari vagy háztartási
eredetű (4.2. táblázat) [17].

4.2. táblázat - A komposzt minőségbiztosításának lépései
Mezőgazdasági eredetű alapanyagok

Feldolgozó ipar
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Állattenyésztés

Növénytermelés

eredetűek alapanyagok

származó alapanyagok

Almostrágy

Kukorica

Napraforgó pogácsa

Ételmaradék

Vágóhídi hulladék

Fű szilázs

Törköly

Kommunális zöldhulladék

Állat tetemek

Zöld növényi hulladék

Konzervipari hulladékok

Szennyvíziszap

Gabonafélék

Répaszelet

Sütési zsiradék

Ocsú

Szeszipari hulladék

Piaci szerves hulladékok

Szalma

Tejsavó

Lejárt szavatosságú
élelmiszerek

Széna

Burgonya héj

Cukorcirok

Bendőtartalom

Lucerna

Száraz kenyér

Energianövények

Glicerin

Repce
Csicsóka
CCM (Corn Colb Mix)
Szudáni fű
Kínai nád
Káposztalevél
Alapanyag és technológia függvényében a szervesanyagokból kinyerhető biogáz mennyiség eltérő lehet, az
egyes szervesanyagok biogáz kihozatalát 4.3. táblázat [18] szemlélteti.

4.3. táblázat - Különböző szervesanyagok biogáz kihozatala (Forrás: Fuchsz, 2006.;
Sinoros-Szabó et.al., 2005.; Sági, 2003.; Hájos, 2008.; Potyondi, 2008.)
Szervesanyag

Biogáz mennyisége (m3/tonna)

Marhatrágya

90-310

Sertéstrágya

340-550

Baromfitrágya

310-620

Istállótrágya

175-280

Kukoricaszár

380-460

Szennyvíziszap (5% sza.)

20

Répaszelet

35, 75

Biohulladék

100

Sörtörköly

120

Vágóhídi hulladék

150

Fű szilázs

175-217

Kukorica szilázs

190

Zsírleválasztó maradék

400

Burgonya hulladék

39

Étel hulladék

265

Pékségi hulladék

714

Rozs

577
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Szervesanyag

Biogáz mennyisége (m3/tonna)

Triktikálé

587

Búza

600

A biogáz kifejezés gyűjtőfogalom, mert a termelési-kinyerési hely szerint az alábbi elnevezéseket használják
(Hódi, 2009.):
Szennyvíziszapból termelt gáz: szennyvízgáz. Ennél a technológiánál a rothasztó tornyokban történik a
szennyvíztisztítási technológia során keletkezett szennyvíziszap fermentációja.
A hazai szennyvíztisztító telepek közül 17 helyen termelnek biogázt, ezek száma fokozatosan nő. 2003-ban évi
60-70 m3 alapanyagból 6-7 m3 biogáz keletkezett, melynek energiatartalma elérte a 0,15 PJ-t. A gázt hő- és
elektromos energiaként túlnyomórészt felhasználják, 1 MW beépített összkapacitás 7 GWh elektromos áramot
és 120 TJ hőenergiát állít elő. Magyarországon 2003. január 1-jén 555 db különböző kapacitású
szennyvíztisztító telep üzemelt. Az iszap szervesanyag tartalma 65-75% között változik, mely függ a
folyadékfázis tisztításának minőségétől. A számításba vehető tisztító telepek kinyerhető gáz mennyisége
202*103 Nm3/nap, a hálózaton hasznosítható villamos energia 381 MWh/nap, ami mintegy 128 GWh/év
villamos energia többletet jelent. (Hájos, 2008.)
Mezőgazdasági, élelmiszeripari, háztartási hulladékból termelt: biogáz
Az anaerob fermentáció a szerves trágya, a hígtrágya és más biológiai eredetű nehezen hasznosítható hulladékok
értékes bio-trágyává való alakításának egyik alternatív lehetősége. A hulladék kezelése közben keletkező biogáz
fűtésre, illetve villamos áram termelésre hasznosítható, ezzel csökkentve az üzem működési költségeit.
Kovács Kornél a Magyar Biogáz Egyesület elnökének véleménye szerint: 1000 hektáron termelt és feldolgozott
energianövénnyel átlagosan 2,0-2,5 MW villamos energia termelésére képes biogáz erőmű –kapacitás látható el
alapanyaggal. Et azt jelenti, hogy 1000 hektár szántóföld évi 14,0-17,5 GWh villamos energia és ezzel
párhuzamosan 14,0-18,0 GWh hőenergia termeléshez ad megújuló energiaforrást. 100 ezer hektár szántóföld
biogáz-termelési hasznosítása tehát 200-250 MW bioerőmű-kapacitás létrehozását jelentené, amelyben évente
1400-1750 GWh villamos áramot lehet termelni, 1400-1800 GWh hőenergia mellett. (Hargitai, 2006.)
Lápos, mocsaras területeken fenékiszapból keletkező: mocsárgáz
Hulladéklerakón képződő gáz: a depóniagáz. Itt a hulladéklerakóban elhelyezett gázkutakon keresztül történik a
biológiailag lebontható szerves anyagok bomlásának eredményeképpen képződő biogáz kinyerése aktív, vagy
passzív rendszereken keresztül
Magyarországon 14 helyen összesen 13-15 millió m3 hulladékból folyik depóniagáz kinyerés, ennek mennyisége
évente elérheti a 100-120 millió m3-t. Energiatartalma 1,8-2 PJ. Ennek az értéknek csak töredékét hasznosítják,
0,3 MW beépített kapacitással mintegy 2 GWh elektromos és 12 TWh hőenergiát állítanak elő. (Hájos, 2009.)
A termelési-kinyerési hely szerint a biogázok összetétele különböző lehet. A gázok főbb összetevőit és azok
százalékos értékét a 4.4. táblázat [19] tartalmazza.

4.4. táblázat - Különböző szervesanyagok biogáz kihozatala (Forrás: Fuchsz, 2006.;
Sinoros-Szabó et.al., 2005.; Sági, 2003.; Hájos, 2008.; Potyondi, 2008.)
Összetevő

Mértékegység

Mezőgazdasági Szennyvíztisztító Szeméttelep
biogáz telep
telep

Metán

mol%

60…70

55…65

45…55

Széndioxid

mol%

30…40

35…45

30…40

Nitrogén

mol%

kisebb, mint 1

kisebb, mint 1

5…15

Hidrogén-szulfid

ppm

10…2000

10…40

50…300

4.2. A biogáz története
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A biogáz története több évszázados, sőt azt is mondhatjuk, hogy több évezredes. Írásos emlékek találhatók arról,
hogy Asszíriában ie. a 10. században és Perzsiában a 16. században biogázt használtak a fürdővíz melegítésére.
Van Helmont a 17. században felfedezte, hogy gyúlékony gáz nyerhető bomló szerves anyagból. Shirley fedezte
fel 1677-ben a mocsárgázt (Bai, 2007.; Maramba, 1978.), Faraday is kísérletezett a mocsárgázzal, ő
szénhidrogénként azonosította. (Schulz és Eder, 2005.)
Volta 1776-ban megállapította a gázról, hogy ez éghető anyag. Dalton 1804-ban kimutatta belőle a metánt. (Bai
et. al., 2002.) Képletét Avogadró határozta meg 1821-ben. (Schulz és Eder, 2005.) Pasteur fedezte fel, hogy a
gázt mikróbák állítják elő.
Mesterségesen a 19. század eleje óta állítják elő. (Láng, 2002.) A világ első biogáztelepe az indiai Mantungában
épült 1856-ban. (Bai et. al., 2002., Bai, 2007.) 1857-ban Bombayban valósult meg az első biogáz-berendezés,
egy lepratelepen. 1896-ban Exeterben már közvilágítás céljára használták a biogázt, 1920-30 között a
szennyvíziszapok anaerob erjesztését kezdték el. 1937-ban már 7 német nagyvárosban működött biogázüzemű
szemétszállító jármű. 1942-ban Ducellier és Ismann Algériában mezőgazdasági hulladékot erjesztett kétütemű
fermentációs módszerrel. (Bai, 2007.)
USA-ban az első ipari biogáz-előállító üzemet 1959-ben létesítették. (Láng, 2002.) Németországban és
Dániában a II. világháborút követően kezdődtek a biogáz előállítását célzó kísérletek.
Hazánkban a biogázzal kapcsolatos kutatások a 20. században (Bai et. al., 2002.), pontosabban 1950-es években
kezdődtek el (Fővárosi Csatornázási Művek Soroksári úti szennyvíztisztító telephelyén). Mezőgazdasági jellegű
szerves trágya alapú biogáz telep először a Pécsi Állami Gazdaságban létesült. (Kissné, 1983.)

4.3. A fermentációs folyamat szakaszai
A fermentációs folyamat több lépcsőben játszódik le. Az első két fázisban (hidrolízis és savas fázis) a nagy
molekulájú szerves anyagok lebontása történik enzimek és fermentációs baktériumok közreműködésével. A
harmadik és negyedik fázisban (ecetsavképző és metánképző fázis) az acetogén baktériumok az előző fázis
hidrogénben gazdag vegyületeit ecetsavvá és hidrogénné alakítják, illetve a metanogén baktériumok az ecetsav
és hidrogén reakcióba hozásával metánt és szén-dioxidot állítanak elő.

4.1. ábra - A fermentációs folyamat sémája szerint (Forrás: Kacz, 2005.)
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4.4. A fermentációs folyamatot befolyásoló tényezők
A fermentációs folyamatot számos tényező befolyásolja. A kritikus környezeti tényezők a hőmérséklet, pH,
tápanyag-ellátottság, toxikus anyagok jelenléte. A 4.6. táblázat a maximális metántermeléshez szükséges
optimális feltételeket, valamint a rendszer által még tolerálható tartományt mutatja be. (Malina és Pohland,
1992.; Kárpáti, 2002.)

4.5. táblázat - Az anaerob iszaprothasztás optimális körülményei és tolerálható
tartományai (Forrás: Malina és Pohland, 1992.; Kárpáti, 2002.)
Paraméterek

Optimum

Tartomány

pH

6,8 - 7,4

6,3 - 7,9

Oxidációs redukciós potenciál
(ORP), mV

(-520) - (530)

(-490) - (-550)

Illósavak, mmól/l

0,8 - 8,0

≺ 35,0

Alkalinitás, mg CaCO3/l

1300 - 3000

1000 - 5000

Mezofil tartományban, kg/m3 d

0,8 - 2,0

0,4 - 6,4

Termofil tartományban, kg/m d

1,5 - 5,0

1,0 - 7,5

Mezofil tartományban, °C

32 - 37

20 - 42

Termofil tartományban °C

50 - 56

45 - 65

Hidraulikus tartózkodási idő, d

12 - 18

7 - 30

65 - 70

60 - 75

Szerves anyag terhelés
3

Hőmérséklet

Biogáz összetétel
Metán, v %

21
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A biogáz technológia

Paraméterek

Optimum

Tartomány

Széndioxid, v %

30 - 35

25 - 40

4.4.1 . Hőmérséklet
A kémiai és biokémiai átalakítások és a mikroorganizmusok növekedési sebessége a mikroorganizmusok által
tolerált tartományban a hőmérséklettel nő. Mindenféle mikroorganizmus optimális növekedést és lebontási
sebességet mutat egy szűk hőmérséklet-tartományban, amely minden mikroorganizmus fajra jellemző,
különösen annak felső határán károsodhatnak. Ennek megfelelően az egyenletes hőmérséklet fenntartása az
anaerob rothasztásnál sokkal fontosabb, mint a maximális bontási sebességre történő törekvés.
Az anaerob rothasztás megvalósítására két vagy három hőmérséklet-tartomány jöhet szóba pszikrofil, és/vagy a
mezofil, és a termofil. A pszikrofil mikroorganizmus törzsek 20 °C-os, vagy az alatti optimumon dolgoznak
leghatásosabban, a mezofil optimum 30-40 °C, a termofil pedig 50-65 °C körül van. (Olessák és Szabó; 1984.;
Kissné, 1983.; Schulz és Eder 2005.; Bai 2007.)
A hőmérséklet kismértékű változása (pl.: 35°C-ról 30°C-ra, illetve 30°C-ról 32°C-re) a biogáz termelődés
csökkenését eredményezi. (Chae et al, 2008.)
A termofil anaerob iszaprothasztás számos előnyt biztosít a mezofil folyamattal szemben. Nagyobb a
metántermelés sebessége, 10-20%-kal több biogáz nyerhető ki (Olessák és Szabó, 1984.), kisebb a folyadék
viszkozitása, jobb a szerves anyag átalakítási hatékonyság, rövidebb a lefutási idő (Schulz és Eder, 2005.) és
lényegesen jobb a patogének termikus inaktiválása. (Rimkus et. al., 1982.)
A mezofil hőmérsékletű rendszert a kóros véglényekben szegény, viszonylag egyöntetű alapanyagból, nagyobb
hely-és gázfelhasználási lehetőség estén célszerű alkalmazni. A termofil fermentációt ott érdemes használni,
ahol az alapanyagban a későbbi trágyafelhasználásnál káros kórokozók fordulhatnak elő, az erjesztést nagyobb
energiaveszteségek árán is gyorsan kell megvalósítani. (Kacz és Neményi, 1998.) A hőmérséklet függvényében
változik a szerves anyagok lebontásának időtartalma, átlagosan 5-180 napot vehet igénybe a folyamat.

4.4.2. pH
A metanogenezis optimális pH tartomány 7,0 a hidrolízis, illetve acetogenezisé pedig pH 5,5-6,5. (Kim et al,
2003.; Yu and Fang, 2002.) Ez a két különböző pH optimum az oka annak, hogy sokszor két lépcsős
fermentációt alkalmaznak (hidrolízis/savtermelődés, acetogenezis/metanogenezis). 6-os pH alatt a
metanogenezis folyamatának aktivitása jelentősen csökken (Mosey és Fernandes, 1989.), a túlzottan lúgos pH
pedig a mikrobiológiai szemcsék széteséséhez és a folyamat leállásához vezet. (Sandberg és Ahring, 1992.) Az
alapanyag betáplálás arányának módosításával egy állandó pH biztosítható. (Gunaseelan, 1995.)

4.4.3. Tápanyagok
Az alapanyag jellemzőiként az összetétel függvényében a C/N arányt is figyelembe kell venni. A
mikroszervezetek sejtfehérjéinek felépítéséhez nitrogénre van szükség. A kis nitrogén tartalom akadályozza a
nagy szénmennyiség feldolgozását, a nagy nitrogéntartalom viszont ammónia felhalmozódáshoz vezet. Ideális
arányuk: 30:1. Hasonló szerepe van a foszfortartalomnak is. Az optimális C/P arány 150:1. (Olessák és Szabó,
1984.)

4.4.4. Nedvesség (Víz)
A víz szükséges a mikroszervezetek anyagcseréjéhez és a biokémiai folyamatok közege is. A tápanyag
nedvességtartalma is fontos tényező. A mikroorganizmusok tevékenységéhez szükséges nedvességtartalom tág
határok között mozoghat, különböző kísérletek azt mutatják, hogy 0,1-60% lehet a szárazanyag tartalom.
(Barótfi, 2000.) Olessák és Szabó (1984.) szerint az optimális szárazanyag-tartalom 5-20%.

4.4.5. Nehézfémek
A nehézfémek legtöbb anaerob mikroorganizmus fajtára már kis koncentrációjuknál is toxikusak.

4.4.6. Illó savak
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A kis molekulatömegű illó szerves savak hatása az anaerob rothasztó rendszer mikroorganizmusaira összetett,
mivel azok savassága egyidejűleg a közeg kémhatását is változtatja. Amikor a pH-t a semleges tartományban
tartják, az illó savaknak nincs számottevő toxikus hatása a metanogén baktériumokra 10000 mg/l koncentráció
alatt. Az illó savak összes koncentrációja a rothadó iszapban rendszerint 8-300 mmól/l között alakul.

4.4.7. Ammónia
Az ammónia a rothasztóban a fehérjék deaminálása révén gyorsan keletkezik. Az ammónia toxicitása is a
rendszer kémhatásának függvénye. 7 fölötti pH-nál jelentkezhet ez a gyakorlatban. A szabad ammónia
koncentrációját 100-700 mg/l-ig változhat (Hansen et. al., 1998), ugyanakkor az ammónium ionok jelenlétét
1500 mg/l értékig is tolerálni tudja a mikroorganizmus együttes.

4.4.8. Szulfid
A szulfidok az anaerob rothasztóban részben az oda bekerülő szulfátok redukciójából, részben a fehérjék
bomlásának eredményeként keletkeznek. Ha az oldott szulfidok koncentrációja meghaladja a 200 mg/l értéket, a
metanogén baktériumok tevékenysége jelentősen lelassul, és a folyamat gyakorlatilag leállhat (Lawrence és
McCarty, 1964.).

4.5. A biogáz előállítás technológiai lehetőségei
Aszerint, hogy a fermentatív és metános erjesztés külön vagy együtt valósítják meg megkülönböztethetünk:
egylépcsős és kétlépcsős eljárásokat. Az egylépcsős eljárásnál tehát az erjesztési folyamat korábban ismertetett
négy fázisa egyetlen rothasztó tartályban megy végbe. A többlépcsős eljárásnál az erjesztés különböző fázisai
térben elkülönülnek.
A technológia lehet folyamatos vagy szakaszos üzemmódú, melyet a feldolgozandó hulladék szárazanyagtartalmának függvényében lehet megválasztani (nedves: 0,5–1% szárazanyag-tartalmú, szuszpenziós: 5–15%
szárazanyag-tartalmú és félszáraz: 15–24% szárazanyag-tartalmú, valamint száraz: 25%-nál nagyobb
szárazanyag-tartalmú töltetekkel dolgozó reaktorok). (Bai, 2007.)
Folyamatos technológiánál állandó a biogázt emelés és a folyamatot befolyásoló egyéb tényezők is jobban
figyelembe vehetők, szabályozhatók. (Kacz és Neményi, 1998.)
A fermentálandó hulladékok szárazanyag-tartalmának tekintetében is osztályozhatjuk a biogáz előállítás
technológiáját, lehet: nedves, félszáraz és száraz technológia.
Bai (2007.) mindhárom eljárással foglalkozik szakirodalmában, míg Schulz és Eder (2005.) csak a száraz és
nedves technológiát említi.
A szerzőpáros a nedves eljárás technológiáját két részre bontja: folyamatos és szakaszos. Ezeken belül háromhárom technológiát különít el.

4.2. ábra - A biogáz gyártás sematikus áttekintése (Schulz és Eder,2005.)
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Most következzen a technológiák jellemzése, az előző osztályozása alapján.

4.3. ábra - A biogáz gyártás lehetséges eljárásai (Schulz és Eder, 2005.)

A batch-eljárásnál (adagolást, etetést jelent) a rothasztó tartályt egyszer kell megtölteni. Az anyag ezt követően a
választott időtartam végéi erjed további alapanyag hozzáadása és a meglévő eltávolítása nélkül. A
gáztermelődés a betöltés után lassan indul meg, elér egy maximális értéket, majd lecseng. A folyamatidő
leteltével a rothasztó tartályt ki kell üríteni, a tartály alján hagyni kell egy kevés kirothasztott iszapot, hogy az új
adagot beoltsuk a „bedolgozott” baktériumokkal. Higiéniai szempontból optimális, mert a friss és erjedő anyag
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nem keveredik. Viszont nagyon költséges eljárás. (Schulz és Eder, 2005.) Főleg a rostos és szálas anyagok
erjesztésénél használják. (Kacz és Neményi, 1998.) A rothasztás időtartalma a folyamat hőmérsékletétől
függően 30-100 nap között van.
A batch készülékek üzemeltetésre két módszer lehetséges a félszáraz és folyékony eljárás. Félszáraz eljárásnál a
kirothasztandó anyag szilárdanyag-tartalma 15% feletti, emiatt a megfelelő keverés és oltás nem lehetséges,
ezért a rothasztási folyamat nagyon lassan megy végbe. A folyékony eljárású batch-készülékek főképp kísérleti
készülékként használatosak. (Kaltwasser, 1983.)
A váltótartályos eljárás két rothasztó tartállyal dolgozik. Van egy előgödör, ahol 1-2 napig áll az alapanyag,
majd onnan a rothasztó tartályba töltik, ezalatt a másik tartály tartalma erjed. Amikor az első megtelt, a másik,
már kierjedt tartály tartalmát egy tárolótartályba kell vezetni és az előgödörből újra megtölteni. Majd a tartály a
kirothasztott iszap eltávolításával teljesen, vagy részben kiürül. Előnye, hogy a gáztermelés egyenletes.
Hátránya a nagy építési költség és hő veszteség.
Átfolyó eljárásnál a rothasztó tank mindig tele van, a friss alapanyag egy kis előtartályból kerül a tartályba.
Ezzel párhuzamosan a kierjesztett anyag pedig automatikusan átáramlik a tárolótartályba. A gáztermelés
egyenletes, költségtakarékos eljárás, kevés hő veszteség jellemzi. Az adagolást pedig automatizálni lehet.
Higiéniai szempontból kedvezőtlenebb, mert a kierjesztett anyag keveredni tud a friss alapanyaggal.
Tárolós eljárásnál az erjesztő egyben tárolótartály is. A tárolóberenedezés a kierjesztett trágya elhordásakor
teljesen kiürül. Ezután a kombinált tartály az elő gödörből, vagy folyamatos trágyaellátással újra megtelik.
Előnye, hogy csak egy nagy tartályra van szükség. Három típusát különböztethetjük meg: fedett fóliasátras
erjesztő, dupla fóliasátras tartály, szilárd födémű tárolók.
Kombinált átfolyó-tárolós eljárás a biogáz gyártás legfejlettebb módszere. Az átfolyó tartály kiegészítéséül
lefedtek (fóliasátorral, vagy szilárd födémmel) a korábban nyitott trágyát tároló tartályt, hogy az aerob bomlási
folyamatok során ne lépjen fel nitrogénveszteség és még több gáz keletkezzen. (Schulz és Eder, 2005.)
Az erjesztő szerkezetek kivitelezési formáját tekintve is többféle típus lehetséges, ezeket mutatja be a 4.6 ábra
[25]

4.6. táblázat - A biogáz reaktorok kivitelezési formái (Forrás: Barótfi, 2000.; Olessák és
Szabó, 1984.)
A felosztás elve

változatok
I.

II.

III.

Telepítés

Felszín feletti fekvő tankos

Földbe süllyesztett állótankos

Reaktor anyaga

betonkádas

acéltartályos

műanyag tankos

Keverési mód

mechanikus

szivattyús

csigás

Fűtési mód

35ºC csőkígyós

55ºC közvetlen
gőzfúvatásos

köpenyfűtés

Technológia elve

Egylépcsős nedves (0,51% sz.a.tart.)

Kétlépcsős szuszpenziós
(5-15% sz.a.tart.)

félszáraz (15-24%
sz.a.tart.)

Üzemmód

szakaszos

félfolyamatos

folyamatos

A biogáz technológiákat csoportosíthatjuk az alapján is hogy a fermentor berendezés álló vagy fekvő helyzetű.
Ausztriában egyre több helyen alkalmazzák (pl.: Schönkirchen, Hartberg) Friedrich Bauer találmányát, mely
több 3-3,5 m átmérőjű, 7-10 cm vastag hőszigetelő anyaggal bevont, 26 m hosszú csőfermentort.

4.4. ábra - Csőfermentoros biogáz technológia (Donauer, 2005.)
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A tartályok 2-3 %-os emelkedéssel kerülnek beépítésre, annak érdekében, hogy a folyamatos keverés hatására
előre meghatározott sebességgel haladjon bennük a kierjesztendő nyersanyag és a keletkező gáz könnyebben
elvezethető legyen. A keverést elektromotorral ellátott, fésűhöz hasonló kialakítású korongok végzik, melyek a
tartály keresztmetszetében vertikálisan mozgathatók, így a tartály teljes térfogatásban képesek a nyersanyag
keverésére. A fermentorban a gázképződés ezáltal hatékonyabb és nyersanyag zsírtartalmú összetevőiből nem
alakul ki felületi kéreg. A szerves hulladék mezofil körülmények között kb. 30 napig tartózkodik a tartályban. A
tartályon töltő, lefejtő és mintavételi csonk is található. A biogáz mennyiségét indukciós gázmérővel mérik.
(Donauer, 2005.)
A bemutatott eljárások tipikusak. Számos változatuk létezik azonban világszerte, melyek lényege, hogy a
biomasszában rejlő energiát és tápanyagot minél hatékonyabban hasznosítsák. (Barta, 2002.)
Egy mezőgazdasági melléktermékekre épülő biogázüzemet mutat be a 4.5 ábra.

4.5. ábra - Egy biogáz üzem felépítése és a termelés folyamatábrája (Forrás: Fuchsz,
2006.)

A mezőgazdasági üzemekben folyékony és szilárd halmazállapotú anyag is felhasználásra kerül. Az anyagok
aprítása, hígítása, homogenizálása, ha szükséges higienizálása a fermentorba juttatás előtt történik meg. Az
üzem egy előtároló tartályból, egy vagy több fermentorból és egy utótárolóból áll. A fermentorban történik meg
a szerves anyagok lebontása anaerob környezetben. A biogázt a felhasználás előtt tisztítják, tárolják, majd
blokkfűtőműben elégetik így villamos energiát és hőt állítanak vele elő. A visszamaradó biotrágya
mezőgazdasági felhasználásra kerül.

4.6. A biogáz felhasználása
A biogáz hasznosításának számos lehetősége van. Magas energiatartalma miatt elfáklyázása helyett indokoltabb
felhasználása, értékesítése. A biogáz felhasználása történhet közvetlenül helyben hő-előállításra. A hő egy része
a fermentorok fűtéséhez szükséges, ez éves szinten a megtermelt hőmennyiség 20-30 %-a. Az erőművek
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felesleges hőjét hasznosíthatja a mezőgazdasági üzemek, istállók, lakóépületek, kertészetek, szárítók fűtésére,
nyáron az állattartó telepek hűtésére. Élelmiszeripari üzemek melegvíz igényét is kielégítheti egy biogáz üzem.
Távhőfűtő-hálózaton keresztül az üzemtől távolabb fekvő épületek fűtése is megoldható.
Szóba jöhet a kapcsolt villamos áram-és hőenergia tevékenység a hőigénynek biztosítására (pl. bioetanol
gyártás), illetve helyben kombinált villamos- és hőenergia előállítására. Nem helyben történő felhasználás során
a minőségi követelményeknek megfelelő biogáz közvetlenül bevezethető az országos gázhálózatba, vagy más
csatornákon továbbértékesíthető pl. motorok meghajtására (traktor, tömegközlekedés stb.). (Fuchsz, 2006.) A
biogáz felhasználható mikro-gázturbinákban és üzemanyagcellákban is. (Kazai, 2008.)

4.6.1. A biogáz mint motorhajtóanyag
A biogázt az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve a bioüzemanyagok közé sorolja (Gőgös és
Bíró, 2009.). A bio-CNG (Copmressed Natural Gas) 80% földgázt és 20% biogázt tartalmaz. Az Európai Unió
20%-ra való emelését tervezi az alternatív energiaforrások használatának 2020-ra, melynek 2/3 része fedezhető
lenne CNG-vel. Egy hektáron előállított CNG 70000 km futásteljesítményt tesz lehetővé. (Kovács és Fuchsz,
2009.)
A benzinhez képest a bio-CNG felhasználásával a klímareleváns CO2 kibocsátás 45%-kal, NOx kibocsátás 95%kal, a finompor emisszió akár 100%-kal, a mikroszemcsék kibocsátását 80%-kal csökkenthető. A gépkocsi
zajcsökkenés mértéke is figyelemre méltó bio-CNG használata esetén.
A biogáz az 1 ha-ra vetített, megtermelt üzemanyag mennyisége és a megtett km-ek tekintetében a legjobb
mutatókkal rendelkezik, összehasonlítva a többi biomotorhajtóanyaggal. (Fuchsz, 2006.)

4.6. ábra - 1 ha alapanyagból nyert üzemanyagokkal megtehető kilométerek száma
(Forrás: Fuchsz, 2006.)

Osztrák felmérések szerint a sűrített biogáz (CBG) termelés növelése esetén 780000-re lehetne növelni a bioCNG-vel közlekedő gépkocsik számát Ausztriában. Így évente 1,5 millió tonnával kevesebb CO 2 kerülne a
levegőbe. Ausztriában jelenleg 51 biogáz töltő állomás üzemel, 2010-re 200 db-ra szeretnék emelni ezt a
mennyiséget. A nemrég megalakult „Bio-CNG platform”a bio -CNG üzemű gépjárművek számát 2013-ra
100000-re akarja emelni. (Bagi, 2009.; Pongrácz, 2007.)
A biogáz üzemanyagként történő alkalmazásában Svédország jár az élen. Svédországban 779 busz és 4500
személygépkocsik működik gázolaj/biogáz keverékkel.
Linköping – Västervik között (80 km) évek óta közlekedik egy biogázzal működő motorvonat melyet két darab
Volvo – gázmotorral üzemeltetnek. A működéséhez szükséges biogázt a helyi szennyvíztisztító telepen állítják
elő. A vonat 54 személy szállítására alkalmas, 600 kilométert képes megtenni egy tankolással, és maximális
sebessége: 130 km/h.
Svédországban a bioetanol és biogáz üzemű autók a nagyobb városokban ingyen parkolhatnak. Az újonnan
vásárolt autóik legalább 75%-ának környezetbarátnak kell lennie (2007). Svédországban 82 benzinkútnál
tisztított biogáz tankolható, ez a szám várhatóan két éven belül megkétszereződik (Papp, 2008.), valamint 26
helyen található buszok feltöltésére alkalmas töltőállomás is. Az éves biogáz forgalom Nyugat-Svédországban
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10 millió m3 felett van. Egyes svéd városok ösztönzésére indult meg a „Biogáz-városok” kezdeményezés, mely
a nagyobb városok tiszta belvárosi levegőjének biztosítását próbálja elősegíteni.
Franciaországban Lille városában nemrég 28 új busz került forgalomba a már működő 52 gázbusz mellé.
Valamint nagy sebességű gáztöltő állomás kerül megépítésre, ahol a buszok éjjel-nappal tankolhatnak gázt. A
biogázt egy üzemben állítják elő, ahol szerves hulladék deponálása történik.
Magyarországon, Debrecenben a Mobilis program (2007-2008) keretein belül foglalkoznak a biogáz, mint
üzemanyag hasznosításának lehetőségeivel. (Bai, 2008; Kormányos és Bai, 2008.)
A biogáz üzemanyagként való alkalmazásának előnyit és elterjedésének gátló tényezőit a 4.7. ábra [28] foglalja
össze.

4.7. táblázat - A biogáz üzemanyagként való alkalmazásának előnyei és gátló tényezői
A biogáz üzemanyagként való alkalmazásának
előnyei

A biogáz üzemanyag elterjedését gátló tényezők

A hagyományos üzemanyag tartalékok megőrzése

A magas beruházási költségek

Felhasználható alapanyagok széles köre

A tisztító berendezések drágák

Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése

Az üzemanyag kutak kialakítása költséges

Folyamatos megújuló energiaforrás a
szállítmányozási szektornak

Motorszerkezetek átalakítása szükséges

Helybeli energiagyártás, a helybeli gazdaság
fellendülése

Az állami szabályozás csak ezt az
üzemanyagféleséget nem mentesítette a jövedéki adó
fizetése alól

Csökkentett import energiavásárlás, megnövelt
energia biztonság

Ezen a téren a vonatkozó törvények módosítását
kellene elérni

4.6.2. A biogáz falhasználása tüzelőanyagként áram- és
hőtermelésre
A vidék számára a biogáz e szegmense nyújthat lehetőséget. A kertészeti hasznosításban, a melegházak,
üvegházak rendszereiben, az állattenyésztés területén az istálló fűtésében és más mezőgazdasági területeken is
egyaránt jól hasznosítható a biogáz. (Gőgös és Bíró, 2009.)
A nyers biogáz égetésével kapcsolatos műszaki szempontok értékelésénél a földgázüzemű berendezések és
rendszerek adottságait kell figyelembe venni. A tüzelőberendezéseket szállító cégek is biogázégőként általában
földgázüzemre kialakított berendezéseiknek a gáz összetételétől függően specializált változatát ajánlják. A
fejlesztési feladatok, illetve a földgázüzemhez képest elérő megoldások az égők és a tűztér szerkezeti
kialakításában a korróziós és eróziós hatásokat figyelembevételével jelentkezik. (Kapros, 2009. a) A gáz
leggazdaságosabb felhasználását kazában történő elégetés biztosítja, mert így az elérhető hatásfok 80% körüli.
(Kacz és Neményi, 1998.)
A biogáz-hasznosítás egyik kiforrott technológiája a gázmotorban való hasznosítás villamosenergia-előállítás
céljából. Ha a gázmotor elsősorban villamos energiát, másodsorban fűtési energiát állít elő, akkor kogenerációs
berendezésről beszélhetünk.
A gázmotor hasonló elven működik, mint bármelyik négyütemű gépjármű motor, csak az üzemanyaga földgáz,
vagy biogáz. (Kalmár, 2009)
Két igen elterjedt típus van forgalomban: dieselmotor olaj-befecskendezéssel és Otto gázmotor. Az Otto
gázmotorok drágák, de magasabb elektromos hatásfokkal rendelkeznek, mint a dieselmotorok olajbefecskendezéssel, s működésükhöz fűtőolaj nem szükséges. A blokkfűtőerőművek vásárlásakor a lehető
legnagyobb elektromos hatásfokra (jelenleg 30-40% motortípustól függően) kell törekedni.
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Azokban az erőművekben, ahol a gáz minősége folyamatosan változik, a hosszabb motorélettartam érdekében
érdemes elektronikus motorirányító és ellenőrző rendszereket alkalmazni. (Kovács, 2006.)
Egyes speciális eset, amikor a hőenergiát hűtési célra is használják, úgy hogy a rendszer kiegészítik egy
abszorpciós hűtéssel, ekkor a rendszert trigenerációs berendezésnek nevezik. Ilyen rendszer található a Fővárosi
Gázművek telephelyén. A gázmotorba bevezetett energia mennyiségből gyártmánytól függően a megtermelt
villamos energia 33-40%, a hőenergia 45-55%. A gázmotorok által termelt hő általában 90°C-os. Ez a
hőmérséklet alkalmas használati melegvíz előállítására egész évben, télen fűtésre, de ipari és mezőgazdasági
hőigényt is lehet vele fedezni. (Kalmár, 2009.)

4.6.3. A tisztítása és a földgázhálózatba való betáplálás
lehetősége
A biogázt a földgázhálózatba táplálás előtt tisztítani kell. Három meghatározó komponens van, melyet a biogáz
tisztításnál figyelembe kell venni.
A szén-dioxid a biogáz összetevői közül a második legnagyobb térfogat százalékban előforduló gáz
(alapanyagtól függően 25-45%-ban is megjelenhet). A szén-dioxid csökkenti a fűtőértéket, növeli az
energiafogyasztást, ezért ez az elsődleges tisztítási feladat.
A kénhidrogén csak kb. 1%-ban fordul elő a biogázban, de zavaró, mert csővezetékek, gépek korrózióját
okozza.
A vízgőz pedig szintén korróziós problémákat vet fel és szintén csökkenti a fűtőértéket.
A biometán-előállítás legfontosabb része tehát a CO2 tartalmának lehető legnagyobb mértékű leválasztása. Erre
többféle technológia terjedt el világszerte.
A legszélesebb körben elterjedt gáztisztítási eljárás a vizes mosás. A módszer előnye, hogy nem csak kéntelenít,
hanem az esetleges ammóniatartalmat is eltávolítja. A metándúsítása azon alapszik, hogy a CO2
szénsavkeletkezés közben oldódik a vízben. Az eltávolítandó komponenseket nagy nyomás mellett fizikai
abszorpcióval, hűtött vízzel egy mosótoronyban elnyeletik. Ezt követően egy külön toronyban regenerálják a
mosófolyadékot. A mosóvízből levegővel hajtják ki a szennyező komponenseket, melyet a kénhidrogén miatt
szagtalanítani kell. A gázt mosás után szárítják. A metánveszteség kevesebb, mint 2%.
A PSA-rendszerek alapja egy aktív szén molekulaszűrő, mely az adszorpció során a szén-dioxidot előnyben
részesíti a metánhoz képest. Az első lépésben a gáz átáramlik a molekulaszűrőn és magas parciális nyomáson a
szén-dioxid a molekulaszűrő belső felületén adszorbeálódik. A metán átáramlik a molekulaszűrőn. A második
lépcső a deszorpció, ahol alacsony nyomáson a molekulaszűrő regenerálódik. Ennek során a tartály nyomását
egészen a vákuum határáig csökkentik így az adszorbeált molekula leválik a szűrőről. A rendszer előnye, hogy
kicsi a metánveszteség, hátránya, hogy magas nyomáson dolgozik, ezért villamosenergia-fogyasztása magas. A
biometán ebből e rendszerből is viszonylag magas nyomáson lép ki.
Az aminos mosás, egy egyszerű kémiai mosási folyamat. A mosótorony tetején vezetik be az aminoldatot, ami
ellenáramban találkozik a biogázzal. A mosási folyamat alacsony nyomáson valósul meg. A mosótorony tetején
kiáramló biogáz földgáz minőségű. A torony alján összegyűlt folyadékot a regenerálás fázisába vezetik, mely
magas hőmérsékleten, 140 °C-on valósul meg. A metánveszteség minimális, a villamosenergia-felhasználás
alacsony. A megfelelő nyomásra a biometánt csak fel kell komprimálni.
A Siloxa (polietilénglikol-dimetiléter) oldószer kompozíciót alkalmazó gáztisztítás két lépcsőben valósul meg.
Az első lépésben a biogázt kompresszorral 6 bar nyomáson szárítják, majd egy aktív szénszűrő tartályon vezetik
át, ahol a kénhidrogént, ammóniát, halogéneket, sziloxán származékokat, valamint mechanikus
szennyeződéseket leválasztják. Ezt követi a szén-dioxid eltávolítás, mely egy ellenáramú mosótoronyban
történik. A toronyba az előtisztított biogázt alulról, a polietilénglikol-dimetilétert felülről vezetik be. A
mosótorony aljában összegyűlt széndioxidot egy másik toronyba vezetik, ahol megtörténik a deszorpció.
A membránleválasztásos eljárásoknál a membrán a biogáz egyes alkotóelemeit teljes egészében átereszti, a
metánt, nitrogént és oxigént viszont a tisztított gázban tartja. A rendszer magas nyomáson, kétlépcsős membrán
szeparációval működik. A gázban kis mennyiségben jelenlévő komponensek eltávolítására külön technológiát
kell alkalmazni.
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A kriogén technológia lényege, hogy alacsony hőmérsékleten és magas nyomáson a biogázban lévő CO 2
folyékony halmazállapotba megy át, így le lehet választani a biogázból. A rendszer előtt egy kén-hidrogén
leválasztó egység működik. A biogázt víztelenítik, majd optimális nyomásra komprimálják. Ezután következik a
hőmérséklet csökkenés több lépésben -25, -50 és -59 °C-ra. A szén-dioxid így folyékony halmazállapotba kerül
kivezethető a rendszerből és hasznosítható. (Kovács et. al., 2009.)
A leválasztott szén-dioxid hasznosítására több lehetőség van. Ilyen a fóliák, növényházak kultúráinak széndioxid trágyázása, ezzel 15-40%-os terméstöbblet elérése lehetséges.
Üvegházakba óránként és alap m2-enként 6 g, fóliasátrakba 1,822 g CO2 bejuttatásáról kell gondoskodni az
optimális eredmény eléréséhez
Szén-dioxidból lehetőség van szárazjég előállítására is, melyet élelmiszer-ipari, ill. gyümölcs- és zöldségtározó
hűtőházak stb. használhatnak fel.
A kén-hidrogén leválasztására alkalmasak még az aktív szénszűrő, a fermentlébe adagolt vas- oxid-tartalmú
porok és folyadékok és a fermentoron kívül használt szelektív adszorberek is alkalmazhatók. (Fuchsz, 2008.)
A legtöbb európai országban állítanak elő biogázt. A betáplálás feltételét jelentő gáztisztító és gázdúsító
technológiák működnek Ausztriában, Dániában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában,
Svédországban és Svájcban.
EU szinten a 2003/55EC számú irányelv keretet a földgáztól eltérő eredetű és összetételű gázoknak földgáz
vezetékbe történő betáplálását illetően. Általánosságban támogatja a biogáz-injektálási folyamatot, de a zöldgáz
nem élvez prioritást. Nem tekinti ellátás biztonsági szempontból releváns tényezőnek. (Kapros, 2009.b)
A biogáz betáplálás magyar viszonyai
A Parlament 2008. június 9-én jóváhagyta a XL. számú földgázellátásról szóló törvényt. Az új szabályozás 2009.
július 1-jén lépett érvénybe és teljes mértékben eleget tesz az EU földgáz direktívájának. A törvény értelmében
már lehetővé válik a biogáz és biomasszából termelt gázok szolgáltatása is. A törvény úgy rendelkezett, hogy a
mesterségesen előállított gázok, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, valamint
környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe
juttathatók. A biometán a földgázhálózatba juttatható, ha megfelel az MSZ 1648, és ennek EU-s
megfeleltetésével az MSZ ISO 13686 számú szabványban előírt követelményeknek. A földgáz minőségről szóló
szabvány +/- 5%-os eltérést enged fűtőérték tekintetében, a gázelegy szennyezőanyag tartalma szilárd anyagra
vonatkozólag 5 mg/m3, illó kéntartalomra vonatkozóan 100 mg/m3, H2S-re 20 mg/m3, oxigéntartalomra max. 2
térfogatszázalék. A vízgőztartalom legfeljebb 0,17 g/m3 lehet. A minőségi követelmények elmulasztásáért a
betápláló anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik. Műszaki-technikai követelményként megemlíthető, hogy a
betáplálónak olyan kompresszort kell alkalmazni, mely hálózatban lévő üzemnyomáshoz alkalmazkodik. Fontos
kereskedelmi szempont, hogy a betáplálónak a földgázellátó-rendszer átadás-átvételi pontján mennyiségmérést
kell biztosítani, a mennyiségeket jegyzőkönyvezni kell. (Molnár, 2009.)

4.7. A biotrágya
A fermentációs folyamat végterméke a biogáz mellett az úgynevezett biotrágya, vagy biohumusz. A
maradékanyag minősége függ a betáplált alapanyag jellegétől, fajtájától, a biogáz termelő technológiától, a
nedvességtartalomtól és a hőmérséklettől. (Olessák és Szabó, 1984.) Az iszap szerves alkotórészeket és ásványi
anyagokat tartalmaz, emellett találhatóak benne növekedést serkentő anyagok, nevezetesen szkatol- és
indolszármazékok, C-vitamin, karotin, triptofán, tyrodin és fenol vegyületek is. (Kaltwasser, 1983.)
A fermentációs maradék kiválóan alkalmas műtrágya kiváltására, talajerőpótló készítményként, ami a folyamat
gazdaságosságát jelentősen növeli. (Kovács, 2008.)
A biotrágya alkalmazása (a kedvező biológiai hatások eredményeképpen) a komposzthoz képest 50%-os, a
műtrágyához képest 30%-os terméstöbblettel járhat a szántóföldi növénytermesztésben. (Elek, 2008.)

4.8. Biogázüzemek helyzete hazánkban
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A megújuló energiák hasznosítását célzó fejlesztéseket az EU támogatja, ezáltal itthon is hozzáférhetőek
különböző pályázati források (EMVA- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, KEOP- Környezet és
Energia Operatív Program).
Magyarországon két éven belül kb. 30 új biogáz üzem létesülhet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) által a nagy állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat eredményeképpen. A pályázók
40-70%-os támogatásban részesülhetnek a biogáz üzemek építéséhez. (Hulladéksors, 2008. 6. szám) Az EMVA
forrásaiból 2008-ban megítélt támogatás felhasználásával az első biogáz üzemek lassan elkészülnek, ezek
együttes villamosenergia-termelő kapacitása mintegy 15 MW. Tavaly már 5 biogáz üzem működött, ezek 36
ezer GWh villamos energiát állítottak elő
A nagy állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázatok kétség kívül lendítettek a biogáz üzem építés
nehézségein, problémák azonban még mindig jelentkeznek. A nehézséget a gyakorlatban az okozza, hogy a jól
előkészített projekteknek van nagyobb esélyük a források elnyerésére, tehát a tervekkel, engedélyekkel
rendelkező projektek nagyobb eséllyel kapnak támogatást. Ezek megszerzése viszont idő és költségigényes.
Rendelkezni kell:
• környezetvédelmi engedéllyel,
• építési engedéllyel,
• amennyiben villamos energia termelése a cél, úgy a kiserőmű hálózatra csatlakoztatásához szükséges
engedélyekkel.
Az első fokon eljáró hatóságok további szakhatóságokat vonnak be eljárásukba, amelyek újabb és újabb
feltételekhez kötik a hozzájárulásukat.
Mindezek megszerzése több mint egy évig is eltartó folyamat, és tízmilliós nagyságrendű kiadással jár. A
magyarországi projektek nagyrészt azért akadoznak, mert ez az önerő a mezgazdaságban csak ritkán áll
rendelkezésre (tejtermelő ágazat visszaesése tapasztalható).
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Magyarországon még ma is újszerű technológiáról lévén szó, nincsen
egységes és mindenhol egyformán alkalmazott menete az engedélyezési eljárásoknak.

4.8. táblázat - Hulladékalapú biogáz üzemek (Forrás: Hulladéksors 2008. IX. évfolyam
3. szám)
Cég

Beruházás (milliárd Ft)

Üzem teljesítménye (MW)

Nyírbátor (Bátortrade Kft.)

2

2,5

Pálhalma (Agrospeciál kft.)

2,5

1,7

Kenderes-Bábolna (Agrener Kft)

1

1

Kaposvár (Magyar Cukor Zrt.)

1,7

-

Klárafalva

0,5

0,526

Talfája (Pilze-Nagy Kft)

-

0,33

Kevés olyan üzem van, mely a termelésben már bizonyított (4.14. táblázat). Ezek között van Nyírbátor,
Pálhalma, Kenderes, Klárafalva, Kaposvár (Magyar Cukor Zrt.) Ezen üzemek mindegyike mezőgazdasági vagy
feldolgozói hulladékra épül, és jelentős hasznot hoz az adott társaságoknak. (Németh I. G., 2009.; Farkas K.,
2008.)
Említést kell tenni azonban arról is, hogy amíg hulladékra alapozott technológiák kisebb számban fordulnak elő,
addig a szennyvíziszapra alapozott biogáz termelés szépen fejlődik hazánkban.
Szennyvíziszapra épülő biogáz termelés (Forrás: Hulladéksors 2008. IX. évfolyam 3. szám)
Működő:
• Budaörs,
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• Budapest (Dél-pesti Szennyvíztisztító, Dreher Sörgyár, Csepel- Központi szennyvíztisztító),
• Debrecen,
• Dunakeszi,
• Kazincbarcika,
• Kecskemét,
• Komló,
• Siófok,
• Székesfehérvár,
• Vác,
• Veszprém,
• Győr,
• Sopron,
• Szeged,
• Szombathely
Épülő:
• Budapest (Észak-pesti Szennyvíztisztító)

4.7. ábra - A nyírbátori biogáz üzem

4.8. ábra - A pálhalmai biogáz üzem

4.9. ábra - A kenderesi biogáz üzem
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4.10. ábra - A kaposvári biogáz üzem

4.11. ábra - A klárafalvii biogáz üzem

4.12. ábra - A talfájai biogáz üzem

4.9. A biogáz hasznosítás helyzete külföldön
Az Európai Unió területén a biogáz üzemek igen elterjedtek. Jelenleg mintegy 6000 biogáz telep üzemel a
néhány ezer tonna éves kapacitástól a több százezer tonna szerves hulladék ártalmatlanítására alkalmas
telepekig. A biogáz termelésben vezető országok: Németország, Dánia. Fontos megemlíteni azt a tényt, hogy a
biogáz ipar azokban az országokban a legfejlettebb, ahol a gazdasági kormányzat támogatja a megújuló
energiahordozók felhasználását és a környezetvédelmet. Németországban több mint 4000 biogáz üzemben
működnek, és átlagosan 7500 üzemórával rendelkeznek, 11 millió kilowatt-órányi energiát termelt, és ezzel
több, mint 3 millió háztartás energiaszükségletét fedezték. Németországban 2000-ben beindított biogáz üzemek
átlagos mérete 70 kW volt, a 2002-ben átadott üzemeké már 330 kW. (Fuchsz, 2006.) Ezek a számok mutatják,
hogy a német biogáz termelés fontos szerepet töltenek be az ország áramtermelésében. Ennek két oka is van.
Egyrészt a biogáz termelés majdnem teljesen folyamatos eljárás. Másrészt Németországban a megújuló
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energiaforrások támogatása az áramtermelésre koncentrál. Ennek megfelelően a biogáz üzemek bevételük
túlnyomó részét az államilag garantált betáplálási tarifákból szerzik.

4.13. ábra - Biogáz üzem Németországban (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)

Hasonló fejlődés látható Ausztriában is, ahol 2004 év végén 175, 2007-ben már 350 mezőgazdasági üzem
működött.

4.14. ábra - Biogáz üzem Ausztriában (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)

Lengyelországban ezzel szemben mindeddig csupán igen csekély számú biogáz üzem működik. Ezen a
helyzeten kívánnak egy új, a Gazdasági Minisztérium által kidolgozott program segítségével változtatni. Ez a
program azt célozza meg, hogy 2020-ig minden településen épüljön biogáz üzem.
Ezek a beruházások javítani fogják az energiaellátás biztonságát, a lakosság előtt megnyitják az olcsóbb
energiához való hozzáférés, illetve a biogáz üzemekből származó megerjesztett és higienizált szubsztrátumok
jobb és veszélytelenebb vetőföldi trágyaként való értékesítésének lehetőségét.
Dániában 2000-re a 90-es évektől kezdve megduplázták az ország biogáz termelését, annak köszönhetően, hogy
bevezették a „zöld” áram rendszert, ami azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásból előállított áramot az
áramszolgáltató a szokásos árnál magasabb összegért veszi meg.

4.15. ábra - Biogáz üzem Dániában (Forrás: Kovács és Fuchsz, 2007.)
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Olaszországban elsősorban a szarvasmarhákban különösen gazdag területeken, Milánó környékén találhatóak
biogázerjesztők, ám sokkal inkább a szennyvíz tisztítását szolgálják, mintsem a trágyakezelést.
Az egyes európai országok aktuális helyzetét egy összefoglaló elemzés „Anaerobic digestion: Making energy
and solving modern waste problems” részeletesen kifejti. (Ortenbland, 2000.)
Angliában és Franciaországban alig találni mezőgazdasági biogáz üzemeket, viszont fejlett a depóniagáz és
szennyvíziszap hasznosítás. (Fuchsz, 2006.)
Az USA-ban, 2009. januárban szenátorok egy csoportja olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely
adókedvezményt helyez kilátásba biogáz-termelők számára. Az adókedvezmény mértéke 4,27 USD/millió BTU
lenne. A javaslat indoklása szerint az elsődleges cél a munkahelyteremtés, a környezetvédelem (CO 2 és
metánkibocsátás csökkentése), és a vidék számára alternatív jövedelemszerzési lehetőségek teremtése. A
Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) szerint az USA-ban évente 1,37 Mrd tonna állati hulladék keletkezik. Az
Energiaügyi Minisztérium szerint, amennyiben ennek a felét biogáz-célra felhasználnák, a teljes amerikai
földgázfelhasználás 5 %-át kiváltaná, és a CO2 kibocsátást 45-50 millió tonnával csökkentené.
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5. fejezet - A fahulladék, a
fahulladékok égetése
Magyarországon az összes élőfa-készlet mintegy 330 millió m3, az erdőkből évente az erdőtörvény alapján
maximálisan 9 millió m3 lenne kitermelhető, melyből mintegy 7 millió m3 ténylegesen kitermelésre kerül. Ebből
a faipari és az exportmennyiség levonása után elvileg a következő mennyiségek maradnak évente energetikai
célokra (Barkóczy - Marosvölgyi, 2007 adatai alapján):
• vágástéri apadék: 1,4 millió m3 (kérdéses, ki fogja ténylegesen betakarítani);
• faipari melléktermékek: 0,5 millió m3 (kérdéses, hogy tűzifa vagy rostfa lesz-e belőle);
• kitermelési tartalék: 2 millió m3;
• tűzifa: 1,8 millió m3.
Biztosan tehát 3,8 millió m3 energiafát tud adni az erdő évente a fogyasztóknak.
A vágástéri apadék egy részét esetleg összegyűjti a lakosság, a faipari melléktermékek egy részét valószínűleg
kisebb-nagyobb, főleg mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások használják majd fel.
Az energiafa iránti keresletet (az előzőekben már említett faiparon és az exportkereskedőkön kívül) a következő
fogyasztók határozzák meg:
• lakosság;
• mezőgazdasági vállalkozások;
• kommunális fogyasztók;
• bio-hőerőművek. (Bai et. Sipos, 2007).
Az 1000-1100 PJ/év éves országos primer energiahordozó igényen belül jelenleg a megújulók részaránya
mintegy 5-6 %, ami túlnyomó többségében biomassza. Felmérve a hazai lehetőségeket a potenciális éves
energiahozam az alábbiak szerint becsülhető:
• dendromassza: 56- 63 PJ/év;
• növényi fő- és melléktermékek: 74-108 PJ/év;
• másodlagos biomasszák: 19- 23 PJ/év;
• harmadlagos biomasszák: 54-134 PJ/év;
• összes biomassza: 203-328 PJ/év.
Figyelembe véve a különféle technikai és gazdasági korlátokat, tíz éven belül a tényleges hasznosítás elérheti a
180-190 PJ/év szintet, ami az összes energiaigény 17-18 %-ának felel meg (Marosvölgyi, 2002).
Magyarország teljes biomassza készletét 350-360 millió tonnára becsülik, ebből 105 110 millió tonna elsődleges
biomassza, mely évente újratermelődik, ennek nagy része felhasználásra is kerül. Az évente képződő növényi
biomassza bruttó energiatartalma 1185 PJ, amely meghaladja az ország teljes éves energiafelhasználását. A
hazai növénytermelés és erdőgazdálkodás a befektetett összenergia 4-5-szörösét termeli meg biomasszaként,
azaz ennyi az energiahatékonysági mutatója.
A magyarországi energiafelhasználásnak jelenleg mindössze 3,2-3,6 %-át (34-38 PJ/év) adják a megújuló
energiák, ebből a növényi eredetű biomassza mintegy 2,8 %-ot tesz ki, amelynek a túlnyomó részét az
erdeinkből kitermelt tűzifa adja. Az egyik legjelentősebb bioenergia forrás az energetikai faültetvény (melyet a
mezőgazdasági ültetvénygazdálkodási művelési ágba sorolnak). Ültetvényekkel viszonylag gyorsan és nagy
mennyiségben állítható elő energetikai célra dendromassza.
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Az egyes fafajokkal végzett tartamkísérletek alapján 11-20 t/ha/év hozamok érhetők el, amelyből 185-330 GJ/ha
energia állítható elő. A közeljövőben az energetikai faültetvények területének gyors növekedésével számolunk,
amely elérheti, sőt meghaladhatja a 100 ezer hektárt is, amelyből 25-30 PJ energia is előállítható.
A magyarországi mezőgazdasági eredetű energetikai célú biomassza potenciálról és hasznosítási lehetőségeiről
az 5.1. ábra ad tájékoztatást.

5.1. ábra - A mezőgazdasági eredetű energetikai célú biomassza potenciál és
hasznosítási lehetőségei Magyarországon (Hajdú)

5.1. Energetikai célra termeszthető növények
Az energiatermelésre számításba vehető növények száma szinte korlátlan, hiszen lignincellulózként mindegyik
alkalmas a környezetbarát energiatermelésre, a napenergia megkötése révén a zárt CO2-körforgalom előnyeinek
megjelenése mellett. A választás legfontosabb szempontjai a következők:
• többféle termesztési technológia megvalósítása váljon lehetővé;
• egy-egy, már jól kialakult nemzetgazdasági ágazat technológiái és műszaki megoldásai legyenek
hasznosíthatók;
• legyen megoldás az intenzív és az extenzív termesztési és hasznosítási technológiák alkalmazására;
• a lehető legkülönbözőbb termőhelyi viszonyokra lehessen választani közülük.

5.1.1. Lágyszárú növények
Jellemzőjük a hektáronkénti igen nagy növény (hajtás)-szám, a viszonylag kis növénymagasság, a
mezőgazdaságban kialakult technológiák-, és a kialakult műszaki megoldások alkalmazhatósága. Ezen
növények és technológiák alkalmazásának nagy előnye az, hogy a mezőgazdaságban alapvető műszakitechnológiai változtatásokra nincs, vagy alig van szükség, viszont a megtermelt biomassza évenkénti
betakarítása, illetve a növények életciklusa miatt a betakarítások száma nagy és nem halasztható. A jövőbeni
biomassza-energiahordozók között a legfontosabbak:
Egynyári növények:
• repce (Raphanus sativus);
• rostkender (Cannabis sativa L.);
• triticale.
Évelő növények:
• magyar árva rozsnok (Bromus inemis Leyss);
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• pántlikafű (Baldingerea arundinacea L.);
• miscanthus (Bai et. al., 2002).

5.1.2. Fás energetikai ültetvények
A faültetvények jó termőképességű területeken létesülnek, melyen mezőgazdasági tevékenység folyat, de a
mezőgazdasági termény iránt a kereslet hiányzik, vagy a termelés biztonság kicsi, ezért a terület szántóföldi
hasznosításból kikerült, és rajta gazdaságos dendromassza-termelés folyhat. Az energetikai faültetvényeken
célültetvények, rajtuk viszonylag gyorsan és nagy mennyiségű dendromasszát kívánunk termeszteni
energiatermelés céljából. A fás növények a lágyszárúakhoz hasonlóan lignocellulózok, de évelők, és a föld
feletti részek nőnek tovább minden évben.
Az energetikai célú fatermesztésnél cél az, hogy bármilyen termőhelyen lehessen dendromasszát termelni, ezért
a nagyhozamu fafajok között keressük az adott termőhelyen legnagyobb hozamot elérőket. Ezek közül a
legfontosabbak:
• akác (Robina sp.);
• fűz (Salix sp.);
• nemesnyárak (Populus sp.).
Technológiai osztályozás szerint újratelepítéses és sarjaztatásos üzemmódú energetikai faültetvényeket
létesíthetünk.
Az újratelepítéses technológiához minden gyorsan növő és nagy hozamú fafaj megfelel, amely fiatal korban
intenzív növekedést mutat. Csak az a fontos, hogy a fák viszonylag kis terjedelmű gyökérzetet hozzanak létre
(melyek később könnyen kiszánthatók), és a kis növő tér mellett fiatal korban nagy hozamot produkáljanak. Az
ültetvényt a talaj-előkészítést követően az adott termőhelyi viszonyok között legnagyobb tömeget adó fafajjal, a
hagyományosnál nagyobb tőszámmal (5-8 ezer tő/ha) telepítjük.
Az újratelepítéses technológiában egy telepítésre egy betakarítás jut. Az ültetvény élettartama kb. 8-15 év.
Ekkor az ültetvényt tarvágással kitermeljük, és egységes választékká készítjük el. A végvágást követően talajelőkészítést végezünk, majd ismét telepítésre kerül sor. A technológia előnye, hogy bármely fafaj alkalmazható.
Hátránya az, hogy drága a szaporítóanyag és minden betakarítás után teljes talaj-előkészítést kell végezni.
A sarjaztatásos üzemmód esetében a jó sarjadó képesség, az intenzív növekedés, a fiatal korban nagy hozam, a
viszonylag homogén állománynövekedés (közel azonos faátmérők és famagasságok) és a gyökfőből sarjadás a
fafajokkal szemben támasztott igény. Ebben a technológiában egy telepítésre 5-6 betakarítás jut. Az ültetvényt
nagy tőszámmal (13000-15000 tő/ha) telepítjük. A levágott állomány a visszamaradó tövekről ismételten
kisarjad. A legnagyobb összprodukciót ezzel az eljárással érhetjük el.
A vágásforduló hossza, illetve a termesztési időtartam alapján az energetikai faültetvény lehet: mini (1-4 év),
rövid (11-15 év), közepes (16-19 év), hosszú (20-25 év). Gazdasági és gépesítési szempontokból a 4 (5) éves
vágásforduló tűnik a legoptimálisabbnak. Általános szabály: minél nagyobb a hektáronkénti törzsszám, illetve
minél kisebb a növő tér, annál rövidebb ideig tartható fenn az energetikai faültetvény, illetve annál rövidebb a
vágásforduló, vagyis a vágásérettség. Az ültetvény élettartamát a következő tényezők befolyásolják:
• a talaj adottságai (minél termékenyebb, annál hosszabb az élettartam; a gyengébb termőhelyeken azonban a
fatermés kulminációja később következik be);
• a talajművelés és az ápolás (minél gondosabb, annál hosszabb az élettartam);
• az ültetvény sűrűsége (minél kisebb a sűrűség, az élettartam annál hosszabb).
A vágásforduló megválasztása az alkalmazott üzemmódtól is függ. Sarjáztatásos (aprításos betakarítás)
üzemmódban kezelt ültetvénynél általában rövidebb a rotáció, és „hosszúfás” (energiaerdő) esetén – közepes,
vagy hosszú a vágásforduló. Az igen rövid vágásforduló (2-3 év) alkalmazása fatermési szempontból nem
kedvező, mert a folyónövedék még nem éri el a maximumát (Veperdi et. al., 2005).
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Magyarországon száraz és félszáraz területeken az akác, üde és félnedves területeken a nemes nyár klónok,
vizes termőhelyen (árvíz, belvíz) a fűzfélék vehetők számításba. Ezek a fafajok egymással nem
versenyeztethetők, mindegyik a számára legmegfelelőbb termőhelyen mutatnak legnagyobb hozamot.
Az ültetvényekkel elérhető előnyök:
• környezetbarát energiahordozók és új ipari nyersanyagok termelése és hasznosítása;
• a napenergia megkötése, és költségmentes tárolása;
• a légkör CO2 tartalmának stabilizálása, illetve csökkentése, az üvegházhatás mérséklése;
• a levegő minőségének javulása a fosszilis energiahordozók felhasználásakor jellemző kéndioxid, elégetlen
szén-hidrogén, szénmonoxid, salak stb. kibocsátás csökkentése;
• talaj és vízvédelem;
• az élőhely minőségének javulása;
• a hagyományos mezőgazdasági hasznosításból kivont területek, racionális hasznosítása;
• a decentralizált energiatermelés alapjainak megteremtése;
• a helyi nyersanyagbázis hasznosítása;
• a helyi munkaerő foglakoztatásának növelése;
• a hazai munkaerő és a honi előállítású termékek felhasználásával az energiatermelésben a hozzáadott-érték
arányának növelése;
• az import energiahordozók felhasználásának
csökkentésével az importfüggőség csökkentése;

csökkentése,

az

energiahordozó-import

arányának

• az energiaellátás biztonságának növelése;
• költségmegtakarítás stb. (Marosvölgyi, 2002).

5.2. Az energetikai ültetvényeken alkalmazott
technológiák
Az energetikai ültetvények technológiái nagyon sokfélék lehetnek. Alapvetően minden energetikai ültetvénygazdálkodásnál az alkalmazandó technológiát egyedileg kell megválasztani, hogy a helyi adottságokat is
figyelembe véve a leggazdaságosabb technológiát tudjuk megválasztani.
Az alkalmazandó technológiákat:
• az ültetvény mérete;
• a területi adottságok;
• a rendelkezésre álló erő- és munkagépek;
• és a logisztikai befolyásoló tényezők határozzák meg (Barkóczy, 2009).
Az energetikai ültetvényeknek munkaműveletei:
• Ültetés;
• Művelési és ápolási munkák;
• Betakarítás.
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5.3. Az apríték
Az apríték, mint szilárd energiahordozó szinte valamennyi lignocellulózból előállítható.
Magyarországon jelenleg a fából előállított aprítéknak van nagyobb jelentősége, de hosszabb távon bővítendő az
alapanyagbázis elsősorban a fás kertészeti- és szőlészeti nyesedékekből előállított aprítékkal.
Az aprítékot azért állítjuk elő, hogy a faanyag az energiatermelő berendezésbe könnyen betáplálható-, illetve a
tűztérben jó hatásfokkal elégethető legyen.
Az aprítékot: részecskék legnagyobb mérete, a részecskeméretek halmazon belüli eloszlása, az aprítás fajlagos
energiaigénye, a halmazsűrűség, a tároláshoz létrehozott prizma rézsűszöge jellemzik.
A részecskék legnagyobb mérete a betápláláshoz használt berendezések fajtáját, illetve a betáplálás
energiaigényét befolyásolja (Marosvölgyi, 2002).
A méret alapján: finom, normál, durva, osztályozatlan aprítékot különböztetünk meg.
A finom apríték 0-10 mm hosszú, névleges méret 5 mm. Kis teljesítmény; tüzelő-berendezésekhez, illetve csigás
betápláló berendezésekhez, valamint brikettáláshoz állítják elő. A normál apríték 10 – 50 mm hosszúságú
részecskékből áll. A névleges méret 25 mm. Nagyobb teljesítmény; tüzelőberendezésekhez, és megerősített
csigás, valamint tolófejes betápláló berendezésekhez állítják elő. A durva apríték 25 – 100 mm hosszúságú
részecskékből áll. A névleges méret 50 mm. Nagy tüzelőberendezésekhez, tolófejes betápláló szerkezetekhez
állítják elő. Az osztályozatlan apríték 0-150 mm közötti részecskékből áll.
Az apríték tárolása közbenső tárolóhelyen fedetlenül, a felhasználó területén fedett, de oldalról szabadon
szellőző területen történik.
Szabad téren (többnyire az aprítás helyén vagy annak közelében) a tárolás halomban történik.
Célszerű minél nagyobb halmokat kialakítani, mert az apríték tárolás közben melegszik, maghőmérséklete eléri
a 60-70ºC-ot. A keletkező hő az apríték nedvességtartalmát jelentősen csökkent. A természetes úton leszáradt
apríték (u = 20-25 %) nem nedvesedik vissza, eső-hó is csak 40-50 cm rétegben nedvesít, a belső rész száraz
marad. Kisebb halom (100 m3 alatt) száradási folyamatai kedvezőtlenebbek. Az apríték halomban kedvezőtlen
folyamatok is végbe mehetnek. Ez elsősorban nagy betárolási nedvesség (u = 55-50 %) kis apríték méret és kis
halommméret, valamint az alapanyag jelentős cukor-hemicellulóz tartalma esetén fordul elő. Ilyenkor jelentős
lehet a penészesedés.
Az apríték tárolása aprítást követően apríték halomban történik, amely vagy az aprítás közbeni dobószállítás
révén, vagy rakodógépek munkájának eredményeként jön létre. A halom biztonságos rézsűszöge 40-45º.
Hosszabb tárolás esetén a részecskék filcelődése, illetve egyéb okok miatt a 90º-osrézs; is előfordul, de ennek
állékonysága bizonytalan, és rakodás közben leomolhat, tehát balesetveszélyes.
Az előállított apríték kis berendezésekben 25-25 %, nagyobb berendezésekben 20-30%, ipari méret;
berendezések esetében 25-40 % nedvességtartalom mellett ég jól. Ebből következik, hogy kis (háztartási)
tüzelőberendezésekhez hosszabb tárolással vagy szárítással (ez utóbbi nem jellemző) készítjük elő az
alapanyagot. Ipar méret; szárításra akkor kerül sor, ha brikettáláshoz, vagy más speciális technológiához
szükséges a kis- és állandó nedvességtartalmú apríték. Egy szárítóberendezés elvi elrendezését ábrán mutatjuk
be (Marosvölgyi, 2002).

5.4. A faanyag energetikai hasznosítása előtt
vizsgálandó paraméterek
A biomassza energetikai hasznosításának három szakaszát különböztetjük meg.
1. Az első szakasz a termesztés, amely során a biomassza létrejön.
2. A második szakasz tartalmazza a betakarítást, és azokat az előkészítő tevékenységeket, amelyek
eredményeként a biomassza energetikai hasznosításra alkalmas állapotba jut
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3. A harmadik szakasz a hasznosítás, amelyben az energiahordozó és a hasznosító illesztése történik meg, és
amelyben a hasznosítás hatékonyságát, valamint a környezetre gyakorolt hatásokat (emissziók) vizsgáljuk.
(Marosvölgyi, 2002.)
A faanyag vizsgálatakor különböző paraméterek vizsgálatát kell elvégezni melyek a következők.

5.4.1. Elemi összetétel
A kémiai összetételt a fában jelenlevő elemek minősége és mennyisége jellemzik.

5.1. táblázat - A fa elemi összetevői (Nussbauer, 1994)
Elem

Mérték (m/m)

Érték

Carbon

G/kg

450

Hidrogén

G/kg

60

Oxigén

G/kg

440

Nitrogén

mg/kg

900

Kén

mg/kg

120

Klór

mg/kg

≺ 0,01

Kadmium

mg/kg

0,11

Cink

mg/kg

14,57

Réz

mg/kg

1,3

Fluór

mg/kg

≺ 0,01

Ólom

mg/kg

0,98

Króm

mg/kg

0,94

5.2. táblázat - Fontosabb növényi anyagok kémiai összetétele CHN analízissel mérve
(hamu ~1,0-1,7%)
Anyag

Nyárfa

Akác

Miscanthus Kendertörek

C, %(m/m)

48,9

48

46,6

47,1

H, %(m/m)

6,4

6,8

6,8

6

N, %(m/m)

1,6

1

0,2

1,2

O, %(m/m)

43,2

47,2

46,5

45,7

Égéshő (kJ/kg)

17650

19830

17810

19340

5.4.2. Vegyi összetétel (cellulóz, lignin stb.)
A fában különböző funkciót ellátó morfológiai részek különíthetők el. A sejtfal anyaga három vegyületből áll: a
vázanyagot képező makromolekuláris cellulózból, a kötőanyag szerepét betöltő aromás szerkezetű ligninből,
valamit az ezekkel szoros összeköttetésben lévő hemicellulózból, vagy poliózokból. Ezen makromolekuláris
komponensek mellett extraktanyagokat is találunk a faanyagban, mint kismolekulás vegyületeket.
Osztályozásuk kémiai felépítésük alapján történhet: alkoholok, mono-, di és oligoszacharidok, alifás savak,
fenolok (pl.: tanninok), terpének és származékaik (Németh, 1997.).

5.3. táblázat - A fontosabb fafajok vegyi összetétele ( % ) (Marosvölgyi, 2002;
Németh,1998)
Sorszám

Fafaj

Pentozán

Cellulóz Lignin Egyéb

1.

Lucfenyő

11,3

57,84

28,29

2,57

19950-21100

2.

Erdeifenyő

11,02

54,25

26,35

8,38

-
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Sorszám

Fafaj

Pentozán

Cellulóz Lignin Egyéb

3.

Bükk

24,86

53,46

22,46

0,78

19720-19910

4.

Nyír

27,07

45,3

19,56

8,07

-

5.

Nyár

23,75

47,16

18,24

10,85 18815-18855

6.

Cser

22

45

22

10

Égéshő
(KJ/kg)

-

Az 5.3. táblázatban [41] bemutatott jellemzők ismerete azért szükséges, mert a fontos alkotók tulajdonságai
nagymértékben eltérőek, és így jelentősen befolyásolják a gázosodási, égési, és tömörítés során a kötési
folyamatokat. A vegyületek hő hatásra átalakulnak, és kigázosodási- valamint elgázosodási folyamatok mennek
végbe, ezért a fát illó-, szilárd éghető és hamu százalékokkal is jellemezzük

5.4.3. Nedvességtartalom
A nedvességtartalom függ a fafajtól, a farész korától, a vegetációs időszaktól, a kitermelést követő tárolástól stb.
Nedvességtartalom (u %)
• élőnedves 40-47 %;
• természetes száradt 25-30%;
• légszáraz 15-20 %;
• szárított 9-12 %;
• abszolút száraz (ASZ) 0%. (Marosvölgyi, 2002.)

5.4.4. Fűtőérték, égéshő
Az égéshő az a hőmennyiség, amely a tüzelőanyag tömeg-, illetve térfogategységének tökéletes elégésekor
szabadul fel.
A gyakorlatban inkább a fűtőérték fogalmát használják, amely az égéshőtől abban különbözik, hogy az
égéstermékek víztartalma az égés után nem cseppfolyós, hanem gőz halmazállapotban van jelen, azaz az
égéstermék hűlésekor nem adja le a párolgáshőt. A fűtőérték tehát kisebb, vagy egyenlő az égéshővel.
A fa fűtőértéke:
Élőnedves állapotban: 7-10 MJ/kg
Abszolút száraz állapotban: 18-20 MJ/kg
Néhány melléktermék fűtőértékét tartalmazza az 5.5. táblázat.
Az égetés során káros hatást kiváltó anyagok:
Kén mennyisége minimális, elhanyagolható: kb. 0,02 %
Klór, elhanyagolható: 0,01%
Egyéb nehézfémek csak nyomokban találhatók (Ivelics, 2006.)

5.4. táblázat - Néhány melléktermék fűtőértéke
Megnevezés

A légszáraz melléktermék fűtőértéke GJ/t)

Szalma

13,0-14,2

Kukoricaszár

10,5-12,5

Napraforgószár

8,0-10,0
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Megnevezés

A légszáraz melléktermék fűtőértéke GJ/t)

Erdei apríték

12,0-14,5

Faipari hulladék

13,0-16,0

Szőlőnyesedék

10,5-12,5

Gyömölcsfanyesedék

10,0-11,0

5.4.5. Hamutartalom
A hamutartalom a biomassza elégetését követően visszamaradó ásványi eredetű anyagok összessége. A hamu
mennyisége nagymértékben változik a kéreghányad, a termőhely és a fakitermelési technológiák okozta
szennyeződés függvényében (Marosvölgyi, 2002.):
• Tiszta fa 0,2 – 0,5 %;
• Tiszta fakéreg 3,5 – 5 %;
• Vonszolva közelített fa kérge 6,0 –14 %;
• Keménylombos fa gallyanyaga 2,5 – 3,5 %;
• Nemesnyár ültetvény faanyaga 0,9 - 3,2%;
• Nemesnyár levél 9,8 –11,5% (Marosvölgyi, 2002.; Ivelics, 2006.).
A lombos fák hamutartalma magasabb, mint a fenyőké. A szijács több hamut tartalmaz, mint a geszt.
A faanyag hamujában kalcium (800-1000 ppm), kálium (200-1000 ppm), és magnézium (100-200 ppm)
vegyületei találhatók. A többi elem koncentrációja 50 ppm alatt van. A legfontosabb nyomelemek: Ba, Al, Fe,
Zn, Cu, Ti, Pb, Ni, V, Co, Ag, Mo. (Németh, 1997.)
A fa hamujában található K, Si, tartalom alacsonyabb, Ca, Mg tartalom magasabb, mint a lágyszárú
lignocellulózoké. Az utóbbiak a hamu olvadáspontját megemelik, ez előbbiek lecsökkentik. (Ivelics, 2006.)
Különösen fontosak a vizsgálatok azért, mert a biomasszák direkt tüzeléses energetikai hasznosításánál újabban:
• A káros füstgázelemek képződésének lehetőségeit (SOx, HCl, PCDD, NOx);
• A korróziót okozó emissziót (Al, Si, K, Na, Ca, Mg, Fe, P);
• Az aerosol emissziót (Ti, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, V, Zn) is vizsgálni kell.
A hamu Mg, Ca tartalma a hamu olvadáspontját is megemeli, a Si, K, Na tartalom pedig csökkenti. A
lágyszárúak hamu olvadáspontja (600-800 °C) alacsonyabb, a fa hamu olvadáspontja magasabb (900-1100 °C)
(Hein et Kaltschmidt, 2004)

5.5. táblázat - Nemesnyár klónok és a fűz néhány jelentősebb adata (Ivelics, 2006)
Fafajta

N

C

S

H

1,43

48,79

0,16

5,26

38,7

2,66

3

19,537

19,604

1,65

49,27

0,12

5,28

38,04

2,73

2,9

19,804

19,872

1,59

49,36

0,12

5,35

38,33

2,75

2,5

19,671

19,74

1,56

48,67

0,32

5,22

38,57

2,55

3,1

19,81

19,877

AF2

1,3

48,27

0,11

5,24

40,18

2,3

2,6

19,837

19,895

1,58

48,04

0,17

5,14

39,03

3,04

3

19,537

19,613

Nemesn Monviso
nyár
Beaupre
klónokKirályeg Raspalje
yháza
BL
AF1

O

Nedvess Hamu- HHV
HHV
égtartalo (MJ/kg) (MJ/asz
tartalo m (%)
kg)
m (%)
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Mátészal
ka

Fafajta

N

C

S

H

O

Fűz

1,02

47,51

0,08

5,3

42,61

Nedvess Hamu- HHV
HHV
égtartalo (MJ/kg) (MJ/asz
tartalo m (%)
kg)
m (%)
1,68

1,8

19,91

20,408

Az 5.6. táblázatból megállapítható, hogy a fűz fafaj fűtőértéke magasabb, hamutartalma viszont alacsonyabb,
mint a nemesnyár fajtáké. Az „AF2” klón fűtőértéke a legnagyobb az egyes nemesnyár klónok közözött.
Mivel a fa elemi összetétele csak kis intervallumban változik, egyes fafajok égéshője nem különbözik
nagymértékben egymástól. Magasabb a nagyobb lignintartalmú fák esetén pl.: fenyőféleségek, és nagyobb szén
és hidrogén arányú, nagy gyantatartalmú fák égéshője. Viszont a poliózokat nagyobb mennyiségben tartalmazó
fák égéshője kisebb. (Németh, 1998) A fa energetikai sajátosságait tehát elsősorban kémiai összetétele, az
égéshője, valamint nedvességtartalma határozza meg.

5.5. A faanyag energetikai átalakulása
A faanyag termikus átalakulását befolyásoló tényezők. Belső tényezők:
• kémiai felépítés, főkomponensek jellege, egymással való kapcsolata;
• járulékos anyagok;
• víztartalom, nedvességtartalom;
• kezelés során bevitt szervetlen anyagok;
• faanyag anatómiai felépítése;
• fajlagos felülete;
• szemcsemérete.
Külső tényezők:
• Inert gázatmoszféra, vákuum a termikus bomlásfolyamatoknak kedvez;
• Oxigén jelenlétében az oxidációs reakciók a mérvadóak;
• Vízgőz, oxidatív és inert gázatmoszférában a hidrolitikus folyamatokat segíti elő (Németh, 1998).
A hő okozta változásokra az alkalmazott hőmérséklet, a hőhatás ideje, valamint a hőmérséklet-emelkedés
sebessége van hatással.
A hőmérséklet-emelés sebessége, a hőmérséklet-időprofil is megváltoztathatja néhány jellemző átalakulás
hőmérsékletküszöbét.
• 100 °C-ig a fában lévő vízzel kapcsolatos folyamatok játszódnak le: fagyás, olvadás, szorpció, párolgás. Itt
játszódnak le a hidrogénhidas kötésben bekövetkező változások. A fában lévő hemicellulóz üvegesedési
hőmérséklete -10 °C körül, a lignintől származó 60 °C körül van, igen erősen a nedvességtartalomtól és a
meghatározási feltételektől. A vízvesztés nem azonos a korai és a késői pásztában, de a sejtfal egyes
rétegeiben is eltérő lehet. Jelentős az eltérés a géles szerkezetű részek, így a húzott és nyomott fa és a
kristályos frakciót nagyobb mennyiségben tartalmazó anatómiai részek között. A víztartalom csökkenése
pedig zsugorodással jár.
• 100-300 °C között hasadnak fel a gyengébb kémiai kötések. Ennek hatására megnő az ecetsav mennyisége,
mely a hemicellulóz frakcióból származik, nő az extraktanyagok és néhány szénhidrát mennyisége is. A
járulékos alkotó részek ebben a tartományban oxidálódnak, megváltoztatva a fa színét. E hőmérsékleten már
előtérbe kerülnek az egyes komponensek eltérő kémiai összetételéből adódó átalakulások.
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• 230-400 °C –on minden fakomponensben kémiai változások zajlanak le, gáz és gőz alakú termékek
keletkeznek.
• 400 °C felett szenesedési folyamatok játszódnak le, a teljes struktúra elbomlásával. A folyamat eredménye a
faszén. A faszén szerkezetét az eredeti fa anatómiai felépítése határozza meg. A teljes oxidáció végén a
hamualkotók maradnak vissza, oxidált, ill. szén-dioxiddal reagált formában.
A faanyag termikus degradációjában, illetve termikus oxidációjában a főszerepet a cellulóz tölti be
mennyiségéből és kémiai változásokhoz kapcsolódó, jól definiált hőeffektusából adódóan. A polióz frakció hőre
érzékenyebb, de szerepe a fa termikus hatásokra bekövetkező változásokra igen kicsi.
A lignin jelentősen befolyásolja a faanyag hő hatására bekövetkező változásait. A lignintartalom növekedésével
a fa hővel szembeni ellenálló képessége nő. A nagy szénhozammal szenesülő lignin a faanyag hővezető
képességét is csökkenti, ezzel is növeli a faanyag hőstabilitását.
A járulékos anyagok közül az aromás szerkezetűek, főleg a tanninok mérsékelt hőmérsékleten stabilizálják a fát
hőhatás ellen. A terpének, a gyanták és olajok az ellentétesen viselkednek, a fa gyulladáspontját 30-40 %-kal
lecsökkenthetik.

5.6. A biomassza égetése
A szilárd biomasszát közvetlen elégetéssel
• A biomassza közvetlen tűztérbe juttatásával;
• Előkészítést követő elégetéssel (bála-, apríték-, biobrikett-, pellettüzelés);
• Termikus gázosítás lehet energiatermelésre használni.
A tüzelőberendezések lehetnek:
A működési elv szerint: direkttüzelők, előtéttüzelők;
A felhasználási terület szerint: egyedi hőtermelők, fűtőberendezések;
A direkttüzelők főleg háztartási kistüzelők, úgymint
• Kályhák: vaskályhák, cserépkályhák;
• Kandallók: nyitott kandallók, kazettás kandallók, hőcserélős kandallók;
• Kiskazánok: egyaknás, kétaknás, kombinált.

5.6.1. Kályhák
A kályhák egyszerű berendezések, ún. átégő tűzterűek (5.7. ábra). A parázságy a tüzelőanyag levegővel
érintkező részén jön létre, a felhevült füstgázok átáramlanak a tüzelőanyagon, azt hevítik és a tüzelőanyag
átellenes oldalán égnek. A probléma, hogy sok elégetlen gáz távozik a füstgázzal. (Bai, 2002)

5.2. ábra - Átégő és oldalégő tűztér (Bai et al., 2002)

5.6.2. Cserépkályhák
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A cserépkályhák nagy múltra tekintenek vissza, viszonylag jó hatásfokúak, nagyfokú hőtároló képességűek.
Nagy tűzterű, elnyújtott, több fordítókamrás füstcsatornával épülő kerámiaszerkezet (5.8., 5.9. ábra). A
temperált hőmérséklet, hosszú idejű égést tesz lehetővé így a füstgázok összetétele kedvező. Legújabb változat:
központi fűtésre alkalmas, a tűztérben öntöttvas hőcserélő került kialakításra. (Bai, 2002)

5.3. ábra - A cserépkályha felépítése (Bai et al., 2002) 1. tűztér, 2. rostély, 3. hamutér, 4.
kerámia test, 5. hőcserélő labirint, 6. épületfalazat

5.4. ábra - A cserépkályha felépítése

5.6.3. Kandallók
A kandallók hasonlóak a cserépkályhához (5.10. ábra). Alapvető különbség: nagy tűztérnyílás miatt intenzíven
sugárzó a fűtés. Komfortosság fokozása miatt kazettás kandallók kerültek kialakításra, ahol az égés egy hőálló
üvegajtóval zárható, több nyíláson levegőztethető. (Bai, 2002)

5.5. ábra - Központi fűtéshez kazánként is használható kandalló metszete 1 tűztér, 2.
primér levegő bevezetés, 3. füstcső, 4. kémény, 5. vizes hőcserélő
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5.6.4. Darabosfa tüzelők (5.11. ábra)
Alkalmasak: tűzifa, kandallófa, darabos hulladék, fabrikett tüzelésére. A tüzelőanyagot közvetlen a kétaknás
tűztérbe, korszerűbb megoldásoknál az előégető térbe juttatják.
Kis teljesítmény (P≺150 kW) esetében a kézi, szakaszos töltésű berendezéseket, nagyobb teljesítmény (P≻200
kW) esetén álló- vagy mozgó-rostélyos, automatikus töltésű, folyamatos üzemű tüzelő berendezéseket
használnak. Termikus hatásfok: 90%. Egy-vagy két aknás változatban találhatók.
Ma már hőcserélővel összeépített berendezésekben használják. Kis teljesítményű berendezésekben a hőhordozó
közeg a víz, a hőcserélő pedig köpenyként veszi körül a tűzteret. Újabb tüzelőberedezéseknél samott-vagy
tűzálló betontéglákkal veszik körbe a tűzteret ennek eredményeképpen jobbak az emissziók, és jobbak a
hőcserélő, hőátadási viszonyok.
Nagyobb teljesítményű darabosfa tüzelőkben 0,5-1,2 m hosszú tüzifa is elégethető. A hasábfatüzelők
utóégetővel épülnek.
A ki- és elgázosítás a rostély mentén megy végbe, a gázok teljes elégetése az utóégetőben történik ez lehetővé
teszi nagy mennyiségű tüzelőanyag elégetését a tűztérben. (Bai, 2002)

5.6. ábra - Egy aknás darabosfa-tüzelő kályha metszete (Bai et al., 2002) 1. tűztér, 2.
rostély, 3. hamuszekrény, 4. utóégető, 5. pillangószelep, 6. füstcsatorna csonk

5.6.5. Aprítéktüzelő kiskazán (5.12. ábra)
A hő behatolás és a keletkező gázok kilépése apríték esetében intenzívebb.
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Az apríték a szilárd biomassza aprításával előállított, az adott tüzelőberendezés igényeinek megfelelő méretű
részecskékből álló energiahordozó.
Viszonylag egységes mérete miatt jól adagolható, kis méretei és nagy fajlagos felülete miatt gyorsan
elgázosodik.
Ömlesztett anyagként kezelhető: tárolást követően, a tűztérbe juttatás gépesíthető, automatizálható.

5.7. ábra - Aprítéktüzelő házi kiskazán elvi elrendezése (Bai et al., 2002) 1.
aprítéktároló, 2. behordócsiga, etetőcsiga, 3. ventilátor a primer és szekunder levegő
betáplálásához, 4. parázságy és primer levegő bevezetés a rostélyon, 5. szekunder-levegő
bevezetés, 6. hőcserélő, 7. a vezérlést végző PC, 8. hőérzékelő a betápláló csatornában, 9.
oltóvíz visszaégés megakadályozásához

5.6.6. Elgázosító kazánok
Az elgázosító kazánok tűztere osztott. A rostély fölött primer levegő bevezetésével tökéletlen égéssel pirolízis
gázokat állítanak elő, ezeket átvezetik az égőtérbe és ott megy végbe a magas hőmérsékletű tökéletes égés. A
keletkező energiát hőhordozókkal (levegő, víz, gőz, termoolaj) vezetik el a hőhasznosítókhoz.

5.6.7. Aprítéktüzelő nagyberedezések
Az aprítéktüzelő nagyberedezések alkalmasak fűrészpor, forgács, apríték (leggyakrabban), energetikai
tömörítvények égetésére. Méretét az etetőberendezés és a tűztér mérete határozza meg.
Három alapmegoldás létezik (5.13. ábra):
• Befúvós portüzelő berendezés (legegyszerűbb) az anyag kis hamutartalmú, 0-5 mm szemcseméretű
Cellás adagolóval jutatják be az anyagot abba a csatornába, ahol a kompresszorból jövő levegő áramlik.
Por és levegő jól elkeveredik, nagy sebességgel ki-és elgázosodik. A gázok utóégetőbe kerülnek, majd
hőcserélőn, porleválasztón keresztül a kéménybe.
• Alátólós égető: csigás etetőberendezés látják el
• Rátolós tüzelőberendezés (legelterjedtebb): nagyméretű, nagy hamutartalmú, változó nedvességtartalmú
alapanyaghoz. A tolófej az aprítékot a betápláló csatornába tolja, utána megtörténik a csatorna lezárása, így a
tüzelőanyag-visszaégés megakadályozása.
A tűztér: ferde, mozgó rostélyos. Az apríték a rostély felső részén szárad, tovább haladva kigázosodik, majd
elgázosodik. Rostély végén hamu, füstgázok hőcserélőbe, majd a kéménybe távozik. (Bai, 2002)

5.8. ábra - Az apritéktüzelő berendezések alapmegoldásai (Bai et al., 2002)
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5.6.8. Nagy teljesítményű aprítéktüzelő elrendezése és
üzemeltetése
A nagy teljesítményű aprítéktüzelő berendezések üzemeltetéséhez az apríték:
• Fogadását, tárolását;
• A tűztérbe juttatását;
• A jó hatásfokú elégetést;
• Az előállított energia kinyerését;
• A szilárd tüzelési maradványok kezelését;
• A füstgázok tisztítását kell megoldani.
Az aprítékot a beszállító gépekről a fogadó-tároló térbe kell juttatni. Ennek padozatán anyagmozgató berendezés
van, mellyel a felette lévő aprítékot állandóan mozgásban tartják. Az apríték folyamatosan halad a
behordószerkezet irányába. Innen a tüzelőberendezésbe kerül, ahol elég (5.14. ábra).

5.9. ábra - Nagy teljesítményű aprítéktüzelő berendezés hőcserélővel és
füstgáztisztítóval (Bai et al., 2002) 1. éklétrás anyagmozgatót működtető
munkahengerek, 2. az éklétrák, 3. keresztmozgató csiga, 4. adagoló csiga, 5. tűztérbe
juttató berendezés, 6. tűztér és hőcserélő, 7. porleválasztó, 8. salakkihordó, 10. kémény

5.6.9. Bálatüzelők
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Mező- és erdőgazdasági melléktermékekből (szalma, szár, gally) tömörített bálák eltüzelésére alkalmasa
berendezések.
A bálák fajlagos felülete kicsi (400-700 cm2/kg) és a tűztéri állékonyság is kicsi, ezért szükség van gázosító
csatorna közbeiktatására.
A bálatüzelő fő részei:
• Bálaadagoló;
• Gázosító csatorna;
• Tűztér;
• Hőcserélő;
• Füstgáz és salakkezelő.
A jó hatásfok függ a teljesítményarányos tüzelőanyag-ellátástól, valamint a megfelelő levegőellátástól.
Az égési folyamat a következőképpen játszódik le: A gázosító torony tűztér felőli végéhez közel primer levegőt
vezetnek a bálához, mely így égve tolható előre. A bála égő végéről az elszenesedett részek folyamatosan
hullanak a rostélyra, ahol tovább égnek. A keletkező gázhoz a tűztérben szekunder levegőt juttatnak, így az égés
végbemegy.
Bálatüzelőt az anyag nagy mérete miatt csak nagy teljesítménnyel (P≻1 MW) építenek. (Bai, 2002)

5.10. ábra - Bálatüzelő elrendezés vázlata (Bai et al., 2002) 1. szalmabála, 2. rostély, 3.
hamukamra és a primer levegő bevezetése, 4. keverő és szekunder levegő bevezetése, 5.
utóégető, 6. füstgázventillátor, 7 hőhordozó visszatérő csonk, 8 hőhordozó előremenő
csonk
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6. fejezet - Energetikai tömörítvények
A biomasszát eredeti- vagy homogenizálást (aprítás) követő állapotban lehet tömöríteni. A tömörítésnek fő célja
a térfogati sűrűség növelése, ami kedvezően változtatja meg
• a térfogati sűrűséget, és ezzel a tárolási helyigényt;
• a rakodás feltételeit;
• a nagyobb térfogati sűrűség révén a fajlagos energiasűrűséget (GJ/m3);
• esetenként a nedvességtartalmat.
A tömörítés történhet:
• Bálázással (hengerbála, kis- és nagybála);
• Brikettálással;
• Dugattyús préssel (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés);
• Csigás préssel (nyomócsigás, örlőcsigás);
• Pelletálással (Marosvölgyi, 2002).
A tüzelési célú biomassza tömörítését nagyobb távolságban történő, illetve automatizált és komfortosabb
felhasználása indokolja. Bálázással a mezőgazdasági gyakorlatból ismert 15-20 kg-os kis illetve 200-1000 kg-os
nagybála állítható elő.
Bálázással a vékony szálú, kis hajlítószilárdságú anyagok tömöríthetők viszonylag csekély energiaráfordítással.
A bálázás eredeti célja a biomassza kezelésének, szállításának, tárolásának megkönnyítése, de lehetővé teszi azt
is, hogy az energiahordozókat (szalmafélék, energiafű) speciális tüzelőberendezésekben (bálatüzelők) égessék el
(Bai, 2002).

6.1. A fabrikett
A brikett egy nagyon korszerű, környezetbarát tüzelőanyag, mert használatkor a környezetvédelem érdekei, a
természetes anyagok iránt érzett vonzódás és a kényelmi szempontok egyidejűleg érvényesíthetők.
Természetes alapanyagokból (faporok, faforgács, faapríték) készül. - kötőanyagot (ragasztó) nem tartalmaz,
ezért kémiai összetétele a természetes fáéval azonos. - nedvességtartalma kicsi (8-14% körüli), ezért
könnyebben és jobb hatásfokkal ég, mint a hagyományos tüzifa. - fűtőértéke nagy, kb. 18-18,5 MJ/kg, tehát
közel megegyezik a barnaszénével. - hamutartalma kicsi (0.8-7,5 %), hamuja környezetbarát, a szénsalakkal
szemben természetes növényi tápanyag, ezért kiskertekben műtrágya helyettesítésére kiszórható. - a fában kén
gyakorlatilag nincs, ezért füstje a környezetre káros kéndioxidot nem tartalmaz. Nagy az energiasűrűsége (22-24
MJ/dm3).
Ahhoz, hogy a környezetbarát tüzelőanyag, a fabrikett előbb felsorolt előnyei maradéktalanul
érvényesülhessenek, megfelelő tüzelőberendezésben kell elégetni, de kellő figyelem mellett jó tulajdonságai a
hagyományos tüzelőberendezésekben is megmutatkoznak.
A biobrikett elállítása történhet:
• Dugattyús préssel (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés) (6.1. ábra);
• Csigás préssel (nyomócsigás, örlőcsigás).
A présgépekre jellemző, hogy a tömörítés legalább két lépésben történik.
Az első szakaszban az alapanyagot őrléssel vagy anélkül, eltömörítéssel a préscsatornába nyomjuk, a
préscsatornában tengelyirányú-, és a préscsatorna kúposságának függvényében keresztirányú tömörítés megy
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végbe. A préscsatornában relexációs folyamatok is végbemennek. A brikettálás egyik fontos jellemzője az
energiaigény. A brikettálásba vitt energia az alapanyag deformálására esetleg utánaprítására és az eltömörítésre,
a préscsatornában a keresztirányú tömörítésre, a tömörítvény préscsatornából történő kitolására használódik fel.
A felhasznált energia mennyisége nagymértékben függ az elállított tömörítvény térfogati sűrűségétől. A
tömörítést megfelelő gépek felhasználásával és kötőanyag felhasználása nélkül végzik. A brikettálandó
alapanyagot mechanikai úton apró részekre bontják, (vagy már kis frakciókból áll). 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 (tömörítési viszonyszám 1:4...1:12). A térfogati sűrűség jelentősen nő, meghaladja a természetes fa
térfogatsűrűségét (sűrűség=1,00...1,4 g/cm3) az alapanyag a kívánt idomú briketté alakul (Marosvölgyi, 2002).

6.1. ábra - Brikettáló gép (Marosvölgyi, 2002)

6.2. ábra - A brikettgyártásnál fellépő erők (Marosvölgyi)

6.3. ábra - A brikettgyártás folyamatábrája

6.2. A pellet
A pellet a biobrikett-gyártás speciális változata.
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Korábban takarmányozási célra állítottak elő pelletet, de kedvező méretei miatt az utóbbi időben igen
nagymértékben terjed a tüzipellet-gyártás. A biobrikett igen kedvező tulajdonságokkal rendelkező
energiahordozó, egy nagy hátránya van: a mérete. Erre a célra az igen kis méret; (5-10 mm átmérjű és 10-25 mm
hosszú) pellet sokkal jobban megfelel, mert csigás- vagy cellás adagolóval igen pontos adagolással juttatható a
tűztérbe, tehát egészen kis hőteljesítmény; berendezések (2-3 kW) is jó hatásfokkal működhetnek vele.
Az alapanyag lehet: por- forgács- apríték- szecska. A gépben a termék elállítása közben is folyik aprítás-őrlés,
ezért kevésbé finom szemcseméret; alapanyagot igényel, mint a dugattyús brikettálók. A pelletálás gépe a
pelletáló berendezés (6.4. ábra).
A pelletáló berendezésnek két fontos változata használatos:
• hengermatricás;
• síkmatricás.
Mindkét esetben járókerekek (görgők) préselik át az alapanyagot a matrica furatain. A görgők őrlést is
végeznek. A pellet 0,7-0,9 g/cm3 sűrűség; ömlesztett halmazsűrűsége 600-650 kg/m3 (Marosvölgyi, 2002).

6.4. ábra - Pelletáló berendezés és a pellet (Marosvölgyi, 2002)
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7. fejezet - Növényi olajok,
bioalkoholok
Hétköznapi értelemben a motorhajtóanyagokat gyakran üzemanyagoknak nevezik, pedig ezek csak az egyik
csoportját alkotják az üzemanyagoknak, igaz a legjelentősebbet.
Az üzemanyag, a belsőégésű motorok működéséhez szükséges hajtó-, kenő- és hűtőanyagokat üzemanyagoknak
nevezzük.
A motorhajtóanyagok folyékony vagy gáz halmazállapotú szénhidrogének.
motorhajtóanyagokat elsősorban kőolaj lepárlásával állítják elő. (motorbenzin, gázolaj)

A

hagyományos

7.1. ábra - Az üzemanyagok csoportosítása

A következő táblázat a biológiai eredetű üzemanyagokat mutatja be.

7.1. táblázat - Biológiai eredetű üzemanyagok
1. Generációs motorhajtóanyagok

2. Generációs
motorhajtóanyagok

3. Generációs üzemanyagok

1.1 Nyers növényi olajok
2.1 Szintetikus
3.1 Hidrogénnel üzemelő
(átalakítás nélkül); 1.2
motorhajtóanyagok szintézis tüzelőanyag-cellás/tüzelőanyagBiodiesel (RME, SME, PME, gázból (BTL, BFTD, BioFT,
elemes rendszerek
AME, TFME) /észterezett
Bio DME, bio-metanol)
növényi olajok/
1.3. Biogázolaj / bioalapolaj
2.2 lignocellulóz etanol
Sűrített
(katalitikus átalakítással
(enzimes eljárással
hidrogénnel
izomreizáló hidrogénezéssel)
IOGE,NOVOZYME tech.)
(450 Wh/kg);
Metanol /
etanol
folyékony
üzemanyaggal,
ill. biogázból
nyert metánnal
(1000Wh/kg);
Tüzelőanyag
reformerekből
nyert
hidrogénnel
(1500 Wh/kg)
1.4 ioetanol (keményítő és
cukorbázisok
fermentációjával)

2.3 Szilárd biomasszák
elfolyosításával ( Shell HTU,
Flash Pyrolyse)

1,59

MA

HOLNAP

JÖVŐ

7.1. A biodízel
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A gázolajok helyettesítésére szóbajövő növényi olajok két kategóriába sorolhatók: a tiszta növényi olajok és
ezek észterezett származékai.
A legkedvezőbb tulajdonságú olajnövények: repce, a napraforgó, a szója és egyes pálmafajták.
Az európai kontinensen: a repce és a napraforgó jöhet számításba, mellette állati zsiradékok, használt sütőolajok
is felhasználhatók.
A repcéből és a napraforgóból kinyert olaj (triglicerid) közvetlenül is felhasználható motorikus üzemanyagként,
viszont ennek elég sok hátránya van: motor átalakítás, magas üzemanyag viszkozitás, megnő a motor
fogyasztása, bonyolult a szabványosítása. Ha azonban megtörténik az átészterezés folyamata melynek során a
repce- (ill. napraforgó-) olajat (triglicerid) lúgos közegben metanollal reagáltatják és termékként repce (vagy
napraforgó) olajmetilésztert (RME) és glicerint kapnak, jobbak a felhasználási lehetőségek.
A növények magjának 44-50 % olajat tartalmaz, melynek 85-92 %-a nyerhető ki a megfelelő technológiával, a
többi olajpogácsában marad vissza.
A növényi olajok tulajdonságai függenek a növény fajtájától, a termőhely adottságaitól (talaj, éghajlat, tápanyag
utánpótlás, stb.), a termőhely adottságaitól, évjárattól, a termesztés és a kinyerés technológiájától, az
utókezelésektől és nem utolsósorban az állásidőtől.
A növényi olajokat dízelmotorok hajtására csak tisztított, gyantamentes állapotban lehet használni. A
hagyományos finomítással kapott biodízel ("zöld dízel") mellett metanollal észteresített változatát (repceolaj
esetében: RME, szójaolajnál: SME) is előállítják.

7.1.1. A biodízel előállítása
1. Első lépés a tárolás a folyamatos alapanyagellátás miatt szükséges, ennek hiányában kihasználhatatlanná
válik a gépsor, ez jelentősen megdrágíthatja a technológiát.
2. Tisztítás, ennek hiányában szerkezeti károsodás következhet be a bekerülő kő, fém stb. esetén, valamint a
kisajtolt olaj újra megkötése és a szűrő eltömődése (por, szerves anyag) is veszélyt jelenthet.
3. A kondícionálás fázisa történhet hőkezeléssel (80-90°C-on), vagy mechanikai úton (roppantás, aprítás,
hántolás) A művelet célja az alapanyag fajsúlyának, olajtartalmának és puhaságának növelésével a jobb
olajkinyerés, a prés teljesítményének és élettartalmának növelése.
4. Télen a termény előmelegítése (25-30 °C) is szükség lehet, a dermedés elkerülése miatt.
5. A préselés műveletében nagy fordulatszám alkalmazásakor az alapanyag olajtartalma egy, vagy két
lépcsőben 8-12 %-ra csökken, közben az olaj 55-75 °C-ra melegszik (meleg sajtolás). Hideg sajtolás estén a
termék 50 °C-os hőmérsékletű, ezt étkezési célú felhasználásnál és adalékanyag nélkül érdemes végezni.
Ebben az esetben az olaj, vitamin, tápanyagtartalom nem károsodik, jobb minőségű olajpogácsa marad
vissza, viszont a prés teljesítménye és az olajtartalom kinyerhetősége csökken. az olajpogácsa értékes
fehérjedús takarmányként, de energetikai célra is alkalmazható.
6. A szűrés folyamata a biodízel minőségét és az észterezésnél felhasznált adalékanyagok mennyiségét
befolyásolja (vertikális lemezes szűrők a leghatékonyabbak)/
A technológia alkalmazása során kapott finom olaj nehezen éghető, lerakódásokat okozhat, ezért szükséges még
egy észterezési folyamatot is beiktatni.
Melynek során: Növényi olaj+3 metanol= 3 biodízel +Glicerin
Az észterezés mellékterméke a glicerin, mely vegyipari, vagy energetikai célra hasznosítható.

7.1.2. A biodízel előnyei
• a fosszilis üzemanyagoknál sokkal kisebb mértékben terheli a környezetet, ezáltal hozzájárul a Kiotóban
vállalt kötelezettség betartásához, lassítja a globális felmelegedést;
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• hozzájárul a nemzetközi piacokon értékesíthető CO2 megtakarítás keletkezéséhez (CO2-ból csak annyit
b°Csát ki, amennyit az alapanyagként felhasznált növény növekedése során felvett);
• mivel előállítása kevesebb energiát igényel, a gyártás során kevesebb az energiafelhasználás és a CO 2
kibocsátás;
• nem toxikus anyag, így az emberek, az állatok egészségére nem ártalmas;
• 30%-os bekeverési arányig nincs szükség a jármű alkatrészeinek kicserélésére;
• forgalmazásához nem kell a jelenlegi kúthálózatokat átalakítani;
• forráspontja 150°C, így sokkal biztonságosabb, mint a dízel üzemanyag (77°C);
• bár energiatartalma alacsonyabb, teljesítménye csupán 5-10%-kal marad el a dízelétől;
• a CO és a HC emissziói a személyautónál közel megegyeznek a dízel emissziójával, a haszongépjárműveknél
többnyire jóval alacsonyabbak;
• az RME oxigéntartalmának köszönhetően a korom mennyisége gyakorlatilag a felére vagy még kevesebbre
csökken;
• a teljes részecske-emisszió is jelentősen csökken a hagyományos dízel kibocsátásához képest;
• mindössze a nitrogén-oxidok kibocsátási értéke növekszik valamelyest;
• a biodízel- szintén rendkívül értékes - kénmentessége révén az oxidációs katalizátorok és hasonló
kipufogógáz utókezelő rendszerek hatását kiválóan és tartósan ki lehet használni.

7.2. Bioetanol
Az alkoholokat általában cukorból vagy keményítőből, ritkábban cellulóztartalmú anyagból élesztővel végzet
fermentációval és folyamatos desztillációval nyerik.
Főbb cukornövények: cukorrépa, melasz (cukoripari melléktermék), cukornád, édesburgonya, édescirok.
Fontosabb keményítő tartalmú növények: burgonya, kukorica, búza, rozs, zab, árpa, rizs, csicsóka,
vadgesztenye.
A bioetanol, biometanol a benzinüzemű személygépk°Csik meghajtására alkalmas anyagok.
A 90-es években nagyobb mértékben Brazíliában használták a kőolaj kiváltására.
A motoralkoholok közül a világon a legelterjedtebben alkalmazott bio-üzemanyag a bioetanol, mely víztelenített
alkohol.
A bioetanolt használhatják a kőolaj alapú üzemanyag helyettesítőjeként, vagy a benzinbe keverve.
A keverés történhet közvetlenül, vagy izobutilén hozzáadásával (kőolaj finomítás mellékterméke).
A bioetanol benzinhez történő keverését az éterezés, izobutilénnel történő reagáltatás előzi meg, így keletkezik
az etil-tercier-butil-éter (ETBE).
Az ETBE leggyakrabban a Magyarországon is használt hagyományos oktánszán-növelő, az MTBE (metiltercier-butil-éter) kiváltására szolgál.
Az etanol és izobutilén reakciójából létrejövő ETBE-t azért keverik a benzinhez, hogy annak oxigéntartalmát,
oktánszámát növeljék.
Franciaország már 1885-1890 között 749 hl alkoholt állítottak elő növényi eredetű alapanyagból. Henry Ford
volt a XX. század elején, aki autóját alkohollal működtette.
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Magyarországon 1927-ban kezdődött a bioalkoholok előállítása 20 %-ban keverték a benzinhez és ”Motalko”
néven hozták forgalomba. Az évek előrehaladtával a stabil kőolajárak miatt a bioetanol gyártás háttérbe szorult,
majd 1973-ban, a gazdasági világválság kezdete után ismét felledült.
A tiszta formában való bekeverés különféle térfogat százalékban történhet, legelterjedtebb az E5, E10, E85 azaz
5-10-85%-ban bioetanolt tartalmazó benzin.
Egy liter etanol kb. 1,66 l benzint helyettesít. A bioetanol, magasabb oktánszáma lévén javítja az Ottomotorokban használatos üzemanyagok minőségét.

7.2.1. A bioetanol gyártás folyamata
A bioetanol gyártás folyamatát a 7.3. ábra tekinti át.

7.2. ábra - A bioetanol gyártás folyamatábrája

7.2.2. A bioetanol üzemanyag előnyei
• oktánszám növelő adalék;
• kénmentes;
• csökkenti a motorbenzinek aroma tartalmát;
• teljesebb az égése, mivel maga a bioetanol is oxigéntartalmú vegyület;
• magasabb kompresszió tűrőképesség;
• növekedik a teljesítmény és a nyomaték;
• térfogategységben található magasabb energia tartalom;
• kisebb üzemi hőmérséklet, nagyobb motor élettartam;
• a nagy párolgáshő miatt csökken az NOx-emisszió;
• a formaldehid emisszió többszöröse a tiszta benzinüzemben mértnek, mely katalizátorral az eredeti szintre
csökkenthető;
• az aldehidek egyébként a katalizátorokban könnyebben oxidálhatók, mint a hagyományos szénhidrogének;
• a dízelmotoroknál is a szén-hidrogén-emisszió növekedését eredményezi, ami oxidációs katalizátorral
csökkenthető.
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8. fejezet - Pirolízis, elgázosítás
8.1. Pirolízis
A hőbontás (pirolízis) a szerves anyagú hulladék megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény
vagy oxigénmentes közegben szabályozott körülmények között bekövetkező kémiai lebontása.
A hőbontás során a szerves hulladékból különböző termékek keletkeznek:
• pirolízisgáz;
• folyékony termék (olaj, kátrány, szerves savakat tartalmazó bomlási víz);
• szilárd végtermék keletkeznek. (pirolíziskoksz).
Ezek összetétele, aránya és mennyisége a kezelt hulladék összetételétől, a reaktor üzemi viszonyaitól és
szerkezeti megoldásától függ.
A hőbontás többféle hőmérsékleten végezhető:
• kis- és középhőmérsékletű eljárások (450-600 °C);
• nagyhőmérsékletű eljárások (800-1100 °C);
• nagyhőmérsékletű salakolvasztások eljárások (≺1200 °C).
A pirolízis során keletkező végtermék elsősorban energiahordozóként (fűtőgáz, tüzelőolaj, koksz), ritkábban
vegyipari másodnyersanyagként (pl. a gázterméket szintézisgázzá konvertálva metanol előállításához) és
esetenként egyéb célokra (talajjavítás szilárd, szénben dús maradékkal; fakonzerválás vizes maradékkal;
granulált salakolvadék építőipari adalékanyagként stb.) hasznosítható.
A pirolízis során döntőek a kémiai átalakulás reakciófeltételei
• hőmérséklet;
• felfűtési idő és a reakcióidő;
• szemcse-, ill. darabnagyság;
• átkeveredés mértéke, hatékonysága.
A végtermék összetételének és részarányának alapvető meghatározója a hőmérséklet: alkalmazott
hőmérséklettartomány általában 450–550 °C.
A reaktorok a fűtési mód szerint lehetnek:
• közvetett (reaktorfalon keresztül, ill. cirkulációs közeg segítségével) és
• közvetlen fűtési megoldásúak.
A pirolízis előnyei:
• a szilárd maradékok vízfürdős leválasztást követően különbözőképpen feldolgozhatók;
• keletkeznek értékesíthető alifás és aromás szénhidrogének;
• légszennyező hatása jelentősen kisebb, mint a hulladékégetésé.
A pirolízis hátrányai:
• fokozott anyag-előkészítési igény;
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• a kisebb hőmérsékletű eljárásokban a gáztisztítás összetettebb és komplikáltabb;
• az ennek során keletkező, többnyire erősen szennyezett mosóvizet is komplex módon tisztítani kell;
• az égetéshez képest nagyobb a lehetősége a nehezen bomló, nem tökéletes égéstermékek képződésének;
• a települési és az egészségügyi veszélyes hulladékkezelésben „áttörés” a reduktív és oxidatív eljárás soros
összekapcsolása, folyamatirányítási rendszerek kifejlesztése és alkalmazása.

8.1.1. A 4 legjellemzőbb pirolízis technológia
1. Siemens eljárás
Ez az eljárás a pirolízis és az azt követő nagyhőmérsékletű égetés kombinációja.
A 150–200 mm-re aprított szilárd települési és ipari hulladékot 450–500 °C hőmérsékleten pirolizálják.
Az így előállított pirolízisgázokat további kezelés nélkül közvetlenül a nagyhőmérsékletű (kb. 1300 °C)
égetőkamrába vezetik.
A szilárd pirolízismaradékot rostálják, a fémeket leválasztják. A tapasztalat szerint az 5 mm-nél kisebb részek
gyakorlatilag az egész izzítási kokszot tartalmazzák.
Ezt megőrlik és szintén a nagyhőmérsékletű égetőkamrába vezetik.
A hőhasznosítást követően (gőz-, ill. áramtermelés) a füstgázt a hulladékégetőkhöz hasonló komplex
rendszerben tisztítják.
A salakolvadékot vízfürdős hűtést követően tárolják ki.
Az eljárás előnye, hogy a hagyományos égetéssel szemben, a gáz és a finomra őrölt pirolíziskoksz elégetése az
égetőkamrában alacsony (20–30%) légfelesleggel történik.
2. Lurgi eljárás
A pirolizis ezen technológiája az előzőtől főként az elülső, termikus feltáró egységben különbözik, ahol
cirkuláló fluidágyas kemencét alkalmaznak.
A pirolízishez szükséges energiát a gáz és a pirolíziskoksz részleges elégetésével biztosítják, a fluidágy tehát
önálló elgázosítóként működik.
A keringtetett fluidizáló közeget olyan fűtőágy felett vezetik, amelyben a hőhasznosító kazánban előállított gőzt
túlhevítik (hatásfoknövelés).
A fűtőágyat az égetési levegővel fluidizálják és így az égetés véggáza nem okoz klórkorróziót. A gáz-és szilárd
szén kiégetése, valamint a véggáz tisztítása az előző eljáráshoz hasonló.
3. Noell-féle eljárás
Ennél a technológiánál a szilárd hulladék termikus feltárása közvetetten fűtött forgódobos reaktorban, aprítás
után, 450–550 °C-on történik.
A pirolízis kokszot szárazon hűtik, a fémtartalmát leválasztják, majd őrlést követően az áramlásos rendszerű
elgázosító reaktorba vezetik.
A pirolízisgázokat gyorshűtéssel hűtik, a kondenzálható szénhidrogéneket leválasztják és szintén a reaktorba
vezetik.
A pirolízis összes maradékanyaga elgázosításra kerül. Az áramlásos gázosítóban oxigén felhasználásával
parciális oxidáció megy végbe, salakolvasztási hőmérsékleten, 2–35 bar túlnyomás mellett.
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A véggázt hűtik, tisztítják. A hűtővízzel előtisztított gáz alacsony hőmérsékletű gőzhasznosítás mellett hűl le és
a gáztisztító berendezésben szabadul meg a kéntartalmától, a kinyert elemi kén értékesíthető. A szilárd olvadék
vízfürdőben kerül lehűtésre és további hasznosításra.
A gáztisztító szennyvize a nyersgáz szennyezéseinek nagy részét tartalmazza, ezért az oldott gázoktól és szilárd
részektől elválasztják, elgőzölik.
A további gázhűtésből származó vizes kondenzátumot a gázmosóban újra felhasználják. A gáztisztításból
különböző célra hasznosítható tisztított gázt nyernek.
4. Termoselsct-eljárás
Ezt a technológiát alapvetően a szilárd települési és ipari hulladékok kezelésére dolgozták ki. A települési
hulladék előkezelés (aprítás) nélkül feldolgozható a berendezésben.
A technológia lépései a következők: a hulladék tömörítése, mely a hulladék heterogén összetétele miatt
szükséges. Ezt követi a pirolízis (gáztalanítás, a levegő kizárása és állandó nyomás mellett, közvetetten fűtött
pirolizáló csatornában kigázosítás vagy pirolízis 500–600 °C hőmérsékleten). Az utolsó lépés az elgázosítás,
nagyhőmérsékletű égetés (elgázosítás tiszta oxigénnel 1200 °C hőmérséklet feletti tartományban)
A megolvadt szervetlen alkotórészek homogenizálva, stabil vegyületekben kötődnek meg, amelynek további
hasznosítása kedvező (építési és kohászati alapanyag).
A nagyhőmérsékletű elgázosítás során valamennyi szerves anyag elbomlik, a képződő szintézisgáz lényegében
hidrogénből, szén-monoxidból és vízgőzből tevődik össze, kismennyiségű szilárd és gáznemű szennyező
tartalommal.
A gáz tisztítása a szokásos módon, több fokozatban történik. (Barótfi, 2000.)

8.2. Az elgázosítás
Az elgázosítást már a 19. század óta ismerik, ilyen folyamat pl., amikor szénből az ún. városi gázt állítják elő,
amit eredetileg az utcák megvilágítására használtak.
A természetes gázkészletek felfedezése és a csővezetékek kiépítése révén ez az energiahordozó kiszorult a
piacról. Az 1970-es években, mikor nőttek az igények és az árak, valamint félő volt, hogy a
földgázlelőhelyekről nem tudják biztosítani azok kielégítését, ismét feltámadt az érdeklődés az elgázosítás iránt.
Ezek a gondok azonban végül megoldódtak. Az utóbbi időben azonban a klímaváltozás és a Kyotói
Egyezményben vállalt kötelezettségek megint előtérbe helyezték az elgázosítást, mert az energiatermelésnek ez
a módja lényegesen tisztább és környezetbarátabb, mint a hagyományos széntüzelés.
Európában a legnagyobb biomassza elgázosítókat a 90-es években építették.
Egy 2003-as felmérés szerint a világ 10 legnagyobb hulladék elgázosítója évente kb. 1,5 millió tonna hulladékot
dolgoz fel. Ezek az üzemek a világ legkülönbözőbb helyein találhatók Németországtól Japánig, a legrégebbi
1980 óta működik. Mindez azt bizonyítja, hogy a rendszer működőképes, bár természetesen nem tekinthető
univerzális megoldásnak. (Kiss, 2004.)
Az elgázosítás a biomassza közvetlen elgázosítása oxigénnel, vagy vízgőzzel. Az elgázosítóban a biomasszát a
hőhordozót tartalmazó fluidizált ágyba táplálják be, ahol 800-850°C-on végbemegy az endoterm vízgőzös
elgázosítás.
Az inert fluidizált hőhordozót és a biomasszából képződött, teljesen át nem alakult, elszenesedett biomasszát a
második fluidizált ágyba viszik, ahol a még éghető rész 900-1300 °C-on oxidálódik. a forró hőhordozó fedezi az
elgázosítás hőigényét.
A reakció során fő termékként CO 32-41%-ban, CO2 17-19%-ban, H2 24-26%-ban keletkezik, emellett
kevesebb metán, nitrogén, hamu, kátrány is megjelenik. A gáz további felhasználására hűtésre és tisztításra van
szükség.
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