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 Biomassza: valamely élettérben egy adott pillanatban jelen
levő szerves anyagok és élőlények összessége – szárazföldön
és vízben található, élő és nemrég elhalt szervezetek tömege +
keletkező biológiai eredetű termék és hulladék.

 Keletkezése alapján:

 Elsődleges: természetes vegetáció;

Másodlagos: állatvilág (ill. állattenyésztés) fő- és
melléktermékei, hulladékai;

Harmadlagos: feldolgozó iparok gyártási és az emberi
életműködés mellékterméke.

 A létrejött szerves anyag mennyisége a zöld növények által a
fotoszintézis során megkötött napenergiából a klorofill
segítségével átalakított és megkötött kémiai energia
→ biomassza = transzformált napenergia
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 Fotoszintézist fenntartó napsugárzásnak köszönhető
megújulás;

 Energiatárolása a fotoszintézissel létrejövő szerves anyagban
biokémiai úton megoldódik;

 Energetikai hasznosítás lehetősége a légköri CO2-koncentráció
növelése nélkül;

 Élelmiszer-túltermelés miatt felszabaduló földterületek
racionális hasznosításának lehetősége;

 Kedvezően befolyásolja a vidékfejlesztést és a mezőgazdasági
munkaerő foglalkoztatását;

 Hozzájárul az ásványi készletek kíméléséhez;

 Fosszilis energiahordozókhoz viszonyítva felhasználásukkor
jelentős károsanyag-emisszió csökkenés jelentkezik.



 Javulhat a környezet állapota;

 Klímaváltozás szempontjából nem, vagy a fosszilis
energiahordozóknál lényegesen kisebb mértékben terhelik a
környezetet;

 Fosszilis energiahordozót válthatnak ki, ezáltal mérséklődhet
a hagyományos energiahordozóktól való energiaimport
függőség;

 Csökkennek az import terhek, növelheti a hozzáadott értéket,
a GDP-t és az exportot

 Új munkahelyek keletkezhetnek,

 Elősegítheti a mezőgazdasági struktúra megváltoztatását;

 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése új, magas
szintű technológiák alkalmazását teszi lehetővé;

 Az egyébként környezetterhelő anyagok energiává történő
alakításával jelentősen csökkenthető a környezet terhelése;

 Itthon és az Európai Unió előtt is prezentálja hazánk
környezetvédelmi elkötelezettségét.



 Hagyományos mezőgazdasági
termények melléktermékei és
hulladékai;

 Erdőgazdasági, fafeldolgozási
hulladék;

 Másodlagos (állati) biomassza;

 Energetikai célra termesztett
növények.



Energiahasznosítás céljára termesztett növények lehetnek:

 különböző fafajok (pl. akác, fűz, nyár, pusztaszil);

 fűfélék (pl. kínai fű, elefántfű, szudáni fű, kül. perjék);

 magas cukortartalmú növények (pl. cukorcirok, cukorrépa);

 magas olajtartalmú növények (pl. repce, napraforgó).

Energetikai rendeltetésű növénytermesztést gátolja:

 nehéz társadalmi-termelői elfogadtatás,

 feldolgozó módszerek nehéz beilleszthetősége a meglévő
agrártechnológiákba,

 biomassza csekély területi energiahozama,

 átalakító berendezések kis energetikai hatásfoka,

 átalakítás gyenge energetikai output/input hatékonysága,

 biomassza energetikai hasznosításának nagy
beruházásigénye.



 Közvetlen tüzeléssel, előkészítéssel vagy anélkül;

 Kémiai átalakítás után éghető gázként vagy folyékony
üzemanyagként;

 Alkohollá erjesztéssel üzemanyagként;

 Növényi olajok észterezésével biodízelként;

 Anaerob fermentálás után biogázként.  Szilárd

↓

hőenergia termelés

 Folyékony

↓

hajtóanyag

 Biogáz

↓

tüzelő-, hajtóanyag

http://www.alternativenergia.hu/biobrikett-gyarto-uzem-letesult-beszterecen/28665




Tüzelési célú felhasználásuk fontosabb környezetvédelmi
előnyei:

 CO2-semlegesség: elégetésükkor csak annyi CO2 termelődik,
amennyit a növény a fotoszintézis során felhasznált;

 Keletkező hamu környezetbarát – K-tartalom → talajerő-pótlás;

 Kéntartalom minimális;

 Energetikai célú növénytermesztés lehetősége: energetikai céllal
termelt növények a mgazd.-i célra nem hasznosítható, ill. a

termelésből kivont gyenge v.
közepes termőképességű
területekre kerülhetnek →
megoldódik ezen területek
művelésben tartása, ill.
termőképességük megóvása;

 Kedvezőbb emisszió értékek.
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 Fa aprítása, bálabontás, őrlés → faapríték, hasábfa, fűrészpor

 Szárítás

 Tömörítés – térfogati sűrűség növelése

 Brikett: hengeres vagy téglatest formájú fűrészporból,
faforgácsból préseléssel készült tüzelőanyag – előnyei:

 Nagy fűtőérték (18-18,5 MJ/kg),

 Kis nedvességtartalom,

 Nagy energiasűrűség,

 Lakossági igényeket kielégíti.

 Pellet: szárított természetes maradványfából nagy
nyomáson préselt henger alakú tüzelőanyag, kötőanyag a
fában lévő természetes lignin. Fűtőértéke 16,5-19,2 MJ/kg.



Biomassza Fűtőérték (MJ/kg))

Búzaszalma 17,3

Kukoricaszár 17,5

Kukoricacsutka 13,5

Napraforgószár 11,5

Nyesedék, venyige 14,8

Miscanthus (energiafű) 17,4

Fa 18,5

Kéreg 16,2

Fa+kéreg 18,1

Fahulladék 15,0



a) Felső átégetésű tüzelés (1 kW-1 MW)

b) Alsó átégetésű tüzelés (25 kW-2 MW)

c) Előtéttüzelő berendezés (35 kW-8 MW)

d) Izzítóteres tüzelés

e) Rostélyos tüzelés (200 kW- több MW)

f) Befúvásos tüzelés

g) Örvényrétegű tüzelés (több MW)

b)

c)

d)

e)

f)

g)





Fajtája lehet:

 Olajok (Mo.-n napraforgó, repce) – előállítás sajtolással,

 Zsírok,

 Alkoholok – előállítás cukor- ill. keményítőtart.-ú növényből
alkoholos erjesztéssel, lignincellulózból pirolízissel.

Felhasználásuk:

 Tüzelési célra (hőenergia-szolgáltatás) – nem jelentős;

 Motorhajtóanyagként
 nyers formában,

 vegyi átalakítás után,

 hagyományos hajtóanyaghoz keverve,

 adagolva;

 Kenőolajként;

 Hidraulika- és fékfolyadékként;

 Vegyipari és élelmiszeripari alapanyagként.



Bioetanolos autó előnyei:

 A káros anyag kibocsátás
80%-kal csökken,

 Megnő az autóknak a
teljesítménye,

 Olcsóbb.

Bioetanolos autó hátrányai:

 Alacsonyabb a fűtőértéke,
így nagyobb mennyiségre
van szükség,

 Fogyasztása 20-30%-kal
nagyobb a hagyományos
benzinhez képest,

 A felhasználható növényi
alapanyag mennyisége
véges.

Biodízel előnyei:

 Kedvezőek a kipufogó-
értékei (hagyományos
dízelhez képest a korom- és
lebegőszemcsés emisszió
jelentősen csökken),

 Olcsóbb.

Biodízel hátrányai:

 Előállítása nagy mennyiségű
fosszilis energiahordozó
felhasználását igényli,

 Biodízellel hajtott autó
kellemetlen szagot bocsát ki,

 Teljesítmény nem javul.



Gáznemű energiahordozók:

 Biokémiai (anaerob fermentációs) eljárások eredményeként
képződő biogáz,

 Termokémiai (pirolitikus és gázosítási) folyamatokban
keletkező gázok – kevésbé jelentős.

A biogáz összetétele és fűtőértéke nagymértékben függ a
kiindulási szerves anyagtól és a technológiától.

Biogáz összetétele %-ban

Gázféleség Max. Min. Átlag

Főgázok
CH4 70 55 66

CO2 44 27 31

Mellékgázok

H2 4 −

3

O2 1 −

N2 1 0,1

CO 4 −

H2S 2 −

Fűtőérték (MJ/m3)

Max. 24,7

Min. 21,5

Átlag 22,0

65% CH4-tart. 23,3



 A biológiai hulladékot fermentációs eljárás során biogáz
előállításához használják fel,

 A biogázt energiatermelésben használják,

 A visszamaradó biotrágya a mgazd.-ban a talajművelésben
tápanyag-utánpótláshoz hasznosítható.

A komplex rendszer ökológiai előnye: hulladékhasznosítás mellett
környezetbarát, CO2-neutrális energiatermelést tesz lehetővé.



Biogáz előállítására valamennyi szerves anyag alkalmas
(kivéve: szerves vegyipar termékei):

 Trágya – egy számosállat (= 500 kg testtömegnyi állat) napi
trágyamennyiségéből termelhető gázt adják meg – energiatartalma
0,2-1,0 kg (átl. 0,8 kg) tüzelőolajéval egyenlő,

 Fekália,

 Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok,

Energiatermelés biohulladékból

Állat
Biogáz-

termelés (l/év)
Fűtőolaj-

egyenérték (kg/év)

1 tehén 482 241

1 hízómarha 307 154

1 ló 730 365

1 koca + 
szaporulata

201 101

1 hízó 56 28

1 juh 58 29

1000 csirke 1460 730

 Valamennyi zöld
növényi rész,

 Háztartási hulladék,

 Kommunális
szennyvizek.



Biogáz képződés előfeltétele:

 Szerves anyag,

 Levegőtől, oxigéntől elzárt körülmény,

 Metanogén baktérium jelenléte.

Intenzív biogáz-termeléshez szükséges:

 Állandó és kiegyenlített hőmérséklet,

 Folyamatos keveredés,

 Kellően aprított szerves anyag,

 Metanogén és acidogén baktériumok egymással
szimbiózisban tevékenykedő törzseinek megfelelő aránya.

Átlagos viszonyok között 200-600 l biogáz állítható elő 1 kg
szerves anyagból.

Biogáz-képződés során a szerves vegyületek egyszerűbb
vegyületekre bomlanak (savas fázis), majd szétesnek
alkotóelemeikre: metanogén fázisú metánra, szén-dioxidra + a
kiindulási anyagtól függően különböző elemekre (H, N, S…)
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Biomasszából biogázt mezofil és termofil zónában történő
erjesztéssel lehet nyerni

Mezofil hőfokú rendszer jellemzői:

 napos átfutási idő,

 °C hőmérséklet,

 Kóros véglényekben
szegény,

 Viszonylag egyöntetű
alapanyagból, nagyobb
hely- és gázfelhasználási
lehetőségek esetén célszerű
használni.

Termofil hőfokú rendszer jellemzői:

 napos átfutási idő,

 °C hőmérséklet,

 Káros kórokozók fordulnak
elő benne,

 Gyors,

 Nagy energiaveszteséggel
jár.
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 Hőtermelés közvetlen elégetéssel,

 Villamos energia előállítása,

 Hő- és villamos energia kapcsolt termelése.



 Mo. teljes biomassza potenciálja 350-360 millió tonna – ebből
105-110 millió tonna újraképződik és felhasználásra kerül
 54 millió tonna évenként keletkező elsődleges biomassza,

 46 millió tonna mezőgazdasági termelés,

 8 millió tonna erdészeti termelés.

 A hazai elméleti energetikai biomassza potenciál 417 PJ (éves
hazai energiafelhasználás 34-36%-a), de ennek csak 10-12%-át
aknázzuk ki.

 A reálisan energetikai célra hasznosítható biomassza
energiaértéke 95-100 PJ.

Energiacélú hasznosításra évenként

Primer biomasszából (mezőgazdasági melléktermék) 251 PJ

Szekunder biomasszából (állattenyésztési hulladék) 91 PJ

Tercier biomasszából (feldolgozás huladékai) 75 PJ

Összesen 417 PJ



2007
.



 A biomassza energiahordozók termelésére jellemző a
viszonylag alacsony energiasűrűség → felhasználásuk
 a kis és közepes teljesítményű,

 decentralizált hő- és villamos energia kielégítésére, ill.

 motorhajtóanyagként érdemes.

 A biomassza termelési potenciáljára csak becsült értékek
vannak – DE biztos: tényleges felhasználás nagyságrendekkel
elmarad a lehetőségektől;

 Bioüzemanyag előállítás versenyben az élelmiszertermeléssel,
Mo. tradícionálisan termelő ország, de ez nem jelenti, h.
bizonyos mértékig ne állíthatna elő biodízelt és bioetanolt;

 Magyarországon (a napenergia és a geotermikus energia
mellett) a biomassza termelésére és hasznosítására vannak a
legjobb adottságaink;

 Jelentős készleteink vannak → meghatározóak lehetünk
Európa, akár a világ bioiparában.
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