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A biomassza energetikai célú hasznosítása,
Szennyvíziszap hasznosítás



  

A megújuló energiahordozók napjaink és jövőnk 
energiaellátásában betöltött potenciális szerepének 
bemutatása, különös tekintettel a biomasszára és speciális 
típusára a szennyvíziszapra. 

Cél:



  

   Az energia 
 
• őskor  tűz
• görögök  „isteni tett”, „bűvös cselekedet”

Bárhol?
Bármikor?
Bármekkora mennyiség?



  

Az energiaolló jövőbeli alakulása Európában 
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EU primer energiatermelés 36739,2 37622,6 35018,4 29579,7 28683,8
EU primer energiaigény 65155,0 69241,3 75885,8 78933,7 79348,2
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Forrás: Németh Imre: A megújuló energiatermelés kilátásai 



  

Az ország éves energiaigénye 1040 PJ.
Magyarország energiaszükségleteinek 3,6 %-át megújuló 
energiaforrásokból fedezi.
Az Európai Unió országaiban ez az érték 0,7 % (Egyesült Királyság)
és 25,4 %  (Svédország) között mozog. Átlagosan 5,3 %.
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A megújuló energiaforrások aránya Magyarországon (2005) 
Forrás: Németh Imre: A megújuló energiatermelés kilátásai



  

A biomassza

Növényi eredetű biomassza
• mezőgazdasági termékek
• erdőgazdasági és    
   fafeldolgozásai hulladékok 
• energetikai célra termesztett  
   növények
• üzemanyagcélú   
  algatermesztés

Energetikai célra hasznosítható, biológiai eredetű szerves anyag. 

Csoportosítása

Állati eredetű biomassza
• fehérjék, zsírok, szénhidrátok
• állattartás termékei és    
   hulladékai

Vegyes eredetű biomassza
• növényi és állati biomasszák   
   keverten találhatóak



  

• többlet CO2 kibocsátás nincs
• készletek nincsenek      
  lelőhelyhez kötve
• a képződő biomassza   
   mennyiség kifogyhatatlan

• nitrogén-oxidok keletkezése
• nagy tároló igény
• idényjelleg
• feldolgozáshoz szükséges    
  berendezések drágák

Előnyök Hátrányok

Biomassza forrás Tömeg (millió tonna)
növénytermesztés 4-4,5
állattenyésztés 1,8-2,3
élelmiszeripar 0,15-0,2
erdőgazdaság 2-3,1
települési hulladék 25-30

Hazai energiaforrásként felhasználható biomassza éves mennyisége 
Forrás: Biomassza erőművek egyesülése - befektetés a megújuló energiába, A biomasszáról általában



  

A biomassza energetikai felhasználása

A biomassza energetikai célú hasznosításának lehetőségeit az 
előállított energiahordozó halmazállapota szerint tárgyalhatjuk. Ez 
alapján elkülönítünk:

• Biomassza, mint szilárd energiahordozó (hőenergia termelés)
• Folyékony energiahordozó kinyerése biomasszából (bioetanol)
• Gázhalmazállapotú energiahordozó kinyerése biomasszából   
(biogáz)



  

A   szennyvíziszap    a szennyvíztisztítási technológia 
maradékaként keletkező, humuszhoz   hasonló  szerves  
anyag.   Állaga nedves, darabos, színe sötétbarna. 
Összetételére jellemző, hogy vizet,   ásványi     részecskéket,     
szerves    anyagokat, tápanyagokat, nyomelemeket, 
esetenként patogéneket, mérgező anyagokat tartalmaz.
Veszélyes hulladéknak minősül, ezért kezeléséről 
gondoskodni kell!

A szennyvíziszap



  

Egy szennyvíziszap kezelő                         
és hasznosító üzem működése                        Pusztazámor
 Bad Vöslau (Ausztria) 
Bad Vöslau,

• 2003, KALOGEO szabadalma
• 16 000 tonna/év
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Összefoglalás

 energiaigények

biomassza 

szennyvíziszap

 A hazai barnaszén fűtőértéke 10-11 MJ/kg, 
a szennyvíziszapé akár 20 MJ/kg is lehet!
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