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I. A kitűzött kutatási feladat 

A XX. század végére egyértelművé vált, hogy a növekvő népesség emelkedő életszínvonalát 
biztosító egyre növekvő energiaigények kielégítésére a fosszilis tüzelőanyagok önmagukban 
hosszú távon nem jelenthetnek megoldást, hiszen a jelenlegi a kutatási eredmények szerint a 
készletek globális szinten, típustól függően mindössze 50-200 évre elegendők [1], [2]. 

A növekvő energiaigények kielégítése mellett kiemelt szempont lett a környezetvédelem [3]. 
Egyre fontosabbá vált a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során keletkező szennyezőanyagok, 
köztük elsősorban a klímaváltozásban főszereplőnek gondolt szén-dioxid miatt ezek más ener-
giahordozókkal való helyettesítése [4], [5]. 

Az Európai Unió éghajlat- és energiapolitikájában elkötelezte magát a 20-20-20 kezdeménye-
zés mellett, azaz vállalta, hogy 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal 
csökkenti, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát (a jelenlegi 
8,5%-ról) 20%-ra növeli, és az energiahatékonyságot 20%-kal javítja [6]. Tehát, az Európai Unió 
megújuló energiapolitikájának alapja a környezetvédelem. Cél a CO2 és egyéb szennyező anya-
gok kibocsátásának csökkentése az ellátásbiztonság növelése mellett, olyan megújulókon alapu-
ló helyi és regionális fejlesztésekkel, melyekkel a vidék gazdasági és szociális fejlődése 
elősegíthető [7]. 

Dolgozatomban (mely 83 oldalon 8 fejezetben 62 ábrát, 11 táblázatot és 25 egyenletet, továb-
bá 94 tételes irodalomjegyzéket és 26 oldal mellékeltet tartalmaz) a gáznemű fosszilis tüzelő-
anyagok helyettesítésére alkalmasnak ígérkező szén-dioxid semlegesnek minősülő és 
megújulónak számító alternatív gáznemű tüzelőanyagok (bio- és pirolízisgázok ) energetikai 
hasznosíthatóságát kívánom vizsgálni elméleti és gyakorlati módszerekkel. Az értekezésem 
célja a bio- és pirolízisgázok gázmotoros energetikai célú felhasználási lehetőségeinek és korlá-
tainak feltárása, amennyiben a gázokat inert tartalmuk leválasztása, illetve az összetételük 
megváltoztatása nélkül kívánjuk hasznosítani, lehetőségek szerint legfeljebb minimális motor-
konstrukciós vagy üzemi módosítások mellett. E célkitűzést a következő feladatok megoldásá-
val kívánom megvalósítani: 

- Az energetikai hasznosításra alkalmasnak ígérkező bio- és pirolízisgázok meghatározása. 

- A bio- és pirolízisgázok tüzeléstechnikai tulajdonságainak elméleti úton történő meghatá-
rozása. 

- Annak meghatározása, hogy bio- és pirolízisgázzal üzemeltetett motor paraméterei ho-
gyan alakulnak a hagyományos földgáz üzemhez képest.  

- Egy algoritmust megalkotása, amellyel a számításaimat és a gázmotoros mérési eredmé-
nyeimet felhasználva meghatározhatók a különböző bio- és pirolízisgázok motoros hasz-
nosíthatóságának lehetőségei, korlátai. 
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II. Tudományos előzmények 

II.A. Vizsgált bio- és pirolízisgázok 

A kutatásom során a bio- és pirolízisgáz keverékeket a számítások és a mérések során egy-
aránt ideális, nedvességmentes, „tiszta” – tehát kátrány és hamumentes – kísérleti gázkeveré-
kekkel modelleztem (II-1. táblázat). A biogázokat 10  V/V%-tól ~80  V/V%-ig terjedő CO2 
tartalmakkal rendelkező CH4 és CO2 elegyekkel modelleztem. Az összehasonlító számításokat 
és a lángterjedési sebesség méréseket egy tipikusnak mondható 40  V/V% CO2tartalmú biogáz-
zal végeztem. A pirolízisgázokat három különböző kísérleti gázkeverékkel modelleztem. Vizs-
gáltam egy tipikusan külső hőforrással és két belső hőforrással előállított keveréket. A külső 
hőforrással előállított gázkeverék megválasztásánál a Müncheni Műszaki Egyetemmel együtt-
működésben fejlesztett BioHPR kísérleti üzeme során a BME Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék által mért gázösszetételek szolgáltatták az alapot [8]. A BioHPR külső hőforrásos, alap-
vetően levegőmentes technológia, ezért a meghatározott gázkeveréket „anaerob 
pirolízisgáznak” neveztem el. A belső hőforrással történő elgázosítás gázösszetételeinek megha-
tározásánál az alapot [9]-ben definiált „szintézisgáz” és „producergáz” összetételek szolgáltat-
ták. A „szintézisgáz” a tiszta oxigénnel történő elgázosítás, illetve „producergáz” a levegővel 
történő elgázosítás során keletkező gáz. Ezeket az elnevezéseket megtartva a vizsgálatokhoz két 
belső hőforrással történő elgázosításra vonatkozó gázösszetételt határoztam meg. 

  pirolízisgázok 

  külső hőforrás belső hőforrás 

   levegő oxigén 

komponens 
tipikus 

biogáz 
anaerob pirolízisgáz producergáz szintézisgáz 

CH4, V/V% 60 8 5 3 
H2, V/V% 0 38 20 40 
CO, V/V% 0 20 20 40 
CO2, V/V% 40 20 5 17 
N2, V/V% 0 14 50 0 

II-1. táblázat: Vizsgált bio- és pirolízisgáz összetételek 

II.B. A bio- és pirolízisgázok motoros hasznosítási lehetőségei 

A bio- és pirolízisgázok a leghatékonyabb felhasználása a kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés, amennyiben egy gázmotort kogenerációban, vagy esetleg hűtési célokat is kielégítve 
trigenerációban üzemeltetünk, a veszteségek jelentős mértékben csökkenthetők [10]. Természe-
tesen a bio- és pirolízisgázok energetikai hasznosítása nem csak gázmotorban, hanem gázturbi-
nában vagy akár tüzelőanyagcellában is elképzelhető. A gázmotorok jelentik a legjobb 
alternatívát, mivel jól integrálhatók a decentralizált energiatermelésbe, köszönhetően annak, 
hogy a kistérségre jellemző kis teljesítményeken (0,1-4 MW) a gázturbináknál jobb hatásfokkal 
rendelkeznek [11]. További előnyük, hogy rendkívüli rugalmassággal és szinte azonnali rendel-
kezésre állással képesek villamos energiát szolgáltatni [12]. Mindezek mellett a gázmotorok 
érzékenyebbek ugyan a magas inert tartalomra, de kevéssé érzékenyek a magas hidrogéntarta-
lomra, a szilárd szennyezőanyagokra és a kátrány tartalomra, mint a gázturbinák [13], [14]. 
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A bio- és pirolízisgázok inert (CO2, N2) tartalma kedvezőtlenül hat azok tüzeléstechnikai tu-
lajdonságaira, mert a motorba bejuttatott keverék fűtőértékét csökkentik, ami teljesítménycsök-
kenést eredményezhet. Az inert tartalom azonban kedvezően hat a kopogástűrésre, így 
magasabb kompresszióviszony alkalmazható, így azonos tüzelési teljesítmény mellett a fűtőér-
ték csökkenés okozta teljesítménycsök-kenés ellensúlyozható [15]. 

A pirolízisgázok H2 tartalma szintén kedvezőtlenül hat azok fűtőértékére a H2 kis sűrűsége 
miatt. A H2 széles gyulladási tartományának köszönhetően a motor szegényebb üzemre is ké-
pes, ami kedvező a károsanyag kibocsátás szempontjából [16], de a H2 nagy égési sebessége 
visszagyulladást, rendellenes égéslefutást, akár kopogást is eredményezhet [17], [18]. 

II.B.1. BIOGÁZOK MOTOROS HASZNOSÍTÁSA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK 

A biogázok motoros hasznosíthatóságának megállapításánál elsősorban a magas CO2 tarta-
lom hatását vizsgálták. CO2 tartalomtól függően a biogázok fűtőértéke fele-harmada a földgá-
zénak, ami még nem rendkívül alacsony. A magas CO2 tartalomnak köszönhetően a biogázok 
kompresszió tűrése jobb, mint a földgázé, ezért a kísérletek során viszonylag magas 
kompresszióviszonyú szikragyújtású vagy szikragyújtásúvá átalakított kompresszió gyújtású 
motorokban vizsgálták a biogáz üzem hatását a motorparaméterekre. 

Crookes [19] illetve Roubaud és Favrat [20] megállapította a biogáz CO2 tartalom növekedé-
sével a csökkenő motorteljesítmény a kompresszióviszony növelésével ellensúlyozható, azon-
ban az előgyújtást minden esetben állítani, növelni kell, ami a NOx emisszió növekedését 
eredményezné, de a biogáz magas CO2 tartalma ellensúlyozza ezt.  

A vizsgálatok alapján a CO2 negatív hatásának kiküszöbölésére célszerű lenne a CO2-t levá-
lasztani, vagy legalábbis mivel a teljes leválasztás nagyon költséges, a biogázban található CO2 
mennyiségét egy meghatározott értékre csökkenteni [21]. Porpatham és társai [22] szerint, ha a 
biogáz CO2 tartalma 40 V/V%-ról 20 V/V/%-ra csökken a hengerben mérhető nyomáslefutás 
szórása csökken köszönhetően a gyorsabb égésnek, így a teljesítmény és a hatásfok is nő, a THC 
emisszió csökken, de a NOx emisszió nem nő. Mivel a hengerben megnő a hőfelszabadulás 
sebessége, ezért az előgyújtást csökkenteni kell. 

A biogáz tüzelési tulajdonságainak javítására a CO2 tartalom csökkentése mellett többen 
vizsgálták a H2 hozzákeverés hatását. Porpatham és társai [23] szerint az optimális 10 V/V% H2 
hozzákeveréssel a motor üzemelési tartománya nő, az égés javul, de a nő a keverék kopogásér-
zékenysége, ezért az előgyújtás csökkentése szükséges. Bade Shrestha és Narayanan [15] ered-
ményei szerint kismennyiségű H2 adagolása is javítja az égést és csökkenti a ciklusszórást, 
különösen dús és szegény keverékeknél, ezáltal növeli a teljesítményt és hatásfokot. 
Sztöchiometrikus keveréknél ez a hatás nem jelentős. Song és társai [24], [25] megállapították, 
hogy a megfelelő füstgáz visszavezetés és megfelelő H2 adagolás megválasztásával jó hatásfokú 
és alacsony NOx emissziójú biogáz üzemű motor alakítható ki. Kornbluth és társai meg-
állapították, hogy a növekvő H2 tartalommal a felső gyulladási határ nő, emellett csökken a 
NOx, de nem növekszik a CO emisszió [26]. 

II.B.2. PIROLÍZISGÁZOK MOTOROS HASZNOSÍTÁSA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK 

Pirolízisgázok motoros hasznosításánál nem csak az esetlegesen előforduló magas inert (CO2, 
N2), hanem a magas H2 tartalom is csökkenti a fűtőértéket, ezért a pirolízisgázok fűtőértéke 
jellemzően ~15%-a földgázénak, ami már rendkívül alacsony. Ugyan az esetleges inert tartalom 
kopogástűrésüknek kedvezne, azonban a magas H2 tartalmuk miatt magasabb 
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kompresszióviszony esetén öngyulladásra hajlamosak. Fentiek miatt a pirolízisgázokat, első-
sorban a nagyon alacsony fűtőértékű, nagy inert tartalmú producergázokat sokáig nem tartot-
ták alkalmasnak az energiatermelésben alkalmazható nagy kompresszióviszonyú belső égésű 
motoros hasznosításra [27].  

Sridhar és társainak [28] célja a producergázzal kapcsolatos aggályok eloszlatása volt, misze-
rint nagyon alacsony fűtőértéke miatt jelentős teljesítménycsökkenés várható, illetve nagy 
kompresszióviszony mellett öngyulladásra hajlamos. Megállapították, hogy a producergáz 
alkalmas belső égésű motoros hasznosításra. Még magas kompresszióviszony esetén sem kopog 
a motor, köszönhetően az előgyújtás jelentős csökkentésének, de jelentős teljesítménycsökkenés 
és hatásfokcsökkentés tapasztalható Diesel üzemhez képest. Továbbá megállapították, hogy a 
kereskedelmi forgalomban kapható, eredetileg földgázra kialakított motorok alkalmasak a na-
gyon alacsony energiasűrűségű producergáz felhasználására megfelelően kialakított karburá-
torral teljesítménycsökkenés mellett, viszont alacsony a NOx, továbbá nullának tekinthető a CO2 
kibocsátás. 

Ando és társai [29] egy H2-ben gazdag egylépcsős magas hőmérsékletű elgázosításból és egy 
CH4-ban gazdag kétlépcsős elgázosításból származó gázt vizsgáltak. Megállapították, hogy a 
motor teljesítménye kevéssé függ a fűtőértéktől, mint inkább a producergáz égési tulajdonságai-
tól, illetve a szikragyújtású motor kevéssé tűnik alkalmasnak a producergázok hasznosítására, 
mivel érzékeny a változó gázösszetételre. Kedvezőbb lenne kompresszió gyújtású motor kettős 
tüzelőanyagú üzemben, mert azzal az instabilitási problémák kiküszöbölhetők lennének. 

Srinivasan és társai [30] Úgy találták, hogy a motor maximális teljesítménye producergázzal 
mindössze ~60%-a a benzin üzemben elérhető legnagyobb teljesítménynek. A motor hatásfoka 
pirolízisgáz üzemben minden terhelésen számottevően magasabb, mint azonos terhelésű ben-
zin üzemben. A pirolízisgáz üzemben mért THC, CO és NOx emissziók minden esetben szá-
mottevően alacsonyabbak, de a CO2 emisszió sokkal magasabb. Összességében megállapították, 
hogy a villamos teljesítmény növelése és a füstgáz hőjének hasznosítása elengedhetetlen egy 
pirolízisgáz üzemű lakossági generátor megvalósításához. 

II.B.3. KÖVETKEZTETÉSEK 

A bio- és pirolízisgázok motoros hasznosításra irányuló kutatás alapfilozófiája legtöbb eset-
ben az, hogy a meglévő motoros rendszerek átalakításával azok alkalmassá váljanak az alterna-
tív gáznemű tüzelőanyagok felhasználására. Legtöbb esetben dízel vagy benzin üzemű 
motorokat alakítanak át, ritkábban használnak fel eredetileg is gáz (földgáz) üzemű motort. 
A motor konstrukciós jellemzőinek és üzemi paramétereinek megfelelő megválasztásával az új 
tüzelőanyag típusra kialakított, annak tulajdonságaira optimált motorokat hoznak létre, melyek 
természetesen az adott tüzelőanyaggal a kívánalmaknak megfelelően üzemelnek. Azonban az 
alternatív gáznemű tüzelőanyagok felhasználásának szempontjából sokkal érdekesebb az, hogy 
milyen körülmények, korlátok között helyettesíthetik az eddig felhasznált fosszilis tüzelőanya-
gokat a már meglévő hőerőgépekben azok átalakítása nélkül. 

A kapott eredményekből megfigyelhető az is, hogy a biogázok esetén a motoros kísérletek 
eredményei jó egyezést mutatnak, addig a pirolízisgázok esetén, az eredmények szerteágazók, 
köszönhetően annak, hogy a pirolízisgázok előállítási technológiájuktól függően változatos 
összetétellel rendelkezhetnek. Így főleg pirolízisgázok esetén még nem alakult ki egy egységes 
álláspont a motoros hasznosíthatóság terén. 
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III. A kutatás módszerei és eredményei 

III.A. Elméleti számítások eredményei 

A lángterjedési sebességének meghatározását a nemzetközi szakirodalomban elfogadott 
CHEMKIN égés modellezésére szolgáló program előkevert láng modelljével és a GRI. 3.0 égést 
leíró reakciómechanizmus segítségével végeztem el. A tüzeléstechnikai paraméterek meghatá-
rozására készítettem egy algoritmust, aminek segítségével különböző összetétel esetén is egy-
szerűen meghatározhatók az alacsony fűtőértékű megújulónak számító bio- és pirolízisgázok 
alapvető tüzeléstechnikai tulajdonságai. 

Az elméleti számítások alapján megállapítottam, hogy a biogázok biztonságtechnikai szem-
ponttól hasonló kockázatot jelentenek, mint a földgáz. Metánszámuk magas, ezért kopogástűré-
sük jobb a földgázénál. Fűtőértékük, égéshőjük és Wobbe-számuk is számottevően alacsonyabb 
a földgázénál, tehát földgáz tüzelőanyagról biogázra váltás esetén jelentős teljesítménycsökke-
nés várható. Ezt a lamináris lángterjedési sebesség és adiabatikus lánghőmérséklet számítási 
eredmények is alátámasztják, mivel a biogáz ezen tüzeléstechnikai jellemzői sokkal alacsonyab-
bak a földgázénál. 

Az adiabatikus lánghőmérsékletek (III-1. ábra) maximumai (Tad,max,2D és Tad,max,3D görbék) a 
földgázhoz hasonlóan közel a sztöchiometrikus keverékeknél alakultak ki, λ ≈ 0,98 körül. A CO2 
tartalom növekedésével a maximális adiabatikus lánghőmérsékletek csökkenek. Ez a csökkenés 
30% CO2 tartalomig közel lineáris, majd egyre intenzívebbé válik. A biogázok adiabatikus láng-
hőmérsékletének a légfelesleg változtatására való érzékenysége a növekvő CO2 tartalommal nő, 
amit az izokoncentrációs görbék csúcsosodása, azaz növekvő abszolút meredeksége mutat. 

 
III–1. ábra. Adiabatikus lánghőmérséklet változása a biogáz CO2 tartalmának növekedésével  

illetve az alkalmazott légfelesleg változtatásával (298 K, 101325 Pa) 

A lamináris lángterjedési sebességek (III-1-2. ábra) maximumainak (uad,max,2D és uad,max,3D gör-
bék) kialakulási helye függ a CO2 tartalomtól. A növekvő CO2 tartalommal a maximális laminá-
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ris lángterjedési sebességek eltolódnak az egyre szegényebb keverékek felé, a referencia érték-
hez tartozó λ = 0,95-ről λ = 1,09-re. A CO2 tartalom növekedése okozta maximális lamináris 
lángterjedési sebességek csökkenés a teljes vizsgált CO2 tartományban közel lineáris. A biogá-
zok lamináris lángterjedési sebességének a légfelesleg változtatására való érzékenysége a nö-
vekvő CO2 tartalommal csökken, amit az izokoncentrációs görbék ellaposodás, vagyis csökkenő 
abszolút meredeksége mutat. 

 
III–2. ábra. Adiabatikus lánghőmérséklet változása a biogáz CO2 tartalmának növekedésével 

 illetve az alkalmazott légfelesleg változtatásával (298 K, 101325 Pa) 

A biogázok gázmotoros felhasználásánál az alacsony égési sebességet figyelembe kell venni 
az előgyújtás beállításánál, különben a keverék kiégése nem megfelelő. Klímavédelmi szem-
pontból a biogázok kedvezőbbnek mondhatók, ha teljes mértékben szén-dioxid semlegesnek 
tekintjük őket. 

A pirolízisgázokkal végzett elméleti számítások alapján megállítottam, hogy a pirolízisgázok 
biztosságtechnikai szempontból nagyobb kockázatot jelentenek. Metánszámuk sokkal alacso-
nyabb, mint a földgázé, tehát kopogástűrésük rosszabb. Fűtőértékük, égéshőjük és Wobbe-
számuk is számottevően alacsonyabb a földgázénál, ezért földgáz tüzelőanyagról pirolízisgázra 
váltás esetén jelentős teljesítménycsökkenés várható, függetlenül attól, hogy a pirolízisgáz 
mennyi inert- vagy H2 tartalommal rendelkezik.  

Az adiabatikus lánghőmérsékletük (III-3. a ábra) a szintézisgázt kivéve kisebb, mint a földgá-
zé, és a producergázé még egy tipikus 40 V/V% CO2 tartalmú biogázét sem éri el.  

A lamináris lángterjedési sebességük (III-3. b ábra) jellemzően magasabb, mint a földgázé, 
amit a gázmotoros felhasználásánál figyelembe kell venni a motor beállításánál, különben rend-
ellenes üzem alakulhat ki. 

A pirolízisgázok összetételének változása jelentősen befolyásolja azok tüzeléstechnikai jel-
lemzőit. A CO2 jelenléte a gázban minden szempontból kedvezőtlenebb, mint a N2 jelenléte. 
A két éghető komponens a H2 és a CO hatása eltérő. A H2 kedvezőbben hat a gyulladási hatá-
rokra, de kevésbé növeli a fűtőértéket, illetve hatékonyabban növeli a lamináris lángterjedési 
sebességet, mint a CO. 
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III–3. ábra. Az adiabatikus lánghőmérséklet (a) és a lamináris lángterjedési sebesség (b) az alkalmazott légfelesleg 

függvényében különböző pirolízisgázok, földgáz és tipikus biogáz esetén (298 K, 101325 Pa) 

Megállapítottam, hogy a pirolízisgázok lamináris lángterjedési sebessége elméleti számítá-
sokkal és az alkalmazott méréstechnikával is jól meghatározható. A földgáz lamináris lángterje-
dési sebességének meghatározására az alkalmazott méréstechnika nem teljesen megbízható, 
annak ellenére, hogy a mért és számított eredmények között erős korreláció mutatkozik. 
A vizsgálatok alapján a biogázok lamináris lángterjedési sebessége az általam választott mérés-
technikai módszerrel kevésbé becsülhető (III-1. táblázat). 

 korrelációs együttható determinációs együttható korreláció erőssége 

földgáz 0,82 0,67 erős 
tipikus biogáz 0,54 0,29 mérsékelt 
producergáz 0,99 0,99 nagyon erős 
szintézisgáz 0,97 0,94 nagyon erős 

anaerob pirolízisgáz 0,99 0,99 nagyon erős 

III-1. táblázat: A vizsgált gáznemű tüzelőanyagok mért és számított lángterjedési sebességének  
összefüggés vizsgálati eredményei 

III.B. Motoros mérési eredménynek 

Gázmotoros mérések alapján megállapítottam, hogy a biogázok növekvő CO2 tartalma 
20 V/V%-ig nem okoz különösebb változást sem a motor üzemelési tartományban, sem a motor 
legtöbb üzemi paraméterében, mivel a CO2 tartalom okozta veszteségeket a megnövelt fogyasz-
tással (III-4. a ábra) ellensúlyozni lehet. 20 V/V% CO2 tartalom felett a megnövelt fogyasztás 
ellenére is elszegényedik a keverék, ezért beszűkül a motor üzemelési tartománya; a teljesít-
mény (III-4. b ábra), és hatásfok lecsökken, de a motor 40 V/V% CO2 tartalomig stabilan üzemel. 

Indikálási vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a hőfelszabadulás függvény maximu-
ma a CO2 tartalom, és a légfelesleg növekedésével is csökken. Azonos légfelesleg biztosítása 
esetén a CO2 tartalom növekedésével kevesebb hasznos hő lassabban szabadul fel.  
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III–4. ábra. A tüzelőanyag fogyasztás (a) és az effektív teljesítmény (b) változása  

a biogáz CO2 tartalmának növekedésével 

Megállapítottam továbbá, hogy környezetvédelmi szempontból a biogáz üzemű motor ked-
vezőbb, mint a földgáz üzemű motor. A biogázok megújulónak tekinthetők, így a (1,5-3-szor) 
magasabb CO2 kibocsátás (III-5 a ábra) sem jelent növekvő atmoszféra CO2 terhelést. A NOx 
kibocsátás (III-5 b ábra) sztöchiometrikus keverékeknél akár 40-50%-kal alacsonyabb, szegény 
keverékeknél pedig 10%-a a földgázüzemű motorénak. 
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III–5. ábra. CO2 kibocsátás (a) és a NOx kibocsátás (b) változása a biogáz CO2 tartalmának növekedésével 

Megállapítottam, hogy a producergáz – földgáz keverék a növekvő producergáz tartalma 
40 V/V%-ig nem okoz különösebb változást sem a motor üzemelési tartományban, sem a motor 
legtöbb üzemi paraméterében. 40 V/V% producergáz tartalom felett a fogyasztásnövekedés (III-
6. a ábra) ellenére is elszegényedik a keverék, ezért beszűkül a motor üzemelési tartománya, de 
nem tapasztalható számottevő teljesítmény (III-6. b ábra) vagy hatásfok csökkenés a földgáz 
üzemű motorhoz képest, és a motor 60 V/V%-os producergáz bekeverésig stabilan üzemel. 
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III–6. ábra. A tüzelőanyag fogyasztás (a) és az effektív teljesítmény (b) változása  

a gázkeverék producergáz tartalmának növekedésével 

Indikálási vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a producergáz tartalom állandó légfe-
lesleg mellett nincs negatív hatással az égés lefutására, de a légfelesleg növekedésével a hőfel-
szabadulás függvény maximuma csökken.  

Megállapítottam, hogy környezetvédelmi szempontból nem kedvezőtlen a producergáz 
földgázhoz keverése. A fajlagos CO2 kibocsátás (III-7. a ábra) nem növekszik jelentősen a tüze-
lőanyag keverék producergáz tartalmának növekedésével és a NOx kibocsátás (III-7. b ábra) is 
lényegében megegyezik a tisztán földgáz üzemű motoréval. 
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III–7. ábra. CO2 kibocsátás (a) és a NOx kibocsátás (b) változása a gázkeverék  

producergáz tartalmának növekedésével 
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III.C. Alkalmazási és továbbfejlesztési lehetőségek 

Értekezésem különböző bio- és pirolízisgázokra vonatkozó tüzeléstechnikai tulajdonságainak 
elméleti számítási és gázmotoros mérési eredményeinek egyszerű gyakorlati felhasználhatósága 
érdekében megalkottam egy algoritmust, amellyel különböző gázösszetétel esetén egyszerűen 
meghatározhatók az alacsony fűtőértékű, megújulónak számító bio- és pirolízis gázok alapvető 
tüzeléstechnikai jellemzői, és a mérési eredményeim alapján meghatározhatók várható a mo-
torparaméterek. Az algoritmus működése a III-8. ábra szerinti folyamatstruktúrával szemléltet-
hető. 

Elméleti 
fajlagosok

Gáztípus?

Gázösszetétel

pirolízisgázbiogáz

Víztartalom 
szükséges?

Több 
komponens

nemigen

Összetétel
szárazra

Fűtőérték 
korrekció? 

igennem

Környezeti
állapot

Oxidálószer

Vonatkoztatási 
fűtőérték

Megújuló 
hányad

Légfelesleg

Bekeverési
arány

Motorparaméterek

Üzemel a 
motor?

nem

igen

n.a.

Mérési 
eredmény 

van?

igen

nem

Interpoláció 
lehetséges?

igen

nem

Extrapoláció 
lehetséges? nem

igen

Becslés, 
Táblázat, 
diagram

Motorparaméterek modulElméleti modul

Táblázat, 
diagram

Táblázat, 
diagram

Stop

Adat hiba 
van?

igen

Start

Stop

nem

 
III–8. ábra. Algoritmus felépítése 

Az excel munkakörnyezetben futó algoritmus egy olyan gyakorlati eszköz, aminek segítsé-
gével jó közelítéssel jellemezhetők ezek a megújuló gáznemű tüzelőanyagok, illetve jó iránymu-
tatásként szolgál ismert összetételű bio- és pirolízisgázok energetikai, elsősorban gázmotoros 
hasznosíthatósága terén. 

A jövőben az következő kapcsolódó kutatási témák elvégzését tartom célszerűnek: 

1. A pirolízisgázok metánszámának méréssel történő meghatározása. 

2. A nem vizsgált pirolízisgáz típusok motoros kísérleteinek elvégzése: 

3. További motoros kísérletek elvégzése a motorikus jellemzők változtatásával: 

4. Numerikus szimuláció elvégzése a belső égésű motorban lezajló égési folyamtok mo-
dellezésére bio-és pirolízisgáz üzem esetén, az eredmények validálása, a mérési 
eredmények kiterjeszthetőségének vizsgálata. 
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IV. Új tudományos eredmények, tézisek 

Az értekezésben bemutatott kutatás új tudományos eredményeit az alábbi tézisekben foglalom 
össze: 

1. Közelítő függvényeket dolgoztam ki, melyekkel meghatározhatók a biogázok két legfonto-
sabb tüzeléstechnikai jellemzőjének, az adiabatikus lánghőmérsékletnek és a lamináris láng-
terjedési sebességnek CO2 tartalom függése. 

A maximális adiabatikus lánghőmérséklet ~30% CO2 tartalomig közel lineárisan csökken, 
e felett a csökkenés egyre intenzívebbé válik, a maximum kialakulási helye közel függet-
len a CO2 tartalomtól. Az adiabatikus lánghőmérséklet légfeleslegre való érzékenysége a 
növekvő CO2 tartalommal nő.  

A maximális lamináris lángterjedési sebesség csökkenése a teljes vizsgált CO2 tarto-
mányban közel lineáris, a maximum helye a CO2 tartalom növekedésével a szegény ke-
verékek felé tolódik (λ = 0,95-ről λ = 1,11-re). A lamináris lángterjedési sebesség 
légfeleslegre való érzékenysége a növekvő CO2 tartalommal csökken. A lamináris láng-
terjedési sebesség eredményei helyességének igazolására az alkalmazott mérőrendszer 
nem alkalmas. Lásd az értekezés 4.1. fejezetét. Kapcsolódó saját publikációk: 2, 8, 11, 12, 15, 20 

2. Feltártam a pirolízisgázok földgáztól eltérő összetételének és az összetétel változásának hatá-
sát azok két legfontosabb tüzeléstechnikai jellemzőjére, az adiabatikus lánghőmérsékletre és 
a lamináris lángterjedési sebességre. 

Az adiabatikus lánghőmérséklete általánosan nem kisebb, mint a földgázé vagy egy tipi-
kus biogázé. A maximális adiabatikus lánghőmérséklet helye kismértékben H2 függő, 
annak növekedésével a dúsabb keverékek felé tolódik (λ = 0,98-ról λ = 0,91-re). 
A lamináris lángterjedési sebessége jelentősen nagyobb (akár 10-szererese), mint a föld-
gázé vagy egy tipikus biogázé. Maximumának helyét jelentősen befolyásolja a H2 tarta-
lom, annak növekedésével a dúsabb keverékek felé tolódik (λ = 0,95-ről λ = 0,6-ra). A 
lamináris lángterjedési sebesség eredmények helyességét mérésekkel igazoltam. 
Megállapítottam, hogy gázösszetétel változás jelentősen befolyásolja a fenti két paramé-
ter nagyságát. A CO2 1,5-2-szer jelentősebben csökkenti mindkét paramétert, mint az N2. 
A CO és a H2 növekedése a gázban közel azonos mértékben növeli az adiabatikus láng-
hőmérsékletet. A H2 növekedése jelentősen növeli, azonban a CO növekedése nem okoz 
számottevő lamináris lángterjedési sebesség változást. Lásd az értekezés 4.2. fejezetét. Kap-

csolódó saját publikációk: 1, 2, 3, 8, 11 

3. Elméleti számításokkal és belső égésű motoron végzett mérésekkel meghatároztam a biogá-
zok földgáz üzemre méretezett belső égésű motorban történő hasznosításának CO2 tartalom 
függését, a CO2 tartalom függvényében a hasznosíthatóságra három tartományt állapítottam 
meg: jelentős veszteségek nélkül hasznosítható, veszteségekkel hasznosítható, nem haszno-
sítható.  

A motoros hasznosítás 20 V/V% CO2 tartalomig a motor üzemviteli paramétereinek mó-
dosítása és a motor konstrukciós változtatása nélkül 20-30%-os fogyasztásnöveléssel je-
lentős veszteségek nélkül megvalósítható. 20 V/V% CO2 tartalom felett még a 2-3-szoros 
fogyasztásnövelés ellenére is elszegényedik a keverék, ezért beszűkül a motor üzemelési 
tartománya; a teljesítmény, és hatásfok a földgáz üzemű motorhoz képest a felére csök-
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ken, de a motor 40 V/V% CO2 tartalomig stabilan üzemel. Lásd az értekezés: 5.1.1. fejezetét. 

Kapcsolódó saját publikációk: 4, 5, 6, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 25 

4. Elméleti számításokkal és belső égésű motoron végzett mérésekkel alátámasztottam, hogy a 
producergáz földgáz üzemre méretezett belső égésű motorban történő hasznosítása a motor 
üzemviteli paramétereinek módosítása illetve a motor konstrukciós változtatása nélkül nem 
megvalósítható, de a motoros hasznosítása földgázhoz keverve 40 V/V%-os mennyiségig 1,5-
szereses fogyasztásnövekedéssel veszteségek nélkül megvalósítható. 40 V/V%-nál nagyobb 
mennyiség bekeverése mellett még a kétszeres fogyasztásnövekedés ellenére is elszegénye-
dik a keverék, ezért beszűkül a motor üzemelési tartománya, de nem tapasztalható számot-
tevő teljesítmény és hatásfok csökkenés a földgáz üzemű motorhoz képest, és a motor 
60 V/V%-os bekeverésig stabilan üzemel. Lásd az értekezés 5.1.2. fejezete. Kapcsolódó saját publi-

kációk: 7, 9, 13, 14, 18, 21, 25 

5. Elméleti számításokkal és belső égésű motoron végzett mérésekkel igazoltam, hogy a 
károsanyag kibocsátás szempontjából a biogáz üzem kedvezőbb a földgáz üzemhez képest a 
vizsgált motorkonstrukció esetén. A NOx kibocsátás sztöchiometrikus keverékeknél 40-50%-
kal alacsonyabb, szegény keverékeknél pedig 10%-a a földgázüzemű motorénak. A THC és 
CO kibocsátása lényegében megegyezik a földgáz üzemű motoréval, csak szegényebb keve-
rékeknél (λ>1,4) lehet 2-4-szeres növekedés. Amennyiben a biogázokat megújulónak tekint-
jük, akkor az akár 1,5-3-szor magasabb CO2 kibocsátás sem jelent növekvő atmoszféra CO2 
terhelést. Lásd az értekezés 5.1.1. fejezetét. Kapcsolódó saját publikációk: 19, 21, 24, 25 

6. Elméleti számításokkal és belső égésű motoron végzett mérésekkel igazoltam, hogy a vizs-
gált motorkonstrukció esetén a károsanyag kibocsátás szempontjából nem kedvezőtlen a 
producergáz földgázhoz történő hozzákeverése. A NOx és THC kibocsátás lényegében meg-
egyezik a tisztán földgáz üzemű motoréval. A CO kibocsátásban mutatkozik eltérés, ugyanis 
dús keverékeknél (λ<0,9) akár a fele, szegény keverékeknél (λ>1,4) a kétszeresére is lehet a 
tisztán földgáz üzemű motor kibocsátásának. Amennyiben a producergázt megújulónak te-
kintjük, akkor a CO2 kibocsátás producergázból származó hányada nem jelent atmoszféra 
CO2 terhelést. Lásd az értekezés 5.1.2. fejezetét. Kapcsolódó saját publikációk: 13, 14, 18, 21, 25 

7. Algoritmust dolgoztam ki, amely iránymutatásul szolgál ismert összetételű biogázok és 
pirolízis gázok gázmotoros hasznosíthatóságára vonatkozólag. A tüzeléstechnikai tulajdon-
ságokra vonatkozó elméleti számításaim és a gázmotoros mérési eredményeim alapján az al-
goritmussal meghatározhatók az elméleti tüzeléstechnikai paraméterek: fűtőérték (Hi), 
Wobbe-szám (Wo), tüzeléstechnikai fajlagosok (L0, V0, CO2,max), gyulladási határok) és a 
várható főbb motoros jellemzők (teljesítmény (Pe), hatásfok (η), fajlagos fogyasztás (be), 
károsanyag kibocsátás. Lásd az értekezés 6. fejezetét. Kapcsolódó saját publikációk: 16, 17, 23 
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VII. A tézisfüzet jelölési jegyzéke 

1. Mennyiségek, latin betűk 
jelölés mértékegység jelentés 
be m3/kWh fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 
CO2,max m3 CO2/m3fg füstgáz maximális CO2 koncentrációja 
Hi MJ/m3 égéshő 
L0 m3levegő/m3tüza elméleti levegő szükséglet 

 W effektív teljesítmény 
Tad K adiabatikus lánghőmérséklet 
u cm/s lamináris lángterjedési sebesség 
V0 m3n.fg/m3tüza  elméleti fajlagos füstgáz mennyiség 
Wo MJ/m3 Wobbe-szám 

2. Mennyiségek, görög betűk 
jelölés mértékegység jelentés 

η - hatásfok 
λ - légfelesleg tényező 

 


