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kijelentem, hogy „A biogáz elıállítási eljárások hatása a gázmotorok üzemére, különös 
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JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
 BTU British Thermal Unit (1 BTU = 1,054 kJ) 
 CR kompresszió viszony 
 sza szerves anyag 
 szszá szerves szárazanyag 
 Tad adiabatikus lánghımérséklet 
 u lángterjedési sebesség 
 λ légviszony tényezı 
 Φ légviszony tényezı reciproka 
 rel A/F relatív levegı-tüzelıanyag arány 
 η hatásfok 
 Qbe bevitt hıteljesítmény 
 Qh hasznos hıteljesítmény 
 C/N szén-nitrogén arány 
 d relatív sőrőség 
 W0 Wobbe-index 
 C0 szerves anyagok széntartalma 
 n fordulatszám 
 ε sőrítési arány 
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 „Eddig az ember magával a természettel küzdött, 
 mostantól a saját természetével kell megküzdenie.” 
  (Gábor Dénes) 
 
BEVEZETÉS 
 
Az utóbbi években egyre inkább elıtérbe került a természet, a gazdaság és a társadalom 
közötti kapcsolatrendszer összefüggéseinek és kölcsönhatásainak vizsgálata. A természet 
tulajdonképpen mindent az ember rendelkezésére bocsát, amire szüksége van, csupán tudnunk 
kell megfelelıen hasznosítani. Így van ez az energiával is, amely nélkül ma már nem tudnánk 
élni. A fosszilis energiahordozó-készletek mellett olyan energiaforrások jelenthetik a 
megoldást, amelyek kinyerése, felhasználása és a környezetbe való visszajuttatása 
környezetkímélı és készleteik kimeríthetetlenek. Ezek a feltételek összességében teljesíthetık 
a megújuló energiaforrások alkalmazásával, melyeknek több formája is létezik, úgymint 
vízenergia, napenergia, szélenergia, geotermikus energia és a biomassza. A geotermikus 
energia és a biomassza terén Magyarország jelentıs potenciállal rendelkezik, ráadásul a 
biomasszából elıállítható energiahordozók használatának számos egyéb indoka lehet, 
amelyeket a nemzeti energiapolitikai és környezetpolitikai irányelvekre célszerő alapozni. 
 
Értekezésemben a biomasszával és azon belül is a biogázzal foglalkozok, ugyanis a biogáz 
energetikai célú elıállítása és felhasználása mindegyik stratégiai cél megvalósulását elısegíti. 
Azért választottam ezt a témát, mert EU csatlakozásunkat követıen elıtérbe kerültek 
környezetvédelmi kötelezettségeink, valamint a megújuló energiatermelés támogatandó 
feladatai is. Az Európai Unión belül 2012-re el kell érni a megújulók 12%-os részarányát. A 
Magyarországgal szemben támasztott elvárásoknak megfelelıen a biogáz elıállításban rejlı 
perspektívákat, lehetıségeket mind jobban ki kell használnunk. 
 
Biogáz a növénytermesztési fı-, valamint az állattenyésztési és növénytermesztési eredető 
melléktermékekbıl, hulladékokból álló biomasszából anaerob fermentáció révén képzıdik. A 
biogáz a földgázhoz hasonlóan rendkívül sokoldalúan felhasználható, hasznosítására többféle 
megoldás kínálkozik: egyik lehetséges alternatíva a szikragyújtású gázmotorokban történı 
hasznosítás, amikor is hı- és villamos energia képzıdik. A hıerıgépek üzemvitelében, 
valamint üzemfenntartásában a gépek, berendezések konstrukciós kialakításán túlmenıen 
kiemelt szerepe van a felhasznált tüzelıanyag összetételének és minıségének, hiszen a 
levegıbe jutó károsanyagok döntı része a tüzelésbıl származik. A tüzeléssel nyert energiáról 
viszont nem lehet lemondani, azonban a környezetszennyezés nem szükségszerő velejárója a 
fejlıdésnek. A megújuló hajtóanyagok – közöttük a biogáz – létjogosultságát tehát az 
energetikai szempontok mellett környezetvédelmi, EU-s elvárások és gazdasági 
megfontolások indokolják, hiszen környezetünk állapotának megırzése és az energiaigények 
hatékony, gazdaságos kielégítése a hagyományos és a megújuló energiaforrások harmonizált 
alkalmazásával oldható meg. 
 
Disszertációmban a biogáz elıállítás és hasznosítás kérdéskörének a komplexitását vizsgálom. 
Kutatásaimat a Pattantyús-Ábrahám Géza Doktori Iskola Gépészeti és energetikai rendszerek 
és folyamatok alprogramjának keretében végeztem. A biogáz – mint megújuló energiaforrás – 
elterjedését megalapozó kutatómunkám során feltételeztem, hogy adott körülményekhez és 
kiindulási feltételekhez hozzárendelhetı olyan energia elıállítási és hasznosítási technológia, 
amely ökonómiai, ökológiai és társadalmi szempontból is az optimális megoldáshoz közelít. 
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Ennek megfelelıen kutatási feladatom általános célja: saját vizsgálati eredményekkel is 
alátámasztani, hogy a biogáz elıállítási és hasznosítási technológiai folyamatot együttesen, 
komplex rendszerként kell vizsgálni, ugyanis mind a biogáz elıállítási, mind a biogáz 
hasznosítási technológiai folyamatban számos technológiai jellemzı befolyásolja a biogáz 
elıállításának és hasznosításának hatékonyságát és környezetre gyakorolt hatását. 
Elvégzendı feladatok: 

- A kísérleti fermentorokba a változó összetételő sertés hígtrágyához adagolt különbözı 
növényi eredető adalékféleségek biogázhozam fokozó és minıségjavító hatásának 
kísérleti kutatása. 

- A sertés hígtrágya alapon különbözı adalékanyagokból elıállított biogázok 
gázmotorokban történı hasznosíthatóságának vizsgálata energianyerési céllal, különös 
tekintettel a károsanyag kibocsátásra. 

 
A kutatási feladat kettıs célú, hiszen biogáz elıállítás és hasznosítás révén a koncentráltan 
jelentkezı szerves szennyezı anyagok környezetbarát hasznosítása és az energiatermelés 
együttesen valósítható meg. A kutatási részfeladataim elvégzése révén a komplex ökológiai 
szemlélet szükségességét kívánom elıtérbe helyezni. A mezıgazdasági eredető 
energiahordozók elıállításának, átalakításának és felhasználásának a kérdéseit együttesen kell 
kezelni, valamint lokális, regionális és össztársadalmi hatásait is szükséges vizsgálni. A 
komplex megközelítés mellett a konkrét problémamegoldás is szerepet kap, hiszen a 
megújuló energia elıállítási célokhoz illeszkedıen szükséges optimalizálni a megújuló 
energia elıállítási és hasznosítási technológiákat is. Kutatómunkám célkitőzésének 
megvalósítása érdekében áttekintem és elemzem a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi 
szakirodalmat. 
 
A Szolnoki Fıiskola mezıtúri telephelyén – biogáz elıállítással kapcsolatos kutatási 
projektek megvalósítása során – végzett kutatásaim eredményei feltárják, hogy a sertés 
hígtrágya és a különbözı adalékanyagok fermentációjával mennyi és milyen összetételő 
biogáz keletkezik, hogyan lehet úgy üzemeltetni a fermentorokat, hogy a hasonló technológiát 
megvalósító üzemek az adott felhasználási lehetıségeknek megfelelı mennyiségő és 
összetételő biogázt termeljen. A vizsgálati eredményeim értékelése és a kísérletek 
reprodukálhatósága céljából bemutatom a biogáz kinyerésére általam alkalmazott kísérleti és 
vizsgálati módszert, illetve laboratóriumi eszközrendszert, amelyek segítségével a szerves 
anyag lebomlási folyamatot nem csak regisztrálni, hanem szabályozni is lehet. Bemutatom 
továbbá a biogázhozam függvényében a gázmotoros energiaátalakítás lehetıségét. A 
gázmotoros kísérletek helyszíne a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Jendrassik György Hıtechnikai Laboratóriuma, 
ahol rendelkezésre áll a kísérleti gázmotor a hozzákapcsolható adatrögzítı és szabályozó 
rendszerrel, valamint a károsanyag kibocsátást mérı rendszerrel. A biogázok szikragyújtású 
belsıégéső motorban történı hasznosítása során információ győjthetı arról, hogy a különbözı 
alap- és adalékanyagokból származó biogázok milyen hatással vannak a gázmotorok üzemére 
(teljesítmény, hatásfok stb.), különös tekintettel a károsanyag kibocsátásra, figyelembe véve 
az üzemviteli körülményeket, a biogázhozamot, a biogáz összetételét és energiatartalmát. 
 
Kutatómunkám eredményeivel a biogáz elıállító és hasznosító létesítmények hazai 
elterjedését kívánom elısegíteni. Ennek érdekében konkrét példán keresztül meghatározom 
azt is, hogy egy adott sertéstelep hígtrágya problémájának EU konform kezelésével hogyan 
alakítható a telep stabil energiaellátó egységgé, vagyis az adott biogázpotenciálhoz mekkora 
hıerıgép telepíthetı. A komplex megközelítés révén a fenntartható fejlıdés elvei is kiemelt 
hangsúlyt kapnak az értekezésben. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS – TUDOMÁNYOS ELİZMÉNYEK 
 
Értekezésem általános céljai közé tartozik annak igazolása, hogy a biogáz elıállítás és 
hasznosítás a jelennek és a jövınek ökológiai szempontból is kielégítı megújuló energia 
elıállítási technológiája lehet. Célkitőzésem megvalósítása érdekében elıször röviden 
foglalkozok a biomassza alapú energiatermelés lehetıségeinek bemutatásával, ezen belül a 
biogáz elıállítással, illetve elemzem a biogáz hasznosítási lehetıségeire vonatkozó 
legfontosabb hazai és nemzetközi tudományos kutatási és fejlesztési eredményeket. 
 
 
1.1. BIOMASSZA ALAPÚ ENERGIATERMELÉS – BIOGÁZ 
 
Az energetika összetett rendszer, ennél fogva az energiatermelés és az energetikai átalakítás 
rendszerszemlélető gondolkodást kíván, amihez elsısorban szemléletváltásra van szükség. 
Elsıdleges szempont az energiaigény minél kisebb környezetterhelés mellett történı 
maradéktalan kielégítése, ennél fogva a különbözı mőszaki berendezések és létesítmények 
tervezése és mőködtetése során az ökológiai gondolkodásmódnak is egyre inkább 
érvényesülnie kell. [NEMCSICS, 2003.] A felhasználás mérséklésétıl függetlenül azonban 
folyamatosan fogynak a kiaknázható hagyományos energiahordozó készletek. A probléma 
igazi megoldása a megújuló energiaforrások szélesebb körő felhasználása lehet. [KACZ – 

NEMÉNYI, 1998.] Hazánk természeti adottságaiból kiindulva meghatározó megújuló, illetve 
megújítható energiaforrásunk a biomassza lehet. [SEMBERY – TÓTH, 2004.] A globális 
méretekben szőkülı energiaforrásokból és a megfékezhetetlenül bıvülı igényekbıl, továbbá a 
környezetszennyezés visszaszorításának szükségességébıl és a globális klímaváltozás 
veszélyébıl származó paradox helyzet egyre bonyolultabb feladatok megoldását követeli meg 
a mérnöktársadalomtól, a kutatóktól. 
 
A mezıgazdasági termelés alapfunkciójának módosulásából, a megújuló energiaforrások 
iránti igény növekedésébıl, valamint a jelenlegi energetikai célú biomassza hasznosítás 
alacsony hatásfokának növelési igényébıl kiindulva behatárolhatók a biomassza alapú 
energiatermelés lehetıségei. A felsorolt tényezık szükségessé teszik egy komplex, kapcsolt 
megújuló energiát hasznosító folyamat kialakítását. [NAGY, 2006. b.] A biomassza alapú 
energetikai rendszerek az emberiség történelmét már több ezer éve végigkísérı 
mezıgazdasági termelésen alapulnak, így nem kell attól tartani, hogy az így nyert 
energiahordozók egyszer csak elfogynak. [SOMOGYVÁRI, 2007.] 
 
Az energetikai szemléletváltoztatás elsı lépéseként meg kell határozni azokat a tényezıket, 
amelyeket komplexen szükséges kezelni ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások – közöttük a 
biogáz – energiacélú felhasználása elınyösebb képet mutasson a fosszilis energiahordozók 
hasznosításánál. Ezek a faktorok a környezetre (klíma, ember) gyakorolt hatások, a 
társadalmi-gazdasági aspektusok, valamint az energetikai hatékonyság. 
 
A biogáz hasznosításának érdekében kidolgozandó egy olyan tudományosan megalapozott – 
kísérleteken nyugvó – módszertan és modell, amely alapján meghatározható, hogy egy adott 
konkrét helyen milyen technológiával, milyen alap- és adalékanyagok felhasználásával 
állítható elı hatékonyan biogáz. [KALMÁR – NAGY, 2008. b.]; [NAGY – MEGGYES, 2010.] 
 
Meynell, Prasad és Pyle már a ’70-es években rámutattak arra, hogy a farmmérető biogáz 
üzemek játszhatják a fı szerepet az energiaválság leküzdésében a vidéki területeken. Ennek 
okán mőszaki-gazdasági tanulmányaikban, szemléikben a biogáz üzemek méretének 
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optimalizálásával, a biogáz üzemek mőködésével és technológiai folyamataival foglalkoztak, 
illetve méretgazdaságossági vizsgálatokat is végeztek. 
 
Az EU korábbi gyakorlatában a biogázüzemek létesítésének és üzemeltetésének célja 
jellemzıen a különbözı hulladékok és melléktermékek ártalmatlanítása volt, az 
energiakinyerés hozadékként jelentkezett. Ez a tendencia azonban napjainkra az EU-ban is és 
hazánkban is alapvetıen megváltozott: a biomassza alapú energia elıállító és -hasznosító 
létesítmények gazdaságos üzemeltetése a cél. A hazai kísérleti eredmények és biogáz 
elıállítási tapasztalatok indokolttá és lehetıvé is teszik komplex, biomasszára alapozott, 
záródó termelési ciklus megvalósítására törekvı, kapcsolt biogáz elıállítási és hasznosítási 
technológiák kialakítását. 
 
Az 1. ábrán vázolt fejlesztési modell sok más modelltıl és megvalósítástól eltérıen az energia 
elıállításon túlmenıen a lokális igényekbıl kiindulva a megújuló energia felhasználására is 
kiterjed. A modell lényege a lokális szükségleteken és lehetıségeken alapuló 
megközelítésében és a komplexitásában rejlik. A disszertációm keretein belül az 
alkalmazhatósági feltételeket kívánom bemutatni.  
 

 
1. ábra Energetikai célú biomassza elıállítási és hasznosítási fejlesztési modell 

struktúravázlata [KALMÁR – NAGY – SZABÓ, 2008.] 

 

m
od

el
la

lk
ot

ás
 

 

ki
st

ér
sé

gi
 je

ll
em

zı
k 

 

te
ch

no
ló

gi
ai

 
va

ri
án

so
k 

 
 

technológiai 
tervezés 

 

megvalósítás 

minıségi, 
mennyiségi 
jellemzık 

 
társadalmi 
jellemzık 

 
gazdasági 
jellemzık 

 
környezeti 
jellemzık 

bi
om

as
sz

a 
po

te
nc

iá
l 

je
ll

em
zı

k 

kistérségi 
biomassza 
potenciál 

 
energiaigény 

hulladék min. 

országos 
hálózat 

+ 
vidék helyi 

energiaellátása 

üzemeltetés 

 

E N E R G I A  



 11

A modell részcéljai közé tartozik a leszakadó kistérségek felzárkózási esélyének növelése is, 
így a modellalkotás a helyi társadalmi, gazdasági és környezeti adottságokon alapul. A 
lokálisan potenciálisan rendelkezésre álló erıforrásokat használja és a lokálisan keletkezı 
energiaigény kielégítésére koncentrál. Véleményem szerint a piaci viszonyok által befolyásolt 
anyagi érték alapú gazdasági elemzések önmagukban nem elégítik ki az objektív közép- és 
hosszútávú tervezés követelményeit, ezért elsısorban természetes energetikai mutatókat 
használ a modell. 
 
A modellalkotás során figyelembe veendı jellemzık: 

- társadalmi jellemzık: település jellege, település területe, népessége, 
építmények jellege, infrastruktúra, életszínvonal, munkanélküliség, stb. 

- gazdasági jellemzık: gazdasági szerkezet (ipar, mezıgazdaság, szolgáltatás), 
bérszínvonal, mezıgazdasági hasznosítási terület, energetikai célú biomassza 
elıállítás, stb.  

- környezeti jellemzık: természeti környezet állapota (talaj, víz, levegı, növény- 
és állatvilág), klimatikus viszonyok, agroökológiai állapot, földhasználati 
struktúra, stb.  

- energetikai hasznosítási célú biomassza féleségek jellemzıi: potenciálisan 
elıállítható biomassza mennyisége és minıségi jellemzıi. 

 
A modell az ökológiai és az ökonómiai fenntarthatósági elveknek is megfelel. A megújuló 
energia elıállítás inputjainak, az elıállításnak és felhasználásnak komplex rendszerként 
kezelése egy záródó ciklusú – a technológiai hulladékokat és melléktermékeket önmagába 
visszaforgató – versenyképes technológiát eredményezhet. A technológiai folyamat 
eredményeként elıállítható megújuló energiahordozó a biomassza anaerob fermentációja 
révén keletkezik. A kimeneti oldalon jelentkezı biogáz mennyisége és minıségi jellemzıi 
függnek a bemeneti oldalon levı biomassza jellemzıitıl, valamint az alkalmazott lebontási 
technológia és technikai eszközrendszer jellemzıitıl is. 
 
A közvetlen környezetünkben többnyire megtalálható növényi és állati eredető 
szervesanyagok mind-mind a biomassza alap- és adalékanyagai lehetnek. A biomasszára 
alapozott energiaelıállító létesítményekben még a közelmúltban is jellemzıen mezıgazdasági 
eredető melléktermékeket és hulladékokat használtak megújuló energia elıállításra, vagy fás 
szárú növényeket égettek el. Az elsıdleges cél a hulladék ártalmatlanítása volt, csupán 
másodlagos szempont volt a racionális gazdaságos megújuló energia elıállítás és hasznosítás. 
[KALMÁR – NAGY, 2008.] A hulladékok és a mezıgazdasági eredető melléktermékek 
hasznosítására jó példa lehet egy sertéstelepi (híg)trágyára, illetve egy szeszipari 
melléktermékekre alapozott biogáz üzem. A sertés trágya, illetıleg az alkohol elıállítás 
lepárlási maradéka nagy mennyiségben (1 sertés napi trágyatermelése ~7 kg, illetve 1 hlf 
alkohol elıállítása során ~27,5 liter cefremoslék) keletkezik. Itt megjegyzendı, hogy a sertés 
trágya, illetve az alkohol elıállítás lepárlási maradéka könnyen környezetszennyezıvé válhat, 
ha nem kezeljük megfelelıen. Szervesanyag tartalmuk azonban viszonylag alacsony, így 
kevés az abból fajlagosan kinyerhetı biogázmennyiség is. Ennél fogva a biogázüzemekben a 
fajlagos biogázhozam növelésére gyakran alkalmazunk különbözı eredető szerves anyag 
adalékolást (különféle melléktermékeket és hulladékokat, illetve direkt energetikai 
hasznosítási céllal termesztett növényi biomasszát is), amelyek eredményeként növekszik a 
fajlagos biogázhozam és a kierjedt trágya tápanyagvisszapótlási céllal a növénytermesztési 
ciklusba visszaforgatható. [KALMÁR et al, 2002.]; [BAI, 2005.]; [NAGY, 2008. b.]; [JÓRI, 2008.] 
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A biomassza célnövények hazánk gyenge termıhelyi adottsággal rendelkezı területein is 
termeszthetık, így a megvalósuló komplex technológia elterjedésének jelentıs hatása lehet 
egyes kistérségek felzárkózási esélyeinek javulására is. A cukorcirok, mint biomassza 
célnövény, kofermentként való hasznosítása kedvezı, hiszen a cukorcirok 1 hektárra vetítve 
magas szénhidrát mennyiséget terem, amelyet a metánképzı baktériumok tudnak 
hasznosítani, ugyanis az egyszerő cukrok könnyen hozzáférhetıek. Zöld állapotban, aprítva 
azonnal felhasználható, illetve a folyamatos üzemő biogázüzemek hozamfokozó 
adalékanyagának biztosítása érdekében silótornyokban tárolható. Az erjesztéses folyamat 
eredményeként az év bármely idıszakában rendelkezésre állnak a biogáz üzemben a 
metánképzı baktériumok számára kiváló egyszerő szénatomú cukrok. A cukorcirok gázosítási 
elınye abban rejlik, hogy az egyenletesen beadagolt cukorcirok magas cukortartalmának (8-
15 %) köszönhetıen egyenletes, stabil gáztermelést biztosít. Azonban az etanol elıállítás 
során keletkezı – alacsonyabb cukor- és szervesanyag tartalmú – cukorcirok présmaradvány 
(bagasz) is tovább hasznosítható biogáz hozamfokozó adalékanyagként. 
 
A különbözı összetételő biomasszából történı megújuló gázhalmazállapotú energiahordozó – 
biogáz – elıállításának lehetıségeivel számos hazai és külföldi egyetem, illetve kutatóintézet 
kutatói foglalkoznak. Az elsı biogázeljárás 1808-ból Humphrey Davy nevéhez főzıdik, aki 
almos istállótrágyával végezte kísérleteit. [BRAUN, 1982.] és [ZUBR, 1986.] elsıdlegesen az 
alapanyagok típusait (szénhidrátok, proteinek, zsírok, cellulózok, hemicellulózok) és azok 
lebomlási tulajdonságait vizsgálták a biogáz összetételét, illetve a metánhozamot befolyásoló 
tényezık közül. [LLABRÉS-LUENGO – MATA-ALVAREZ, 1988.]; [WONG – CHEUNG, 1989.] és 
[MÜLLER ET AL., 2003.] különbözı szubsztrátok (sertés hígtrágya alapon takarmányrépa, 
szudánifő, cukorrépalevél, kukorica, gabonamagvak, főrészpor, cukornád adalékok) anaerob 
lebonthatóságát vizsgálták. Megállapították, hogy a lebomlási arány mechanikus, termikus, 
kémiai, illetve enzimatikus elıkezelı eljárásokkal fokozható. Az elıkezelés azonban nem 
minden esetben párosul metánhozam növekedéssel. 
 
Gödöllın, az FVM Mezıgazdasági Gépesítési Intézetében fermentációs kísérletek ellenırzött 
és szabályozott végzésére alkalmas, 1 m3 őrtartalmú univerzális bioreaktort magában foglaló 
biofermentációs labor áll rendelkezésre. A modellüzemi mérető mérırendszer kialakításával 
valós piaci igényekre alapozott biogáz kutatások végezhetık, szimultán 
technológiamodellezést is megvalósítva. Az intézet kutatói kiemelten foglalkoznak a 
bioenergia elıállításának és hasznosításának mőszaki és gazdasági kérdéseivel is. 
 
A Debreceni Egyetem, a szászországi egyetemek, kutatóintézetek és cégek között létrejött 
sokoldalú együttmőködés különösen a környezetvédelem területén jelentıs. Ezen belül is 
kiemelt jelentıségő a megújuló energiákkal, a biogáz elıállításával kapcsolatos kutatások és 
fejlesztések megvalósítása. A Debreceni Egyetem munkatársai a biogázüzemek input és 
output anyagainak vizsgálata és a biogáz elıállítási technológiák összehasonlító elemzésén 
túlmenıen a biogáztermelés regionális adottságait és lehetıségeit is kutatják, valamint a 
biogázüzemek létesítését gazdasági szempontból is vizsgálják. 
 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Energetikai Tanszékének kutatási területei közé tartozik a 
lignocellulózok gázosításának technikai kérdései, illetve a megújuló energiák 
hasznosíthatóságának vizsgálata. Az egyetem Kooperációs Kutatási Központja a biogáz 
alprogram keretében a hulladék- és a termesztett biomasszák biogáz termeléssel kapcsolatos 
hasznosítására, illetve a biogáziszap ártalmatlanítására vonatkozó kutatásokat végez. A 
biogázkutatásokra alapozottan a tanszék, illetve a központ munkatársai elemzik a biogáz 
ökoenergetikai jelentıségét az energiatermelésben. 
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A Nyíregyházi Fıiskola kutatási palettáján a biomassza termelés és hasznosítás 
lehetıségeinek feltérképezése az Észak-Alföldi Régióban, a környezetbarát 
motorhajtóanyagok – közöttük a biogáz – elıállítása, illetve a biogáz energetikai célú 
hasznosítása kapja a fı szerepet. 
 
A Szolnoki Fıiskola (illetve annak jogelıd intézményeinek) mezıtúri telephelyén több mint 
egy évtizede végzünk sertés hígtrágya bázisú biogáz elıállítási kísérleteket az intenzív biogáz 
termelés megvalósulásához szükséges receptúra és technológiai körülmények kidolgozása 
céljából. A korábbi kutatások tapasztalataira alapozva alakítottam ki és valósítottam meg 
disszertációm célkitőzéseit. 
 
[GUNASEELAN, 1997.]; [MATA-ALVAREZ ET AL., 2000.]; [PANICHNUMSIN ET AL, 2010.] kutatási 
eredményei azt mutatják, hogy a trágyák (sertés, illetve szarvasmarha trágya) és a különféle 
növényi eredető anyagok kofermentációjában a trágyák biztosítják a tárolási térfogatot és a 
tápanyagok széles körét, miközben a magas széntartalmú növényi eredető adalékanyagok 
egyensúlyban tartják a fermentortartalom (a betáplált biomassza) C/N arányát. Kísérleteikben 
a pozitív szinergikus hatások magasabb fajlagos metánhozamok lehetıségét teremtették meg. 
Ugyanakkor megfigyelték, hogy a növényi eredető adalékanyagok a fermentáció során a 
biomassza felsı rétegére felúsznak vagy hab formájában jelentkeznek. Ezek a nem kívánt 
folyamatok azonban keveréssel elkerülhetık. [KALYUZHNYI ET AL., 2000.] a hígtrágyák 
(közöttük a sertés hígtrágya) integrált mechanikai, biológiai és fizikai-kémiai kezelését 
kutatta. Kidolgozta az anaerob lebontás matematikai modelljét, numerikus kísérletekkel 
feltárta és leírta a fı szabályozó tényezıket. 
 
[LEHTOMÄKI – HUTTUNEN – RINTALA, 2006.] tanulmányában részletesen olvashatunk a 
szarvasmarha, illetve sertés trágya és néhány növényi eredető adalékanyag (zabszalma, 
cukorrépa szelet, főszilázs stb.) fermentációjáról. Állati trágya és növényi eredető 
adalékanyagok kofermentációjával magasabb metánhozamok érhetık el, mint pusztán trágya 
fermentációja révén, amely annak a ténynek köszönhetı, hogy a növényi eredető 
adalékanyagok szerves szárazanyag tartalma könnyebben lebomlik, mint a trágyáé. A trágya 
biztosítja a tároló képességet és a tápanyagokat, míg a növényi eredető adalékanyagok magas 
széntartalma a fermentorba táplált alapanyag megfelelı C/N arányáról gondoskodik. 
Kofermentáció esetén gyakran jelentkezik pozitív szinergikus hatás, amely az alap- és 
adalékanyagok keverékében néhány paraméter egyensúlyának köszönhetı. Viszont a magas 
cellulóz és lignocellulóz tartalmú szerves anyagok rossz hatásfokkal bomlanak, az ilyen fajta 
anyagok csak akkor nem rontják az erjedés hatásfokát, ha elıtte elfolyósítják és így 
hozzáférhetıvé teszik. Kísérleteik során megfigyelték, hogy cukorrépa szelet adalékolás 
hatására nagyobb mennyiségő kén-hidrogén képzıdik a biogázban. 
 
[SVENSSON – BJÖRNSSON – MATTIASSON, 2007.] magas szárazanyag tartalmú búzaszalma 
ágyon végeztek anaerob lebontó kísérleteket és vizsgálták a búzaszalma hatásait: kísérleti 
eredményeik igazolták, hogy a szalma biztosítja a folyamatos szervesanyag utánpótlást. A 
30% szerves szárazanyag tartalomnak megfelelı növényi eredető adalékanyagot tartalmazó 
biomassza metántermelése magasabb az önmagában trágya (sertés, illetve szarvasmarha) 
fermentációjához viszonyítva. Azonban az adalékanyagok arányának tovább növelése a 
metántermelés csökkenését vonja maga után. [PETIS, 2009.] tapasztalatai szerint a 
biogáztermeléshez azonban könnyen bomló magas széntartalmú alapanyagok szükségesek, az 
alacsony tápanyag tartalmú anyagokat csak puffer anyagnak használjuk. A biogáztermelés 
akkor a leggazdaságosabb, ha az alapanyag ellátás a helyben lévı mezıgazdasági és 
élelmiszeripari hulladékokra és melléktermékekre épül. A környezetvédelmi célból épített 
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biogáz üzemek gazdaságosságát az javíthatja, ha a szerves hulladékok keletkezési helyének 
közelébe építik [TUKACS ET AL, 2010.] laboratóriumi és félüzemi méretekben – 
technológiatervezés céljából – végzett biogáz elıállítási kísérleteik alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a laboratóriumi kísérletekben idıben elıbb jelentkeztek a 
fermentációs folyamattal kapcsolatos problémák, így ezek alapján prognosztizálhatóvá váltak 
a kísérleti üzemben várható változások. Ugyanakkor mind a laboratóriumi, mind pedig a 
félüzemi kísérlet fajlagos biogáz hozama, illetve metánhozama szinte azonos. 
 
Az EU tagállamaiban a sertés hígtrágyára, valamint az alkohol elıállítás hulladékára alapozott 
biogáz elıállítás elfogadott technológiai eljárás, amelynek eredményeként biogáz és kierjedt 
trágya keletkezik. Biogáz elıállítás során az alap- és adalékanyagok, valamint az alkalmazott 
technológia paramétereinek függvényében változó mennyiségő és minıségő biogáz 
keletkezik. Az elıbbiek alapján megállapítható, hogy a növelt léptékő, üzemi viszonyokat 
reprezentáló körülmények mellett végzett biogáz elıállítási kísérletek célja eltérı, valójában 
azonban arra a kérdésre keresik a választ, hogy az adott jellemzıkkel rendelkezı alap- és 
adalékanyagokból kinyerhetı-e hasznosításra alkalmas mennyiségő és minıségő biogáz. E 
probléma csak a technológiai rendszer bemeneti és kimeneti jellemzıinek ismeretében 
oldható meg. A biogáz elıállítási folyamat bemeneti oldalán biomassza és energia, a kimeneti 
oldalán biogáz (mint tüzelıanyag) és a maradék folyékony fázis (biotrágya) található. A 
betáplált biomassza minısége, összetétele változó, hiszen az alapvetıen inhomogén 
„rendszerek”, amely szerves és szervetlen anyagokat is tartalmaz. 
 
A lebontandó szerves anyagok elemi összetevıinek, illetve az egyes összetevık 
mennyiségének ismeretében felírható a szerves anyagok átalakulásának egyenlete, az ún. 
„Carbon-mérleg”: 
 
CaHbOcNd → nCwHxOyNz + mCH4 + sCO2 + rH2O + (d-nx)NH3, ahol    s=a-nw-m, r= c-ny-2s 
 
illetve az alábbi összefüggés segítségével megbecsülhetı az elméleti biogázmennyiség és 
összetétel: 
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[KEITH – GOSWAMI, 2007.] 
 
A kémiai összefüggések szerint determinálva van az adott szerves anyag 1 kg C-jébıl 
maximálisan nyerhetı CH4 mennyisége. A szerves anyagok széntartalma tehát magában 
hordozza a metánkihozatali potenciált. Elméleti vonatkozásban, illetve alapkutatás szintjén 
alkalmazhatók a fenti összefüggések, azonban gyakorlati probléma megoldásakor 
mindenképpen szükség van a metán mennyiségének kísérleti úton történı meghatározására. 
 
Összességében megállapítható, hogy a szükségszerő energetikai struktúra átalakulást a 
biomassza alapú energetikai rendszerek jelenthetik. A biológiai úton elıállított 
energiahordozók (a biogázok is) egyre erısebb versenytársai lehetnek az ásványi eredető 
energiahordozóknak. A biogáz elıállításának körülményeit, lehetıségeit vizsgáló kutatók a 
hozamfokozás lehetıségeit – egy adott alapanyaghoz egy adott adalékanyagot keverve – 
laboratóriumi körülmények között vizsgálták, nem foglalkoztak azonban a felhasználás 
szempontjából optimálisnak tekinthetı sertés hígtrágya alapú receptúrák elıállításával, illetve 
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a keletkezett biogázokat gyakran nem értékelték metánkihozatali szempontból, továbbá a 
biogáz elıállítást különálló technológiaként, nem pedig komplex hasznosítási rendszer 
részeként kezelték. Következésképpen nem találhatók a szakirodalmi forrásokban a teljes 
biogáz elıállítási és hasznosítási folyamat károsanyag kibocsátására vonatkozó adatok sem. 
 
 
1.2. A BIOGÁZ KELETKEZÉSE 
 
A biogáz körülöttünk a legkülönfélébb helyeken természetes körülmények között, spontánul 
is keletkezik: a mocsarak tömıdött alján, a trágyakazlak belsejében, a szemétdepóniákban, a 
szarvasmarha bendıjében stb. A biogáz különféle szerves anyagok, megújuló alapanyagok 
oxigéntıl – nem tökéletesen – elzárt fermentációjának eredményeképpen baktériumok 
közvetítésével keletkezik. A fermentáció kifejezést Pasteur vezette be azon mikrobiológiai 
reakciókra, amelyek során a képzıdı gázok olyan látszatot keltenek, mintha az anyag 
forrásban lenne (latin fermentare = forrni, erjedni, erjedésnek indulni). 
 
A biogáz lényegében a természetes szerves anyagokban szén formájában tárolódott 
napenergia egy részének közvetett átalakítása anaerob erjesztés révén gáznemő 
energiahordozóvá. A biogáz gyártás idıtartama meglehetısen tág határok között változhat, 
ezért a biogáz gyártástechnológiája alig tipizálható.  
 
 
1.2.1. A BIOGÁZ ELİÁLLÍTÁS BIOKÉMIAI FOLYAMATAI 
 
Az anaerob fermentáció a metánbaktériumok életmőködése. A metanogén* baktériumokat 
tekinthetjük a Föld legısibb baktériumainak, csak ott fejtik ki tevékenységüket, ahol oxigén 
már nincs jelen. [GALLER, 1993.] Termelésük hatásfoka, gyorsasága, eredménye attól függ, 
hogy mennyiben sikerül e baktériumok számára kedvezı életfeltételeket teremtenünk. 
[KISSNÉ, 1983.] A metánbaktériumok heterotrof növények, szénszükségletüket szerves 
anyagból fedezik. Tápanyagszállításuk ozmózissal** megy végbe, mivel a sejtnedv általában 
nagyobb koncentrációjú, mint a környezet. Sejtmembránjaik pórusain át a víz és az oldott 
tápanyagok a sejtek belsejébe juthatnak, a disszimiláció végtermékei pedig kiléphetnek. 
[KALTWASSER, 1983.] A baktériumokat elsısorban azon hımérséklethatárok szerint 
osztályozzuk, amelyek között életmőködéseiket a legerıteljesebben fejtik ki: 

- pszichrofil baktériumok, környezeti hımérsékleten tevékenykednek 
- mezofil baktériumok, amelyek a 30 …. 37 °C közötti hımérsékletet kedvelik és 
- termofil baktériumok, amelyek csak 40 °C felett élnek és anyagcseréjük 50 .… 60 °C 

között a legintenzívebb. 
 
A mezofil hıfokú rendszert kóros véglényekben szegény, viszonylag egyöntető alapanyagból, 
nagyobb hely- és gázfelhasználási lehetıség esetén célszerő alkalmazni. A termofil zónában 
történı üzemeltetés ott indokolt, ahol az alapanyagban késıbbi trágyafelhasználásnál káros 
kórokozók fordulhatnak elı, illetıleg az erjesztést nagyobb energiaveszteségek árán is 
gyorsan kell megvalósítani. [KISSNÉ, 1983.] 
 
A metánfermentáció két fı bontási fokozata ismert. Az elsı fokozatban a nagymolekulájú 
szerves vegyületek savképzı baktériumok segítségével kismolekulájúakká alakulnak át. Ezt a 
                                                           
* metanogén – metánképzı 
** ozmózis – két különbözı telítettségő oldat kiegyenlítıdése átáramlás útján az oldott anyagot nem, 
    az oldószert viszont áteresztı hártyán keresztül 
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cseppfolyósodási szakaszt savképzıdés jellemzi. A második fokozatot, amelyben a savakat a 
metánbaktériumok széndioxiddá, metánná és vízzé alakítják át, alkálikus elgázosítási 
szakasznak nevezzük. A kettı között van egy acetogén biokémiai folyamat is, ennek 
elkülönítése azonban inkább elméleti jelentıségő. A fermentáció(s folyamat)ra a savképzı és 
a metánképzı (metanogén) baktériumok szimbiózisa*** jellemzı. [KALTWASSER, 1983.] 
 
Az acidogének gondoskodnak arról, hogy a rothasztótérben levı anyag oxigénmentes legyen, 
azonkívül tápanyagot termelnek a metánbaktériumoknak. A metánbaktériumok gondoskodnak 
a savképzık anyagcseretermékeinek folyamatos elgázosításáról. E nélkül az elgázosítás 
nélkül a rothasztótérben a savképzı baktériumok számára mérgezı környezet alakulna ki. Az 
anaerob és nedves körülmények, valamint a sötétség mellett a hımérsékletnek és 
szilárdanyag-tartalomnak van döntı befolyása az anyagcserére. [KALTWASSER, 1983.] 
 
A biogáz tehát a mikrobiális fermentáció végterméke (a metánbaktériumok 
anyagcsereterméke). Keverék, amely döntıen metángázból és széndioxidból, valamint kis 
mennyiségő hidrogénbıl és kénhidrogénbıl áll. Energiatartalma a metángáz mennyiségébıl 
határozható meg. [KALTWASSER, 1983.]; [SCHULZ – EDER, 2005.] A metán a legegyszerőbb 
telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan, nem mérgezı gáz. A levegıben elég, egy 
térfogategység metán elégetéséhez két térfogategység oxigénre van szükség. 
 
A 2. ábra szemlélteti a biogáz keletkezés útját a kiinduló szerves anyagból, az elıbbiekben 
részletezett folyamatokat foglalja magában leegyszerősítve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ábra Biogázelıállítási folyamat [GALLER, 1993.] 

                                                           
*** szimbiózis – együttélés; két vagy több különbözı szervezet kölcsönösen hasznos, nagyon 
  érzékeny, sokoldalú és egymásra utalt együttélése 

szerves 
anyag 

biogáz 
60–70 % metán 
30–40 % CO2 

baktérium 

baktérium 

baktérium 

H2, CO2 
ecetsav 

H2, CO2 
ecetsav 

propionsav 
vajsav 

alkohol stb. 

NH4
+, H2S stb. 

SAVAS FÁZIS METÁNFÁZIS 
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A Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszékének munkatársai a túlélésre 
optimalizált bonyolult mikrobiológiai rendszert tanulmányozzák. A rendszer 
melléktermékének (biogáz) képzıdési folyamatát befolyásolják. A biogáz termelés fokozása 
tulajdonképpen az anyagcsere szők keresztmetszet megismerésével, illetve annak 
megváltoztatásával történhet. [KOVÁCS, 2000.]; [BAGI – KOVÁCS, 2007.] 
 
A legmegfelelıbben alkalmazható biogáz elıállítási eljárást a helyi lehetıségek és adottságok 
összessége, valamint a keletkezı, illetve a rendelkezésre álló alapanyagok mennyiségi és 
minıségi jellemzıi határozzák meg. A gyakorlatban alkalmazott biogázelıállítási 
technológiák sokfélék („száraz”, „félszáraz”, „nedves”). 
 
 
1.2.2. A BIOGÁZ ELİÁLLÍTÁS JELENTİSÉGE 
 
A biogáz, mint energiahordozó egyre nagyobb jelentıséggel bír napjainkban. A fenntartható 
fejlıdés szempontjai mellett a biogáztechnika környezetvédelmi jelentısége sem 
lebecsülendı. A környezetszennyezı szervesanyagok kezelése a környezetvédelem, a 
természet megóvásának követelményei miatt égetı gond. A biogázos technológia a kiindulási 
hulladékokat értékes anyaggá (metángáz és baktériummentes víz) nemesíti. Ilyen módon a 
biogáztermelés az állati trágyák, illetve az alkoholelıállítási hulladékok kezelésének és 
hasznosításának egyik formája lehet. A kinyerhetı biogáznak köszönhetıen a sertés 
hígtrágya, illetve a szeszfeldolgozási hulladék már nem potenciális koncentrált 
környezetszennyezı veszélyforrásként, hanem biomasszaként jelennek meg. A különbözı 
megjelenési formájú (folyékony, félnedves, nedves) melléktermékek és hulladékok 
legelınyösebb kezelési, újrahasznosítási eljárásának a metanogénkezelés tőnik, mert az 
anaerob lebontás nagymértékben csírátlanítja a fertızı környezetterhelı hulladékokat, ezzel 
egyidejőleg értékes végtermékké (metángáz és komposzt) nemesíti. 
 
A biogáz megítélésének egy másik aspektusa a talajerı fenntartásának szervesanyag-
szükséglete. Egy természetes ökoszisztémára jellemzı a szerves anyag felhalmozódásának és 
lebomlásának dinamikus egyensúlya. Az ember által befolyásolt ökológiai rendszerekben is 
akkor biztosítható a természet károsodása nélkül ez a dinamikus egyensúly, ha megteremtjük 
és fenntartjuk a talaj szerves anyagának megırzéséhez, szükséges utánpótlásához és azok 
célszerő lebontásához nélkülözhetetlen feltételeket. A biogáz termelés során energiatermelés 
és a talajerı-fenntartás szervesanyag-szükséglete egyaránt biztosítható. 
 
Az elıbbiekben vázolt néhány gondolat a biogáz energetikai célú elıállítását gazdaságilag és 
környezetvédelmileg is indokolja Magyarországon, hiszen a biogáz elıállítás (az anaerob 
lebontás) a hulladék ártalmatlanítás biológiai módszereinek egyike. A különféle 
biogáztechnológiák megvalósulásának színterei a biogázüzemek. Az utóbbi években számos 
projekt keretében épülhettek biogázüzemek Magyarországon. Különféle mezıgazdasági és 
egyéb szerves hulladékokra alapozva létesültek üzemek a következı helyszíneken: Nyírbátor, 
Pálhalma, Kaposszekcsı, Kaposvár, Kecskemét, Klárafalva, Kenderes stb. 
 
 
1.2.3. A BIOGÁZ KINYERÉS FELTÉTELRENDSZERE 
 
Biogáz meghatározott körülmények között keletkezik. Elıállítására mégis számos eljárás, 
több tucat technológiai változat, több száz szabadalom stb. alkalmazható. Követelmény a 
metanogén baktériumok jelenléte, melyek csupán az oxigént nem viselik el. A biogázgyártás 
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alapmodellje az a folyamat, amely a szarvasmarha bendıjében zajlik le. A modellben 
lejátszódó folyamatok feltételrendszere a következı: 

- levegıtıl (oxigéntıl) elzárt körülmények, 
- a lebontandó szerves anyagok, 
- a szerves anyag – folyadék megfelelı aránya, 
- a mikroorganizmusok kívánatos törzsei, 
- a biológiailag meghatározott, optimális hımérséklet, 
- a rövid idıtartamú lebontás végetti állandó keverés. [FREEMAN – PYLE, 1977]; 

[KISSNÉ, 1983.] 
 
A biogáz keletkezése elméletileg +4 …. +98 °C között lehetséges. Természetesen minden 
hımérsékleti tartományban a metanogén baktériumok más-más törzse tevékenykedik. A 
különbözı technikai szintet jelentı biogáztelepeken a szokásos lebontási hımérsékletek 
alapján tartományokra oszthatjuk a lebontási tartományt, úgymint pszichrofil tartomány, 
mezofil tartomány, termofil tartomány. 
 
A biogáz elıállítással a természetben folyó spontán biogázképzıdést utánozni, sıt uralni is 
lehet. [KISSNÉ, 1983.] Ha a biogáz-berendezésekben a fermentálandó anyag elsavanyodik, 
azaz a savbontó baktériumok túlsúlyba kerülnek, leáll a metánképzıdés folyamata. A 
zavartalan fermentáció helyreállítható, újabb szerves anyagok adagolásával kell korrigálnunk 
a különbözı baktériumtörzsek arányát. A biomassza-erjesztési eljárás során a nyersanyag 
jellemzıinek megfelelıen két egymással egyenrangú termék keletkezik. Az energia mellett 
olyan szervesanyag marad vissza, mely jó minıségő, minden értékes ásványi anyagot 
megıriz, biotrágyaként hasznosítható. A kierjedt maradék kórokozó mikroorganizmusokat 
nem tartalmaz, szaga a komposztéhoz hasonló (nem kellemetlen), állaga laza, könnyen 
kezelhetı, a talajra juttatva könnyen beszívódik és nitrogén-tartalma jól érvényesül, tehát 
trágyaként alkalmazható. A biotrágya mint termék fontos tényezı a biogáz gazdaságossági 
megítélésében. A biogáztermelés során az energiatermelés és a talajerı-fenntartás 
szervesanyag-szükséglete egyaránt biztosítható. [BARÓTFI, 1998.] 
 
A gyakorlatban alkalmazott biogázelıállítási technológiák sokfélék. A legmegfelelıbben 
alkalmazható biogázelıállítást a helyi lehetıségek és adottságok összessége, valamint a 
keletkezı, illetve a rendelkezésre álló szerves anyagok mennyiségi és minıségi jellemzıi 
határozzák meg. A biogázelıállítás technológiai folyamatát a 3. ábrán egy blokkséma 
mutatja, amelynek minden egységére számos mőszaki megoldást dolgoztak ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra A biogázelıállítás technológiai folyamata [OLESSÁK – SZABÓ, 1984.] 
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A biogáztermelési technológiák nagyon sokféle építészeti és gépészeti megoldással 
valósíthatók meg, de valamennyi tartalmazza a következı egységeket: 

- alapanyag tároló, beadagoló, 
- erjesztı (fermentor), 
- gázgyőjtı, 
- biztonsági, szabályozó- és tőzvédelmi berendezése, 
- esetleg gáztisztító, komprimáló, 
- gáztároló. [BARÓTFI, 1998.] 

 
Mőködési mód szerint háromféle technológia különíthetı el: a folyamatos (az alapanyag 
folyamatos ki- és betárolása), a Batch-eljárás (szakaszos ki- és betárolás) és ezek 
kombinációja. Az alapanyag szárazanyag-tartalma szerint megkülönböztethetjük a „száraz” 
(50% sza), a „félszáraz” (20-40% sza) és a „nedves” (1-20% sza) eljárást. Ökonómiailag az 
alábbi elınyökkel járhat az alkalmazásuk: 

- folyamatos eljárás (hígtrágya, szennyvíz): 
 ~ kisebb energiaveszteség a fermentor főtésénél, 
 ~ egyszerő lecsapolás, újratöltés, 
 ~ teljes automatizáció lehetısége. 

- szakaszos eljárás (almostrágya): 
 ~ nagyobb fajlagos gázkihozatal, 
 ~ könnyen kezelhetı és értékesebb szilárd biotrágya. [BAI ET AL, 2002.] 
 
 
1.3. BIOGÁZ FELHASZNÁLÁSA GÁZMOTORBAN 
 
Az energiafelhasználás a technikai fejlıdéssel rohamosan növekedett, ennél fogva a 
kıolajszármazékokra épülı gazdaság jelentıs távlatokban nem fenntartható. Jóformán nincsen 
olyan tevékenységünk, amihez ne lenne szükség energiára. Valójában azonban nem az 
energiára van szükségünk, hanem az energia nyújtotta szolgáltatásokra. [EMİD – TÖLGYESI – 

ZÖLDY, 2006.] A biológiai úton elıállított energiahordozók egyre erısebb versenytársai az 
ásványi eredető energiahordozóknak. A biogáz a legkülönfélébb módokon elégítheti ki a ma 
embere energiaigényét. A biogáz értékes, univerzális energiahordozó, jelentıs arányban 
tartalmaz energetikailag hasznosítható metánt. A biogázhasznosítás minden esetben a helyi 
körülményekhez kapcsolódik. [OLESSÁK – SZABÓ, 1984.] A biogáz felhasználási módjának 
eldöntésénél alapvetı jelentıségő a napi biogáztermelés mennyisége. A biotüzelıanyagok 
felhasználásával lehetıvé válik az energiaellátás biztonságának növelése is. 
 
A biogáz a földgázhoz hasonló, rendkívül sokoldalúan felhasználható gázhalmazállapotú 
anyag. Az energiatermelı egység megválasztásánál alapvetı követelmény, hogy a 
rendelkezésre álló biogáz hasznosítása jó energetikai hatásfokkal valósuljon meg. A biogáz a 
földgázhoz képest eltérı tüzeléstechnikai és összetételbeli sajátosságokkal rendelkezik, ezért a 
földgáztüzeléshez képest eltérı feltételrendszert kíván. [KAPROS, 2009.] A számunkra 
hasznosítható energiamennyiség alapvetıen két tényezıtıl függ, egyrészt az egységnyi 
biomassza mennyiségbıl kinyerhetı, hasznosítható tüzelıanyag féleség mennyiségétıl és 
összetételétıl, másrészt az energiaátalakító berendezés hatásfokától. 
 
Az 1. táblázat a biogázban elıforduló gázféleségeket és azok elıfordulási arányát mutatja. 
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1. táblázat A biogáz összetétele [KACZ – NEMÉNYI, 1998.]; [JENSEN – JENSEN, 2005.] 
 

gázféleségek a 
biogázban 

max. 
[%] 

min. 
[%] 

átlagosan 
[%] 

CH4 70 55 66 

CO2 44 27 31 

O2 1 - 

N2 1 0,1 

H2S 2 - 

egyéb energetikailag 
használhatatlan gázok 

összesen: 3 

Megjegyzés: NH3 megengedett koncentrációja 100 ppm, H2S megengedett koncentrációja 500 ppm 
a nyers biogázban. 

 
A 2. táblázat tartalmazza a biogáz és a földgáz fıbb tulajdonságait. Megfigyelhetı, hogy 
nagyságrendi eltérések nem mutatkoznak a megfelelı tulajdonságok között. A táblázatban 
felsorolt biogáz-jellemzık a további felhasználás, hasznosíthatóság szempontjából 
meghatározóak. 
 
 
2. táblázat A biogáz tulajdonságai [KENDI, 1999.]; [SCHULZ – EDER, 2005.]; [KAPROS, 2009.]; 
[SZUNYOG, 2008.]; [EMİD, 2008.] 
 

tulajdonság 
biogáz 

[~60% CH4/~40% CO2] 
földgáz 

[~96% CH4/~1% CO2] 
főtıérték [MJ/m3] ~21,5 ~34-36 

gyulladási hımérséklet [°C] ~700 ~650 
adiabatikus lánghımérséklet [K] 

(λ=1 esetén) 
~2100 ~2250 

normálsőrőség [g/l] 1,20 0,7 
relatív sőrőség [g/l] ~0,9 ~0,54 

kritikus nyomás [bar] 75 … 89 80 
kopogástőrı képesség 105 … 120 110 

max. égési sebesség levegıben [m/s] 0,25 0,39 
gyulladási koncentráció [tf%] 6 … 12 5 … 15 

Wobbe-index [MJ/m3] ~ 22 ~ 45,7 
metánszám ~ 130 ~98 

vízgız [g/m3] >13,5 - 
elméleti levegıszükséglet [m3/ m3] 5,7 9,5 

 
A biogáz hasznosításának alternatívái a gázmotor, illetve a gázturbina. A gázmotorok szőkebb 
villamos teljesítmény tartományban (~30 kW–10 MW) alkalmazhatók, mely tartományban a 
gázmotorok hatásfoka jobb, mint a gázturbináké. Kisebb energiatermelı egységekben történı 
alkalmazásuk további elınye a viszonylag alacsony beruházási és üzemköltségük. A 
továbbiakban a biogáz belsı égéső motorban, Otto-rendszerő gázmotorban történı 
hasznosítását vizsgálom. A gázmotor egy hagyományos négyütemő Otto-motor, amelyet 
gázhalmazállapotú tüzelıanyag felhasználására terveztek. [GOLDSTEIN, 2006.] Gázmotoros 
hasznosítás lehetséges, ha a biogáz képes kielégíteni a motorikus égés kritériumait. 
Legfontosabb feltétel, hogy a biogázban a CH4>45%, de a gyakorlatban kívánatos, hogy a 
metántartalom meghaladja a 60%-ot. A gáznemő tüzelıanyagok égési tulajdonságai 



 21

hasonlóak a hagyományos motorhajtó anyagokéhoz. Mint minden éghetı anyag égéséhez a 
gáz motorhajtó anyagok égéséhez is három alapfeltétel egyidejő teljesülésére van szükség: 

- éghetı anyagra, 
- megfelelı mennyiségő oxigénre (CH4 + 2O2) és 
- a gyulladási hımérséklet elérésére. [KENDI, 1999.] 

 
A biomasszából, illetve hulladékok biológiailag lebomló részébıl elıállított, motorok 
erıforrásaként használható biológiai eredető tüzelıanyagok egyike a biogáz. Hasznosítás 
során két megoldás kínálkozik: 

- a tüzelıanyag illesztése a motorhoz vagy 
- a motor illesztése a tüzelıanyaghoz 

 
Mielıtt a biogázt gázmotorokban elégetjük, a szennyezı részecskéktıl és anyagoktól meg kell 
azt tisztítanunk, javítva ezáltal a biogáz felhasználásának pozícióit. A biogáz 
energiasőrőségének növelése elınyös a szállítás, a tárolás és nem utolsó sorban a felhasználás 
szempontjából is. [BARÓTFI, 2000.] A metán égése lassúbb és tökéletesebb, mint a benziné. A 
lassúbb égés miatt a gázüzemő motorok mőködése érzékelhetıen csendesebb, mint a 
benzinüzemőeké. Továbbá a gáz üzemanyagok jóval kevesebb nehéz szénhidrogént 
tartalmaznak, ezért a gázzal mőködı motorok égéstere jóval tisztább, mint a benzinüzemben 
mőködı motoroké. Gázmotoros felhasználás esetén a biogáz elégetése során villamos energia 
(35-40%) mellett hıenergiát is (45-50%) nyerünk. A motor fıtengelye meghajt egy 
generátort, amely villamos teljesítményt szolgáltat. A motor hıenergia termelés/hasznosítás 
céljából több hıcserélıvel van felszerelve: 

- a füstgáz hıcserélı a füstgáz magas hımérsékletét hasznosítja; 
- a kenıolaj hıcserélı a súrlódás során a kenıolaj felmelegedésébıl nyerhetı hıt 

hasznosítja; 
- a hőtıközeg által felvett hı hasznosítására is hıcserélı szolgál. 

 
[BAAS, 2003.] kutatásai szerint a kapcsolt villamos energia termelı beruházások a 
környezetkímélı, s egyben gazdaságos megoldások szők csoportjába tartoznak. A hazai 
biogáz-elıállítási kísérletek és tapasztalatok lehetıvé és egyszersmind indokolttá is teszik a 
komplex, biomasszára alapozott, kapcsolt biogáz elıállítási és hasznosítási technológia 
kialakítását.  
 
A gázmotoros hasznosítás szempontjából a termelés kiegyenlítetlensége miatt a 
fermentorokban képzıdött biogázt ideiglenesen raktároznunk kell, így biztosítható a 
gázmotorok folyamatos gázellátása. A gázmotor a technológia kritikus eleme, a megfelelı 
gázmotor kiválasztása gondos körültekintést igényel, amit [OLESSÁK – SZABÓ, 1984.]; 
[SELMECI, 1986.]; [KEREK – RIBA, 1999.]; [WONG, 1977.]; [MACARI – RICHARDSON, 1987.]; 
[HUANG – CROOKES, 1998.]; [SCHWERDT – DOCZYCK, 2004.]; [PORPATHAM – RAMESH – 

NAGALINGAM, 2008.] kutatásai és saját kutatásaim is egyértelmően igazolnak és 
alátámasztanak. A gázmotor nagyságának megválasztásánál figyelembe veendı szempontok a 
következık: 

- A rendelkezésre álló biogáz paraméterei, rendelkezésre állása változik az idık 
folyamán, azonban a gázmotor érzékeny a gáz összetételének és főtıértékének 
változásának egyensúlyozására, a gázmotor kihasználásának, illetve rendelkezésre 
állásának növelésére földgáz bekeverést lehet alkalmazni. 

- További szempont a termelt villamos energia közvetlen hálózatba történı 
betáplálhatósága, a villamosenergia-termelés napi, évi változása. 
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- A termelt hıenergia hasznosíthatósága, a hıigények napi és évszakok szerinti 
változása szintén befolyásolja a hıerıgép kiválasztását, ezért célszerő olyan nagyságú 
gép kiválasztása, amelynek a hulladékhıje a keletkezı hıigény ismeretében teljes 
egészében hasznosítható. 

- A gázmotor alkalmas  ugyan szakaszos üzemvitelre (meleg állapotból igen rövid idı 
alatt, akár egy perc alatt is, névleges állapotra terhelhetı), de célszerő a bekapcsolást 
követıen több órás folyamatos üzemet biztosítani. 

- A motor gazdaságos üzemét a mielıbbi megtérülése érdekében célszerő minél 
hosszabb óraszámra tervezni a névleges, maximális üzemi teljesítményen. 

- Levegıszennyezı kibocsátásoknak a 32/1993 (XII.23.) sz. KTM rendelet és annak 
módosítása a 49/1997. (XII. 29.) sz. KTM rendelet elıírásainak kell megfelelni. Ez ma 
környezetünk védelme érdekében elengedhetetlen szempont. 

 
[SÁNDOR, 1965.] a Budapesti Mőszaki Egyetem Gázgépek és Automobilok Tanszékén már az 
1960-as években végzett kísérleteket a gázmotorok szükségességének indokolására. 
Kísérletsorozatai egyértelmően igazolták, hogy az Otto-rendszerő motor – függetlenül az 
égéstér kialakításától és az üzemmódtól – minimális változtatással átalakíthatók gázüzemő 
motorrá oly módon, hogy az átalakított motor adott esetben különbözı minıségő gáz 
tüzelıanyaggal üzemeltethetı. Ilyen módon a biogáz a motor tüzelıanyaga lehet, ugyanis 
annak mennyisége/minısége egyszerően és hatásosan növelhetı/javítható a különféle 
mezıgazdasági hulladékok anaerob erjesztése révén. 
 
[NEYELOFF – GUNKEL, 1981.] az anaerob lebomlás végtermékeként elıállítható biogázok 
égésének modellezésével, szimulációjával foglalkoztak. Kísérleteket folytattak biogázokkal 
mőködtetett belsıégéső motorok optimális kompresszióviszonyának meghatározására, illetve 
vizsgálták a szén-dioxid gyulladási határra gyakorolt hatását. Eredményeik azt mutatják, hogy 
az optimális kompresszió viszony biogázzal üzemeltett motorok esetében 13:1 és 16:1 közötti 
lehet, ezen a tartományon belül a 15:1 arány tekinthetı ideálisnak. A biogázok növekvı szén-
dioxid tartalmának köszönhetıen a gyulladási tartomány csökken. 
 
A kanadai Calgary Egyetem kutatói cikkeikben azt tárgyalják, hogy a metán-széndioxid 
keverékek, vagyis a biogázok üzemanyagként történı hasznosítása hogyan befolyásolja az 
adott motor teljesítményét és egyéb paramétereit. Megállapították, hogy a szén-dioxid 
jelenléte szignifikánsan befolyásolja a metán termodinamikai, kinetikai és égési tulajdonságait 
is. [KARIM – WIERZBA, 1992.] 
 
A tüzeléstechnikai célú kutatások meghatározó hazai bázisintézményei a Tüzeléstechnikai 
Kutató és Fejlesztı ZRt., a Miskolci Egyetem (Tüzeléstani és Hıenergia Intézeti Tanszék), 
valamint a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék). Kutatási eredményeikrıl az évenként megrendezésre kerülı 
Tüzeléstechnika Ipari Szemináriumon számolnak be. Az inert tartalmú, alacsony főtıértékő 
gázok – közöttük a biogázok – eltüzelésének lehetıségeit, a tüzelési technológiák folyamatos 
fejlesztését, a biomassza alkalmazásának mőszaki-gazdasági hatását vizsgálják, illetve 
elemzik a biogáz tüzeléstechnikai tulajdonságait és energiaveszteség feltáró vizsgálatokkal 
kapcsolatos elemzéseket végeznek. A közlekedési célú energiafogyasztás részarányának 
világmérető növekedése azonban ráirányította a figyelmet a megújuló energiaforrások 
belsıégéső motorokban történı hasznosításának fontosságára, valamint a megújuló energia – 
kistérségi energiafogyasztás forrásszerkezetének megváltozása következtében – 
megnövekedett szerepére. [SELMECI, 1998.]; [KEREK – RIBA, 1999.]; [WWW.TUKI.HU] 
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[PORPATHAM – RAMESH – NAGALINGAM, 2005.] kutatóhármas azt vizsgálta, hogy a 
biomasszából elıállítható biotüzelıanyag milyen feltételek mellett alkalmazható belsıégéső 
motorok hajtóanyagaként. Földgázzal, biogázzal, illetve azok keverékeivel üzemeltetett 
négyütemő egyhengeres motor mőködését és károsanyag kibocsátását vizsgálták. Kísérleteket 
állandó fordulatszámon (1500 1/perc) 25%-os és 100% fojtószelep nyitás mellett, különbözı 
Φ**** tényezık mellett (0,25-1,2) és változó gyújtási idıkkel végezték. Megállapították, hogy 
a minimális elıgyújtás biogáz tüzelıanyag esetében nagyobb, illetve földgázüzemben a motor 
hígabb keverékekkel üzemeltethetı, mint biogázüzemben. 
 
[GONOPOL – MURASHOV – KUSHNIR, 2008.] a biogázok hasznosítása céljából tanulmányozták 
az Otto hıkörfolyamatot, vizsgálataik során – a biogázok összetételének figyelembevételével 
– T-∆s diagramokat szerkesztettek. Kísérleteikkel igazolták, hogy a biogáz metántartalmának 
növekedésével a kinyerhetı hasznos munka mennyisége növekszik. 
 
[POCOROBA – PETTERSSON – AGRELL – BONTONNET – JANSSON, 2001.] vizsgálataik során 
megállapították, hogy a belsıégéső motorok károsanyag kibocsátására vonatkozóan a 
tüzelıanyag magas H/C aránya csökkenti a maximális lánghımérsékletet, így csökken az 
NOX keletkezés. 
 
Az elıbb említett kutatócsoportok tanulmányaikban csupán a gázmotoros hasznosítási 
kísérleti tapasztalatokra támaszkodó modellt dolgoztak ki, azonban az elıállítási oldalt nem 
vizsgálták. 
 
 
1.3.1. BIOGÁZZAL ÜZEMELTETETT GÁZMOTOROK 
 
A gázmotor egy olyan speciálisan átalakított Otto-motor, melynek tengelyteljesítményét egy 
generátor elektromos energiává alakítja. Ezek a berendezések tökéletesen illeszkednek a jelen 
környezetvédelem iránt érzékeny képébe, hiszen a teljes élettartamuk alatt a lehetı legkevésbé 
terhelik környezetünket (zaj csökkentése, emissziós értékek változása stb.). 
 
A biogáz szikragyújtású gázmotorban történı alkalmazása érdekében számos problémát kell 
megoldani. Legfontosabb megoldandó probléma az elméleti számítások alapján, a 
földgázüzemhez viszonyított, közel másfél-kétszeresre megnövekvı tüzelıanyag igény, az 
optimális üzemhez szükséges eltérı elıgyújtási szög biztosítása, továbbá a tüzelıanyag ellátó 
rendszerben alkalmazott anyagok korrózióállósága. További problémaként említhetı még a 
tüzelıanyag, illetve az égéstermék oxidációs hajlama. [PAÁR, 2005.] 
 
A biogázt gázmotorok hajtóanyagaként akkor hasznosíthatjuk hatékonyan, ha a biogázt 
dúsítjuk – a keletkezı biogázból a CO2-ot eltávolítjuk – vagy földgázzal keverve biztosítjuk a 
nagyobb arányú éghetı gáz koncentrációt. A szén-dioxid tartalom korlátozásával a gázmotor 
mőködése könnyebben stabilizálható. Továbbá az alkalmazott biogáz kén-hidrogén-, klór-, 
ammóniatartalmát, szilikonszámát, illetve kondenzvíz tartalmát az adott gázmotorra érvényes 
határértékek alá kell csökkenteni. A biogáz szennyezı, korrozív összetevıi a hengerfalon 
vagy a keverékhőtıben kondenzálódhatnak, emiatt gázmotorok esetén a magas hőtıvíz 
hımérsékletet (~110 °C) és magas keverékhőtési hımérsékletet alkalmaznak. 
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A kén-hidrogén a motor egyes alkatrészeinek korróziójához járul hozzá. A magas kén-
hidrogén tartalomtól a motorok állapota romlik, ennek következtében hatásfoka is 
nagymértékben csökken. A fermentorok légterébe 3-5% levegıt juttatnak, aminek 
köszönhetıen az ott élı baktériumok a kénhidrogént kénné alakítják (melléktermékként víz 
képzıdik), s a biogáz megfelelı minıségő lesz a felhasználásra, ily módon már a biogáz 
elıállítás során lehetıség nyílik az eltávolításra. A robbanásveszély és a metántermelés 
csökkentésének veszélye miatt a beadagolt levegı mennyisége 5%-nál nem lehet több. A 
fermentorokon kívül elhelyezett kéntelenítıkben is baktériumok segítségével történik a 
gáztisztítás. Természetesen alkalmazhatók a gázmosásos és aktív szenes technológiák is. Az 
említett biológiai folyamatokkal a kénhidrogénnek akár a 95%-a is eltávolítható a biogázból. 
 
 
1.3.2. A BIOGÁZ HATÁSA A MOTORPARAMÉTEREKRE 
 
Megújuló tüzelıanyagok alkalmazása gázmotorokban igen elterjedt, általában 60% körüli 
metántartalom szükséges a megbízható mőködéshez. Azonban a biogázok gázmotorban 
történı hasznosítása esetén jelentısen változnak a gázmotorok paraméterei, az égési 
karakterisztika eltér a földgázüzem esetén tapasztaltaktól. A tüzelıberendezésben lezajló 
égési folyamat vizsgálata, elemzése fontos, hiszen a megújuló gázok összetétele nem állandó, 
a gázösszetétel változása hatást gyakorol a tüzelıberendezés viselkedésére, különösen az 
adiabatikus lánghımérsékletre és a lamináris lángterjedési sebességre. Jelen fejezetben 
elıforduló tüzeléstechnikai paraméterek fogalmát, mértékegységeit részletesen ismertetem az 
I. mellékletben. 
 
Számos hazai és külföldi kutatómőhely tanulmányozza a különféle gázokkal, 
gázkeverékekkel mőködtetett belsıégéső motorok üzemét. [SÁNDOR, 1969.] a Budapesti 
Mőszaki Egyetem Gázgépek és Automobilok Tanszékén földgázzal és biogázzal folytatott 
kísérleteinek (motor tartampróba, termikus és effektív hatásfok változásának vizsgálata, a 
kenıolajok elhasználódásának vizsgálata) eredményei alapján arra a következtetésre jutott, 
hogy kis főtıértékő földgáz és biogáz eltüzelése kedvezıbb mechanikai és hıigénybevételt, 
valamint lágyabb motorjárást eredményezett. 
 
[FORSICH – LACKNER – WINTER – KOPECEK – WINTNER, 2004.] szénhidrogén-levegı 
keverékek (biogáz-levegı keverék és a metán-levegı keverék) lézerindukált gyújtását 
vizsgálták. Kísérleteik során tüzelıanyagban gazdag és szegény keverékek gyújthatóságát 
tanulmányozták, valamint elemezték a biogáz égési folyamatra gyakorolt hatásait. 
Megállapították, hogy magas inert tartalom jelenlétében a lamináris lángterjedési sebesség 
lecsökken, a maximális égési sebesség a tüzelıanyagban enyhén dús biogáz-levegı keverék 
égése során alakul ki. A biogázban dús tüzelıanyag-levegı keverék azonban alacsonyabb 
égési sebességet eredményez a CO2-nek köszönhetıen. Ugyanez az eredmény igazolódott 
tüzelıanyagban szegény keverékek esetében is. A 4. ábra éppen azt szemlélteti, hogy 
különbözı légviszony tényezık esetén hogyan változik az égési sebesség. 
 

 
4. ábra Az égési sebesség alakulása a légviszony tényezı függvényében 

u 
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[BERECZKY – MEGGYES – HEGEDŐS – PENNINGER, 1999.]; [MEGGYES – BERECZKY – İSZ, 
2004.] az alacsony főtıértékő (bio)gázok energetikai hasznosításának lehetıségeit vizsgálták. 
A biogázok belsıégéső motorokban történı hasznosítása nehézségekbe ütközik, ha a biogáz 
metántartalma 50% alatti. Ebben az esetben a lángfront terjedése és az égési 
csúcshımérséklete csökken, miközben az égés idıtartama és helye kiterjed. Az elıbbi 
kedvezıtlen hatások oxigéndúsítással csökkenthetık vagy kompenzálhatók, ugyanis a levegı 
oxigéntartalma növeli a lángfront terjedését és az égési csúcshımérsékletet. Az oxidéndúsítás 
kedvezı hatásait modellezték. A tüzeléstechnikai vizsgálatok egyik legfontosabb területe a 
tüzelıberendezésben lezajló égési mechanizmus meghatározása. A keveredés döntı 
mértékben meghatározza a gyulladás stabilitását, a égéstéren belüli keveredés pedig a 
kiégésre és a hıcserére van hatással. Az 5. és 6. ábrán látható, hogy különbözı metántartalom 
esetén hogyan változnak az alapvetı tüzeléstechnikai paraméterek (Tad, u stb.). 
 
Egy keverék maximális égési sebessége a sztöchiometrikus légfelesleg közelében – a 
tüzelıanyagban gazdag tartományban – alakul ki. A biogáz-levegı keverékek lassabb égési 
folyamatot mutatnak a metán-levegı keverékekhez hasonlítva, ugyanis az inert komponensek 
mennyisége, így a növekvı CO2 tartalom az adiabatikus lánghımérsékletet, illetıleg a 
lamináris lángterjedési sebességet egyaránt jelentısen csökkenti. Egy bizonyos égési sebesség 
alatt a láng kialszik és a keverékgyújtás sem megfelelı. 
 

5. ábra Adiabatikus lánghımérséklet a 
légviszony tényezı függvényében 

[KOVÁCS, 2004.] 

6. ábra Lamináris lángterjedési sebesség a 
légviszony tényezı függvényében 

[KOVÁCS, 2004.] 
 
Az adiabatikus lánghımérséklet 60% CH4 tartalom esetén kb. 10%-kal alacsonyabb, míg a 
lamináris lángterjedési sebesség kb. 40%-kal alacsonyabb. A motor égésterében alacsonyabb 
maximális és átlag hımérséklet alakul ki, valamint jelentısen elhúzódik az égési folyamat, 
amely teljesítmény csökkenéssel és hatásfokromlással párosul. Az égés elhúzódása a falaknak 
átadott hımennyiség és a kilépı füstgáz hımérsékletének növekedését eredményezi. 
 
Gázmotorok üzemeltetése szempontjából fontos a tüzelıanyag metánszámának állandó 
értéken – a gyártó által elıírt értéken – tartása. A biogáz metánszáma viszonylag magas, mely 
a magas CO2 tartalomnak köszönhetı, viszont a jelentıs CO2 tartalom kritikus lehet a biogáz-
levegı keverék meggyújthatósága szempontjából. A 7. ábrán látható diagram azt mutatja, 
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hogy a teljesítmény az alkalmazott tüzelıanyag CO2 tartalmának növekedésével csökken, 
45% CO2 esetén több mint 16%-kal. Ennek oka egyrészt, hogy csökken az égési hımérséklet, 
változnak a fajhık, másrészt csökken az égési sebesség is. Az összehasonlíthatóság érdekében 
a mérések során a tüzelıanyag-levegı keverék olyan arányú, hogy a füstgáz O2 tartalma 
minden esetben 7 V/V%, emellett a szívótér nyomás is állandó (0,8 bar). A többlet CO2 
módosítja a lángterjedési sebességet, ezért a mérések elıtt minden egyes mérési pontban a 
gyújtást a teljesítményre kell optimalizálni. 
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7. ábra CO2 tartalom hatása a teljesítményre [MEGGYES – BERECZKY, 2007.] 
 
A biogáznak, mint motorhajtó anyagnak rendkívül alacsony az energiasőrősége, illetve a 
lángterjedési sebessége és nem túl széles a gyújthatósági tartománya, amely egyrészt a magas 
széndioxid tartalommal magyarázható, másrészt a légviszony tényezıtıl is függ. A 8. ábra a 
metán, a szénmonoxid és a hidrogén gyújthatósági tartományát mutatja. 
 

 
 

8. ábra Gyújthatóság [KLIMSTRA, 2007.] 
 
A biogáznak viszonylag kis mennyiségő levegıre (tüzelıanyag tömegegységre vonatkoztatva) 
van szüksége az égéshez más szénhidrogén tüzelıanyagokhoz viszonyítva. A gáz-levegı 
keverék arányát vizsgálva megállapítható, hogy a gázmotorok nagy légfeleslegő motorok, a 
többlet levegı csökkenti a motor hıterhelését és biztosítja a magas kopogásállóságot. 
[KLIMSTRA, 2007.] 
 
A 45% alatti metántartalommal rendelkezı biogázok belsıégéső motorokban történı 
energetikai hasznosítása nehézségekbe ütközik: 45% metántartalom esetén az adiabatikus 
lánghımérséklet rohamosan csökken és kb. 25% metántartalom esetén az adiabatikus 
lánghımérséklet eléri a gyulladási határt. A lángfront terjedése és az égési csúcshımérséklet 
leesik, miközben az égés idıtartama helye kiterjed. 

CO2 [V/V %] 
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A CH4 koncentráció csökkentésének lánghımérsékletet csökkentı hatása figyelhetı meg a 9. 
ábrán. 
 

 
 

9. ábra A biogáz CH4 tartalmának hatása az adiabatikus lánghımérsékletre 
[MEGGYES – BERECZKY – İSZ, 2004.]; [MEGGYES ET AL, 2004.] 

 
A levegı oxigéntartalmának mértéke elısegíti a lángfront terjedését és növeli az égési 
csúcshımérsékletet. Ezért az elıbbiekben vázolt kedvezıtlen hatások csökkenthetık vagy 
kompenzálhatók oxigéndúsítással. A 10. ábrán látható görbe az adiabatikus lánghımérséklet 
alakulását mutatja, az O2 koncentráció növelése esetén a lánghımérséklet növekedése kevésbé 
intenzív. 
 

 
10. ábra A levegı O2 tartalmának hatása az adiabatikus lánghımérsékletre 

[MEGGYES – BERECZKY – İSZ, 2004.]; [MEGGYES ET AL, 2004.] 
 

[KLIMSTRA, 2007.] tanulmányában a hatásfok változását kutatta. A 11. ábra a motor 
hatásfokának változását szemlélteti a kompresszió viszony és a hengerfurat átmérı 
függvényében. A kompresszió viszony hozzávetıleg szők tartományában (11-12) – egy 34 cm 
furatátmérıjő és egy 50 cm furatátmérıjő hengert vizsgálva – mindössze 0,3-0,4% 
motorhatásfok különbség mutatkozik. 



 28

 
11. ábra A hengerfurat és a hatásfok közötti kapcsolat különbözı kompresszió viszonyoknál 

[KLIMSTRA, 2007.] 
 
[PORPATHAM – RAMESH – NAGALINGAM, 2006.] biogáz-hidrogén keverékével üzemeltetett 
szikragyújtású motorok viselkedését vizsgálták. Kísérleteik során megállapították, hogy a 
biogázba történı kis mennyiségő hidrogén bekeverés (5%, 10%, 15%) javítja az égési 
karakterisztikát, mégpedig szignifikánsan növeli az égési sebességet és kiterjeszti a nagy 
légfeleslegő égés határait, növeli a biogázzal üzemeltetett szikragyújtású motorok 
teljesítményét. Ugyanis a hidrogén lángterjedési sebessége 275 cm/s, amely egy 
nagyságrenddel nagyobb a biogáz lángterjedési sebességénél. A biogáz öngyulladási 
hımérséklete magas, ennélfogva ellenáll az öngyulladásnak, amely egy kívánatos jellemzı a 
szikragyújtású motoroknál. Azonban a 15%-ot meghaladó hidrogén hozzávezetés esetén a 
gyújtás késleltetése szükséges, hogy elkerüljük a kopogást. A 10%-os hidrogén adagolás 
bizonyul a legmegfelelıbbnek. Tehát a „hidrogén-adalékolt” biogázzal való nagy légfeleslegő 
üzemeltetés kiterjeszti a gyújthatóság határát. A gyújthatóság felsı határa közelében hirtelen 
esés következik be a teljesítményben. A 12. ábrán nyomon követhetı, hogy a gyújthatóság 
felsı határa hogyan függ a hidrogén mennyiségétıl. A tiszta biogázzal való üzemeltetés 
esetén a gyújthatóság alsó határa Φ=0,66, 5% hidrogéntartalom esetén Φ=0,63, 10%-nál 
Φ=0,56, 15%-nál Φ=0,51. Vagyis a hidrogén égési sebessége javítja a biogáz égési sebességét 
és növeli a teljesítményt kb. Φ=1 határig. 
 

 

12. ábra Teljesítménygörbék alakulása eltérı hidrogén tartalom esetén 
[PORPATHAM – RAMESH – NAGALINGAM, 2006.] 
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A 13. ábra azt mutatja, hogy tekintélyes növekedés tapasztalhatunk a termikus hatásfok 
vonatkozásában 10% hidrogén szintig. 15% hidrogénnel a hatásfok magas Φ tényezı (0,73-
nál nagyobb) esetén csökken. 
 

 
 

13. ábra Termikus hatásfok görbék alakulása eltérı hidrogén tartalom esetén 
[PORPATHAM – RAMESH – NAGALINGAM, 2006.] 

 
A hidrogén biogázba történı bekeverése javítja a biogáz tüzeléstechnikai paramétereit, 
azonban komplikált és költséges mővelet. 
 
Egyes kutatások a biogáz elıállítások lehetıségeit, míg mások a hasznosítási alternatívákat 
tárták fel, azonban komplex ökológiai szemlélettel szükséges elemezni az elıállítási, illetve a 
hasznosítási oldalt a fenntartható fejlıdés elveinek maradéktalan megvalósítása érdekében. 
 
 
1.3.3. GÁZMOTOROK KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSA 
 
A biogáz gázmotorokban való alkalmazása nem csak a motor üzemét, hanem az égéstermékek 
összetételét is befolyásolja, ugyanis a biogázok összetételben, fajlagos energiatartalomban, 
szennyezıkben jelentısen eltérnek a földgáztól. Az égéstermékeket azért is fontos elemezni, 
mert az energetikai berendezések megítélésének egyik alappillére a környezetre gyakorolt 
hatás. E hatások közül a leglényegesebb a kibocsátott szennyezıanyagok mennyisége, amely 
lényegileg a motor égésterében lejátszódó égésfolyamat következménye, ami a következık 
miatt sohasem tökéletes: 

- a kémiai oxidációs folyamathoz csak igen rövid idı áll rendelkezésre a hengertérben 
- a hımérséklet heterogén eloszlású a keverékben és gyorsan változik 

 
A hıerıgépek, így a gázmotorok károsanyag kibocsátása is alapvetıen az alábbi tényezıktıl 
függ: 

- a tüzelıanyag minıségétıl 
- a hıerıgép szerkezetétıl, felépítésétıl 
- a hıerıgép üzemeltetési körülményeitıl 

 
A gázmotorok kipufogógázában – üzemállapottól függı koncentrációban – az alábbi 
anyagfajták találhatók: 

- nitrogén (N2) és nitrogénvegyületek (NOx) 
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- oxigén (O2) 
- szén-dioxid (CO2) 
- vízgız (H2O) 
- szénhidrogének (CnHm) és szénhidrogén vegyületek 
- szén-monoxid (CO) 
- kén-dioxid (SO2), kén-trioxid (SO3) [SPRINGER – PATTERSON, 1973.]; [PAÁR, 2005.] 

 
Az elıbbiekben felsorolt károsanyagok képzıdési mechanizmusát a teljesség igénye nélkül a 
II. mellékletben ismertetem. A károsanyag kibocsátás szempontjából a légfelesleg a 
legfontosabb tényezı. A CO emisszió növekvı léghiány esetén ugrásszerően emelkedik. A 
CH emisszió léghiány esetén a részleges oxidáció, nagyobb légfelesleg esetén az égés 
elhúzódása miatt emelkedik. A sztöchiometrikus alá csökkentve a légfelesleget, ugrásszerően 
csökken az NOx emisszió. A 14. ábrából egyértelmően kitőnik, hogy állandó fordulatszámú 
szikragyújtású motor esetén a NOx, valamint a CO és CH emissziók ellentétes jellegőek. 
 

 
 

14. ábra Károsanyag kibocsátás a légviszony tényezı függvényében [PAÁR, 2005.] 
 
A biztonságos, gazdaságos és környezetbarát energiaellátás alapvetı követelménye a füstgáz 
fı összetevıinek minél alaposabb ismerete, az összetevık mennyiségi és minıségi 
jellemzıinek feltérképezése. A légviszony tényezı értéke és a füstgáz emissziós értékek pedig 
tájékoztatást adnak a keverékképzés jóságáról. Az egyes emissziók értékét a légfeleslegen 
kívül további paraméterek (gyújtás idıpontja, égéstér kialakítása, sőrítési viszony stb.) is 
befolyásolják. 
 
[WONG, 1977.] metán és szén-dioxid keverék alternatív tüzelıanyagként történı hasznosítását 
tanulmányozta egyhengeres benzinüzemő négyütemő kísérleti gázmotorban. Eredményei azt 
mutatják, hogy a 65% metánt és 35% szén-dioxidot tartalmazó biogázzal történı 
motormőködtetés 22% alatti motorteljesítmény csökkenést eredményez, továbbá a HC, NOx 
és CO kibocsátás is csökken a benzinüzemhez viszonyítva. 
 
[MACARI – RICHARDSON, 1987.] szintén szikragyújtású, kis főtıértékő gázokkal üzemeltetett 
motor mőködését vizsgálták, hiszen kísérletek nélkül nehéz megjósolni, hogy vajon az adott 
gáz hasznosítható-e biztonságosan alacsony károsanyag kibocsátási szintet produkálva. 
Kísérleteik során rámutattak az adiabatikus lánghımérséklet, a lángterjedési sebesség és a 
károsanyag kibocsátás szoros összefüggéseire. Lévén, hogy az egyes tüzelıanyagok eltérı 
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tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek különbségeket indikálnak a károsanyag kibocsátás 
vonatkozásában is. 
 
[ROUBAUD – FAVRAT, 2005.] kísérleteik során CO2 és földgáz különbözı arányú keverékébıl 
alacsony főtıértékő gázt állítottak elı. Majd az O2-, CO2-, CO-, NOx- és HC-analizáló 
egységgel, illetve az általános kísérleti körülményeket (hımérséklet, nyomás, égési levegı 
nedvességtartalma) ellenırzı, szabályozó modullal felszerelt károsanyag vizsgáló és elemzı 
berendezésük segítségével az adott kísérlet idıtartama alatt – 1500 1/perc fordulatszámon, 
eltérı kompresszióviszonyok mellett – tanulmányozták egy hathengeres, elıkamrás 
szikragyújtású motor károsanyag kibocsátását. 
 
A 15. ábra a NOx kibocsátás függvényében ábrázolja a hatásfok változását 13,3:1 és 12:1 
értékő kompresszió viszony (CR) esetén. A mért hatásfok 36,6 és 37,7% közötti, valamint 
35,7 és 36,6% közötti. 
 

 
 

15. ábra A tüzelıanyag átalakulási hatásfoka a NOx függvényében 
[ROUBAUD – FAVRAT, 2005.] 

 
 
A 16. ábra a NOx függvényében a CO kibocsátást ábrázolja, amely a kompresszió viszony 
(CR) növelésével magasabb tartományba kerül. 
 

 
 

16. ábra CO kibocsátás a NOx függvényében [ROUBAUD – FAVRAT, 2005.] 
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A fentiekben részletezett tendencia érvényesül a 17. ábrán bemutatott HC kibocsátás esetében 
is. A füstgáz metántartalmának mérése támpontot adhat az égési folyamat jóságára. A 
károsanyag kibocsátási értékek minden esetben alatta maradtak a károsanyag kibocsátásra 
vonatkozó aktuális szabályozásoknak. 
 

 
 

17. ábra HC kibocsátás a NOx függvényében [ROUBAUD – FAVRAT, 2005.] 
 

[HUANG – CROOKES, 1998.] kísérleteiket egyhengeres négyütemő szikragyújtású 
üzemmódban mőködtetett motorral végezték 2500 1/perc fordulatszámon növekvı 
kompresszióviszony, adott CO2 tartalom (37,5%) és adott légviszony tényezı (0,97) mellett. 
A kompresszióviszony növelése intenzíven növekvı NOx és HC kibocsátást okozott, amely 
azzal magyarázható, hogy az expanziós folyamat után kialakuló alacsonyabb hımérséklet 
hatására a maradék tüzelıanyag tökéletlenül ég el. [CROOKES, 2006.] további vizsgálatokat is 
végzett változó CO2 tartalom mellett. A 18. ábra a relatív légviszony tényezı függvényében a 
NOx kibocsátást mutatja. Megállapítható, hogy növekvı CO2 arány csökkenı NOx kibocsátást 
eredményez, mely az égési sebesség és az égési csúcshımérséklet csökkenésének köszönhetı. 
 

 
 

18. ábra NOx kibocsátás eltérı CO2 tartalom esetén [CROOKES, 2006.] 
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A 19. ábráról leolvasható, hogy a CO2 arány növelésével az égés körülményei romlanak, ami 
növekvı CO kibocsátást, illetve magasabb HC mennyiséget eredményez a füstgázban. 
A 20. ábra a kompresszió viszony NOx kibocsátásra gyakorolt hatását mutatja a légviszony 
függvényében. A kompresszió viszony növekedésével a sztöchiometrikus légviszony 
közelében növekedés mutatkozik, amely a CO2 arány növelésével és N2 bekeverésével 
csökkenthetı. 
 

 
 

19. ábra CO és HC kibocsátás [CROOKES, 2006.] 
 
 

 
 

20. ábra NOx kibocsátás [CROOKES, 2006.] 
 

A CO kibocsátás csak a gázkeverék minıségétıl függ, gyakorlatilag független az 
elıgyújtástól, azonban az NOx kibocsátás szignifikánsan függ mindkét faktortól. A 
gázmotorok a beépített katalizátorok segítségével a lehetı legkisebb károsanyag kibocsátás 
mellett biztosítják az energiahordozó kémiai energiájának hasznosítását, ~ 35%-kal kevesebb 
CO2-vel terheljük a környezetet, mintha a villamos energiát hıerımőben, a hıenergiát pedig 
ezzel párhuzamosan, külön kazánban állítanánk elı. A biogáz gázmotorok tüzelıanyagaként 
magas hatásfok mellett alacsony károsanyag kibocsátással hasznosítható, amely a megfelelı 
kompresszió viszonynak és a gázmotorok szerkezeti kialakításának is köszönhetı. A biogázok 
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motoros hasznosítását kutatók kísérleti eredményeinek felhasználásával a feltételek 
optimalizálhatók, illetve továbbfejleszthetık. 
 
Ebben az alfejezetben a biogázokkal üzemeltetett gázmotorok károsanyag kibocsátásának 
kísérleti úton történı maghatározásáról olvashattunk. Az optimális károsanyag kibocsátási 
modell felállításához azonban – a kísérleti eredményeken és azok tapasztalatain túlmutatóan – 
szükség van a motor optimális mőködési tartományának meghatározására, figyelembe véve a 
biogáz összetételének változását. 
 
Az 1. fejezetben a biogáz elıállítási és hasznosítási kutatások együttes bemutatása révén a 
mezıgazdaság és az energetika egymásmellettiségét kívántam érzékeltetni, mintegy rámutatva 
a néhány száz egyedes sertéstelepek hulladék problémájára, illetve a sertés hígtrágya EU 
konform kezelési módjának megvalósíthatóságára, továbbá egy stabil energiatermelı egység 
kialakításának lehetıségére. 
 
Az elemzésbe bevont szakirodalmi források alapján megállapítható, hogy a biogáz elıállítási 
és hasznosítási technológiáját együtt kell vizsgálni. A fenntartható technológiai folyamatok 
kialakításánál összességében minimális hulladékanyag és hulladékenergia kibocsátására kell 
törekedni. Továbbá együttesen kell vizsgálni a biogáz elıállítási és hasznosítási folyamatokat 
károsanyag kibocsátás szempontjából is. 
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  A legcsodálatosabb dolog, amit megtapasztalhatunk, a titokzatosság. 
 Ez a forrása minden igazi tudománynak. 
 (Albert Einstein) 
 
2. BIOGÁZ ELİÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ KUTATÁSAIM MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI 
 
A fosszilis eredető energiaforrások kimerülésével párhuzamosan a megújuló energiaforrások 
felértékelıdnek, ugyanakkor a környezeti problémák, illetve a világ környezetvédelem iránti 
érzékenységének növekedése is megköveteli a hagyományos energiaforrások helyettesítését. 
Környezetünk állapotának megırzése és az energiaigények hatékony, gazdaságos kielégítése 
a hagyományos és a megújuló energiaforrások harmonizált alkalmazásával oldható meg. A 
biogáz elıállítási kísérletek éppen arra a kérdésre keresik a választ, hogy az adott 
jellemzıkkel rendelkezı alap- és adalékanyagokból kinyerhetı-e hasznosításra alkalmas 
mennyiségő és minıségő biogáz. [MEGGYES – NAGY, 2009. b.] 
 
Kutatási feladatom elvégzésének célja: A növelt léptékő laboratóriumi biogáz elıállítási 
kísérletek során a kísérleti fermentorokba beadagolt egységnyi térfogatú/tömegő változó 
összetételő biomasszából keletkezı biogázmennyiség – közvetve energiamennyiség – 
növelése (maximálása), a keletkezés intenzitásának fokozása, illetve a biogáz keletkezést 
befolyásoló bemeneti paraméterek változtatásával a biogázok minıségének javítása. 
 
A biológiai úton lebontható – a talajba közvetlenül vissza nem forgatható – növényi és állati 
hulladék kezelésére biogáz elıállító és felhasználó, illetve bioenergiát hasznosító 
létesítményeket célszerő kialakítani. 
 
A kutatás során elvégzendı részfeladatok: 

- A biogáz elıállítási kísérletek megtervezése, az alkalmazott fermentációs technológia 
kidolgozása. 

- A kísérletekhez szükséges eszközrendszer kialakítása, folyamatos ellenırzése és 
továbbfejlesztése. 

- Hozamfokozó biogáz elıállítási kísérletek végzése a biogáz energetikai célú 
hasznosítása érdekében. 

- A biogáz elıállítási kísérletek eredményeinek (mennyiség, összetétel, energiatartalom 
stb.) feldolgozása. 

 
 
2.1. BIOGÁZ ELİÁLLÍTÁSI KÍSÉRLETEK SERTÉS HÍGTRÁGYA ALAPON 
 
Az alapanyagok természetes lebomlási folyamatának lassúsága miatt a keletkezı biogáz 
hasznosításához mindenképp a keletkezés intenzitásának fokozására van szükség, mert a 
természetes körülmények között keletkezı biogáz összegyőjtése nem gazdaságos. A 
biogázhozam növelése céljából kifejezetten erjesztéshez termesztett növényeket (koferment) 
kell alkalmazni. 
 
Biogáz elıállítási kísérleteim során alkalmazott alapanyag a sertés hígtrágya (65 kg-os sertés 
esetében ~7 kg/nap kövér trágya). Alkalmazott adalékanyagok: alkohol elıállítási maradék (1 
hlf alkohol elıállítása során ~27,5 l cefremoslék keletkezik), szalma, korpa, gombakomposzt, 
silókukorica, zöld állapotú cukorcirok, silózott cukorcirok, cukorcirok présmaradvány, 
törkölyök stb. Baktériumtörzsek alkalmazásával csökkenhet a fermentáció idıtartama, 
valamint javíthatják annak minıségét is. 
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2.2. KÍSÉRLETI ESZKÖZRENDSZER ÉS TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA, BEMUTATÁSA 
 
A hazai és külföldi biogáz elıállítási kísérletek jellemzıen szerves anyag lebontási kísérletek, 
amikor tulajdonképpen egy adott biomassza mennyiség lebomlási folyamatát vizsgálják az 
input anyagok (alap-, hordozó- és adalékanyagok) és a hımérséklet változtatása mellett. A 
legelterjedtebb biogázüzemi technológia azonban folyamatos üzemmódot valósít meg. A 
folyamatos üzem esetén a fermentortérben együtt van jelen a frissen beadagolt lebontandó és 
a részben lebomlott anyag is 7,0 …. 7,5 pH értékő lúgos közegben. Ez már önmagában is 
elegendı ok és indok az üzemi körülményeket reprezentáló eszközrendszer kialakítására és 
laboratóriumi kísérletek végzésére. A biogázkészülékek kiválasztását, valamint mőszaki 
tervezését és kivitelezését alapvetıen meghatározza, hogy a biológiai folyamatok jellemzıi a 
lehetı legkedvezıbbek legyenek. A berendezések tervezésének, kiválasztásának fıbb 
üzemeléstechnikai tényezıi: 

- a szerves anyag fajtája és összetétele, 
- a kívánt gázhozam, illetve a rendelkezésre álló szerves anyag mennyisége, 
- a rendelkezésre álló „építıelemek” és helyi adottságok. 

 
A Szolnoki Fıiskolán és annak jogelıd intézményeiben több mint egy évtizede végzünk 
sertés hígtrágya bázisú biogáz elıállítási kísérleteket. Az üzemi körülményeket reprezentáló 
biogáz elıállítására megvalósított kísérleti fermentorsorunk kezdetben manuális rendszerő 
volt, azonban egy konzorciumi együttmőködésben elnyert NKFP3-00006/2005 jelő Jedlik 
Ányos projekt keretein belül lehetıség nyílt egy félautomata kísérleti fermentorsor 
kialakítására, valamint a vizsgálati rendszer továbbfejlesztésére is. A kialakított biogáz 
laboratórium elrendezését a III. melléklet tartalmazza. 
 
A növelt léptékő kísérletekhez tulajdonképpen egy olyan speciális eszközrendszerre volt 
szükség, amely segítségével az üzemi körülményeket reprezentáló feltételek mellett 
végezhetık a tervezett biogáz hozamfokozó kísérletek. Az eszközrendszer fı elemei: 

- hıszigetelt kísérleti fermentorok, 
- automatikus mőködtetéső keverıberendezések, 
- főtıelemek, 
- gázgyőjtı tározók, 
- gázmérık, 
- szabályozó és mérıberendezések. 

 

A 21/a. a fermentorsor kialakítását, míg a 21/b. ábra a biogázelıállításra alkalmas meglévı 
kísérleti eszközrendszer egyes elemeinek elvi elrendezését vázolja. A hat fermentort 
tartalmazó (egy fermentorral bıvíthetı) vizsgálósoron az üzemi körülményeket reprezentáló 
feltételek mellett végezhetık biogáz hozamfokozó kísérletek. 
 

 
 

21/a. ábra A fermentorsor 
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21/b. ábra A fermentorsor funkcionális vázlata [KALMÁRNÉ – KALMÁR – NAGY, 2007.] 
 
 1 elektromos forróvíz tároló   9 töltıcsap 17 elektromos vezeték 
 2 tágulási tartály 10 hidegági osztó 18 gázmérı 
 3 tágulási vezeték 11 vízvezeték 19 gázvezeték 
 4 melegág 12 kísérleti fermentor 20 puffertartály 
 5 keringetı szivattyú 13 töltıcsap 21 ürítıcsap 
 6 melegági osztó 14 gázelvezetı 22 kompresszor 
 7 vízvezeték  15 keverı mechanizmus 23 nyomásszabályzó 
 8 hidegág 16 útváltó 24 programkapcsoló 
  25 hımérsékletérzékelı 

 
Az eszközrendszer fıbb elemeinek speciális kialakítását „A megújuló energiaforrások 
felhasználásának helyzete, elterjesztésük lehetıségei, irányok, tendenciák értékelése” [NAGY, 
2008. a.] címő tanulmányban és társszerzıs cikkeimben részletesen ismertetem. 
 
A korrózióálló, szigetelt, kémlelıablakkal is ellátott, kettısfalú fermentorok hasznos térfogata 
~50 dm3. A fermentorok tetején alakítottuk ki a beöntınyílás és a gázelvetı csap menetes 
csonkjait, valamint a keverıszár bevezetésére szolgáló furatokat. A keverés – mint 
biogázhozamot befolyásoló technológiai paraméter – gyakoriságát és idıtartamát az üzemi 
körülményeket reprezentáló módon változtatható paraméterként kell kezelni. Ezért 
idıvezérelt, elektromos mőködtetéső, egyedi keverıberendezéssel láttuk el a fermentorokat, 
biztosítva ezzel a biomassza homogén átkeverését. A keverıszárra rögzített lapátozás 
axiálisan eltolható, ezáltal egyaránt lehetıség van mind a felszíni, mind az alsóbb 
fermentálandó rétegek átkeverésére. A keverılapátok ellentétes oldalakra hajlított 
lapátszárnyakkal készültek, a hajlítás biztosítja a hatékony keverést és megkönnyíti azt. 
[SZABÓ – NAGY, 2010. a.b.]; [KALMÁR – NAGY – VÁSÁRHELYI, 2006.] A fermentorok aljára az 
ürítés és a mintavételezés céljára csapot szereltünk, illetve a légtelenítés is itt valósul meg. A 
fermentorokban található fermentálandó anyag hımérsékletét a mezofil üzemi 
körülményeknek megfelelıen 26-36 ºC között kell tartani. A fermentorokba épített csöves 
hıcserélık segítségével már ±0,5 ºC pontossággal tartható a fermentálandó anyag 
hımérséklete. A hıcserélık be-, illetve kilépését a kísérleti fermentorok alsó részén oldottuk 
meg. A fermentorok oldalán lévı nyílások szolgálnak a hımérık bevezetésére. 
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A kereskedelemben kapható gáztérfogat mérésére alkalmas gázmennyiség mérık a kis 
térfogatáramok mérésére nem alkalmasak. Ezért a gáztérfogat mérésének automatizálásához 
meg kellett növelnünk a térfogatáramot. Egyszerő megoldási lehetıségként kínálkozott a 
fejlıdı gáz összegyőjtése egy nyomás alá helyezhetı merev falú tartályban elhelyezett 
flexibilis tartályba, majd idıvezérléssel (meghatározott idıközönként) az összegyőlt biogáz 
gázmennyiség mérıkön átáramoltatható. A gázmennyiség mérıkrıl leolvasott értékekbıl az 
idıintervallumonként keletkezı gázmennyiség meghatározható. 
 
A kierjedt biomassza összetételét befolyásoló C/N arány (megfelelı tápanyagtartalmat 
tükrözı viszonyszám) mérésére alkalmas mérırendszer felépítésére is szükség volt, ugyanis a 
biomassza komplex hasznosításának célja egyrészt a biogázhozam (metánhozam) fokozása, 
másrészt a visszamaradt kierjedt biomassza tápanyagpótló anyagként történı felhasználása a 
mezıgazdaságban. A C és N tartalom, valamint a C/N arány meghatározásával ellenırizni 
tudjuk a bemenı és a kimenı biomassza összetételét, valamint a fenti céloknak való 
megfelelıségét. 
 
A kialakított kísérleti fermentor rendszert magában foglaló biogáz laboratóriummal a hazai 
biogázüzemek létesítését megalapozó, a megvalósítás kockázatát csökkentı elıkészítı 
munkához járulunk hozzá. A laboratórium alkalmas a bemenı és a kikerülı anyagok 
jellemzıinek meghatározására, illetve a technológiai paraméterek változtatására és mérésére. 
 
 
2.3. A KÍSÉRLETI ELJÁRÁS ISMERTETÉSE 
 
A biomassza zártterő anaerob lebomlási folyamata természetes körülmények között 
(mikrobiológiai kezelés nélkül) a közeghımérséklet függvényében 4-6 hétig is eltarthat. Tehát 
a biogázhozam fokozása az elsıdleges feladat a biogázüzemek hatékonyabb üzemeltetésének 
megalapozására. A lebomlási folyamatot különbözı adalékanyagok sertés hígtrágyához, 
illetve szeszmoslékhoz történı adagolásával kívántam szabályozni, ezáltal gyorsítani. 
Adalékolásra azért is szükség van, mert a szervesanyag tartalmat fokozni kell a maximális 
biogázhozam (metánhozam) elérése végett, ennek érdekében pedig célszerő valamilyen 
receptúrát meghatározni. Ehhez azonban – laboratóriumi méreteket meghaladó léptékben – 
kísérleteket kell végezni. A lebomlási folyamatot befolyásoló tényezık: a beadagolt 
alapanyagok jellemzıi, az adalékanyagok aránya, illetve a lebomlási folyamat során a 
biomassza jellemzıinek alakulása. 
 
 
2.3.1. A KÍSÉRLETEK LEÍRÁSA, MENETE 
 
A Szolnoki Fıiskolán (illetve annak jogelıd intézményeiben) rendelkezésre álló félautomata 
fermentorsorral végeztem biogáz elıállító kísérleteket, a fermentorokban rátöltéses biogáz 
elıállítási technológiát modelleztem mezofil körülmények között. Termofil eljárás esetén 
ugyanis az anaerob lebontásban részt vevı mikrobák érzékenyebbek a hımérsékletváltozásra, 
illetve az alapanyag minıségi és mennyiségi változására, mint a mezofil baktériumok. 
Továbbá kisebb telepeken a mezofil eljárások könnyebben megvalósíthatók. A biogáz 
energetikai célú hasznosítása érdekében biogáz elıállítási technológiai kísérleteket, 
kísérletsorozatokat végeztem sertés hígtrágya bázison. A kísérletsorozatoknál felhasznált 
sertés hígtrágya alapanyag szárazanyag tartalma 2-8% volt, ebbıl következıen a szakaszos 
biogáz elıállítási eljárás helyett a rátöltéses (folyamatos) technológiát reprezentáló 
kísérleteket folytattam. A fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége ~40-50 dm3. 
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A kísérletek idıtartama 43-50 nap volt (homogenizálási idıszak 7-10 nap, felfutási idıszak 
10-20 nap, összehasonlítási idıszak 20-22 nap). A kísérletek során rendszeresen ellenıriztem 
az anaerob fermentáció fenntartásához szükséges technológiai körülményeket, regisztráltam a 
keletkezett biogáz mennyiségét és összetételét, a különbözı kezeléskombinációk intenzifikáló 
hatásának értékeléséhez vizsgáltam az input és output anyagok jellemzıit. 
 
A mérendı/számítandó be- és kimeneti jellemzıknek azokat az indikátorokat választottam, 
amelyek között összefüggés lehet. Ezek változásaiból levonható néhány olyan fontosabb 
általános következtetést szükséges megemlíteni, amelyek indokolják az adott jellemzık 
kiválasztását, illetve azok értékeinek, tendenciáinak megállapítását. A 3. táblázat tartalmazza 
az egyes paraméterek mérésekor – szakmai szempontok alapján kiválasztott mintákból – 
használt eszközöket, azok típusait, méréshatárait. 
 
3. táblázat A kísérletsorozat folyamán mért paraméterek eszközei 
 

mért paraméterek 
eszközök típusa, 
méréstartomány, 

pontosság 

mőködési elv, 
megjegyzés 

külsı hımérséklet 
[ºC] 

fermentor hımérséklete 
[ºC] 

digitális hımérı, 
-30 – +300 ºC, 
1 tizedesjegy 

fejlıdı gázmennyiség 
[dm3/nap] 

Baigengaszähler NB6 gázóra, 
0,04 m3/h – 6 m3/h, 

3 tizedesjegy 

hımérséklet érzékelési elv, 
naponta 

vezetıképesség 
[mS/cm] 

Hydrolab Quanta, 
0 – 100 mS/cm, 

4 tizedesjegy 

oldott oxigén 
[mg/liter] 

Hydrolab Quanta, 
0 – 20 mg/liter, 

0,01 mg/liter 

pH 
[egység] 

Hydrolab Quanta, 
2 – 12 egység, 

0,01 egység 

szalinitás 
[pss] 

Hydrolab Quanta, 
0 – 70 pss, 

0,01 pss 

oxigén telítettség 
[%] 

Hydrolab Quanta, 
0 – 100%, 

mért érték ±0,1%-a 

redox potenciál 
[mV] 

Hydrolab Quanta, 
-999 – 999 mV, 

1 mV 

elektrometrikus elv, 
naponta 

BOI5 

[mg/liter] 

OxiTop OC 110, 
0 – 400000 mg/liter, 

mért érték ±1%-a 

piezoelektromos elv 
20 ºC-os inkubálás 5 napig, 
minta mennyisége 22,7 ml 

hetente egyszer 
KOICr 

[mg/liter] 
NH4-N 

[mg/liter] 
NO2-N 

[mg/liter] 
NO3-N 

[mg/liter] 

Nanocolor 300 D digitális 
Filter Photometer, 

fotometrikus pontosság ±1% 

szervetlen N 
[mg/liter] 

számított érték 
NH4-N + NO2-N + NO3-N 

szerves N 
[mg/liter] 

számított érték 
Σ Nitrogén – szervetlen N 

Σ Nitrogén 
[mg/liter] 

Nanocolor 300 D digitális 
filterfotométer, 

fotometrikus elv, 
alkalmanként 
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mért paraméterek 
eszközök típusa, 
méréstartomány, 

pontosság 

mőködési elv, 
megjegyzés 

o-P 
[mg/liter] 

Σ P 
[mg/liter] 

fotometrikus pontosság ±1% 

szárazanyag tartalom 
[%] 

MIM LP-321/3 szárító szekrény 
30 – 220 ºC 

±0,5 ºC 

szárításos módszer, 
105 ºC-on végzett 3 órás szárítás, 

naponta 

szerves elem analízis 
[g] 

Elementar VarioMAX CN 
Analyser 

0,02 – 150 mg N 
0,02 – 400 mg C 
pontosság < 0,3% 

égetéses módszer, 
alkalmanként 

biogáz összetétel 
[tf%], [ppm] 

GA45 Infra-red Gas Analyser 
CH4: 0-100 tf%; 0,1% 

CO2: 0-100 tf%; 0,01% 
±0,07 tf% 

infravörös mőködési elv 
O2: 0-25 tf%; 0,01% 

H2S: 0-100 ppm; 1 ppm 
CO: 0-20000 ppm; 1 ppm 
NO2: 0-1000 ppm; 1 ppm 

H2,: 0-50 ppm, 1 ppm; 
NH3: 0-200 ppm, 1 ppm 

 
 
2.3.2. A KÍSÉRLETSOROZATOK KEZELÉSKOMBINÁCIÓI, ADALÉKOLÁS 
 
Az egységnyi térfogatú alapanyagokból kinyerhetı biogázmennyiséget az adott szervesanyag 
összetétele limitálja. Az összetétel sertés trágyánál – szárazanyagra számítva – ~11,4% 
cellulóz, ~16,5% hemicellulóz, ~16,9% lignin. A növényi eredető anyagokban kisebb, az 
állati eredető anyagokban nagyobb mennyiségben vannak jelen a különbözı fehérjék és 
peptidek, valamint a zsírok és olajok. Kutatómunkám során receptúrák készítettem sertés 
hígtrágya bázisú biogáz elıállításra és hozamfokozásra. A receptúrákat [NIKOLIC, 2006.] 
módszerét továbbfejlesztve dolgoztam ki a 4. táblázatban szereplı szerves anyagok 
felhasználásával. A biogáz elıállító technológiai kísérletek során felhasznált melléktermékek 
és hulladékok választását az indokolja, hogy az ökológiai gondolkodásmód érvényre 
juttatásának elsı lépése a fenntarthatóság elveinek érvényesülése, ugyanis a szerves 
hulladékok újrahasznosítása a leghatékonyabb környezetvédelmi beruházás. A receptúrák 
nem eseti keverékek, hanem optimalizáció eredményei. 
 

4. táblázat Különféle szerves anyagok jellemzıi [NAGY – MEGGYES, 2008. c.]; [JÓRI – 

RÁDICS, 2008.] 
 

biogáz elıállításra 
használt szervesanyagok 

szárazanyag tartalom 
[%] 

C/N arány 
pH 

[egység] 

sertés hígtrágya ~13,5 ~13 ~7 

korpa ~88 ~87 >7,4 

gombakomposzt ~35 ~85 6,9 

cukorcirok présmaradvány ~42 ~32 - 

zöld állapotú cukorcirok ~29,8 ~25 ~4,5 

szılıtörköly ~17,9 ~21 ~3,9 

gyümölcstörköly ~10 ~20,5 ~4,3 

kukoricatörköly ~29,6 ~22,5 ~5 

silókukorica ~21,2 ~27 ~3,8 

búzaszalma 94-96 ~ 120 ~7 
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A mezıgazdasági és élelmiszeripari hulladékok mennyisége 2008-ban 1187,7 ezer tonna. 
[KVVM-HIR, 2010.] Ez az adat már nem tartalmazza a biológiai körforgásba megközelítıleg 
teljes egészében visszakerülı mezı- és erdıgazdasági maradványok (melléktermékek) 
mennyiségét. Gabonaszalmából átlagos körülmények között évente 4,0-4,5 millió tonna 
keletkezik, amelynek jelentıs része (2,4-2,8 millió tonna) energiatermelésre használható. A 
silókukorica és silócirok évi mennyisége 1,6-3,2 millió tonna, a törkölyök 72-80 ezer tonna 
mennyiségben keletkeznek. Az állati trágyák mennyisége 5,0-6,0 millió tonna, azonban a 
ténylegesen hulladékként jelentkezı trágyából, állati és növényi melléktermékekbıl 
energetikai hasznosítással (kivéve az égetéssel történı hasznosítást) 168,1 ezer tonnányi 
mennyiséget kezelünk, míg a lerakott mennyiség 7,3 ezer tonna. A fenntartható fejlıdés 
elısegítése, illetve az EU-s követelményeknek való megfelelés érdekében a hasznosítási 
arányok növelésére kell törekedni. A lerakással ugyanis kárbavész a hulladék energiatartalma. 
 
A 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, illetve 2009/2010-ben végzett 
kísérletsorozatoknál az 5-10. táblázatok szerinti kezeléseket alkalmaztuk az egyes 
fermentorok esetében. Mindegyik kísérletsorozat kísérletei mezofil zónában valósultak meg a 
IV. mellékletben ismertetett kísérleti körülmények, illetve receptúrák szerint. 
 
5. táblázat A 2004-ben végzett kísérletsorozat kezeléskombinációi 
 

fermentorok száma sertés hígtrágya baktérium 
szalma 
adalék 

A/I. (kontroll) + – – 
A/II. + + – 
A/III. + – + 
A/IV. + + + 

 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége 40 dm3. 
Forrás: Nagy, 2005. a. b. felhasználásával 

 
6. táblázat A 2005-ben végzett kísérletsorozat kezeléskombinációi 
 

fermentorok száma sertés hígtrágya baktérium 
gomba 

komposzt 
B/I. (kontroll) + – – 

B/II. + + – 
B/III. + – + 
B/IV. + + + 

 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége 40 dm3. 
Forrás: Nagy, 2005. a. b. felhasználásával 

 
7. táblázat A 2006-ban végzett kísérletsorozat kezeléskombinációi 
 

fermentorok száma sertés hígtrágya 
zöld állapotú 
cukorcirok 

cukorcirok 
présmaradvány 

C/I. (kontroll) + – – 
C/II. + + Berény – 
C/III. + + Sucrosorgho – 
C/IV. + – + Berény 

C/V. + – + Róna 
 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége 50 dm3. 
Forrás: Kalmár – Kalmárné – Nagy, 2007.; Meggyes – Nagy, 2009. b. felhasználásával 



 42

8. táblázat A 2007-ben végzett kísérletsorozat kezeléskombinációi 
 

fermentorok 
száma 

sertés hígtrágya baktérium 
gomba 

komposzt 
(eltérı tömeg %) 

cukorcirok 
présmaradvány 
(eltérı tömeg %) 

siló 
kukorica 

(eltérı tömeg %) 
D/I. (kontroll) + + + – – 

D/II. + + + + Berény – 
D/III. + + + + Berény – 
D/IV. + – + – + 
D/V. + – + – + 

 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége 50 dm3. 
Forrás: Kalmár – Kalmárné, 2007.; Kalmár – Kalmárné – Szabó – Nagy, 2007.; Kalmár – Kalmárné – 
Szabó, 2007; Nagy, 2008. b. felhasználásával 

 
 
9. táblázat A 2008-ban végzett kísérletsorozat kezeléskombinációi 
 

fermentorok 
száma 

sertés 
hígtrágya baktérium gyümölcs- 

törköly 
szılı- 
törköly 

kukorica- 
törköly 

E/I. (kontroll) + – – – – 

E/II. + – + – – 

E/III. + + + – – 

E/IV. + – – + – 

E/V. + + – + – 

E/VI. + – – – + 

E/VII. + + – – + 
 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége 50 dm3. 
Forrás: Meggyes – Nagy, 2010. felhasználásával 

 
 
10. táblázat A 2009/2010-ben végzett kísérletsorozat kezeléskombinációi 
 

fermentorok 
száma 

sertés 
hígtrágya 

gyümölcs- 
törköly 

(eltérı arányban) 
F/I. + + 

F/II. + + 

F/III. + + 

F/IV. + + 

F/V. (kontroll) + – 
 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége 40 dm3. 
Forrás: Meggyes – Nagy, 2010., Nagy – Szabó, 2010. a. b. felhasználásával 

 
Biogázüzemekben a biogázhozam (metánhozam) fokozására alkalmazott különféle 
adalékanyagok biztosítják a fermentáció folyamatos szerves anyag szükségletét. A 
cukorcirokból történı etanol elıállítási technológia során cukorcirok présmaradvány, illetve 
szeszfızési hulladék is keletkezik. A cukorcirok préselése utáni szármaradék (a bagasz) fıleg 
lignocellulózból épül fel. A cellulóz – mint vázanyag – a növények felépítésében fontos 
szerepet játszik, a legfontosabb és legnagyobb mennyiségő természetes polimer, amely 
minden növényben megtalálható. A légkör megkötött szén-dioxidjának csaknem a fele 
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cellulózzá alakul. A cellulóz tulajdonképpen cukoregységekbıl felépülı hosszú lánc, a cukor 
viszont a metánbaktériumok számára kitőnı szénforrás. A keményítı óriásmolekulái is – a 
cellulózhoz hasonlóan – cukor építıegységekbıl állnak. A kukorica szintén cellulózban 
gazdag növény, illetve keményítı tartalma is elınyös, hiszen a keményítı óriásmolekulái 
cukoregységekbıl állnak. 
Az alkohol elıállítás hulladékaként visszamaradó gyümölcs-, szılı-, kukoricatörköly 
tömörödésre hajlamos anyag, ezért önmagában nem komposztálható (a tömörödés 
következtében anaerob környezet alakul ki), viszont a biogáz elıállítás adalékanyagaként való 
hasznosítása elınyös. Térfogattömege 450-500 kg/m3, amellyel biztosítható a megfelelı 
mennyiségő szárazanyag tartalom. A 22. ábrán cukorcirok présmaradvány, a 23. ábrán pedig 
a szeszfeldolgozás hulladéka látható. [NAGY – MEGGYES, 2008. c.]; [NAGY – SZABÓ, 2008.] 
 

     
      
 22. ábra Cukorcirok présmaradvány 23. ábra Szeszfeldolgozás hulladéka 
 
A gombatermesztés mellékterméke – a letermést követıen – viszonylag nagy cellulóztartalmú 
komposzt. [GYÖRGY, 2005.] eredményei alapján megállapítható, hogy a nedves 
biogázelıállítási technológiák alkalmazása esetén alkalmas lehet a fajlagos biogázhozam 
fokozására. Tulajdonképpen a letermett gombakomposzt hasznosítási lehetıségeit vizsgálta. 
 
Segédanyagokként különbözı mikrobiológiai oltóanyagok (cellulózbontó, biogáz képzıdést 
segítı, N megkötı) kerülhetnek felhasználásra. 
 
Az elıbbiekben felsorolt melléktermékek az EU-ban elfogadott gyakorlat szerint is a 
biogázüzemekben hasznosítható adalékanyagok lehetnek, ugyanis a szerves hulladékok 
újrahasznosítása a leghatékonyabb környezetvédelmi beruházás. A fejlesztés orientált 
környezetvédelmi kutatások keretében biogáz elıállítási kísérletek végzése indokolt ezen 
kierjesztési maradékok hígtrágyához való adalékolásával. Az erjesztési maradékok kiválóan 
hasznosíthatók a biogáz üzemekben szervesanyag adalékként. Az újszerő hasznosítási 
technológiák ugyanis gyakorlati megoldási variánsokat kínálnak a biogáz üzemek alap- és 
adalékanyag ellátása területén. Az alkalmazott megoldások más biomassza alap- és 
adalékanyagok energetikai célú hasznosítására is kiterjeszthetık. [NAGY – MEGGYES, 2008.c.] 
 
Csak az utóbbi években kapott kellı figyelmet a melléktermék és hulladék hasznosításának 
lehetısége. A biogáz elıállításához szükséges beruházási költségek, illetve a megtérülési 
idıszak értékelésénél a biotrágya értékesítésébıl számítható bevételt és a környezetvédelmi 
elınyöket egyaránt figyelembe kell venni. [NAGY – SZABÓ, 2010.] 
 
Az 5-10. táblázat kezeléskombinációi a metanogének szaporodása érdekében végeztük, 
ugyanis a metanogének a rendszer legkényesebb és leglassabban szaporodó komponensei, az 
egész reakciósor sebességét meghatározó elemek. Ha számukra kedvezı körülményeket 
tudunk biztosítani, azt megnövekedett biogáz termelés formájában hálálják meg. A lebomlási 
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folyamatban azonban más mikroorganizmusok vesznek részt, mint az adalékolatlan 
lebomlásnál, ezért a lebomlást intenzifikáló baktériumtenyészet analizálása és elszaporítása a 
biogázüzemek gazdaságos üzemeltetése szempontjából mindenképp kívánatos. [ROSS – 

DRAKE – WALSH, 1996.] 
 
Összességében elmondható, hogy az optimális üzemi technológiai paraméterek és receptúrák 
meghatározása érdekében támaszkodnunk kell a gyakorlati és fejlesztési eredményekre, 
ugyanakkor a biogáz keletkezést befolyásoló számos tényezı, illetve a bemenı anyagok 
jellemzıinek változékonysága a labor és félüzemi kísérletek szükségességét is indokolják. 
 
 
2.4. A BIOGÁZ ELİÁLLÍTÁSI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI 
 
A Szolnoki Fıiskolán (és annak jogelıd intézményeiben) végzett biogáz elıállító technológiai 
kísérletek során számos hazai projekt keretében lehetıség nyílt a különbözı növényi és állati 
eredető, valamint az élelmiszer elıállítási melléktermékek, hulladékok hasznosíthatósági 
vizsgálatára a biogázüzemek lehetséges alap- és adalékanyagainak meghatározása céljából. A 
2.3.2. fejezetben ismertetett receptúrák alkalmazásával az egyes fermentorokban a sertés 
hígtrágyához adagolt növényi eredető adalékok hatására fajlagosan több, energetikai 
hasznosításra többé-kevésbé alkalmas biogáz nyerhetı a csupán sertés hígtrágyát tartalmazó 
fermentor termeléséhez viszonyítva. Jelen fejezet alfejezeteiben meghatároztam a 
bioetanol/alkohol elıállítás melléktermékeinek és/vagy hulladékainak, illetve egyéb növényi 
eredető melléktermékeknek és hulladékoknak a továbbhasznosítási lehetıségeit a biogáz 
elıállításban, illetve elemeztem mely tényezık és hogyan befolyásolják a hasznosíthatóságot. 
 
 
2.4.1. A KELETKEZETT BIOGÁZOK MENNYISÉGE 
 
Az egységnyi mennyiségő szerves anyagból kinyerhetı biogáz, illetve metán mennyisége a 
lebontandó szerves anyag féleség minıségi jellemzıin túlmenıen erısen függ a lebomlás 
technológiai paramétereitıl is. Biogázüzemek létesítése elıtt szerves anyag lebomlási 
folyamatot ellenırzı laboratóriumi kísérleteket, majd ezt követıen növelt léptékő, folyamatos 
üzemmódot megvalósító, üzemi körülményeket reprezentáló kísérleteket kell végezni. A 
kísérleti fermentor rendszert magában foglaló laboratóriummal a hazai biogázüzemek 
létesítését megalapozó, megvalósítás kockázatát csökkentı elıkészítı munkához tudunk 
hozzájárulni. [SZABÓ – NAGY, 2008. a.] A technológiában rejlı lehetıségek kihasználása 
mellett a biomasszában rejlı gáztermelési potenciál maximális kihasználása is kívánatos. Ez 
az egyik oka a 2.3.2. fejezetben ismertetett receptúrák kidolgozásának, melyeknek biogáz 
mennyiségre, illetve metántartalomra gyakorolt eredményeit jelen fejezetben ismertetem. A 
lebontásban résztvevı mikroorganizmusoknak – megfelelı anyagcsere tevékenységük 
kialakításához – megtelepedési felületre van szükségük, melyet a szárazanyag tartalom 
optimalizálásával biztosíthatunk. Amennyiben elegendı felület áll rendelkezésre a 
baktériumok életfeltételeinek megteremtéséhez, akkor az kedvezıbb fajlagos biogáz 
mennyiség formájában realizálódik. A 2004-ben végzett kísérletsorozat vizsgálati eredményei 
alapján készült 24. ábrát elemezve megállapítható, hogy baktériumkezelés, illetve 
szalmaadalékolás nélkül a gázfejlıdés alig indult meg, illetve a keletkezett mennyiség a 
gázfejlıdés megindulása után is alatta maradt a kezelt, illetve adalékolt sertés hígtrágya 
gáztermelési kapacitásának. Az ábra a homogenizálási idıszakot követı (8. naptól) 
eredményeket mutatja. A szalmaadalékolás csak idıszakosan, a 38., 39., 47., 49. és 50. napon, 
míg baktériumkezelés csupán a 37. napon történt. A kezelések hatására tehát a gáztermelés 
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intenzitása megnövekedett, amely a kísérlet végéig fennmaradt. Az egyidejő szalma 
adalékolást és baktérium kezelést követıen legegyenletesebb a gáztermelés. A kezelések 
hatására a biogázok 56-59%-os átlagos metántartalma lehetıvé teszi ugyan az energetikai 
hasznosítást, azonban motoros hasznosításnál mindenképp kívánatos az állandó 60% fölötti 
metántartalom produkálása a hatékony rendszermőködés megvalósítása érdekében. 
 

 

24. ábra Kísérleti fermentorok gáztermelése [NAGY, 2005. b.] 
 
A 2005-ben végzett kísérletsorozat vizsgálati részeredményeit szemléltetı 25. ábra arról 
tanúskodik, hogy a biogázfejlıdés mindegyik kísérleti fermentorban azonos intenzitással 
indult meg, de az egyes fermentorok gáztermelése között – a kezeléseket követıen – jelentıs 
különbség volt. A kezeléseket az egyes kísérletek esetében a IV. mellékletben részletesen 
ismertetem. Az alkalmazott baktériumkezelés a kiegyenlített biogázhozamok biztosításáért és 
a gáztermelés beindulásáért felelıs. A kezeléseknek alávetett kísérleti fermentorokban 
tulajdonképpen a beavatkozást követı naptól kezdıdıen jelentısen megnövekedett a 
gáztermelés, a keletkezett biogázok átlagos metántartalma 55-61%, amely szintén arra enged 
következtetni, hogy a gázmotoros energetikai hasznosítás mellett nagyobb hangsúlyt kap a 
környezetvédelem a hulladékok ártalmatlanítása révén. 
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25. ábra Kísérleti fermentorok gáztermelése [NAGY, 2005. b.] 
 
A zöld állapotú cukorcirok félék, illetve a cukorcirok présmaradvány sertés hígtrágyához való 
adalékolása a biogázhozam fokozása mellett az egyenletes metántartalom kialakulását segíti 
elı. Ezt hivatott bemutatni a 26. ábra vonaldiagramja, amelyet a 2006-ban végzett 
kísérletsorozat eredményei alapján készítettem. A „Berény” fajtájú cukorcirok présmaradvány 
sertés hígtrágyához történı adalékolása hatására a keletkezett biogázok átlagos metántartalma 
ugyan 60% alatti, azonban a kísérletek összehasonlító idıszakában egyenletesnek mondható, 
viszonylag szők határok közé szorítható (56-60%). Az egyenletes metántartalom egyenletes 
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biogázhozammal párosulva teljesíti a gázmotorok mőködése szempontjából fontos elvárást: a 
metánkihozatal állandóságának követelményét is. 
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26. ábra Metántartalom alakulása a kísérlet összehasonlító idıszakában 

[KALMÁR – KALMÁRNÉ – SZABÓ – NAGY, 2007.] 
 
A 27. ábra a 2006-ban és 2008-ban végzett kísérletsorozatok fermentorainak fajlagos 
metántermelését mutatja. A biogázmennyiség és az átlagos metántartalom alakulását tekintve 
megállapítható, hogy az adalékolt alapanyagok esetében mindkét paraméter kedvezıbb 
értékeket mutatott a kontroll fermentorok tartalmához viszonyítva. A kísérleti eredmények 
bizonyítják továbbá, hogy a legnagyobb fajlagos metánhozam (1,2 dm3/1 dm3 
fermentortérfogat) a baktériumkezelt gyümölcs lepárlási maradék adalékolásával érhetı el, a 
szılı lepárlási maradékkal és a cukorcirok bagasszal adalékolt fermentorok fajlagos 
metántermelése néhány százalékkal alacsonyabb volt, de még így is közel kétszerese volt a 
kontroll fermentorénak (0,6 dm3/1 dm3 fermentortérfogat). [NAGY – SZABÓ, 2009.] 
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gyümölcstörköly; SZT – szılıtörköly; SZTB – szılıtörköly baktériumkezeléssel; SSZF – silózott szudáni fő 
 

27. ábra Az alkalmazott adalékanyagok hatása a fajlagos metántermelésre 
[NAGY – SZABÓ, 2009.] 
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A 11. táblázatban összefoglaltam az egyes kísérletsorozatok részletes vizsgálati eredményeit: 
az egyes fermentorok összehasonlító idıszakra (a homogenizálódás és stabilizálódás utáni 
szakasz) vonatkozó biogáztermelését, a biogázok átlagos metántartalmát, valamint az átlagos 
metánkihozatalt. 
 

11. táblázat Biogáztermelés az összehasonlító idıszakban 
 

kísérletsorozat/ 
fermentor 

biogáztermelés 
[dm3/kg szszá] 

átlagos 
metántartalom 

[%] 

min. 
metántartalom 

[%] 

max. 
metántartalom 

[%] 

átlagos 
metánkihozatal 
[dm3/kg szszá] 

A/I. 209 ~ 51 44,0 53,0 106,6 
A/II. 341 ~ 56 44,0 57,0 191,0 
A/III. 401 ~ 57 51,3 63,8 228,6 
A/IV. 439 ~ 59 52,5 64,2 259,0 
B/I. 210 ~ 51 43,0 53,0 107,1 
B/II. 330 ~ 55 45,0 58,0 181,5 
B/III. 406 ~ 58 45,0 63,0 235,5 
B/IV. 447 ~ 61 48,0 65,0 272,7 
C/I. 206 ~ 57 48,0 52,2 117,4 
C/II. 408 ~ 51 49,5 53,0 208,1 
C/III. 303 ~ 57 56,0 61,0 172,7 
C/IV. 348 ~ 55 53,0 58,2 191,4 
C/V. 417 ~ 58 52,0 59,0 241,9 
D/I. 246 ~ 60 49,0 65,0 147,6 
D/II. 410 ~ 56 51,3 60,2 229,6 
D/III. 412 ~ 57 50,2 60,2 234,8 
D/IV. 423 ~ 58 51,0 59,8 245,3 
D/V. 426 ~ 58 51,4 59,4 247,1 
E/I. 263 ~ 59 54,1 62,7 155,2 
E/II. 351 ~ 62 56,9 66,9 217,6 
E/III. 521 ~ 62 60,3 64,5 323,0 
E/IV. 416 ~ 58 56,9 61,2 241,3 
E/V. 407 ~ 61 56,7 62,9 248,3 
E/VI. 554 ~ 55 52,3 58,8 304,7 
E/VII. 589 ~ 54 52,2 59,5 318,1 

F/I. 512 ~ 69 62,5 74,9 353,3 
F/II. 453 ~ 72 66,8 77,1 326,4 
F/III. 0 - - - 0 
F/IV. 590 ~ 56 51,3 65,2 330,6 
F/V. 272 ~ 55 48,2 59,3 149,6 
Megjegyzés: szszá – szerves szárazanyag 
Forrás: Nagy – Szabó, 2009.; Meggyes – Nagy, 2009. a. b.; Nagy – Meggyes, 2010. felhasználásával 

 
A táblázatban közölt adatok alapján, illetve a táblázat adatainak felhasználásával készített 
oszlopdiagramok segítségével egyértelmően kiválaszthatók azok a receptúrák, amelyek 
eredményeképpen az energetikai hasznosítás kerül elıtérbe. 
 
A 28. ábrát a 2007-ben végzett kísérletsorozat adatait felhasználásával készítettem, az 
oszlopdiagramok az egyes receptúrák eredményeképpen elıállítható biogázok átlagos 
metánkihozatali értékeit szemléltetik. A gombakomposzt és cukorcirok adalékolt fermentorok 



 48

közel azonos metánkihozatalt eredményeztek 56-60% átlagos metántartalom mellett. Ezen 
receptúrák esetében nem a metánkihozatal maximalizálása említhetı elınyként, sokkal inkább 
a környezetvédelmi célok kerülnek elıtérbe a növénytermesztés és az alkohol elıállítás 
hulladékainak hasznosítása révén. Ugyanis helytelen az a megközelítés, amely kizárólag 
maximális biogáz (metán) termelésre törekszik, hiszen a biogáz elıállítás nem csupán 
gazdasági és energetikai kérdés, hanem a szerves hulladékok és melléktermékek hasznosítása 
révén a környezeti problémák csökkentésének eszköze is. 
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28. ábra Kísérleti fermentorok átlagos metánkihozatala a 2007-ben végzett kísérletsorozatban 
 
Az E/III., az F/I. és az F/II. fermentorokban megvalósított receptúrák eredményeképpen 62-
72% átlagos metántartalommal rendelkezı biogázok állíthatók elı 453-521 dm3/1 kg szszá 
biogázhozam mellett. Tehát a gyümölcstörköllyel adalékolt receptúrák esetében a magas 
átlagos biogázkihozatal 60% fölötti egyenletes metántartalommal párosul, megteremtve ezzel 
a hatékony gázmotoros energia elıállítás lehetıségét. Továbbá többlet hozadékként 
jelentkezik a biogáz elıállítás során felhasznált hulladékok és melléktermékek 
ártalmatlanítása. 
 
A 29. ábra a 2008-ban végzett kísérletsorozat eredményeire támaszkodva szemlélteti, hogy a 
gyümölcstörköllyel adalékolt és egyidejőleg baktériumkezelt E/III. fermentor által termelt 
biogáz kielégíti a gázmotoros felhasználás követelményeit. A receptúra ugyanis 323 dm3/1 kg 
szszá metánkihozatalt 62% átlagos metántartalom mellett produkál. A 30. ábra a 2009/2010-
ben végzett kísérletsorozat eredményeit mutatja. Az F/I., illetıleg az F/II. fermentorokban 
olyan receptúrát sikerült megvalósítani, amely által az energetikai és a környezetvédelmi 
célok komplexen optimalizálhatók, hiszen napjainkban már sem a mezıgazdaság, sem az 
energetika nem függetleníthetı a környezeti problémáktól. 
 
Kísérletileg igazoltam tehát, hogy az intenzív hozamfokozás nem ment a minıség 
(metántartalom) rovására, ugyanis a kidolgozott receptúrákkal a keletkezı biogázok 
metántartalma szőkebb határok közé szorítható, melyek további kísérletekkel finomíthatók. A 
kísérletek összehasonlító idıszakát tekintve az 50%-ban gyümölcscefrét tartalmazó fermentor 
által termelt 512 dm3/1 kg szszá biogáz metántartalma minden esetben 62,5% felett volt, nem 
egyszer elérte a ~74,9%-ot is. A 25%-ban gyümölcscefrét tartalmazó fermentor által termelt 
biogáz hozama ugyan ~12%-kal kevesebb volt (453 dm3/1 kg szszá), viszont metántartalma 
esetenként elérte a ~77%-ot is. 
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29. ábra Kísérleti fermentorok átlagos metánkihozatala a 2008-ban végzett kísérletsorozatban 
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30. ábra Kísérleti fermentorok átlagos metánkihozatala a 2009/2010-ben végzett 
kísérletsorozatban 

 
Vizsgálataim egyértelmően azt igazolták, hogy a fermentációban résztvevı alapanyag 
összetételére nagy gondot kell fordítani, hiszen jobb C/N arány és nagyobb szárazanyag 
tartalom esetén jelentısen több biogáz termelhetı fajlagosan. A kísérletekhez felhasznált 
sertés hígtrágya C/N aránya 5-10:1, de különbözı magas C/N arányú hulladékká vált növényi 
szövet hozzáadásával optimalizálható, ugyanis a növényi eredető adalékanyagok magas 
széntartalma biztosítja a fermentálandó biomassza megfelelı C/N arányát. A C/N arány 
megfelelı tartománya 20-30:1. A túl magas C/N arány is kerülendı, mert az viszont arra utal, 
hogy a nehezen lebomló anyagok részaránya magas. [NAGY – MEGGYES, 2008. c.]; [NAGY – 

SZABÓ, 2008.] Méréseim igazolták továbbá, hogy az a sertés hígtrágya és a különféle növényi 
eredető adalékanyagok keverékeibıl viszonylag homogén biomassza állítható elı. Az 
adalékanyag keverékek összetétel-változásának hatására a napi átlagos gáztermelés jelentıs 
eltérést mutatott mindegyik kísérlet esetében. Ennek oka a különbözı adalékanyagok más-más 
C/N arányában és bonthatóságában keresendı. A C/N arány cukorcirok és silókukorica 
esetében is optimálisnak tekinthetı, ugyanis cukorcirok présmaradvány esetében a préselés 
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hatására, silókukorica esetében viszont az erjesztés hatására a cukortartalom minimálisra 
csökken. A bioetanol (alkohol) elıállítási technológia során keletkezı erjesztési maradékok 
tehát a biogáz elıállítás adalékanyagai lehetnek, ugyanis a cukorcirok felaprítása után 
préseléssel nyert lé cukorfoka 13-16%, amely azt jelenti, hogy a préselési maradék C/N 
aránya a biogáz elıállítás szempontjából optimális tartomány felé tolódik. Az alkohol 
elıállítás lepárlási maradékainak kedvezı beltartalmi tulajdonságai és biolebonthatóságuk 
révén kitőnı táplálékok a metanogén baktériumok számára. 
 
Biogáz elıállítási kísérleteink adalékanyagai lehetnek tehát a gyümölcs-, szılı-, és 
kukoricatörköly, mint az alkohol elıállítás hulladékai. A törkölyök beltartalmi értékeit 
[SZAKÁL – TÚRÓCZI, 2008.] vizsgálták, megállapították, hogy jellemzıik lehetıvé teszik 
biogáz elıállítási kísérletekhez történı felhasználásukat. [NAGY – MEGGYES, 2010.] 
 
A bonthatóság tekintetében az „elıemésztés”, elıkezelés mellett a méretnek is kiemelt 
szerepe van. A méret jelentısége a megfelelı szilárdanyag biztosításában rejlik. A 
baktériumok annál könnyebben jutnak tápanyaghoz minél nagyobb az anyagok fajlagos 
felülete, amely megfelelı elıkezeléssel – szılı- és gyümölcstörköly esetében 
homogenizálással – biztosítható. Az elıkezelés szükségességét magyarázza, hogy a 
homogenizált törköly adalékanyag esetében 20-25%-kal magasabb volt a termelıdött biogáz 
mennyisége, mint az elıkezelés nélkül hasznosított anyag esetében. [NAGY – MEGGYES, 
2008.c.]; [NAGY – SZABÓ, 2008.] A cukorcirok présmaradvány mérete ~1 cm, míg a 
silókukorica mérete ~2,5 cm volt a kísérletek során alkalmazott adalékanyag keverékekben. 
[SZABÓ – NAGY, 2008.] A kémhatásra vonatkozóan megállapítható, hogy a cefremoslék 
erısen savas kémhatású, emiatt biogáz elıállítási alapanyagként nem, de adalékanyagként – 
kb. 30-50%-os bekeverés mellett – kiválóan hasznosítható az anaerob környezet kialakulása 
után. A 12. táblázat a 2007-ben és a 2008-ban végzett kísérletsorozat receptúrái révén 
elıállítható biogázok átlagos fajlagos biogáz-, illetve metántermelését tartalmazza. 
 

12. táblázat A fermentorok átlagos gáztermelése a kísérletek összehasonlító idıszakában 
 

sertés hígtrágya alapú 
fermentorok adalékanyagai és 

kezeléskombinációi 

átlagos biogáztermelés 
[dm3 biogáz/ 

1 dm3 fermentortérfogat] 

átlagos 
metán-

tartalom 
[%] 

átlagos metántermelés 
[dm3 metán/ 

1 dm3 fermentortérfogat] 

- 1,36 58,8 0,79 gyümölcs-
törköly baktérium-

kezelt 1,93 61,4 1,19 

- 1,54 60,4 0,93 szılıtörköly 
(homogenizált) baktérium-

kezelt 
1,48 57,0 0,84 

cukorcirok 
(teljes zöld növény) 

1,3 51,5 0,67 

cukorcirok bagasz 1,2 55,4 0,66 
Forrás: Meggyes – Nagy, 2009. a. b. nyomán 

 
A 2008-ban végzett kísérletsorozat eredményei alapján egyértelmően megállapítható, hogy a 
szárazanyag tartalom kétszeres növekedése több mint kétszeres növekedést eredményezett a 
biogázfejlıdés, valamint a metántermelés vonatkozásában. Ez a tény egyrészt az alapanyag és 
adalékanyag szárazanyag tartalmának szinergikus hatásával, másrészt a szárazanyag tartalom 
növekedés hatására a mikrobiális metángáz elıállításban résztvevı mikroorganizmusok 
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kedvezıbb anyagcsere tevékenységével magyarázható. Összességében elmondható, hogy 
elıállítható olyan biogáz, amely megfelel a komplex energetikai és környezeti rendszer által 
támasztott követelményeknek. Az általam kidolgozott és vizsgált 24 receptúravariáns közül 5 
receptúra teljesítette a gázmotorok által megszabott elvárásokat. A sertés hígtrágya alapon 
cukorcirok présmaradvány adalékot tartalmazó C/V. fermentor által termelt biogáz átlagos 
metánkihozatala – 58% átlagos metántartalom mellett – 241,9 dm3/1 kg szszá, amely több 
mint kétszerese az adott kísérletsorozat kontroll fermentorának termeléséhez viszonyítva. A 
sertés hígtrágya alapon napi 200 g szárazanyagnak megfelelı gyümölcstörköly adalékot 
tartalmazó E/III. fermentor által termelt biogáz átlagos metánkihozatala (323 dm3/1 kg szszá), 
illetve a sertés hígtrágya alapon 200 g szárazanyagnak megfelelı kukoricatörköly adalékot 
tartalmazó E/VII. fermentor átlagos metánkihozatala (318,1 dm3/1 kg szszá) is hasonló 
tendenciát mutat az adott kísérletsorozat kontroll fermentorának termeléséhez viszonyítottan. 
A termelıdött biogázok metántartalma azonban eltérı: az E/III. fermentor esetében 62%, míg 
az E/VII. fermentor esetében csupán 54% metántartalom igazolódott. Az 50% sertés 
hígtrágyát és 50% gyümölcstörkölyt tartalmazó F/I. fermentor termelésének jellemzıi: 353,3 
dm3/1 kg szszá átlagos metánkihozatal (az adott kísérletsorozat kontroll fermentorának 
termeléséhez képest ez az érték 230%) és 69% átlagos metántartalom. A 75% sertés 
hígtrágyát és 25% gyümölcstörkölyt tartalmazó F/II. fermentor paraméterei pedig 326,4 dm3/1 
kg szszá (220%) és 72%. 
 
Az elvégzett biogáz elıállítási technológiai kísérletek alapján tett konkrét megállapításaim az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

- A kontroll fermentorok biogáz (illetıleg metán) termeléséhez viszonyítva a kezelések 
hatására viszonylag jelentıs eltérések tapasztalhatók a kezelt fermentorokat tekintve. 

- A savas kémhatású adalékanyagok (gyümölcscefre) csak korlátozott mennyiségben és 
feltételekkel alkalmazható biogáz rendszerekben. 

- Az 50%-nál nagyobb arányban gyümölcscefrét (savas kémhatású szerves hulladékot) 
tartalmazó biomassza (F/III.) esetében a biogáz rendszer elsavanyodik, metán 
elıállítására alkalmatlanná válik. 

- Az illékony szerves savakat tartalmazó adalékanyagok hozamfokozó adalékanyagok 
lehetnek, ugyanis az 50%-ban (F/I.), illetve a 25%-ban (F/II.) gyümölcscefrét 
tartalmazó biomassza mind a termelt biogáz mennyiségét tekintve, mind pedig a 
biogázok metántartalmát tekintve egy lehetséges biogáz elıállítási módot jelent. 

- Az alkalmazott receptúra variánsokkal kedvezı feltételek teremthetık egy lehetséges 
megújuló energiaforrás – biogáz – elıállításához, illetıleg a biogáz elıállításával 
egyidejőleg a hulladékártalmatlanítás is megvalósul. 

- Az egyes receptúrák eredményeként fokozható a metánkihozatal, azonban gázmotoros 
felhasználást feltételezve a cukorcirok présmaradvány (C/V.), a gyümölcstörköly 
(E/III., F/I., F/II.), illetve a kukoricatörköly (E/VII.) adalékolást egyidejő 
baktériumkezeléssel alkalmazó receptúra hatására keletkezı biogázok mennyiségi és 
minıségi szempontból is kielégítik a szakirodalmakban megfogalmazott motorikus 
követelményeket. 

- A kukoricatörköly, illetve a gyümölcstörköly adalékanyag hatására megnövekedett 
metánhozam stabil gázösszetétellel párosul. 

- Az adott receptúrák metánkihozatala tehát kielégíti az energetikai hasznosítás 
feltételeit, ugyanis a hıerıgépek a minél egyenletesebb metánhozam biztosítása 
mellett mőködnek az elvárásoknak megfelelıen. 

- A gyümölcscefrét tartalmazó fermentorok (E/III., F/I., F/II.) receptúrái és a 
kukorciatörkölyt tartalmazó receptúra (E/VII.) esetén a biogázhozam is és annak 
metántartalma is kielégítı. 
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2.4.2. A KELETKEZETT BIOGÁZOK MINİSÉGE 
 
Az alapanyagok minısége, összetétele változó, hiszen a sertés hígtrágya, illetve a 
szeszmoslék alapvetıen inhomogén „rendszer”, az elvégzett kísérletek azonban igazolják, 
hogy az alkalmazott alapanyagok és a különbözı növényi eredető adalékanyagok 
keverékeibıl viszonylag homogén biomassza állítható elı. A biogáz kémiai összetétele függ a 
nyersanyagtól, illetve az elıállítási folyamattól. A fajlagos metánhozamot befolyásoló 
tényezık az alábbiak: 

- technológiai hımérséklet, 
- elméleti benntartózkodási (lebomlási) idı, 
- mikrobiológiai kezelés, 
- rátöltések és leürítések gyakorisága, 
- keverési ciklusok (gyakoriság, idıtartam), 
- lebomló közeg fizikai és kémiai tulajdonságai, 
- alkalmazott lebontási technológia. 

 
A biogázok felhasználása környezetvédelmi elınyök mellett az energiahordozók ésszerőbb 
kihasználását is jelenti. A keletkezett biogázok összetételének vizsgálata, pontosabb 
megismerése után kerülhet csak sor a hasznosíthatóságra. Ezért a biogázokban elıforduló 
összetevık (pl.: CH4, CO2, H2, O2, N2, CO, H2S, NH3 stb.) mennyiségét, illetve elıfordulási 
arányát feltétlenül szükséges megismernünk. A kezeletlen biogázok nemkívánatos 
komponensei a gázmotor élettartamát jelentısen befolyásolhatják. A magas CO2 tartalom 
csökkenti a káros kopogás veszélyét, alacsonyabb égési hımérsékletet és elhúzódó égést 
eredményez, ami csökkenı motorhatásfokot és megnövekedett károsanyag kibocsátást von 
maga után. 
 
Az elemzendı gázminták megfelelı elıkészítése, a mérési folyamat szakszerősége lényeges 
elıfeltétele a biztonságos gázelemzésnek és ennek alapján a megbízható kiértékelésnek. 
[BARÓTFI, 2000.] A megfelelı gázminıség tartomány folyamatos és megbízható gázösszetétel 
méréssel biztosítható. 
 
A biogáz elıállítási kísérletek során képzıdött biogázokból Letronik 8 típusú levegı 
mintavevı készülékkel (elnyeletı mintavevı) vett mintákból a 13. táblázatban felsorolt 
néhány összetevıt meghatározása volt indokolt. 
 

13. táblázat A vizsgált összetevık átlagos koncentrációi 
 

Átlagos koncentrációk az 
összehasonlítási idıszakban Összetevık Alkalmazott mérımőszer/készülék 

minta 1 minta 5 minta 7 

CH4 [%] 
GA45 

Infra-red Gas Analyser 
57,6 56,6 55,4 

H2S [mg/m3] 37,7 37,8 38,7 

NH3 [µg/m3] 

Radelkis típusú szulfid szelektív elektród 
Pharmacia LKB Ultrospec típusú UV-

VIS spektrofotométer 8,3 7,9 8,8 

 minta 1: sertés hígtrágya+baktérium+cukorcirok présmaradvány 
 minta 5: sertés hígtrágya (kontroll) 
 minta 7: sertés hígtrágya+cukorcirok présmaradvány 

Forrás: Nagy – Meggyes, 2008. b. nyomán 
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A kénhidrogén 57 mg/m3 érték alatt tartása két szempontból is kiemelkedıen fontos: a kén 
égése során SOx-ok képzıdnek, melyek a környezetet terhelik, illetve a kénhidrogén korrozív 
hatást fejt ki a tüzelıberendezés biogázzal érintkezı részeire. 
 
A biogázban 2,81 mg/m3 alatti ammónia tartalom megengedett, minthogy az ammónia a 
környezetre káros anyag. Az állati eredető, fehérje tartalmú anyagok lebomlása során 
felszabaduló ammónia mérgezi a biogázt termelı metanogéneket, vagyis rontja a 
biogáztermelés hatásfokát. 
 
A növényi eredető adalékanyagokkal elıállított biogázok kevesebb ammóniát és kénhidrogént 
tartalmaznak, mint az állati eredető adalékanyagokkal (fehérjék) elıállított biogázok, így a 
gáztisztítás jóval kisebb problémát okoz. Megállapítottam, hogy a kénhidrogén mennyisége 
tehát az alkalmazott adalékanyagok, illetve oxigénbekeverés hatására a gázmotorok 
üzemeltetése szempontjából kritikus érték alatt marad. A biogázokban levı ammónia 
mennyisége csekély, melynek jelentıs része (~95%-a) a gázmotorokban elég. 
 
A kinyerhetı biogáz metántartalmának 1%-os növekedése 1,5-2%-os energiaérték növekedést 
eredményez a biogázban (14. táblázat). 
 

14. táblázat 1 m3 biogáz energiaértéke 
 

Metántartalom 
[%] 

energiaérték 0 ºC-on 
[MJ/m3] 

energiaérték 20 ºC-on 
[MJ/m3] 

50 17,895 16,585 
51 18,251 16,911 
52 18,611 17,246 
53 18,967 17,577 
54 19,327 17,908 
55 19,683 18,238 
56 20,043 18,573 
57 20,398 18,904 
58 20,758 19,239 
59 21,114 19,565 
60 21,474 19,900 
61 21,830 20,231 
62 22,190 20,562 
63 22,546 20,892 
64 22,906 21,227 
65 23,262 21,558 
66 23,622 21,893 
67 23,977 22,219 
68 24,337 22,554 
69 24,697 22,889 
70 25,053 23,216 
71 25,409 23,546 
72 25,769 23,881 
73 26,125 24,212 

földgáz 35,581 33,917 
 

Forrás: Nikolic, 2006.; Meggyes – Nagy, 2009. b. nyomán 
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A szerves hulladékok újrahasznosítása a leghatékonyabb környezetvédelmi beruházás. 
Potenciális veszélyforrást jelent a koncentráltan és nagy mennyiségben keletkezı biológiailag 
aktív hígtrágya, illetve a szeszfeldolgozás hulladéka, a szeszmoslék, amelyek az EU-ban 
elfogadott gyakorlat szerint is a biogázüzemekben hasznosítható alapanyagok lehetnek. 
Biogázüzemekben gyakran alkalmazunk a biogázhozam fokozására, illetve a minıség 
javítására különféle melléktermékeket és hulladékokat, illetve direkt energetikai hasznosítási 
céllal termesztett növényi biomasszát is. [NAGY – MEGGYES, 2008.] 
 
Megállapítható továbbá, hogy a kukorica törköly, illetve a gyümölcs törköly adalékanyag 
hatására megnövekedett metánhozam stabil gázösszetétellel párosul. A gázminıségi 
jellemzık értékeinek adott tartományban tartása kiemelt jelentıségő, hiszen a minıség széles 
sávban történı változását a felhasználói oldal nem képes tolerálni. 
 
A számunkra hasznosítható energiamennyiség alapvetıen két tényezıtıl függ, egyrészt az 
egységnyi biomassza mennyiségbıl kinyerhetı, hasznosítható energiahordozó féleség 
mennyiségétıl, másrészt az energiaátalakító berendezés összenergetikai hatásfokától. [NAGY, 
2007.]; [NAGY – SZABÓ, 2007.] 
 
A gázmotoros kísérletekhez, a sertés hígtrágya alapú és potenciálisan rendelkezésre álló 
adalékanyagokkal elıállított biogázok közül, kiválasztottam a motorok mőködése 
szempontjából optimálisnak tőnı biogázokat. A kiválasztás szempontja motoros szemszögbıl 
a viszonylag magas energiatartalom, a maximális kihozott mennyiség, a minél egyenletesebb 
hozam és minıség. Az ideális biogáz metántartalma 100 % lenne, azonban az elıállítás során 
az ökológiai és ökonómiai megvalósíthatósági kritériumokat együttesen célszerő kielégíteni. 
Másrészrıl az ideális metántartalom megközelítése gazdasági szempontból indokolatlan. 
 
Gázmotoros hasznosítás szempontjából ígéretesnek bizonyuló biogázhoz rendelhetı receptúra 
variánsok: 

- az 50%-ban gyümölcstörkölyt tartalmazó fermentorban megvalósított receptúra (512 
dm3/kg szszá biogázhozam 69% átlagos metántartalom mellett) 

- a 25%-ban gyümölcstörkölyt tartalmazó fermentorban megvalósított receptúra (453 
dm3/kg szszá biogázhozam 72% átlagos metántartalom mellett) 

- a napi 100 g szárazanyagnak megfelelı sertés hígtrágyát és 100 g szárazanyagnak 
megfelelı szılıtörkölyt tartalmazó fermentorban megvalósított receptúra, valamint a 
napi 100 g szárazanyagnak megfelelı sertés hígtrágyát és 100 g szárazanyagnak 
megfelelı szılıtörkölyt tartalmazó egyidejőleg baktériumkezelt fermentorban 
megvalósított receptúra (56% fölötti stabil metántartalom) 

- a napi 100 g szárazanyagnak megfelelı sertés hígtrágyát és 100 g szárazanyagnak 
megfelelı kukoricatörkölyt tartalmazó egyidejőleg baktériumkezelt fermentorban 
megvalósított receptúra (589 dm3/kg szszá biogázhozam, 54% átlagos metántartalom) 

- napi 30 g szárazanyagnak megfelelı „Sucrosorgho” cukorcirok adalékot tartalmazó 
fermentor (56-61% közötti kiegyenlített metántartalom) 

- napi 30 g szárazanyagnak megfelelı „Róna” cukorcirok présmaradvány adalékot 
tartalmazó fermentorban megvalósított receptúra (417 dm3/kg szszá biogázhozam 58% 
átlagos metántartalom mellett) 

 
Megállapítható továbbá, hogy a gyümölcstörköly, a kurkoricatörköly, illetve a cukorcirok 
présmaradvány komplex energetikai hasznosítása révén kevesebb szennyezı anyag kerül a 
környezetünkbe. 
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 „Egy gramm alkalmazás 
 felér egy tonna elvonatkoztatással.” 
 (Booker) 
 
3. BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ KUTATÁSAIM MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI 
 
A hıerıgépek üzemvitelében, valamint üzemfenntartásában a gépek, berendezések 
konstrukciós kialakításán túl kiemelt szerepe van a felhasznált tüzelıanyagok összetételének 
és minıségének is. A tüzelıberendezések mőködtetéséhez alkalmazott tüzelıanyagok 
kiválasztásakor minden esetben figyelembe kell vennünk, hogy az interdiszciplináris jelleggel 
bíró környezettudomány magában foglalja az energetika egyes fejezeteit is. A szakirodalmi 
források, a növelt léptékő fermentoros laboratóriumi kísérletek, valamint a biogázelemzés 
eredményei feltárják, hogy a különbözı alapanyagokból mennyi és milyen összetételő biogáz 
keletkezik. A biogáz tüzelıanyag a földgázhoz hasonlóan a legsokoldalúbb módon elégítheti 
ki az üzemeltetık és a felhasználók igényeit. A biogáz felhasználásának egyik leggyakoribb 
módja a belsıégéső motorban történı hasznosítás, ahol a biogáz elégetésével hı és elektromos 
áram képzıdik. [NAGY, 2007.] A belsıégéső motorban (biogázmotorban) történı hasznosítás 
során információkat győjthetünk arról, hogy a különbözı alapanyagokból származó biogázok 
milyen hatással vannak a gázmotorok üzemére, különös tekintettel az égésre, figyelembe véve 
az üzemviteli körülményeket és a biogáz összetételét. [NAGY – MEGGYES, 2008. c.] 
 
A biogázok összetételben, fajlagos energiatartalomban, szennyezıkben jelentısen eltérnek a 
földgáztól, ezért a gázmotorokban való alkalmazás befolyásolja a motor üzemét és a 
károsanyag kibocsátást. A biogáz 50-70% metántartalma mellett jelentıs a szén-dioxid 
tartalma. A metán (nagy energiatartalmú éghetı gáz) nagyobb arányú koncentrációjának 
biztosításával a gázmotor mőködése könnyebben stabilizálható, míg a jelentıs szén-dioxid 
tartalom kritikus lehet a biogáz-levegı keverék meggyújthatósága szempontjából. Tehát az 
üzemszerő folyamatos metántermelés lehetıvé teszi a gázmotor folyamatos üzemeltetését, 
azonban a biogázok gázmotorban történı hasznosítása esetén a gázmotorok paraméterei 
megváltoznak. Kutatómunkám célkitőzése annak feltérképezése, hogy a különbözı 
receptúrákkal elıállított biogázok milyen hatással vannak a gázmotorok üzemére. A 
kísérletekhez az adott receptúrákkal elıállított biogázok közül a motorok mőködtetése 
szempontjából – hozam és metántartalom alapján – optimálisnak tőnı biogázokat (C/IV., 
E/III., E/VII., F/I., F/II.) választottam ki. [MEGGYES – NAGY, 2009. a. b.] Mérési 
eredményeimet energianyerési és hulladékártalmatlanítási vonatkozásban elemeztem. 
 
 
3.1. GÁZMOTOROS MÉRİBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE 
 
A gázmotoros kísérletek helyszíne a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének Jendrassik György Hıtechnikai 
Laboratóriuma, ahol rendelkezésre áll a kísérleti gázmotoros eszközrendszer, melynek elemei: 
 – 24,6 kW teljesítményő, 4 hengeres Wiscon Total TM27 típusú gázmotor 
 – 26,4 kW teljesítményő, 4 pólusú Marelli CX IM B3 180M típusú aszinkron  
  generátor 
 – vezérlıszekrény (indítógomb, üzemmód kapcsoló, leállító stb.) 
 – indikálórendszer 
 – emissziómérı rendszer 
 – adatgyőjtı rendszer 
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A 31/a., 31/b. és 32. ábrán látható a kísérleti gázmotoros eszközrendszer elvi vázlata a 
hozzákapcsolt adatrögzítı, szabályozó és mérırendszerekkel, illetve a kísérleti gázmotor. A 
mérıberendezés egyes elemeinek részletes leírása az V. és VI. mellékletben található. 
 

 
 

31/a. ábra A kísérleti gázmotoros eszközrendszer elvi vázlata 
 

 

A kísérleti gázmotornak 
kétkörös hőtırendszere 
van. Minden hıcserélı 
(hőtıvíz, kenıolaj, füstgáz 
hıcserélı) elıtt és után 
hımérsékletmérı helyek 
találhatók, melyeket a 
31/b. ábra mutat. 

31/b. ábra Hımérsékletmérı helyek  

 

 
 

32. ábra A kísérleti gázmotor és kiegészítı egységei 
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A gázmotor indító motorral történı indítása esetén a vezérlıszekrényen található indító gomb 
megnyomásával az indító motor gyorsítja fel a gázmotort 760 1/perc fordulatig, ahol nyit a 
gázszelep, illetve bekapcsol a gyújtás. Ezt követıen a motor továbbgyorsul, majd eléri a 
szinkron fordulatszámnak megfelelı 1500 1/perc fordulatot. Ekkor bekapcsol a 
frekvenciaváltó és féküzemben a fékelektronika közbeiktatásával egy fékellenálláson 
keresztül szabályozza és állandó értéken tartja a fordulatszámot. Generátoros indítás esetén a 
frekvenciaváltó által meghajtott generátor – mint aszinkron motor – végzi a gázmotor 
indítását. Amikor a motor eléri a 760 1/perc fordulatszámot, a vezérlıszekrény elektronikus 
vezérlése engedélyezi a gázszelep nyitását és a gyújtást. Miután a gázmotor felgyorsul az 
1500 1/perc fordulatszámra, a generátor elkezd villamos energiát termelni, a frekvenciaváltó 
pedig a fékelektronika közbeiktatásával szabályozza és állandó értéken tartja a 
fordulatszámot. A vezérlıszekrény praktikus kialakítása lehetıvé teszi az üzem alatti 
felügyeletet. A kezelés és tájékozódás célját szolgáló elemek a vezérlıszekrény elılapján 
helyezkednek el, míg a mőködtetı elemek (védelmi biztosítók, generátorvédı fıkapcsoló stb.) 
a szekrényben kaptak helyet. 
 
A kísérleti gázmotor nem speciális gázmotor, hanem egy hagyományos földgázmotor, 
amelynek gázellátása földgázvezetéken keresztül biztosított. A földgáz metántartalmánál 
kevesebb metántartalommal rendelkezı gázok reprezentálása érdekében a belépı földgázhoz 
szén-dioxid keverhetı. A földgáz és a szén-dioxid egyenletes keveredését homogenizáló 
biztosítja, ilyen módon különbözı kísérleti gázkeverékek állíthatók elı. A homogenizált 
gázkeverékek összetétele (metántartalma) közvetlenül a homogenizáló turbina után 
elhelyezkedı mintavételi ponthoz csatlakoztatott gázösszetétel mérıvel (metánmérı) 
határozható meg. A megfelelı keverési arány nyomáscsökkentı és szabályozó szelep 
segítségével biztosítható. A gázmotorba bevezetett levegı-hajtóanyag keverék 
motorparaméterekre gyakorolt hatását a gázmotorhoz csatlakoztatott adatrögzítı rendszer 
folyamatosan mutatja, míg a károsanyag kibocsátást a kipufogórendszerhez detektált 
emissziómérı mőszer rögzíti. 
 
Különbözı szén-dioxid tartalmú gázkeverékekkel különbözı légviszony tényezı mellett, 
állandó szívótérnyomáson (0,8 bar), állandó sőrítési arány (1:11), adott elıgyújtás (40°) 
mellett és állandó fordulatszámon (1500 1/perc) végeztük a gázmotoros kísérleteket. A mérési 
eredményeket a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói elsısorban 
tüzeléstechnikai szempontból értékelték, míg jómagam a gázmotorban való alkalmazhatóság 
tekintetében elemeztem a közös eredményeket. 
 
 
3.2. ADOTT GÁZMOTOR MŐKÖDTETÉSE KÜLÖNBÖZİ ÖSSZETÉTELŐ BIOGÁZOKKAL 
 
A potenciálisan rendelkezésre álló alap- és adalékanyagokkal elıállított biogázok közül – 
hozam és metántartalom alapján – kiválaszthatók a motorok mőködése szempontjából is 
megfelelı összetételő biogázok. Cukorcirok présmaradvány sertés hígtrágyához történı 
adalékolásával (C/V.) 241,9 dm3/1 kg szszá átlagos metánkihozatal, illetve 58% átlagos 
metántartalom érhetı el; gyümölcstörköly adalékanyaggal (E/III., F/I., F/II.) 323-353,3 dm3/1 
kg szszá átlagos metánkihozatal, illetve 62-72% átlagos metántartalom produkálható; míg 
kukoricatörköly adalékanyaggal (E/VII.) 318,1 dm3/1 kg szszá átlagos metánkihozatal, illetve 
54% átlagos metántartalom volt kinyerhetı kísérleteimben. Az említett receptúrák 
eredményeként egyenletesebb hozam mellett megnövekedett a mennyiség, illetve a 
metántartalom szőkebb határok közé volt szorítható, tehát az elıállított biogázok az 
energianyerési feltételeket kielégítik, továbbá a gázmotor biogázzal szemben támasztott 
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követelményeit is teljesíti. A hatékony és környezetkímélı energiatermelés lehetıségét a 
biogázzal mőködtetett gázmotor üzemének vizsgálatával kívánom igazolni. 
 
 
3.3. A GÁZMOTOROS MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
 
Alapvetıen a keletkezı biogázok mennyisége és összetétele határozza meg a 
felhasználhatóságot. A keletkezett biogázok összetételének vizsgálata, pontosabb 
megismerése után kerülhet csak sor a hasznosíthatóságra. Ezért a biogázokban elıforduló 
összetevık (pl.: CH4, CO2, O2, N2, H2S, NH3 stb.) mennyiségét, illetve elıfordulási arányát 
feltétlenül szükséges megismernünk. A CH4, NH3 és a H2S tartalom a gázmotoros 
felhasználás szempontjából meghatározó jelentıségő. A különféle biomassza féleségekbıl 
fajlagosan kinyerhetı biogázmennyiség és összetétel függ az input anyagok összetételétıl, a 
biogáz elıállítási technológiától, a fajlagosan hasznosítható energia mennyiség pedig az 
alkalmazott energiaátalakító berendezések függvénye. Mielıtt a biogázt gázmotorokban 
elégetjük, azt – a gázmotor folyamatos és stabil üzemeltetését befolyásoló – szennyezı 
részecskéktıl és anyagoktól meg kell tisztítani. A gázmotorok üzemeltetése szempontjából a 
biogáz összetétele szők keresztmetszetnek tekinthetı, tehát a stabil gázösszetétel produkálása 
elsıdleges feladat. A 2. fejezetben ismertetett biogáz elıállítási technológiai kísérletek 
eredményeivel is bizonyítottam, hogy különféle – biogáz elıállítási intenzitást és 
hozamfokozást befolyásoló receptúrákkal és megfelelı technológiai paraméterekkel a stabil 
gázösszetétel biztosítható. 
 
Minden egyes mérési pontnál rögzítésre kerültek a gázmotor paraméterei (a teljesítmény és 
fogyasztás adatok, a hımérsékletek, illetve az emissziós értékek). A kísérletek arra a kérdésre 
keresték a választ, hogyan és milyen feltételek mellett égethetık el a biogázok 
gázmotorokban. A számítógépes adatgyőjtı rendszernek köszönhetıen az adatok mentése 
automatikusan megtörtént. A biogázok motorikus hatásának vizsgálati eredményei a VII. 
mellékletben találhatók. Az ábrák alapján nyomon követhetı a kísérleti gázmotor viselkedése. 
 
 
3.3.1. A GÁZMOTOR PARAMÉTEREI 
 
A mérési eredmények gyakorlatilag a teljes lehetséges üzemi tartományt felölelik, így a 33. 
ábrán egyértelmően megmutatkozik, hogy a vizsgálatba bevont eltérı összetételő gázok 
metántartalmának csökkenésével (szén-dioxid tartalmának növekedésével) fokozatosan 
leszőkül a belsıégéső motor eredeti mőködési tartománya (stabil motormőködés λ≈1,4 
légviszony tényezı környékén alakul ki), amely kb. 52% metántartalom esetén egy pontra 
korlátozódik. Tehát a növekvı szén-dioxid tartalmú gázok (biogázok) hagyományos 
földgázmotorban egyre nehezebben, bizonyos veszteségekkel, hasznosíthatók. 
 
Az elvégzett kísérletek eredményei azt mutatják, hogy az 57-58% fölötti metántartalommal 
rendelkezı biogázok (C/V., E/III., F/I., F/II.) biztonságosan elégethetık hagyományos 
gázmotorban. A 33. ábrán szaggatott vonallal jelölt határgörbék érzékeltetik a mőködési 
tartomány szőkülését. Adott gázzal való üzemeltetés esetén a határgörbék egyértelmően 
kijelölik a stabil motorjárás helyét, ezáltal meghatározzák azt a gázösszetételi tartományt, 
amellyel viszonylag tág légviszony tényezı tartományban üzemeltethetı a gázmotor. Ennek 
ismerete különösen fontos, hiszen a biogázok változó összetétele befolyásolja a gázmotor 
jellemzıit. 
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Megfigyelhetı továbbá, hogy a szőkülı tartomány a nagyobb légfeleslegek irányába tolódik, 
ezért fontos ismerni a felhasznált motorhajtóanyag nagy légfeleslegő gyújthatóságának 
határát. A receptúrák eredményeként elıállítható 70% körüli metántartalmú (F/I., F/II.) 
biogázokkal üzemeltetett gázmotor mőködési tartománya λ=1,1-1,6 légviszony tényezık 
mellett stabil. 
 

 
 

33. ábra A gázmotor mőködési tartománya 
 
A következı ábrák (Peff, ηeff, Qbe, Qhaszn) mindegyikén megfigyelhetı, hogy 45% szén-dioxid 
tartalmú (azaz ~55% metántartalmú) gáznemő motorhajtóanyaggal (E/VII.) stabilan nem 
üzemeltethetı a hagyományos gázmotor. Ezért mindenképpen kívánatos a biogázok szén-
dioxid tartalmát 40%-ra, illetve az alatti értékre korlátozni. Ebbıl következıen a biogáz 
üzemekben olyan biogáz elıállítási receptúra kidolgozása lehet a cél, amely alkalmazásával 
~60% fölötti metántartalmú biogáz keletkezik. 
 
Amennyiben az adott receptúra eredményeként 60% alatti metántartalmú biogáz képzıdik, 
abban az esetben földgáz bekeverésével biztosítható a magasabb éghetı tartalom, ugyanis a 
60% metántartalmú (illetve az alatti) biogázok csak a speciálisan kialakított biogáz 
motorokban égethetık el biztonságosan. 
 
A 34. ábra az effektív teljesítmény görbéket mutatja. A 10-20% szén-dioxid tartalmú (80-
90% metántartalmú) biogázzal mőködtetett motor λ=0,8-1,1 légviszony tényezı tartományban 
közel azonos effektív teljesítmény értékeket képes leadni, mint földgázzal történı mőködtetés 
esetén. A gyümölcstörköly adalékolású receptúra hatására képzıdött 30% szén-dioxid 
tartalmú (70% metántartalmú) biogázzal mőködtetett motor λ=1,1-1,2 légviszony tényezı 
tartományban – megnövekedett fogyasztás árán ugyan – a földgáz üzemhez hasonló effektív 
teljesítmény értékeket képes produkálni. A λ>1,2 légviszony tényezı tartományban a 
metántartalom csökkenésének hatására az effektív teljesítmények értékei elmaradnak a 
földgáz üzem effektív teljesítmény értékeitıl. Nagyobb légviszony tényezık esetében az 
effektív teljesítmény és az effektív hatásfok jelentısen csökkennek. 
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34. ábra Effektív teljesítmény 
 
 
A 35. ábrán megfigyelhetı, hogy λ>1,2 légviszony tényezık esetén a 30% fölötti szén-dioxid 
tartalommal (70% alatti metántartalommal) rendelkezı gázkeverékekkel mőködtetett motor 
effektív hatásfok görbéi viszont 1-3%-os csökkenést mutatnak a földgázüzemhez viszonyítva. 
 

 

 
 

35. ábra Effektív hatásfok 
 
 
Az egyes tüzelıanyagokkal a motorba bevitt hıteljesítményt a 36. ábra szemlélteti. A 
különbözı metántartalmú gázokhoz tartozó görbék közel azonos lefutásúak, ami 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy adott légfelesleg tényezıhöz tartozó bevitt hıteljesítményt 
közel állandó értéken lehet tartani oly módon, hogy a kevesebb metántartalmú (ebbıl adódóan 
kisebb főtıértékkel rendelkezı) gázból többet juttattunk a motorba. 
 
 
 
 

n=1500 1/ perc 
ε=1:11 

n=1500 1/ perc 
ε=1:11 

n=1500 1/ perc 
ε=1:11 
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36. ábra Bevitt hıteljesítmény 
 
 
A 60% metántartalommal rendelkezı biogázokkal mőködtetett gázmotoros rendszer kielégíti 
az energianyerés kritériumait. A 60-70% metántartalommal rendelkezı biogázok 
biztonságosan elégethetık hagyományos gázmotorban. Ennek okán tehát a biogázüzemekben 
mindenkor olyan biogáz elıállítási receptúra kidolgozása a cél, amely alkalmazásával ~70% 
metántartalmú biogáz keletkezik. Hiszen a gázmotor növekvı CO2 tartalommal rendelkezı 
biogázokkal történı üzemeltetése teljesítménycsökkenést és hatásfokromlást eredményez, 
továbbá a mőködési tartomány szőkül, amely földgáz bekeverésével szélesíthetı. 
 
 
 
3.3.2. A GÁZMOTOR EMISSZIÓJA 
 
A motor kipufogógázában, üzemállapottól függı koncentrációban nitrogén (N2) és 
nitrogénvegyületek (NOx), oxigén (O2), szén-dioxid (CO2), vízgız (H2O), szénhidrogének 
(CnHm), szén-monoxid (CO), illetve részecskék találhatók. [PAÁR, 2005.] 
 
A károsanyag kibocsátás szempontjából a légviszony a legfontosabb tényezı (a gázmotorok 
többnyire nagy légfelesleggel üzemelnek). A CO emisszió növekvı léghiány esetén a 
várakozásnak megfelelıen ugrásszerően emelkedik. A CnHm emisszió léghiány esetén a 
részleges oxidáció, nagyobb légfelesleg esetén az égés elhúzódása miatt emelkedik. A 
sztöchiometrikus alá csökkentve a légviszony tényezıt, ugrásszerően csökken az NOx 
emisszió. Az egyes emissziók értékét a légfeleslegen kívül további paraméterek (gyújtás 
idıpontja, égéstér kialakítása, sőrítési viszony stb.) befolyásolják. [NAGY – MEGGYES, 2007.] 
 
Egy adott gázkeverék hımérséklete csökken a többlet levegı hatására. A 37. ábrán 
megfigyelhetı, hogy λ>1,1 légviszony tényezık esetében a többletlevegı hőtıhatása 
kevesebb NOx kibocsátást eredményez, mivel az NOx keletkezés hımérsékletfüggı. A 
növekvı szén-dioxid tartalmú (csökkenı metántartalmú) gázkeverékekkel történı 
motormőködtetés – az égés elhúzódása és a szén-dioxid hatása miatt – további csökkenést 
eredményez. 
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37. ábra NOx emisszió 
 
Lévén, hogy a gázmotorokat λ=1,3-1,6 légviszony tényezı tartományban mőködtetjük 
tartósan, így a magasabb szén-dioxid tartalmú (alacsonyabb metántartalmú) gázkeverékekkel 
történı motormőködtetés alacsonyabb NOx kibocsátást eredményez. [MEGGYES – NAGY, 
2009. a. b.]; [MEGGYES – NAGY, 2010.] A csökkenés mértéke a légviszony tényezı 
növekedésével fokozatosan csökken a vizsgált légviszony tartományban. 
 
A 38. ábra a CO2 misszió alakulását mutatja. A biogáz metántartalmának csökkenésével 
annak szén-dioxid tartalma növekszik. Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb metántartalommal 
rendelkezı biogázból többletbevitelre van szükség ugyanannyi metán beviteléhez, ezáltal a 
tüzelıanyaggal a motorba kerülı szén-dioxid mennyisége megnövekszik, amely a füstgázban 
is megjelenik jelentıs CO2 növekedést produkálva. [MEGGYES – NAGY, 2009. a. b.]; 
[MEGGYES – NAGY, 2010.] 60-70% metántartalommal rendelkezı biogáz hajtóanyag esetén 
λ=1,3-1,6 légviszony tényezı tartományban a növekedés mértéke 20-40%-os. 
 

 
 

38. ábra CO2 emisszió 
Az alkalmazott energiahordozó szén-dioxid arányának növelésével az égés körülményei 
romlanak, amely növekvı CO kibocsátást, illetve magasabb elégetlen szénhidrogén 
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mennyiséget okoz. Ennek okán a 39. ábra a kipufogógáz elégetlen szénhidrogén tartalmát 
szemlélteti. A földgázüzem és a magasabb szén-dioxid tartalmú (alacsonyabb metántartalmú) 
gázkeverékekkel történı üzemeltetés között λ=1,2-1,5 légviszony tényezı tartományban 
jelentıs eltérés nem mutatkozik. 
 

 

 
 

39. ábra THC emisszió 
 
A 40. ábra a CO kibocsátást szemlélteti a légviszony függvényében. Megfigyelhetı, hogy 
λ<1,0 légviszony tényezık esetén a CO emisszió ugrásszerően növekszik, ami a dúsuló 
keverék elıállítással magyarázható. Azonban λ=1,1-1,4 (1,5) légviszony tényezı 
tartományban a CO emisszió értékek – a gázkeverék szén-dioxid tartalmától függetlenül – 
nagyságrendekkel alacsonyabb értékeken stabilizálódnak. λ>1,4(1,5) légviszony tényezık 
esetén az égés elhúzódása eredményez növekvı CO emissziót. A CO emisszió 
vonatkozásában tehát egyértelmően megállapítható, hogy a hagyományos gázmotor alacsony 
metántartalmú gázkeverékekkel való mőködtetése a CO emisszióra nincs számottevı hatással, 
amennyiben a gázmotor λ=1,1-1,4 légviszony tényezı tartományban üzemel tartósan. 
[MEGGYES – NAGY, 2009. a. b.]; [MEGGYES – NAGY, 2010.] 
 

 

 
 

40. ábra CO emisszió 
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Gázmotoros kísérleteink során a motor paramétereit nem változtattuk. Károsanyag 
kibocsátásra vonatkozó eredményeim hasonló tendenciákat mutatnak, mint a témában 
tevékenykedı kutatók eredményei, akik néhány gázkeverék különbözı kompresszióviszonyok 
melletti égésének károsanyag kibocsátását vizsgálták, valamint a károsanyag és a hatásfok 
közötti összefüggéseket kutatták. Az egyes károsanyag kibocsátások vonatkozásában 
megállapítható, hogy a gázmotor mőködési tartománya az emisszió szempontjából kedvezıbb 
tartomány felé tolódik. A λ=1,2-1,5(1,6) légviszony tényezı tartományban való mőködtetés 
összességében kevesebb károsanyag kibocsátást eredményez. 
 
A vizsgált különbözı összetételő biogázok magasabb CO2 tartalma kedvezıen hat az NOx 
kibocsátásra lean-burn égetésnél, már λ=1,1 légviszony tényezı felett is csökkenthetı a 
kibocsátás mértéke, a csökkenés mértéke az 50%-ot is elérheti. Azonban a növekvı szén-
dioxid tartalmú gázkeverékkel történı mőködtetés növekvı CO2 kibocsátást okoz. A növekvı 
kibocsátás egyértelmően a biogázzal bevitt CO2 tartalomra vezethetı vissza. A CO és THC 
kibocsátás viszont léghiánynál, illetve nagy légfeleslegek esetén növekszik ugrásszerően. 
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 „Roppant fáradozás kell a tudáshoz, 
 De tenger küzdelmed sose bánd.” 
  (Janus Pannonius) 
 
 
4. EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 
 
Az energiatermelés nemzetgazdasági szempontból meghatározó jelentıségő, ennél fogva a 
hazai biogáz elıállítási kísérletek és tapasztalatok lehetıvé és egyszersmind indokolttá is 
teszik a komplex, biomasszára alapozott, kapcsolt biogáz elıállítási és hasznosítási 
technológia kialakítását. [NAGY, 2007.] A 41. ábrán éppen egy ilyen lehetséges modellt 
vázoltam. 
 

 
41. ábra Az energiatermelés folyamata és hatásfoka [NAGY, 2007.] 

 
Az energetikai hasznosítási célú biomassza elıállítás a multifunkcionális mezıgazdaságnak 
egy energiatermelı folyamata lehet. A kutatómunka hasznosításának eredményeként létrejövı 
piaci értékkel rendelkezı termék (biogáz) hasznosításával energia állítható elı. 
 
Disszertációmban olyan kísérleti eredményeket mutatok be, amelyek alkalmasak a már 
üzemelı energiatermelı és egyben hulladékártalmatlanító biogáz létesítmények zavartalan és 
hatékony mőködését elısegíteni és biztosítani. A dolgozat újszerő érdeme, hogy a biogáz 
elıállításának nem kizárólag energianyerési vetületét vizsgálja, hanem arra törekszik, hogy 
azt egy komplett rendszerbe illessze. Tehát a biomassza alapú megújítható energiahordozó – a 
biogáz – komplex biológiai elıállítási és gázmotoros hasznosítási technológiai kísérleteivel a 
komplex ökológiai szemlélet szükségességét is igazoltam. A biogáz elıállítási és hasznosítási 
rendszer összeilleszthetıségét – úgymint a gáztisztítás, a nyomásfokozás, a víztelenítés 
mőszaki feltételeinek biztosítását, mint mérettıl is függı technológiai folyamat elemeket – 
elvi szinten mindenképp vizsgálni kell. 
 
Dolgozatomban a biogáz, mint megújuló energiaforrás lokális szükségleteinek helyi 
adottságokon alapuló hatékony kielégítési lehetıségét vizsgáltam, amely a teljes 
megoldásrendszeren belül értelemszerően az egyszerőbb megoldási változatok vizsgálatát 
jelenti. A teljes elvi megoldásrendszerhez tartozó összes – különösen a nagy létesítmény 
tartományhoz köthetı – lehetséges technológiai elem vizsgálata nem képezte a disszertációm 
tárgyát. 



 66

4.1. A GÁZMOTOROK ÁLTAL A BIOGÁZOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 
 
A biogázok gázmotoros hasznosítása szempontjából a két legfontosabb paraméter a 
hozamállandóság és a stabil minıség. Ennek tudatában a szerves szárazanyagra vetített 
biogázmennyiséget, illetve a keletkezett biogáz átlagos metántartalmát, valamint a szerves 
száranyagra vetített metántermelést határoztam meg. A kutatási eredményeket a 2.4.1. fejezet 
11. táblázata tartalmazza. Bizonyítottam, hogy olyan receptúrák dolgozhatók ki, amelyek 
mind energetikai, mind környezetvédelmi szempontból a fenntartható fejlıdést és a 
környezetkárosítás csökkenését nagymértékben biztosítja, hiszen napjainkban már sem a 
mezıgazdaság, sem az energetika nem függetleníthetı a környezeti problémáktól. Helytelen 
az a megközelítés, amely kizárólag maximális biogáz termelésre törekszik. Ugyanis a biogáz 
elıállítás nem csupán gazdasági és energetikai kérdés, hanem környezetvédelmi kérdés is, 
továbbá a biogáz elıállítási és hasznosítási technológiák összekapcsolása által nagy lépés 
tehetı egy zárt körfolyamat megvalósítása irányába. 
 
Lévén, hogy a gázmotor a technológia kritikus eleme, a megfelelı gázmotor kiválasztása 
gondos körültekintést igényel. A gázmotor nagyságának megválasztásánál fontos szempont a 
rendelkezésre álló biogáz mennyisége, tekintettel kell lenni a hıigények változása szerinti 
hıenergia hasznosíthatóságára, továbbá a gázmotor bekapcsolását követı folyamatos 
üzemmód biztosítására. A biogáz, mint motorhajtó anyag gázmotorokban történı hasznosítása 
során két megoldás kínálkozik: 

- a hajtóanyag illesztése a motorhoz (ipari megoldás) vagy 

- a motor illesztése a hajtóanyaghoz (helyi megoldás) [NAGY – MEGGYES, 2007.] 
 
 
4.2. BIOGÁZZAL TÖRTÉNİ ÜZEMELTETÉS HATÁSAI 
 
Környezetünk állapotának megırzése és az energiaigények hatékony, gazdaságos kielégítése 
a tudomány mai állása szerint a hagyományos és a megújuló energiaforrások harmonizált 
alkalmazásával oldható meg. Ezért napjaink kiemelt feladatai közé tartozik a biogáz, mint 
univerzális megújuló energiahordozó, energetikai célú hasznosításában rejlı perspektívák 
kiaknázása. [MEGGYES – NAGY, 2009. a.] A környezetszennyezés növekedése, ezáltal az 
élettér egyre nagyobb terhelése felértékeli a környezettechnika szerepét. Miként a biogáz 
összetétele különbözik a földgáztól, úgy az égési jellemzıi is eltérıek, emiatt a nem 
speciálisan biogázüzemre kifejlesztett, hagyományos tüzelı berendezéseket tekintve 
hasznosításuk korlátozott. Minden hasznosítani kívánt biogázról egy komplett gázanalízist 
kell készíteni, illetve elemezni kell az alapvetı tüzeléstechnikai adatait. Ezen jellemzık 
részletes ismertetését az I. melléklet tartalmazza. 
 
A biogáz változó szén-dioxid tartalma (metántartalma) hatást gyakorol a tüzelıberendezés 
mőködésére. A gázmotoros kísérleti eredményeket a 3. fejezetben, illetve annak alfejezeteiben 
részletesen elemeztem. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a kiválasztott biogázok 
(C/V., E/III., E/VII., F/I., F/II.) biztonságosan elégethetık hagyományos gázmotorban. Az 
energetika és a környezetvédelem szoros kapcsolatát tekintve a gázmotor ideális megoldásnak 
bizonyult a biogázok hasznosítása tekintetében. A biogáz elıállításának és felhasználásának 
komplex rendszerként kezelése egy záródó ciklusú versenyképes energia elıállító és 
hulladékártalmatlanító technológiát eredményezhet. [MEGGYES – NAGY, 2009. b.] 
A biogáz hajtóanyaghoz nincs hozzáillesztve a földgázmotor, ennél fogva bármilyen zavar 
adódna a biogáz ellátásban, abban az esetben földgázzal is üzemeltethetı a rendszer, vagyis 
tüzelıanyagtól függetlenül termelhetı energia. 
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„A természet hatalmas, az ember parány. 
 Ezért az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, 
 mennyire érti meg és használja fel erıit a saját hasznára.” 
 (Szent-Györgyi Albert) 
 
4.3. KOMPLEX HASZNOSÍTÁS – ENERGIAELİÁLLÍTÁS, FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS 
 
A megújuló energiaforrások elıállítását és hasznosítását nem csak energiapolitikai, 
környezetvédelmi, versenyképességi, hanem vidékfejlesztési szempontok is indokolják. A 
magyar vidéknek, a magyar mezıgazdaságnak esélyt, felzárkózási lehetıséget jelenthet a 
mezıgazdasági eredető biomassza féleségek energetikai célú hasznosítása. Az energetikai 
célú biomassza elıállítás jelenlegi és jövıbeni magyarországi helyzete azonban vitatott, a 
gazdaságosságot a világpiaci trendek erısen befolyásolják. A mezıgazdaságra adaptált 
biogázelıállító berendezéseknek van múltuk hazánkban. Innovatív megoldásokkal a 
biogáztechnológia folyamatosan tovább fejleszthetı. Rentabilitás csak akkor érhetı el, ha a 
tervezés és a megvalósítás egy kézben összpontosul. Minden esetben a létesítmények 
energiaigényébıl kell kiindulni, és ehhez az év folyamán rendelkezésre álló 
melléktermékekbıl álló nyersanyagforrást kellı mennyiségben és minıségben hozzárendelni. 
A rendelkezésre álló nyersanyagok jellemzıihez igazodóan a kedvezıbb technológiájú 
eljárást kell alkalmazni. Napjainkig a mezıgazdaságban és az iparban a bruttó termelési érték 
képzésében mindig a fı termék játszotta a döntı szerepet. Csak az utóbbi években kapott 
kellı figyelmet a melléktermék és hulladék hasznosításának lehetısége. A biogáz 
elıállításához szükséges beruházási költségek, illetve a megtérülési idıszak értékelésénél a 
biotrágya értékesítésébıl számítható bevételt és a környezetvédelmi elınyöket egyaránt 
figyelembe kell venni. 
 
A biogáztermelés csak akkor versenyképes a hagyományos energiahordozókkal szemben, ha 
komplex elınyeivel vesszük figyelembe, és a társadalom számára nyújtott elınyökkel 
arányosan támogatjuk. [PETIS, 2009.] Fontos tényezı továbbá az energetikai hatékonyság, 
amely a legkisebb energia ráfordítással a maximális energiakibocsátást eredményezi. A 
biogázok gázmotorban történı hasznosítása szempontjából a két legfontosabb paraméter a 
szerves szárazanyagra vetített biogázmennyiség, illetve a keletkezett biogáz átlagos 
metántartalma. [MEGGYES – NAGY, 2009. a. d.] A 2. és 3. fejezetben részletesen tárgyalt 
biogáz elıállításra és hasznosításra vonatkozó kutatási eredmények alapján megállapítható, 
hogy: 

– az alapanyagok és a növényi eredető adalékanyagok keverékeibıl elıállítható – 
viszonylag homogén – biomassza anaerob fermentációja révén gázmotoros 
hasznosításra alkalmas mennyiségő és minıségő biogáz nyerhetı 

– létezik olyan intenzív hozamfokozási mód, amely nem megy a minıség rovására és a 
biogázok metántartalma viszonylag szők határok közé szorítható 

– a savas kémhatású adalékanyagok (gyümölcscefre) csak korlátozott mennyiségben és 
feltételekkel alkalmazhatók biogáz rendszerekben 

– az alkalmazott receptúrákkal kedvezı feltételek teremthetık egy lehetséges megújuló 
energiaforrás – biogáz – üzemi szintő elıállításához, illetıleg a biogáz elıállításával 
egyidejőleg a hulladékártalmatlanítás is megvalósul 

– a biogázok szén-dioxid tartalmának növekedésével a motor mőködési tartománya szőkül 
– a <60% metántartalmú biogázok hagyományos földgázmotorban történı hasznosítása 

problematikus, erısen romlanak a gázmotor paraméterei; azok csak a speciálisan 
kialakított biogáz motorokban égethetık el biztonságosan 

– az effektív teljesítmény értékek nagyobb légfeleslegeknél jelentısen csökkennek a 
biogáz növekvı szén-dioxid tartalmának hatására 
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– a gázmotor λ=1,2-1,6 légviszony tényezı tartományban való mőködtetése 
összességében kevesebb károsanyag kibocsátást eredményez a gázkeverék növekvı 
szén-dioxid tartalmának ellenére 

– a receptúrák kidolgozása során alkalmazott szerves anyagok hasznosítása által az 
energiatermelés mellett a hulladékártalmatlanítás is megvalósul [MEGGYES – NAGY, 
2009. a. b.]; [MEGGYES – NAGY, 2010.]; [NAGY – SZABÓ, 2010. b.] 

 
Az emberi hatásokkal is összefüggésbe hozható klímaváltozás, illetve a fosszilis 
energiahordozók tartós és folyamatos áremelkedésének szinergikus hatására – világ- és hazai 
viszonylatban is – elıtérbe került a megújuló energiahordozók elıállítása és hasznosítása. Az 
alternatív energiaforrások – közöttük a biogáz – terjedésének legfıbb indoka az energiaellátás 
biztonságának növelése, optimális esetben a teljes energetikai függetlenség megteremtése. A 
megújuló energiaforrások egyre szélesebb körő felhasználása ugyanis a hosszútávú 
harmonikus fejlıdést szolgálja, hozzájárulhat nemzetközi kötelezettségeink teljesítéséhez, 
mind az energetika, mind a környezetvédelem területén. [KALMÁR – NAGY, 2006.] A [BARTA, 
2004.] által is vizsgált, a természetben kialakult, energia körforgalom modelljét adaptáltam 
egy biogáz elıállító és hasznosító rendszerbe, melynek vázlata a 42. ábrán látható egy 
alternatív mezıgazdasági rendszert feltételezı állattartó telep példáján keresztül bemutatva. A 
rendszer súlypontja az integrált hulladékgazdálkodás, a környezetbarát energetikai 
hasznosítás, melynek elınyei a lokális és globális környezetvédelmi eredményekben, a 
decentralizált, külsı hatásoktól független energiatermelésben, a vidéki területek 
népességmegtartó képességének javulásában rejlik, valamint ökológiai és ökonómiai 
szempontból is optimális megoldás, továbbá a zárt körfolyamat megvalósítására helyezi a 
hangsúlyt. 
 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 
(Sertés trágya) 

+ 
NÖVÉNYTERMESZTÉS 

szerves hulladékok és melléktermékek (törkölyök, cukorcirok présmaradvány) 
növényi biomassza (silókukorica, cukorcirok stb.) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Energianyerésre alkalmas 
mennyiségő és minıségő 

biogáztermelés 
+ 

 
 

Biotrágya = talajerı pótlás 
 
 

+ 

 
Nem energianyerésre 

alkalmas mennyiségő és 
minıségő biogáztermelés 

 
 

ENERGIATERMELÉS 
lehetısége 

 
 
 

 

NÖVÉNYTERMESZTÉS 
takarmánynövények termesztése 

+ 
növényi biomassza elıállítása 

 

HULLADÉK-
ÁRTALMATLANÍTÁS, 
HULLADÉKKEZELÉS 

 

 
    gázmotor + generátor    = 

 

hıenergia 
+ 
villamos energia 

  

 

42. ábra Biogáz elıállító és hasznosító teleprendszer komplex folyamatábrája 
 
A biogáz elıállító és hasznosító teleprendszer elméleti modelljét a alábbiakban összefoglalt 
alapvetı gondolatmenetek és egyszerősített energetikai számítások alapozzák meg. 
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A 15. táblázat azokat a szerves anyagokat (a receptúrák kidolgozása során alkalmazott 
mezıgazdasági eredető melléktermékeket és hulladékokat) tartalmazza, amelyekbıl 
potenciálisan energianyerésre alkalmas mennyiségő és minıségő biogáz állítható elı. 
 

15. táblázat Szerves anyagból energia 
 

Energia elıállításra 
alkalmas szerves 

anyagok 

Szervesanyag féleség 
mennyisége 

[kg/nap] 

Szerves szárazanyag 
mennyisége 

[kg szszá/nap] 

Fajlagos metán 
mennyiség 

[m3/kg szszá] 

Metán 
mennyisége 

[m3/nap] 

sertés (híg)trágya 3500 ~350 0,15 52,5 

gyümölcs törköly 600 ~100 0,56 56,0 

kukorica törköly 120 ~20 0,49 9,8 

cukorc. présmaradv. 50 ~20 0,32 6,4 

silókukorica 70 ~20 0,30 6,0 

    Σ 130,7 m3 
 

A 15. táblázatban megadott szervesanyag féleségekbıl a 16. táblázat szerinti receptúra 
variánsok állíthatók elı. A megnövekedett biogázhozam (metánhozam) mellett a 
kiegyenlítettebb termelés, valamint a hulladékká vált adott szerves anyagok 
ártalmatlanításának lehetısége is fontos szerepet kapott a kiválasztásnál. Kukoricatörköly, 
illetve gyümölcstörköly adalék esetén baktériumos kezelés eredményezett hatékony termelést, 
míg cukorcirok présmaradvány, illetve megnövelt gyümölcstörköly adalékanyag esetén a 
fermentorok baktériumkezelés nélkül is hatékonyan termeltek. A felsorolt szerves anyagok 
bizonyos fokig helyettesítik egymást a fermentáció során. Amennyiben a felhasznált szerves 
anyagok fermentációja eredményeként 60% alatti metántartalmú biogáz képzıdik, abban az 
esetben földgázdúsítást alkalmazva érhetı el a magasabb metántartalom. 
 

16. táblázat A kiválasztott receptúra variánsok 
 

fermentorok 
száma 

sertés 
hígtrágya 

baktérium 
cukorcirok 

présmaradvány 
gyümölcs 
törköly 

kukorica 
törköly 

C/V. + – + (napi 30 g sza) – – 

E/III. + + – + (napi 100 g sza) – 

E/VII. + + – – + (napi 100 g sza) 

F/I. + – – + (50%) – 

F/II. + – – + (25%) – 
 

Megjegyzés: Az egyes fermentorokban megvalósított receptúra variánsok által termelt biogáz hozamokat, 
illetve a biogázok metántartalmát az értekezés 2.4.1. és 2.4.2. alfejezetében ismertettem és elemeztem. 

 
 
4.4. A FEJLESZTÉSI MODELL GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGA 
 
Legyen adott egy 500 sertést számláló gazdaság. A sertés hígtrágya mennyisége 3500 kg/nap. 
A felhasználandó sertés (híg)trágya szárazanyag tartalma 5-13%, amely önmagában azonban 
nem elegendı a rendszer energiaellátását biztosító biogázmennyiség és tüzelıanyagminıség 
elıállításához, ezért egyéb mezıgazdasági eredető melléktermékek és hulladékok, illetve 
direkt energetikai céllal termesztett biomassza célnövények adalékolása is szükséges. A 
szerves anyagok nagy része a gazdaságban megtermelhetı (a helyben képzıdı szerves 
anyagok felhasználásának elınye az elıre ismert minıség). Lévén, hogy a biogázüzemek 
folyamatos üzemeltetésőek, ezért a hozamfokozó szerves anyag ellátásukról az egész éves 
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termelési ciklus folyamán gondoskodni kell. A betakarítási idıszakon (augusztus-november) 
kívül a rendszer zavartalan mőködése silótornyokban tárolt mezıgazdasági hulladékokkal, 
illetve élelmiszeripari, alkoholipari melléktermékekkel biztosítható. A saját hulladékon felüli 
hiányzó szerves anyag mennyiség kezeletlen hulladék formájában rendelkezésre áll a 
mezıgazdaságban, illetve beszerezhetı az alkoholiparból. Mindenfajta szerves anyag 
lebontható a biogázüzemben, azonban energetikai hasznosítási célú biogáz elıállítás 
szempontjából csak azoknak a szerves anyagoknak van létjogosultságuk, amelyek gyorsan 
lebomlanak és kellı mennyiségben állnak rendelkezésre a gazdaságban. 
 

A cukorciroknak viszonylag magas a terméstömege (~100 t/ha), amelybıl zöld állapotban 20-
25% szárazanyag tartalom, míg silózva magasabb szárazanyag tartalom (30-40%) nyerhetı. 
Egy kg zöld állapotú cukorcirokból etanol elıállítása utána visszamaradó cukorcirok 
présmaradvány mennyisége 0,3 kg, melynek szárazanyag tartalma 45-50%. A silókukorica 
terméstömege a cukorcirokénál alacsonyabb (~20-40 t/ha), szárazanyag tartalma 20-35%. A 
különféle alkoholipari hulladékok, törkölyök szárazanyag tartalma változó, általában ~20%. 
Az elıbbiek alapján tehát kb. 130,7 m3 metán termelıdik naponta. A keletkezı biogáz 
főtıértéke ugyanis a szerves szárazanyagra vonatkoztatott metánkihozatal, vagyis a keletkezı 
biogáz mennyisége, illetve annak metántartalma alapján határozható meg: a hozam, illetve a 
metán arányának növekedésével az energetikai érték is növekszik. Viszonylag alacsonyabb 
metántartalomból (58-60%) kiindulva 1 m3 biogáz főtıértéke 21,5 MJ/Nm3. A telepen 
rendelkezésre álló kapacitás 2 db 115 m3 (átmérı 7 m, magasság 3 m) fermentortérfogatból, 
220-250 m3/nap biogáz termelésbıl és kb. 1600 t/év többkomponenső biomassza 
felhasználásból áll, amely fermentor m3-enként kb. 2,22 kg szerves szárazanyag napi 
terhelésnek felel meg. Például Micro F22 AP típusú gázmotort alkalmazva és napi 24 órás 
üzemidıt feltételezve 202 m3/nap biogázmennyiség (~121 m3/nap metánmennyiség) 
szükséges, melybıl 41,5 kW hıteljesítmény és 23 kW villamos teljesítmény állítható elı. A 
gépegység folyamatos minimális terhelése 50%, összhatásfok értéke 90,5%. Az így termelt 
villamos- és hıenergia egy része felhasználható a telep, illetve a kialakított fermentorrendszer 
egyedi igényeire, pl. főtés, fermentorok temperálása stb. A termelt energiából saját hıenergia 
felhasználás 30%, saját villamos energia felhasználás 5%. A többlet villamos energia 
hálózatra termelhetı, míg a keletkezı hıfelesleg folyamatos hasznosításának problémája 
akadályozó gyakorlati tényezı lehet, azonban téli idıszakban főtésre, nyári idıszakban pl. 
lucernaszárításra, szemestermény szárításra használható. Az elızıek alapján megállapítható, 
hogy optimális esetben a telep energetikailag teljesen függetleníthetı. 
 

A fermentálási maradékkal (biotrágya) a cirok, a silókukorica, illetve az egyéb 
takarmánynövények termesztésének tápanyagigénye szinte teljes egészében biztosítható. A 
kijuttatás ugyanis segíti a természetes körforgalmat, egyrészt mert értékes tápanyagok 
találhatók benne (alkalmazásával javítható a talajszerkezet), másrészt pedig nem halmozunk 
fel hulladékot. Lévén, hogy az erjesztés hatásfoka ~60%, tehát még tartalmaz a talaj számára 
értékes szerves anyagokat. Itt megjegyzendı azonban, hogy a fermentálási maradék 
beltartalmi értékeinek vizsgálatára vonatkozó kutatások nem képezik a disszertációm tárgyát, 
azzal részleteiben nem foglalkoztam. 
 

Az alacsonyabb metántartalommal rendelkezı biogázt eredményezı receptúrák 
tulajdonképpen a szerves hulladékok kezelése és ártalmatlanítása szempontjából a 
fenntartható fejlıdés elveit szolgálják. Ez már önmagában is elegendı ok és indok a 
környezeti és energetikai szempontú optimalizálás lehetıségének megteremtésére. Hiszen 
mindannyian tudatában vagyunk a környezetünket fenyegetı környezetkárosító hatásoknak, s 
azt is tudjuk, hogy minden felelısen gondolkodó ember kötelessége, hogy ezen ártalmakat az 
általa igénybe vehetı eszközökkel visszaszorítsa. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
EU csatlakozásunkat követıen a fenntartható mezıgazdálkodási fejlıdés, a megújítható 
energiaforrások arányának növelése aktuálgazdasági problémává vált. A jelenlegi gazdasági 
környezetben a versenyszféra kizárólag saját erıforrásaiból nem oldhatja meg a maga 
komplexitásában a környezetvédelmi és energetikai problémákat. 
 
A Bevezetésben vázoltam disszertációm témájának aktualitását, a biogáz megnövekedett 
energetikai jelentıségét, valamint röviden ismertettem a kutatás tárgyát képezı 
problémafelvetés megoldásának szükségszerőségét. Kutatási feladatom általános célja: saját 
vizsgálati eredményekkel is alátámasztani, hogy a biogáz elıállítási és hasznosítási 
technológiai folyamatot együttesen, komplex rendszerként kell vizsgálni, ugyanis mind a 
biogáz elıállítási, mind a biogáz hasznosítási technológiai folyamatban számos technológiai 
paraméter befolyásolja a biogáz elıállításának és hasznosításának hatékonyságát és 
környezetre gyakorolt hatását. A kutatás során elvégzett feladatok: 

- A kísérleti fermentorokba a változó összetételő sertés hígtrágyához adagolt különbözı 
növényi eredető adalékféleségek biogázhozam fokozó és minıségjavító hatásának 
kísérleti igazolása. 

- A sertés hígtrágya alapon különbözı adalékanyagokból elıállított biogázok 
gázmotorokban történı hasznosíthatóságának vizsgálata energianyerési céllal, különös 
tekintettel a károsanyag kibocsátásra. 

A kutatási feladat kettıs célú, hiszen biogáz elıállítás és hasznosítás révén a koncentráltan 
jelentkezı szerves szennyezı anyagok környezetbarát hasznosítása és az energiatermelés 
együttesen valósítható meg. 
 
A kutatási célkitőzés megvalósítása érdekében az 1. fejezetben tanulmányoztam – a 
rendelkezésemre álló legfontosabb hazai és nemzetközi irodalmak alapján – a mezıgazdasági 
eredető biomassza féleségekre alapozott biogázelıállítás mikrobiológiai alapjait, az intenzív 
biogáztermelés lehetıségeit és feltételeit, valamint a biogáz gázmotoros hasznosításának 
feltételeit. 
 
A növénytermesztési fı-, valamint a növénytermesztési eredető melléktermékekbıl, 
hulladékokból álló biomasszából anaerob fermentációval (kofermentációval) biogáz 
képzıdhet. A sertéstelepeken rendelkezésre álló hígtrágya bizonyítottan a biogáz elıállítás 
alapanyaga lehet. A biológiai metántermelés technológiai folyamata lényegében a hidrolizáló, 
acetogén és metanogén mikroorganizmusok mőködése köré csoportosítható. A 
mikroorganizmusok számára táplálékot biztosító szerves alkotórészek oxidációs folyamata 
összekapcsolódik a redukciós vegyi folyamatokkal, melyek végül is a metán kialakulásához 
vezetnek. A hidrogén jelentıs szerepet játszik az anaerob biogáz fermentációban, 
intenzifikáló hatása van. A hidrogénfogyasztó metanogének ugyanis hidrogént használnak fel 
a szén-dioxid metánná történı alakításához. 
 
A 2. fejezetben bemutattam a biogáz elıállításra vonatkozó kutatási módszereimet és 
eredményeimet, ismertetem a biogáz elıállítási technológiai kísérletek összefoglaló 
eredményeit: a különbözı adalékanyagok, illetve a technológiai paraméterek 
(nedvességtartalom, pH, C/N stb.) változtatásának biogázhozamra gyakorolt hatását, valamint 
a keletkezett biogázok összetételét. A sertés hígtrágya növényi eredető anyagokkal történı 
adalékolása minden esetben fokozta az adott fermentor-térfogatra vetített biogázhozamot. A 
metánkihozatali mutatók alapján megállapítható, hogy cukorcirok présmaradvány, 
gyümölcstörköly, illetve kukoricatörköly adalékanyagok hozzáadásával elıállíthatók olyan 
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biogázok, amelyek kielégítik az energianyerési feltételeket. Megállapítottam, hogy a komplex 
biomassza-kezelési technológia alkalmazásával a biogáz keletkezés intenzitása fokozható, ami 
a gyakorlatban hozzájárulhat a farmmérető biogáz üzemek megtérülési mutatóinak 
javulásához. A biogáz a földgázhoz hasonló, rendkívül sokoldalúan felhasználható légnemő 
anyag, elégetésével hı és villamos energia nyerhetı. A biogáz hasznosítására többféle 
megoldás kínálkozik, egyik lehetséges alternatíva a biogáz Otto-gázmotorokban történı 
hasznosítása. A 3. fejezetben bemutattam a szikragyújtású gázmotorok biogázokkal való 
üzemeltetésének vizsgálata során alkalmazott kísérleti berendezést, az alkalmazott vizsgálati 
módszert és a vizsgálati metodikát. A gázmotoros hasznosítás szempontjából ígéretesnek 
bizonyuló receptúrák kiválasztása után ismertetem a biogáz gázmotoros hasznosításának 
lehetıségét, elemzem a biogázüzem hatásait, figyelembevéve az üzemviteli körülményeket, a 
biogáz összetételét és a biogázhozamot. A kiválasztott biogázok növekvı CO2 tartalmának 
hatására a gázmotor mőködési tartománya szőkül, másrészt a szőkebb légfelesleg tényezı 
tartományban való tartós mőködtetés kevesebb károsanyag kibocsátást produkál. 
 
A szakirodalom tanulmányozása és a saját vizsgálati eredményeim alapján megfogalmazódott 
egy komplex, kistérségbe illeszkedı modell igénye. A 4. fejezetben a biogáz elıállításra és 
hasznosításra (gázmotoros) vonatkozó kutatási eredmények diszkussziója során megalkottam 
a szerves hulladékok komplex hasznosításának egy lehetséges modelljét. A szerves 
hulladékok hasznosítása révén a hulladékokban rejlı energiatartalom energiahordozóként 
jelenik meg biogáz, illetve metán formájában. 
 
A növénytermesztés és állattenyésztés során keletkezı melléktermékekbıl és hulladékokból 
kinyerhetı energia elıállítása és felhasználása nem csak az energiatermelés szempontjából 
fontos, hanem a környezetvédelemnek, illetve a fenntartható mezıgazdálkodásnak is 
elengedhetetlen feltétele a melléktermékek továbbhasznosítása, valamint a hulladékok 
mennyiségének csökkentése és ártalmatlanítása is. Néhány receptúra variánssal elérhetı, hogy 
komplex módon – mind az energetikai elıny, mind pedig a környezetvédelmi szempontok 
megvalósulása terén – hasznosíthatók legyenek a mezıgazdasági eredető melléktermékek és 
hulladékok és ezáltal komplex környezeti és energetikai rendszer valósuljon meg. Ilyen 
módon a biogáz egy vonzó energiaforrás a vidéki területek számára. 
 
Néhány receptúra eredményeképpen (fıként az „A”, „B” kísérletsorozat receptúrái) a 
gázkihozatal, illetve a metántartalom (60% alatti) nem teszi lehetıvé az energetikai célú 
hasznosítást, nem teljesülnek a motoros követelmények. Ezekben az esetekben a 
hulladékártalmatlanítási szempontok kerülnek elıtérbe, hiszen a szerves anyagok komplex 
hasznosítása révén a fenntarthatósági követelmények is kielégíthetık. A különbözı termelési 
technológiák és termékek okozta hulladékok minimalizálására törekvı eljárások a hulladékok 
energetikai hasznosítására, illetve a környezeti szennyezések (hulladékok) ártalmatlanítására 
irányulnak, de egyben környezetbiztonsági kutatások is. A folyamatok során minden esetben 
záródó termelési ciklus megvalósítása a cél. Dolgozatomban olyan biogáz elıállítási és 
hasznosítási módszert mutattam be, amely egyaránt alkalmas a már létezı biogázüzemek 
zavartalan mőködésének biztosítására, illetve a létesítendı biogáz üzemek paramétereinek 
meghatározására. Az ökoenergetikai rendszer a helyi sajátosságok és adottságok 
figyelembevételével építhetı ki, nem igényel mezıgazdasági szerkezetváltást. A rendszer az 
értekezésben nem tárgyalt egyéb szerves anyagféleségek hasznosítása által bıvíthetı, 
alátámasztva ezzel a hatékony mőködést. Továbbá a vidéki élet energetikai függetlenségének 
alappillére lehet, hiszen az ökoenergetikai rendszer kialakítása során figyelembe veendı 
ökológiai szempontok a rendszert fenntarthatóvá teszik. 



 73

TÉZISEK 
 
  „Alkotni annyi, mint titkot megoldani.” 
  (Dobos László) 
 
 
 
A disszertációban bemutatott kutatás új tudományos eredményei az alábbi tézisekben 
foglalhatók össze: 
 
 
1. 
Receptúrákat dolgoztam ki különbözı növényi eredető adalékanyagok felhasználásával sertés 
hígtrágya bázisú biogáz elıállításra, figyelembe véve a biogáz elıállítás ideális körülményeit. 
A gyümölcstörköly, a kukoricatörköly, illetve a cukorcirok présmaradvány adalékanyaggal 
elıállított receptúrák eredményeként a gázkihozatal (illetıleg a metánhozam) több mint 
kétszeresére is megnövekedett. Az intenzív hozamfokozás nem csupán idıszakos, a 
hozamállandóság a kísérletek összehasonlító idıszakában végig megfigyelhetı. 
Megállapítottam továbbá, hogy a metántartalom stabilitása adalékanyag függı, azonban a 
hozamfokozás nem ment a minıség (metántartalom) rovására, ugyanis a keletkezett biogázok 
metántartalma stabil és szőkebb határok közé szorítható, melyek további kísérletekkel 
finomíthatók. 
Lásd az értekezés 2.4. alfejezetét. 
Kapcsolódó publikációk: [10]; [14]; [17]; [18]; [19]; [22]; [24]; [26]; [30]; [32]; [37]; 
[39]; [40]; [42] 
 
 
2. 
Megalkottam a sertés hígtrágya alapú biogáz elıállítás kritériumrendszerét, figyelembe véve a 
biogázok gázmotorokban történı hasznosítását. Az általam kidolgozott receptúrák 
alkalmazásával elıállíthatók >60% metántartalommal rendelkezı biogázok, amelyek 
kielégítik a gázmotoros hasznosítás energetikai követelményeit. Kiválasztottam a gázmotoros 
felhasználás szempontjából megfelelı biogázokat (ld. 16. táblázat): maximális gázkihozatal, 
>60% metántartalom, minél egyenletesebb hozam és minıség. 
Lásd az értekezés 2.4. alfejezetét, illetve a 16. táblázatot. 
Kapcsolódó publikációk: [22]; [24]; [26]; [30]; [32]; [37]; [39]; [40]; [42] 
 
 
3. 
Az általam kidolgozott receptúrákkal elıállított biogázok nem csak energetikai szempontból 
elınyösek, hanem H2S és NH3 tartalmuk is közel állandó értéken tartható. Megállapítottam 
továbbá, hogy a növényi eredető adalékanyagok hatására a biogázok H2S és NH3 tartalma a 
gázmotorok üzemeltetése szempontjából kritikus határérték alatt marad (a kén-hidrogén 
tartalom 57 mg/m3 érték alatti, míg az ammóniatartalom 2,81 mg/m3 alatti). Az egyes 
szubsztrátok (receptúrák) anaerob fermentációja e tekintetben közel állandó összetételt 
produkál. 
Lásd az értekezés 2.4. alfejezetét. 
Kapcsolódó publikációk: [20]; [23] 
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4. 
Kísérleteket végeztem a biogázzal mőködtetett gázmotor optimális paramétereinek 
meghatározására. A különbözı metántartalmú biogázokkal végzett kísérletek eredményei azt 
mutatják, hogy az általam kidolgozott receptúrákkal elıállított 60-72% metántartalommal 
rendelkezı biogázok biztonságosan elégethetık hagyományos földgázmotorban. A biogázok 
metántartalmának csökkenésével (CO2 tartalmának növekedésével) a gázmotor mőködési 
tartománya szőkül és a nagyobb légfeleslegek (1,2-1,6) irányába tolódik, az effektív 
teljesítmény értékek csökkennek (10-15%-kal) és kismértékben romlik (2-4%-kal) a hatásfok. 
Lásd az értekezés 3.1., 3.2., 3.3. alfejezeteit. 
Kapcsolódó publikációk: [11]; [12]; [13]; [15]; [25]; [31]; [33]; [34]; [35] 
 
5. 
Kísérletekkel azt is megállapítottam, hogy az általam kidolgozott receptúrákkal elıállított 
biogázok felhasználása esetén a gázmotor λ=1,2-1,6 légfelesleg tényezı tartományban való 
mőködtetése kisebb károsanyag kibocsátást eredményez. Az NOx emisszió jelentısen (20-
50%-kal) csökken, miközben a CO és a THC emisszió gyakorlatilag változatlan. A 
megnövekedett CO2 kibocsátás az alkalmazott biogázok magas CO2 tartalmával 
magyarázható, azonban a biogáz szén-dioxid tartalma biológiai eredető. 
Lásd az értekezés 3.1., 3.2., 3.3. alfejezeteit. 
Kapcsolódó publikációk: [11]; [12]; [13]; [15]; [25]; [31]; [33]; [34]; [35] 
 
6. 
Receptúráim kidolgozásával megalkottam egy komplex biogáz elıállítási és hasznosítási 
rendszert, amely segítségével mind az energetikai, mind pedig a környezetvédelmi célok 
együttesen érvényesíthetık. Az optimális megoldás érdekében a két célfüggvény változását is 
együtt szükséges elemezni, figyelembe véve, hogy a komplex optimalizálás súlypontja éppen 
a környezetbarát energetikai hasznosítás. Amennyiben nem biztosítható a receptúrák 
beállításához szükséges inputanyagok mennyisége és/vagy minısége, úgy csökkenhet az 
energiakihozatal és háttérbe szorulhat a hulladékártalmatlanítás is. 
Lásd az értekezés 4.3., 4.4. alfejezetét. 
Kapcsolódó publikációk: [17]; [21]; [28]; [29]; [40] 
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IDEGENNYELVŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
 

SUMMARY 
 

EFFECT OF THE BIOGAS PRODUCING METHODS ON THE OPERATION OF THE GAS ENGINES, 
CONSIDERING EMISSION 

 
After our joining to EU the sustainable agricultural development, increasing the rate of 
renewable energy sources have become an actual economical problem. In the present 
economical environments the private sector from own sources can not solve in its complexity 
the environment protection and energetic problems. 
 
In the Introduction I sketched actuality of the theme/topic of my dissertation, the increased 
energetic significance of the biogas, as well I present shortly the necessity of solving of the 
problems as the topic of research. The objectives of my research task were: to support that it is 
necessary to examine the biogas producing and utilizing technological processes together and 
as a complex system however some technological parameters effect the effectiveness and 
environmental effect in the biogas producing and the biogas utilizing process. 
Performed tasks: 

- to prove the intensification and quality improving effects of different kinds of plant 
additives – which are added to pig manure in the fermentors – with experiments 

- testing of utilization of biogases from different kind of pig thin manure and additives 
for energy in gas engines particularly the emission.  

Research task had dual objectives: environmental friendly utilization of organic pollution 
material and energy production can be realized together by biogas production and utilization. 
I would like to focus on necessity of ecological approach by new scientific results of my 
presented research subtask. 
 
In the interest of realization of the research objective in the 1st chapter I studied – according to 
available national an international literature – the microbiological basics of biogas production 
based on biomass from agriculture, the possibilities and conditions of intense biogas 
production as well requirements of the utilization in gas engines. 
 
Biogas can be formed from biomass which consists of plant main products, by-products and 
wastes by anaerobe fermentation (cofermentation). The pig thin manure can be based material 
of the biogas production in the pig farms. The technological process of biological methane 
production can be grouped essentially around three microbiological activities (work of 
hydrolyzing, acetogenic, methanogenic microorganisms) which are built upon one another. 
The oxidation process of organic parts which are food for microorganisms connects with 
reduction chemical processes which lead to methane forming. The hydrogen has a main role 
in the anaerobe biogas fermentation, it has intensified effect. Hydrogen consumer 
methanogens use hydrogen to create carbon dioxide into methane. 
 
In the 2nd chapter I showed my research methods and results for the biogas production, I 
present synthetic results of biogas producing technological experiment: effect of changing 
different kind of additives on biogas (methane) yield, and changing of technological 
parameters (moisture content, pH, C/N etc.) as well composition of biogas. In every case the 
adding of pig manure with plant additives increased the biogas yield fermentor volume. It can 
be determined on methane yield indicators that biogases can be produced by adding sorghum 
residue, fruit marc as well maize rape additives, these biogases satisfy conditions and 
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requirements of energy generate. I determined that mineralization process of degradable 
biomass can be accelerated by complex biomass treatment technology and together with it 
usually it can be increased intensity of biogas production and it can improve return rates and 
indicators of biogas plants. The biogas is similar to natural gas, it is a gaseous material which 
can be combusted in many ways, it can be generated heat and electricity by utilizing. In the 
3rd chapter I show the experimental set up that was applied on examination of biogases 
operated spark ignition gas engines, I show the applied examination method and 
methodology. I present the utilization of biogas in gas engines, I analyse the effects of biogas 
fuelled, considering to operational circumstances, composition of biogas and biogas yield. 
Increasing CO2 content in the selected biogas influences operating range of the gas engine, it 
becomes narrow on the other hand the operation in this narrower air excess ratio produces 
more less emission. 
 
It is realized the demand of a complex, small area model according to studying of literature 
and my own examination results. In the 4th chapter during discussion of research results 
related biogas production and utilization (gas engine) I have created a possible model of 
complex utilization of organic wastes. The energy potential of organic wastes appear as 
energy carrier in the form of biogas and methane through the utilization of organic wastes. 
 
Energy production and utilization from by-products and waste in plant cultivation and animal 
breeding are necessary not only for power generation but for the environment protection, as 
well it is indispensable criterion for sustainable agriculture to utilize more of by-products and 
to reduce quantity of wastes and to dispose them, too. As a result of some recipes variants it is 
possible to utilization the agricultural by-products and wastes in a complex way – both the 
energy advantage and both the environmental aspects are realized – and it can be realized a 
complex environmental and energy system. In such way the biogas is an attractive energy 
source for rural regions and areas. 
 
As a result of some recipe variants (mainly, recipes of “A”, “B” experiment series) the biogas 
yield and the methane content (under 60%) do not allow the energetic utilization, do not 
perform the requirements for engine. In these case wastes disposal aspects are emphasized, 
because sustainability requirements can be satisfied by complex utilization of organic matter. 
 
Processes which are trying to minimize the waste of different kinds of production 
technologies and products, they orient to energetic utilization, as well to dispose the 
environment pollution but they are environmental researches. During the processes the 
purpose is realization of closing production cycle in every case. In my dissertation I presented 
such biogas production and utilization method which is proper to provide continuous 
operation of existing biogas plants, as well to determine parameters of establishing biogas 
plants. The eco-energetic system can be built up taking into consideration the specific local 
conditions, it does not require change or transformation of agricultural structure. The system 
can be expandable by utilization of other organic material, so it is supported the efficient 
operation. Furthermore, it can be the pillar of energy independence of the rural life, because 
during the establishing of eco-energetic system taking into consideration ecological aspects 
which make this system sustainable. 
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MELLÉKLETEK 

 
 

I. melléklet 
 
 
TÜZELÉSTECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 
A biogáz spektroszkópos vizsgálata a földgázétól eltérı égési karakterisztikát igazol, amely az 
eltérı tüzeléstechnikai jellemzıkkel magyarázható. [KOVÁCS – MEGGYES, 2009.] 
 

- relatív sőrőség 
A biogáz levegıre vonatkoztatott sőrősége. 

   
lev

gázd
ρ

ρ
=  

- Wobbe-szám 
A gázkeverék fúvókából való kiömlésre felírt összefüggésbıl származtatható 
mutatószám. A gáz energetikai jellemzésére használatos, amelyet az alábbi képlettel 
határozunk meg:  

d

H
Wo fütö=  

A gyakorlatban arra törekszenek, hogy értéke 1,5%-nál nagyobb mértékben ne 
változzék. A Wobbe-index 1%-os változásához 1% üzemanyag-levegı arányt kell 
változtatni. Minél nagyobb a főtıérték, annál nagyobb levegı-üzemanyag arány 
alkalmazandó. 

 
A felhasznált gáznemő tüzelıanyag Wobbe-indexének változtatása révén az 
alkalmazott tüzelıberendezés hıterhelése is változik, ezért ezt a paramétert 
meghatározott értéktartományban szükséges tartani (±5%). A megújuló gázok Wobbe-
száma jelentısen eltér a földgázétól, emiatt hasznosításuk elıtt további vizsgálatok 
szükségesek Amelyekkel megteremthetı a tüzelıberendezés és a tüzelıanyag közötti 
harmonikus összhang. [KOVÁCS – MEGGYES, 2007.] 

 

- égéshı [kJ/m3] 
A legfontosabb energetikai jellemzı. A biogáz kémiailag kötött energiáját mutatja 
meg. Az a hımennyiség, amely egységnyi térfogatú biogáz tökéletes elégésekor 
keletkezik, ha a kiindulási anyagok és a keletkezı égéstermékek hımérséklete 20 °C 
és a keletkezı víz cseppfolyós halmazállapotú. 

 
- főtıérték [kJ/m3] 

Az a hımennyiség, amely egységnyi térfogatú biogáz tökéletes elégésekor keletkezik, 
ha a kiindulási anyagok és a keletkezı égéstermékek hımérséklete 20 ˚C és a 
keletkezı víz gız halmazállapotú. A tüzelıanyag főtıértékét a kémiai analízis 
ismeretében a módosított Dulon-formula szerint meghatározva: 
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[KEITH – GOSWAMI, 2007.]; [ONLINE COMBUSTION HANDBOOK, 2004.] 
 
C0 → szerves anyagok széntartalma 
Ci0 → szervetlen anyagok széntartalma 
H, O, S → kémiai analízis szerinti összetevık %-os értéke 

 
A biogázok főtıértéke alacsonyabb a földgáz főtıértékénél, amely az alacsony 
szénhidrogén tartalommal magyarázható. A tüzelıberendezések üzemeltetése 
szempontjából a Wobbe-szám nagyon fontos paraméter, mert a gáznemő 
tüzelıanyagok cserélhetıségét mutatja.  

 
égéshı > főtıérték 

 
- metánszám 

Egy gázkeverék metánszámának kísérleti úton történı meghatározásához háromszögő 
diagramok sorozata használatos. 

42,103445,1 −⋅= oktánszámmetánszám  
 

A metánszám az I/1. ábrán látható egyszerő diagrammal is könnyedén 
meghatározható. 

 

 
 

I/1. ábra A metánszám meghatározása [KLIMSTRA, 2007.] 
 
 

- lamináris égési sebesség [cm/s] 
A lángnak az égési felületre merıleges irányban az idıegység alatt megtett útja. Az 
égési sebesség a gáz minıségétıl és a gáz-levegı elegyítési aránytól függ. A metán 
égési sebessége levegıvel ~25 cm/s. 

M
et

án
sz

ám
 

H2 [%]     CO2 [%] 

CH4 [%] 

 
Nitrogén=1/3 CO2 
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- adiabatikus lánghımérséklet [K] 

Rögzített hımérséklet profil, amely követi az adiabatikus profilt. 
 

- lefúvási vagy leszakadási nyomás [Pa] 
Az az érték amelynél a láng túl nagy kiömlési sebesség miatt az égıfúvókáról éppen 
leszakad. 

 

- Ott-szám 
A minıség gyors megállapítására szolgál. A gáz égési tulajdonságát jellemzi. 
Szabványos Teclu-égıvel mérjük, amelynél a levegı mennyiségét szabályzó tárcsa 
100 részre osztott. A 0,39 kPa nyomáson beáramló gázhoz a primer levegı 
mennyisége a tárcsa elfordításával fokozatosan növelhetı. A láng elıször lobogni kezd 
(ez a lobogási szám), majd visszagyullad. A skálán ilyenkor leolvasott érték az Ott-
szám. 

 



 90

II. melléklet 
 
KÁROSANYAGOK KÉPZİDÉSE [MEGGYES, 1992. NYOMÁN] 
 
 
CO kialakulása 
 
A szénhidrogének magas hımérsékleten úgy oxidálódnak, hogy fokozatosan vesztik el 
hidrogén tartalmukat. Ez a reakciósorozat rendkívül gyorsan játszódik le, ennek megfelelıen 
igen nagy mennyiségő szén-monoxid képzıdik. A szénmonoxid azonban tovább oxidálódik. 
Magas hımérsékleten a legvalószínőbb reakció 

CO + OH = CO2 + H 
 
A maximális CO tartalom a lángban az elıbbi reakció egyensúlyának megfelelıen alakul ki. 
Kísérletek szerint, ha 1 bar nyomáson a hımérséklet 1300 K feletti vagy a füstgáz hőlése 
lassú, akkor a füstgázban jelenlévı CO mennyisége egyensúlyi. Ha a hımérséklet 1300 K 
alatti vagy a füstgáz hőlése gyors, az oxidáció reakciókinetikailag korlátozott. 
 
 
NOx képzıdése 
 
A NO három különbözı módon keletkezhet az égési folyamatban: 

- A termikus (termo) NO a levegı nitrogén- és oxigén tartalmának reagálásából 
keletkezik magas hımérsékleten a lángban, illetve a láng utáni „post flame” zónában. 
Vagyis magas hımérsékleten az oxigén disszociál, atomjaira esik szét, ami reakcióba 
lép a nitrogén molekulával és NO keletkezik. Az NO kialakulásához szükséges magas 
hımérsékletet az égési folyamat állítja elı. Az NO képzıdése úgynevezett 
láncreakciók segítségével történik, melyet az atomos állapotú oxigén indít el. 

 
O2 = 2O 
O + N2 = NO + N 
N + O2 = NO + O 

 
- A prompt NO is a levegı nitrogén- és oxigén tartalmából képzıdik, de a láng 

szénhidrogén gyökeinek segítségével. A tüzelıanyag égése közben a keletkezett 
szénhidrogén gyökök, miután a rendszerben levı össze oxigént megkötötték, képesek 
a nitrogén molekulával is reagálni. A prompt NO a lángban alakul ki. A prompt NO 
képzıdésének csak olyan lángoknál van jelentısége, ahol a lángban oxigén hiány van. 

 
- Tüzelıanyag NO akkor keletkezhet, ha a tüzelıanyag kötött nitrogént tartalmaz. A 

tüzelıanyagból felszabaduló nitrogén a levegı oxigénjével a lángban vagy a láng után 
NO-ot képez. 

 
SO2 és SO3 keletkezése 
 
Égéskor a tüzelıanyag vegyületeibıl kén-dioxid keletkezik, melynek egy része kén-trioxiddá 
oxidálódik. Azonban a kén-dioxid és kén-trioxid a füstgázban nem csak gázfázisban fordul 
elı, hanem a füstgáz szilárd részecskéin is adszorbeálódik, de vízben is oldódnak és agresszív 
tulajdonságú kénessav és kénsav keletkezik. Ezek a savak korrodálják a berendezések fémes 
szerkezeti anyagait. 
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Elégetlen szénhidrogének (CxHy) képzıdése 
 
Az elégetlen szénhidrogének a tökéletlen égés eredményeként keletkeznek. Lévén, hogy a 
gázmotorok légfelesleggel mőködnek, elvileg rendelkezésre áll a bevitt tüzelıanyag tökéletes 
elégéséhez szükséges oxigén mennyiség, azonban a tüzelıanyag-keverék eloszlása a 
hengerekben nem homogén, ezért mindig lehetnek tüzelıanyagban dús zónák, ahol a 
tüzelıanyag elégése nem tökéletes. 
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III. melléklet 
 
BIOGÁZ LABORATÓRIUM ELRENDEZÉSE 
 
 

 
 

III/1. ábra Az üzemi körülményeket is reprezentáló továbbfejlesztett fermentorsor 
 
 

 
 

III/2. ábra Fermentor az elektromos mőködtetéső keverı-berendezéssel 
 
 

 
 

III/3. ábra Vario Max CN elemanalizátor 
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IV. melléklet 
 
BIOGÁZ ELİÁLLÍTÁSI KÍSÉRLETSOROZATOK 
 
 
A 2004-BEN VÉGZETT KÍSÉRLETSOROZAT KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI 
 
Az egyes fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége ~40 dm3. Indításkor mind a 
négy fermentorba ~4% szárazanyag tartalmú sertés hígtrágya került, ebbıl következıen a 
szakaszos biogáz elıállítási eljárás helyett rátöltéses (folyamatos) technológiát reprezentáló 
kísérleteket folytattunk. A kísérletsorozat kísérleteit a mezofil zónában (35,4-36,5 °C) 
végeztük. 
 
A kísérlet végéig naponta kétszer (két percig) és mintavétel elıtt mechanikus kézi keverés 
történt. Az elsı hét nap tulajdonképpen a homogenizálás idıszaka volt, a 8. napon – a szerves 
anyag tartalom növelése érdekében – 0,5 kg szarvasmarha trágyát adagoltunk mind a négy 
fermentorban lévı biomasszához. A stabilizálódást követıen megkezdtük a fermentorok 
folyamatos üzemeltetését. A biomassza térfogatának 8%-át naponta friss hígtrágyára cseréltük 
ki, ettıl kezdve a fermentorok folyamatos üzemben, egyenletes napi terheléssel mőködtek, 
azonos körülmények között. 
 
Az üzemi állapot beállításának idıtartama 36 nap volt, hogy elegendı idı álljon rendelkezésre 
a stabil anaerob körülmények kialakulásához, a metanogén baktériumok elszaporodásához, a 
folyamatos üzemi körülmények stabilizálódásához, a természetes (kontroll) körülmények 
között zajló fermentáció megfigyeléséhez, majd a beoltás, illetve adalékolás hatásának 
vizsgálatához. Az I. fermentor úgynevezett kontroll fermentor volt, tartalma teljes egészében 
sertés hígtrágya volt. A kísérlet során ebben a fermentorban sem baktériumos beoltást, sem 
adalékolást nem végeztünk. A gáztermelés intenzitásának csökkenésekor (a 37. napon) a II. és 
a IV. fermentorokat egyszeri baktériumos kezelésnek vetettük alá, azaz a biomasszát 5 
tömeg%-nyi (2 liter) mennyiségő baktérium kultúrával oltottuk be, míg a III. és IV. 
fermentorokban lévı sertés hígtrágyához 1-1 tömeg%-nyi (0,5 kg) mennyiségő szalmát 
adagoltunk. Kerestük azt az optimális koncentrációt, amely megfelelı a baktériumok 
szaporodásának elısegítésére. A kezelések után továbbra is naponta lecseréltük a biomassza 
térfogatának 8%-át friss hígtrágyával. A III. és IV. fermentorokban a szalmaadagolást – a 
minták vizsgálata során kapott eredmények tükrében (szárazanyag tartalom változása) – a 
napi rátöltés mennyiségére vonatkoztatva, csak idıszakosan végeztük. Ennek megfelelıen a 
III. és IV. fermentorba 50 gramm szalmát adagoltunk a 38., 39., 47., 49. és az 50. napon. 
 
A biogázelıállítás intenzitásának fokozása történhet biotechnológiai módszerek segítségével 
is, ugyanis biotechnológiai úton lehetıség van arra, hogy a mikrobák közötti belsı 
viszonyokat befolyásoljuk alkalmasan kiválasztott baktériumoknak a rendszerhez való 
adásával. Ennek értelmében a II. fermentor egyszeri baktériumos kezelést kapott. A beoltást 
Enterobacter Cloaceae (cellulózlebontást intenzifikáló mezofil baktérium) baktériummal 
végeztük. Ezt a baktériumos kezelést a metanogén baktériumtenyészet természetes 
kialakulását követıen alkalmaztuk. A biomasszát térfogatának 5 tömeg%-át kitevı 
mennyiségő baktérium kultúrával oltottuk be. A baktériumos kezelés a lebontás kezdetén a 
metánképzésben szerepet játszó baktérium törzsek kedvezı arányának beállításában és 
szaporodási feltételeinek biztosításában rejlik. 
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A 2005-BEN VÉGZETT KÍSÉRLETSOROZAT KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI 
 
A kísérletsorozat keretében baktérium kultúrával beoltott, gombakomposzttal adalékolt, 
illetve ezek kombinációjával kezelt sertés hígtrágya fermentálási kísérleteket végeztünk. A 
kísérletsorozat kísérleteit a mezofil zónában (34,1-36,6 °C) végeztük. 
 
A fermentorterek lezárása után a rendszert itt is nyugalomban hagytuk. A kísérlet teljes 
idıtartama alatt naponta kétszer (két percig), illetve mintavétel elıtt kézi keverés történt. A 
homogenizálás, pihentetés idıszaka (7 nap) a stabilizálódást, a metanogének elszaporodását 
tette lehetıvé. Az anaerob körülmények kialakulását az oldott oxigéntartalom csökkenése és a 
redox potenciál alacsony értéke jelezte. A 8. naptól megkezdtük a kísérleti fermentorok 
folyamatos üzemeltetését, vagyis a 8. naptól a kísérletek végéig a biomassza térfogatának 
10%-át naponta friss hígtrágyára cseréltük, a fermentor térfogat 10%-ának megfelelı kierjedt 
trágyát kiengedtük és ugyanannyi frisset utántöltöttünk.  
 
Az üzemi állapot beállásának idıtartama után kialakultak a stabil anaerob körülmények, a 
metánképzı baktériumok elszaporodtak. A 32. napon a II. fermentor egyszeri baktérium 
beoltást (5 tömeg%-nyi), a III. fermentor gombakomposzt adalékot (0,1 tömeg%-nyi), a IV. 
fermentor egyidejő egyszeri baktériumos beoltást (5 tömeg%-nyi) és gombakomposzt 
adalékot (0,1 tömeg%-nyi) is kapott, míg az I. fermentor (kontroll) kezeletlen maradt. 
 
A III. és IV. fermentorokban a gombkomposzt adagolást – a minták vizsgálata során kapott 
eredmények tükrében (szárazanyag tartalom változása) – a napi rátöltés mennyiségére 
vonatkoztatva, csak idıszakosan végeztük. Ennek megfelelıen a III. és IV. fermentorba 60 
gramm gombakomposztot adagoltunk a 33., 34., 39. és az 50. napon. 
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A 2006-BAN VÉGZETT KÍSÉRLETSOROZAT KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI 
 
A kísérlet idıtartama 49 nap volt (7 nap homogenizálási idıszak, 7 nap stabilizálási idıszak, 
14 nap felfutási idıszak, 21 nap összehasonlító idıszak). A kísérleti fermentorokban lévı 
fermentálandó anyag mennyisége ~50 dm3. a rátöltéses biogáz elıállítási technológiát 
reprezentáló kísérleteknél felhasznált sertés hígtrágya szárazanyag tartalma 4% (szerves 
szárazanyag tartalma 3,25%) volt. 
 
A kísérletek 8. napjától kezdıdıen a 15. napig a fermentortartalom 7 tf%-ának megfelelı 
kerjedt biomasszát kiengedtünk és ugyanannyi frisset utántöltöttünk. Majd ezt követıen a 15. 
naptól a kísérletek összehasonlító idıszakában, illetve a kísérletek végéig a fermentortartalom 
4,4 tf%-ának megfelelı kierjedt biomasszát engedtünk ki naponta és cseréltük friss 
biomasszára. Ezen felül a 2., 3., 4. és 5. fermentorokba 30 g szárazanyagnak megfelelı 
adalékanyagot is bevittünk. 
 
Az adalékolás a következıképpen történt: 

- 1. fermentor: - 
 - 2. fermentor: Berény zöld állapotú cukorcirok 
 - 3. fermentor: Sucrosorgho zöld állapotú cukorcirok 
 - 4. fermentor: Berény cukorcirok présmaradvány 
 - 5. fermentor: Róna cukorcirok présmaradvány 
 
 
 

 
 



 96

A 2007-BEN VÉGZETT KÍSÉRLETSOROZAT KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI 
 
A fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége ~50 dm3. A kísérletek idıtartama 
50 nap volt. A folyamatos technológiát reprezentáló kísérletek ~ 4%-os szárazanyagtartalom 
mellett valósultak meg. 
 
Az összehasonlító kísérletek során a fermentorokban rátöltéses biogáz elıállítási technológiát 
modelleztünk az alábbiakban vázolt kísérleti körülmények között. 

- fermentortartalom hımérséklete 36,2 – 37,9 °C 
- anaerob környezet 
- a homogenizáció során kialakult pH értékek lúgos közeget jeleztek 

 
 

IV/1. táblázat Alkalmazott adalékanyag keverékek 
 

Adalékolások 
átlagos szárazany.-

tartalom 
[%] 

átlagos gázfejl. 
[dm3/nap] 

metántermelés 
[dm3/nap] 

kontroll 4,60 23,00 13,60 

100 g /fermentor, nap = 
(100% GK) 
0,20-0,22% 

szárazany./fermentor, nap 

4,50 63,30 31,97 

100 g /fermentor, nap = 
(GK:BP=75:25) 

0,20-0,22% 
szárazany./fermentor, nap 

3,70 66,00 33,20 

100 g/fermentor, nap = 
(GK:BP=50:50) 

0,20-0,22% 
szárazany./fermentor, nap 

3,68 71,31 35,87 

100 g/fermentor, nap = 
(GK:SK=75:25)  

0,20-0,22% 
szárazany./fermentor, nap 

3,99 74,47 36,39 

100 g/fermentor, nap = 
(GK:SK=50:50)  

0,20-0,22% 
szárazany./fermentor, nap 

3,96 58,16 23,51 

Jelmagyarázat: 
GK = letermett gombakomposzt 
BP = cukorcirok (Berény) présmaradvány 
SK = silókukorica 

Forrás: Szabó – Nagy, 2008. a. nyomán. 
 
 



 97

A 2008-BAN VÉGZETT KÍSÉRLETSOROZAT KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI 
 
A fermentorokban levı fermentálandó anyag mennyisége ~50 dm3. A kísérletek idıtartama 
50 nap volt. A folyamatos technológiát reprezentáló kísérleteknél felhasznált sertés hígtrágya 
szárazanyag tartalma a kontroll fermentor esetében 8% volt, az adalékolt fermentorok 
esetében a sertés hígtrágya – mint alapanyag – szárazanyag tartalma 4%, míg a hozzáadott 
szeszfeldolgozási hulladékoké is 4% volt. Ilyen módon a kísérletek 8%-os 
szárazanyagtartalom mellett valósultak meg. 
 
Az összehasonlító kísérletek során a fermentorokban rátöltéses biogáz elıállítási technológiát 
modelleztünk az alábbiakban vázolt kísérleti körülmények között. 

- fermentortartalom hımérséklete 36,2 – 37,9 °C 
- anaerob környezet 
- a homogenizáció során kialakult pH értékek lúgos közeget jeleztek 

 
A kísérletek összehasonlító idıszakában (a 21. naptól kezdıdıen a kísérletek 45. napjáig) a 
fermentortartalom 5 tf%-ának megfelelı kierjedt anyagot naponta friss biomasszára cseréltük, 
amely a kontroll fermentor esetében 200 g szárazanyagnak megfelelı sertés hígtrágyát 
jelentett, míg az adalékolt/kezelt fermentorok esetében 100 g szárazanyagnak megfelelı sertés 
hígtrágyát és 100 g szárazanyagnak megfelelı adalékanyagot jelentett. Az esetleges 
baktériummal való beoltást a 26. napon végeztük. 
 

IV/2. táblázat Biomasszából biogáz 
 

fermentortartalom 

megfelelı 
szárazanyag 

tartalom 
biztosítása 

rátöltéssel (a 
21. naptól) 

átlagos 
biogázfejlıdés 

[dm3/nap] 

metántartalom 
[%] 

metántermelés 
[dm3/nap] 

sertés 
hígtrágya 

~4% 35,2 58,6 20,5 

sertés hígtrágya +  
gyümölcstörköly 

200 g* 85 61,5 52,4 

sertés hígtrágya +  
gyümölcstörköly +  
baktériumkezelés 

200 g* 126,2 61,5 77,6 

sertés hígtrágya +  
szılıtörköly 

200 g* 77,7 57,5 44,7 

sertés hígtrágya +  
szılıtörköly +  

baktériumkezelés 
200 g* 79,4 61,0 48,4 

sertés hígtrágya +  
kukoricatörköly 

200 g* 92,1 54,4 50,1 

sertés hígtrágya +  
kukoricatörköly +  
baktériumkezelés 

200 g* 99,7 54,2 54 

 

* az utántöltés alkalmával 100 g szárazanyag tartalmú sertés hígtrágya, illetve 100 g szárazanyag tartalmú adalékanyag 
keverék kerül a fermentorokba 

Forrás: Meggyes – Nagy – Szabó, 2008. nyomán 
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A 2009/2010-BEN VÉGZETT KÍSÉRLETSOROZAT KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI 
 
A kísérlet idıtartama 43 nap (2010. február 10 – 2010. március 24.) volt. Az ~50 dm3 hasznos 
térfogatú kísérleti fermentorokat 40 dm3 sertés trágyával töltöttük fel, majd a 17. napon (a 
homogenizálási, illetve a stabilizálási folyamatszakasz után), az egyes fermentorokban eltérı 
kezeléskombinációkat alkalmaztunk: 

1. fermentor: a fermentortartalom 50 tf%-át gyümölcscefrére cseréltük (20 dm3 trágya + 
20 dm3 cefre) 

2. fermentor: a fermentortartalom 25 tf%-át gyümölcscefrére cseréltük (30 dm3 trágya + 
10 dm3 cefre) 

3. fermentor: a fermentortartalom 80 tf%-át gyümölcscefrére cseréltük (8 dm3 trágya + 32 
dm3 cefre) 

4. fermentor: a fermentortartalom 10 tf%-át gyümölcscefrére cseréltük (36 dm3 trágya + 4 
dm3 cefre) 

5. fermentor: a fermentortartalom 5 tf%-át friss sertés trágyára cseréltük 
 
Az összehasonlító kísérletek során (a 18. naptól kezdıdıen a kísérlet 40. napjáig) folyamatos 
rátöltéses üzemmódot megvalósítva folytatódtak a kezelések oly módon, hogy a 
fermentortartalom 5 tf%-ának (2 dm3) megfelelı lebomlott biomasszát naponta lecseréltük 
friss biomasszára. A csere a 17. napon alkalmazott arányokat megtartva a következıképpen 
történt:  

1. fermentor: 1,0 dm3 sertés trágya + 1,0 dm3 gyümölcscefre 
2. fermentor: 1,5 dm3 sertés trágya + 0,5 dm3 gyümölcscefre 
3. fermentor: 0,4 dm3 sertés trágya + 1,6 dm3 gyümölcscefre 
4. fermentor: 1,8 dm3 sertés trágya + 0,2 dm3 gyümölcscefre 
5. fermentor: 2,0 dm3 sertés trágya 

 
Az összehasonlító kísérletek során a fermentorokban rátöltéses biogáz elıállítási technológiát 
modelleztünk az alábbiakban vázolt kísérleti körülmények között. 

- fermentortartalom hımérséklete 36,2 – 37,9 °C 
- anaerob környezet 
- a homogenizáció során kialakult pH értékek lúgos közeget jeleztek 
- szárazanyag tartalom 3-5% 

 
IV/3. táblázat Kísérleti eredmények 

 

1. fermentor 
50:50 

2. fermentor 
75:25 

3. fermentor 
20:80 

4. fermentor 
90:10 

5. fermentor 
K 

Napok biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

  1. 0  0  0  0  0  
  2. 0  8  8,0  9,0  9,0  
  3. 12  26,0  10,0  13,0  9,0  
  4. 18  32,0  12,0  22,0  23,0  
  5. 24,3  39,7  18,0  32,7  42,0  
  6. 24,3  39,7  18,3  32,7  36,0  
  7. 24,3  50,0  18,3  37,2  31,0  
  8. 36,0  51,0  20,0  46,0  27,0  
  9. 36,0  36,0  29,0  45,0  25,0  
10. 36,0  43,0  39,0  45,0  25,0  
11. 25,0  41,0  24,0  44,9  24,0  



 99

1. fermentor 
50:50 

2. fermentor 
75:25 

3. fermentor 
20:80 

4. fermentor 
90:10 

5. fermentor 
K 

Napok biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

biogáz-
fejlıdés 
[dm3] 

metán-
tartalom 

[%] 

12. 36,0  43,0  24,0  44,7  25,0  
13. 36,0  44,0  37,0  45,0  23,0  
14. 36,0  44,2  39,0  44,7  27,0  
15. 27,0  50,0  36,0  32,0  24,0  
16. 31,0  32,0  29,0  26,0  25,0  
17. 18,0  18,0  27,0  24,0  23,0  
18. 80,7 73,1 71,0 76,4 92,0 54,1 27,0 54,6 
19. 82,0 73,6 69,7 75,3 57,0 53,6 21,0 54,4 
20. 82,0 73,5 69,0 76,1 57,7 53,4 21,0 54,7 
21. 83,0 74,2 69,0 76,5 57,7 53,9 21,7 54,8 
22. 80,6 74,9 43,0 74,3 58,0 65,2 18,0 55,7 
23. 76,4 74,1 54,0 71,2 57,0 62,2 16,0 57,9 
24. 71,0 68,2 66,0 69,7 66,0 57,3 22,0 56,3 
25. 65,0 67,8 67,0 72,2 64,0 53,2 24,0 52,2 
26. 63,2 68,3 42,7 74,2 57,0 54,1 22,7 54,8 
27. 63,4 68,9 53,0 76,4 60,0 53,6 22,6 57,4 
28. 63,0 72,6 63,0 77,1 59,0 51,3 22,8 59,3 
29. 56,0 64,3 61,0 66,8 52,0 54,7 21,0 56,3 
30. 61,0 66,9 67,0 71,6 59,0 56,3 24,0 56,1 
31. 61,0 66,7 62,0 69,6 59,0 57,8 23,0 56,3 
32. 59,0 68,1 53,0 74,1 63,0 58,1 31,0 57,1 
33. 58,0 67,6 63,0 70,2 67,0 57,2 40,0 54,1 
34. 56,2 68,4 61,1 70,1 64,3 56,9 40,1 54,2 
35. 56,4 66,9 59,0 71,1 63,4 58,7 52,0 54,0 
36. 55,9 67,2 62,0 69,6 61,0 60,2 27,0 53,2 
37. 53,0 64,3 66,0 69,8 61,1 56,4 25,0 50,7 
38. 58,0 62,5 59,0 69,8 61,7 53,4 28,0 48,2 
39. 60,0 66,5 61,0 68,9 66,0 53,5 25,0 50,6 
40. 77,0 65,9 65,0 69,4 63,0 53,4 27,0 51,1 
41. 54,0 67,4 68,0 68,7 54,0 53,6 21,0 51,3 
42. 51,0 68,2 48,0 69,8 47,2 52,1 26,0 48,4 
43. 50,0 67,3 46,0 67,6 
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47,0 52,4 27,0 48,6 
átlag 
(18. – 

40. 
nap) 

66,17 68,89 61,15 72,19 - - 61,99 56,02 26,17 54,52 

Jelmagyarázat: 
K_kontroll (csupán sertés trágyát tartalmazó fermentor) 
50:50_50% sertés trágyát, 50% gyümölcscefrét tartalmazó fermentor 
75:25_75% sertés trágyát, 25% gyümölcscefrét tartalmazó fermentor 
20:80_20% sertés trágyát, 80% gyümölcscefrét tartalmazó fermentor 
90:10_90% sertés trágyát, 10% gyümölcscefrét tartalmazó fermentor 

Forrás: Szabó – Nagy, 2010. b. nyomán 
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V. melléklet 
 

GÁZMOTOROS ESZKÖZRENDSZER A HİTECHNIKAI LABORATÓRIUMBAN 
 
 
WISCON TOTAL TM27 típusú gázmotor fıbb mőszaki adatai 
 
Teljesítmény:     24,6 kW 
Fordulatszám:     1500 fordulat/perc 
Hengerek száma:    4 
Henger átmérıje x löket   91 mm x 103,2 mm 
Gáznyomás a nyomáscsökkentı elıtt: 1-2 bar 
Gáznyomás a nyomáscsökkentı után: 25-50 mbar 
Üzemanyag fogyasztás:   82 kW 
Olajfogyasztás:    max. 0,05 liter/óra 
Hőtıfolyadék térfogata:   kb. 12 liter 
Motorolaj szükséglet:    6,7 liter 
Motorolaj max. hımérséklete:  120 °C 
Minimum olajnyomás:   0,5 bar 
Maximum olajnyomás:   2,8-4,1 bar 
Elektromos rendszer feszültsége:  12 V 
Akkumulátor teljesítmény:   min. 110 Ah 
 
 
MARELLI CX IM B3 180M típusú aszinkron generátor fıbb mőszaki adatai: 
 
Teljesítmény:   26,4 kW 
Fordulatszám:   1500 fordulat/perc 
Pólusok száma:  4 
Feszültség:   400 V 
Frekvencia:   50 Hz 
Szigetelés:   „H” osztály 
Védettség:   IP21 
 
 
VEZÉRLİSZEKRÉNY 

- indítógomb 
- vészleállító 
- üzemmód átkacsoló 
- leállító kapcsoló 
- olajnyomás mérı 
- vízhıfok mérı 
- akkutöltı jelzı 
- kijelzık (akkutöltés, vízhıfok magas, olajnyomás alacsony, gáznyomás alacsony, 

gáznyomás magas) 
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V/1. ábra Gázmotor 
 
 

 
 

V/2. ábra Generátor 
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V/3. ábra Vezérlıszekrény 
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V/4. ábra Üzemanyagellátás 
 
 

 
 

V/5. ábra Mintavevı szonda 
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V/6. ábra Emisszió mérı mőszer 

CH 

NOx 

SO2 

CO 

CO2 

O2 
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VI. melléklet 
 

VIZSGÁLT GÁZKOMPONENSEK ÉS MÉRÉSI MÓDSZEREIK 
 
 
Elégetlen szénhidrogének (THC) elemzı 
 

típus: Model 9000 
gyártó: Bernath Atomic 
mőködési elv: FID (lángionizációs) 
mérési tartomány: 0-10, 100, 1000, 10000, 100000 ppm 
beállási idı: 5 másodperc 
minta térfogatárama: 1,2 liter/perc 

 
 
 
NOx elemzı 
 

típus: Model 42 C HL 
gyártó: Thermo Environmental Instruments 
mőködési elv: kemiluminescens elven mérı mőszer 
mérési tartomány: 
 

0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm 
0-20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 mg/m3 

beállási idı: 5 másodperc 
minta térfogatárama: 25 cm3/perc 

 
 
 
CO elemzı 
 

típus: Model 48 C HL 
gyártó: Thermo Environmental Instruments 
mőködési elv: IR (infravörös abszorpciós elven mőködı mőszer) 
mérési tartomány: 0-50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 ppm 
beállási idı: 30 másodperc 
minta térfogatárama: 0,5-2 liter/perc 

 
 
 
SO2 elemzı 
 

típus: Model 43 C HL 
gyártó: Thermo Environmental Instruments 
mőködési elv: PFA (fluoreszcens elven mőködı mőszer) 
mérési tartomány: 
 

0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ppm 
0-20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 mg/m3 

beállási idı: 80 másodperc 
minta térfogatárama: 1-6 liter/perc 
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O2 elemzı 
 

típus: 1400 B4 SPX 
gyártó: Servomex 
mőködési elv: paramágnes 
mérési tartomány: 0-5, 10, 20, 25, 50, 100 V/V % 
beállási idı: 10 másodperc 
minta térfogatárama: 1-6 liter/perc 

 
 
 
CO2 elemzı 
 

típus: 1400 B4 SPX 
gyártó: Servomex 
mőködési elv: IR (infravörös) 
mérési tartomány: 0-10, 100 V/V % 
beállási idı: 10 másodperc 
minta térfogatárama: 1-6 liter/perc 

 
 
 
CH4 elemzı 
 

típus: S-710 
gyártó: Maihak 
mőködési elv: IR (infravörös) 
mérési tartomány: 0-10, 100 V/V % 
beállási idı: 10 másodperc 
minta térfogatárama: 1-6 liter/perc 

 
 
A mőszereket kalibráló gázok segítségével hitelesítettük a mérések elıtt és a mérések után is. 
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VII. melléklet 
 
A BIOGÁZOK MOTORIKUS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 
 
 
 

 
 

VII/1. ábra Tüzelıanyag fogyasztás [KOVÁCS – MEGGYES, 2009.] 
 
 
 
 

 
 

 
 

VII/2. ábra Hasznos hıteljesítmény [MEGGYES - NAGY, 2009.a.] 
 
 
 
 
 

n=1500 1/ perc 
ε=1:11 



 108

 

 
 

VII/3. ábra Termikus hatásfok [KOVÁCS – MEGGYES, 2009.] 
 
 
 
 

 
 

VII/4. ábra Összhatásfok [KOVÁCS – MEGGYES, 2009.] 
 
 


