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1. Bevezetés a megújuló energiaforrások világába
1.1. Globális felmelegedés

A globális felmelegedés a világ éghajlatrendszerének hosszú távú felmelegedése. Az ipari
korszak indulásával (1850 és 1900 között) vette kezdetét, különösképpen a fosszilis
energiaforrások égetése miatt, ami megnövelte a hőt visszatartó üvegházhatású gázok
koncentrációját a Föld légkörében.
Mi is az üvegházhatás? Amint azt tudjuk, az üvegház egy nagy üvegbúra, amit a
mezőgazdaságban használnak. Napközben a napsugarak behatolnak a búra belsejébe, és
az üvegbúra megakadályozza, hogy a hő megszökjön, így az üvegház belseje éjjel is meleg
marad, amikor nem süt a nap. A Föld légkörének is van egy hasonló tulajdonsága. Ha nem
lenne benne sem vízgőz, sem metán (CH4) sem dinitrogén-oxid (N2O), sem ózon (O3),
sem szén-dioxid (CO2), akkor a világunk egy gleccserekkel fedett sivatag lenne. Ezeket a
gázokat hívjuk, a vízgőzzel együtt, üvegházhatású gázoknak.
Az üvegházhatású gázok a mezőgazdaságban alkalmazott üvegházakhoz hasonlóan a
földfelszínre érkező napsugarakat befogják, és megakadályozzák, hogy azok elhagyják a
légkört. Az üvegházhatású gázok hiánya esetén a világunk lehűlne, míg ha túl sok van
belőlük, az felmelegedést okoz.
A Föld éghajlatában a XX. század elejétől kezdve megfigyelt változások főként az emberi
tevékenységeknek köszönhetőek, különösképpen a fosszilis energiahordozók égetésének,
melyek növelik a Föld légkörében a hőt visszatartó üvegházhatású gázok szintjét, és
megemelik a földfelszín átlagos hőmérsékletét. Az ilyen ember által előidézett
hőmérsékletnövekedéseket nevezzük „globális felmelegedésnek”. A klímaváltozáshoz
természetes folyamatok és belső változások (pl. ciklikus óceáni képződmények, mint az El
Niño, La Niña) valamint külső erők (pl. vulkanikus tevékenységek, a Nap
energiaszintjének változásai) szintén hozzájárulhatnak.
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1-1. ábra: Globális havi középérték, szén-dioxid. Forrás: National Oceanic and Atmospheric Administration /
Global Measuring Lab.

Az 1-1. ábra a légköri CO2 mennyiségének 1980 és 2020 közötti változását mutatja be,
melyhez az adatok az American National Oceanic and Atmospheric Administration
szervezet Global Monitoring laboratóriumából származnak. Míg a légköri CO2 szintjét az
iparosodás előtt, 1832-ben 284 ppm értékben határozták meg, ez a szint 1980-ra 338
ppm-re növekedett. Az a növekedés, amit pedig azóta napjainkig tapasztalhatunk, még
feltűnőbb. A Global Monitoring Laboratórium a légkörben található CO2 koncentrációját
2019 októberében 409,23 ppm, 2020 októberében pedig 411,53 ppm értékben határozta
meg. A Boğaziçi Egyetem Klímaváltozási és Klímapolitikai Kutatóközpontjának adatai
szerint az utóbbi pár évszázadban ez az érték a duplájára nőtt, 1950-től pedig évente 1%kal lett magasabb.
A nitrogén-oxid mezőgazdasági és ipari tevékenység során, valamint a szilárd hulladékok
és fosszilis energiahordozók égetésekor keletkezik. Ez a gáz, ami az autók kipufogóján
keresztül is a levegőbe kerül, környezetszennyező.
A CO2, NH3 és NO gázok koncentrációnövekedése a Föld hőmérsékletét emeli, ennek
eredményeképpen a légkör vízgőztartalmának növekedése elkerülhetetlen. A klórozottfluorozott szénhidrogén (CFC) gázok bontják az ózont. Ezeknek a gázoknak a legtöbbje az
1950-es évek terméke, és ma hűtőkben, légkondicionálókban, dezodorokban, tűzoltó
készülékekben és műanyagok gyártásához használják.

1.2. Az energiafogyasztás növekedése, a világ kőolaj és földgáztermelése,
energiatermelése számokban
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1-2. ábra: A világ energiafogyasztása energiaforrások szerint (1800-2019.)

1-1. Táblázat: Energiafogyasztás 2019-ben, energiaforrásonként Forrás:
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/year-inreview.html) (*)

Erőforrás

Fogyasztás
(TWh)

Arány változása
Arány (%) 2018-hoz képest (%)

Kőolaj

53610

33,1

-0,2

Földgáz

39305

24,2

0,2

Szén

43860

27,0

-0,5

Megújulók *

8055

5,0

0,5

Víz

10445

6,4

0,0

Atom

6915

4,3

0,1

Összesen

162190
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1-3. ábra: Folyékony tüzelőanyag gyártás és fogyasztás éves bontásban

Nem-OECD, Európa és Eurázsia

1-4. ábra: A világ földgázfogyasztása éves bontásban (Forrás: https://www.iea.org/data-andstatistics/charts/world-natural-gas-production-by-region-1973-2019)

1.3. A szén, a kőolaj és a földgáz kialakulása

Fosszilis energiaforrásnak hívjuk azokat a szerves eredetű energiaforrásokat, melyek
több millió évig a kőzet és a talaj alatt maradtak, és a hő és a nyomás miatt
fosszilizálódtak. Ezeknek az energiaforrásoknak a legfontosabb tulajdonsága, hogy nagy
mennyiségben tartalmaznak szénhidrogéneket és szént. Az üzemanyagok ilyen
tulajdonságaikon túl korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre a világ bizonyos
részein. A fosszilis anyagoknak ezt a világszerte található korlátozott mennyiségét
nevezzük készleteknek vagy tartaléknak.
9
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Az ipari forradalom növelte meg a fosszilis tüzelőanyagok jelentőségét. A gőzgép
feltalálása a kőszenet, az elektromos generátorok a vízerőt, a belsőégésű motorok
megjelenése pedig a kőolajt tette a világ egyik legkeresettebb árucikkévé.
A fosszilis energiaforrások csoportjai a szén, a kőolaj és a földgáz. A világ fosszilis
energiahordozó készleteinek 70%-a szén, 14%-a kőolaj, 14%-a földgáz és 2%-a egyéb
fosszilis erőforrás.
A fosszilis energiaforrások világszerte való megoszlását tekintve azt láthatjuk, hogy a
folyékony és gáz készletek a világ bizonyos részeire koncentrálódnak, míg a szénkészletek
egyenletesebb eloszlást mutatnak, és szén kitermelésére több mint 50 országban kerül
sor.
A kőszén főként szénből, hidrogénből, oxigénből és kis mennyiségben kénből és
nitrogénből áll. A szén a fa után a legrégebbi energiaforrás. A vélekedések szerint a IX.
század Angliájában a házaknál fűtési célokra használták fel.
A kőolaj tengeri növények és állatok maradványainak bomlástermékeiből áll. Miután ezek
a maradványok évmilliókon át lebomlanak, már csak olajos anyagok maradnak hátra. Ez
az olajos anyag, amely az iszap és kőzetrétegek alatt található, olajjá alakul. A kőolaj
szilárd, folyékony és gáznemű szénhidrogének különböző arányú elegye. A kőolaj
hidrogénből és szénből álló anyag, amely kis mennyiségben ként is tartalmaz, nincs
általános képlete.
A szénhidrát alapú földgáz nagy mennyiségben található porózus kőzetek üregeiben vagy
olajmezők fölött összesűrűsödött gáz formájában. Színtelen, szagtalan, és a levegőnél
könnyebb. Keletkezése a kőolajéval azonos.

1.4. A fosszilis energiahordozók kimerülése esetén használható lehetséges
energiaforrások, fenntartható energiaellátási megoldások, a globális
felmelegedés elleni küzdelem
A tudósok és a nemzetközi közösség véleménye a fosszilis energiahordozók
klímaváltozásra való hatásáról azonos. Ezért a fosszilis energiahordozók alternatíváinak
fejlesztésén dolgoznak, és új energiaforrások bevonását vizsgálják.
A Párizsi klímaegyezmény tagjai országaikban 2031-ig bezárják a széntüzelésű
hőerőműveket. Elsőként Belgium zárta be a széntüzelésű hőerőműveket az országban,
2016-ban, betiltva a szénalapú áramtermelést. Ezért a fenntartható energiára
vonatkozóan intenzív vizsgálatokat folytatnak, még mielőtt a fosszilis energiatartalékok
kimerülnének.
A fenntartható energia a jelenlegi igények kielégítése érdekében olyan módon termelt és
felhasznált energia, hogy az nem veszélyezteti azt jövő generációi is képesek legyenek
kielégíteniük a szükségleteiket. Ezért a fosszilis energiahordozókból származó energia
nem fenntartható.
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Éves átlagos
százalékos változás
Régió
OECD
Amerika
Európa
Ázsia
Nem-OECD
Európa és Eurázsia
Ázsia
Közel-Kelet
Afrika
Amerika
Világ szinten összesen

1-5. ábra: A világ kőolaj és más folyékony energiahordozó fogyasztása régiónként, IEO2016 Referenciaeset,
1990-2040 (millió hordó naponta)

Az 1-5. ábrán megfigyelhető, hogy az OECD országokban 2012 és 2040 között a folyékony
energiahordozók használatának növekedése a nullához közelít. A folyékony
energiahordozók fogyasztása az OECD-n kívüli országokban várhatóan 1,9 százalék,
világszerte pedig 1% lesz.

1-6. ábra: Az USA energiatermelése számottevően nő, de a 2020-as Éves Energiaügyi Kitekintés (AEO) a
fogyasztás mérsékelt növekedését mutatja. Referenciaeset feltételezés az aktuális jogszabályokról és
szabályozásokról. Forrás: EIA
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1-7. ábra: A Föld energiafogyasztás megoszlásának alakulása a múltban és a jövőben energiaforrásonként
Forrás: U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019.

Az 1-7. ábrán megfigyelhető, hogy a fosszilis energiaforrásokból származó
villamosenergia-termelés aránya a jövőben világszerte csökkenni fog. Az előrejelzések
szerint a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia mennyisége 2050-re a
jelenlegi háromszorosa lesz.

1.5. A megújuló energia, és a megújuló és nem-megújuló energiaforrások
definíciója

A megújuló energiaforrások energiapotenciálja természetes folyamatoknak vagy emberi
tevékenységeknek köszönhetően folyamatosan megújul. Az ilyen erőforrások a
napenergia, szélenergia, hőenergia, óceánokból nyert energia, biomassza energia.
A nem megújuló energiaforrások olyan erőforrások, melyek a használattal kimerülnek. A
fosszilis és atomenergia források nem megújuló erőforrások.

1.6. A biomassza-energia bemutatása

A biomassza-energia élő vagy korábban élő szervezetekből kinyert energiaként írható le.
A legáltalánosabb biomassza anyagok növények, úgy mint a kukorica, szója stb. Ezeket a
növénytípusokat energianövényeknek nevezzük. Ezeken túl az erdészeti, szántóföldi és
állati hulladékok is olyan anyagok, melyekből biomassza energiát nyerhetünk.
A biomasszát két csoportra oszthatjuk, klasszikus és modern anyagokra. Az előbbi
csoportba tartozik a hagyományos erdőkből nyert tűzifa, valamint a tüzelőanyagként
hasznosított növényi és állati hulladékok (mint pl. a trágya). A modern biomassza
energiahordozók közé soroljuk viszont az energiaültetvényeket, az erdészeti és faipari
hulladékokat, a mezőgazdaság növényi hulladékait és az élelmiszeripari hulladékokat.
Egyes fafajok (pl. nyár, eukaliptusz, császárfa stb.) növekedési üteme nagyobb, mint a
természetes erdőké.
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A biomassza energia a megújuló energiaforrások közül nagy potenciállal rendelkezik, és
olyan energiaforrás, amely az energiát képes folyamatosan szolgáltatni, nem pedig
szakaszosan, mint a szél vagy a Nap. A biomassza hazai erőforrás, amely növeli a helyi
termelést és a foglalkoztatást. A légkör CO2 tartalmát nem növeli, mivel ugyanannyi széndioxidot bocsát a légkörbe az égésekor, mint amennyit felvesz, és elméletileg ez olyan
tüzelőanyag, ami - amennyiben az erdő- és növényi ültetvények megújításra kerülnek nem járul hozzá az üvegházhatáshoz.

1.7. A napenergia és a fotovoltaikus energia bemutatása

A napenergia az az energia, amely főként hidrogénatomok keletkezésekor jön létre, a
Napban zajló termonukleáris átalakulások eredményeként. A Nap a Föld fő
energiaforrása. A Nap napi szinten 15-ezerszeresét biztosítja annak az energiának,
amelyet a Napból a világunkba érkező energiaként fogyasztunk. Ez az emberiség
legnagyobb és leghatékonyabb energiaforrása. A becslések szerint a Nap egy óra alatt
annyi energiát szolgáltat bolygónknak, amennyi az teljes emberiség éves
energiafogyasztásának felel meg.
A napenergia felhasználása aktív vagy passzív formában történik. A passzív technikákhoz
tartozik az épületek Naphoz viszonyított megfelelő tájolása, hőelnyelő anyagok használata
(hőtároló tömeg) és a természetes meleglevegő-áramlás. Az aktív technikák közé
tartoznak a vízmelegítő rendszerek, melyeket a napos országokban széles körben
használnak, és a fotovoltaikus avagy napelemes rendszerek, melyek a Nap energiáját
közvetlenül elektromos energiává alakítják.
A Nap által kibocsátott energia a napenergia. A potenciális napenergia függ a földrajzi
fekvéstől. A földfelszínt elérő napenergia mennyisége kb. kétszerese annak az energiának,
melyet az összes nem megújuló szén, kőolaj, földgáz és urán energiaforrásokból
nyerhetünk egy év alatt.
A fotovoltaikus (fényelektromos) hatás egy napfénynek kitett félvezető anyagon keletkező
elektromotoros erő képződésének jelensége. 1839-ben számolt be róla a francia fizikus,
Edmund Becquerel, aki felfedezte, hogy egyes fénynek kitett anyagokban gyenge
elektromos áram keletkezik. Ezeket az elveket alkalmazták a fotovoltaikus
napelempanelekre is. Az idő előrehaladtával a technológia fejlődött, és a panelek mérete
és ára is csökkent.
A fényelektromos hatás egyenáramot generál. Azonban mivel váltóáramú villamos
energiát használunk, szükség van az egyenáramot váltóárammá alakító szerkezetekre. Az
ilyen szerkezeteket hívjuk invertereknek.
A Napból a napelemek segítségével való villamos energia kinyerésekor nem szabad szem
elől veszíteni a Napból érkező energia folytonosságának a kérdését. Nyilvánvaló, hogy
éjszaka a napelemek nem kapnak energiát a Naptól. Az Egyenlítőtől északra és délre
elterülő földrajzi régiókban ez az energiamennyiség az évszakokkal szezonálisan változik,
és a felhős idő is csökkenti a bejövő energia mennyiségét. Ezért a napenergiából nyert
villamos energiát akkumulátorok segítségével kell tárolni, majd felhasználni.
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1.8. A szélenergia bemutatása

Az emberek évszázadokon keresztül hasznosították a szél energiáját. A kezdetekben a
legfeltűnőbbek a Cervantes regényéből is ismert szélmalmok voltak. A szélmalmokat
századokon át használták a szél energiájának mechanikus energiává való átalakításához,
például Hollandiában a földek árvíz elleni védelméhez és általánosságban a
mezőgazdasági termények feldolgozásához.
Jelenleg a szélenergia a villamosenergia-termelés egyik fontos erőforrása. A korábbi
századokban megismertük, hogyan alakíthatjuk a szél energiáját mechanikus energiává.
Ma generátorok segítségével az így nyert mechanikus energiát villamos energiává
alakítjuk át. Napjainkban számos országnak van még hatalmas kihasználatlan potenciálja
a szélenergiában.
A szélenergia használatának előnyei:
•
•
•
•

•

A szélenergia nem termel üvegházhatású gázt.
A szélerőművek hozzájárulhatnak a villamosenergia-ellátáshoz és az energia
diverzifikációjához.
A tervezéshez és építéshez szükséges idő más energiaprojektekhez képest
rövidebb.
A szélenergia-projektek képesek rugalmasan alkalmazkodni a növekvő
energiaszükségletekhez, a szélenergiaparkok könnyen bővíthetők további
turbinákkal.
A szélenergia-projektekben helyi tőke, helyi anyagok és helyi munkaerő
bevonására van lehetőség.

1.9. A geotermikus energia bemutatása

A geotermikus energia a Földön található természetes hő. A földkéreg különböző
mélységeiben található forró kőzeteken át haladó felszín alatti vizek ezt a hőt magukkal
szállítják, és egy bizonyos területről összegyűlve egy víztározót hoznak létre. Ezekben a
tározókban lévő különböző vegyi anyagokat is tartalmazó meleg vizet, gőzt és gázokat
geotermikusnak nevezzük. A geotermikus energia ezeknek a geotermikus erőforrásoknak
a kiaknázását és közvetlen vagy közvetett módon való felhasználását is jelenti. Az ezekből
a forrásokból, valamint bizonyos forró, vizet nem tartalmazó kőzetekből származó
hőenergia a geotermikus energia.
A geotermikus energiaforrások fűtésre közvetlenül hasznosíthatók. Ezen belül az
épületfűtésre (házak, mezőgazdasági üvegházak stb.) való használat az élelmiszerek
szárításában, aszalásában is kezd teret nyerni. Továbbá az erőforrás potenciáljától
függően a geotermikus víz energiája erőművek segítségével villamos energiává is
alakítható.

1.10. A hidroelektromos energia bemutatása

Bár a hidroelektromos energia a vízerőművek segítségével nyert villamos energiát jelenti,
a víz folyása már önmagában is mechanikus energia forrása. Például már ősidők óta
használnak vízimalmokat különféle célokra.
A XIX. sz. vége felé kezdtek villamos energiát nyerni a folyóvíz által biztosított energiából.
Egy Anglia Northumberland régiójában található viktoriánus stílusú ház az első ház, ahol
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hidroelektromos energiát hasznosítottak. A Niagara vízesésnél 1879-ben épített erőmű
pedig a világ első vízerőműve.
A hidroelektromosság a vízenergia villamosenergia-termelésre való felhasználása. A
vízerőműhöz először is szükség van egy víztározóra. Ilyen víztározót úgy kaphatunk, ha
egy folyón gátat építünk. A tározó vizét a gát szabályozott módon engedi le egy lejjebb
fekvő vízmederbe. Az így nyert kinetikus energiából származik a turbinák mozgási
energiája. Ez a mechanikus energia generátorok segítségével kerül átalakításra villamos
energiává.

1.11. Biogáz energia bemutatása

The term biogas basically refers to the production of usable gas from organic wastes. In
other words, it is the conversion of organic matter into carbon dioxide and methane gas
under the influence of microbiological flora in an oxygen-free environment. In a sense, the
basis of biogas is biomass. Since biogas acquisition is basically based on the
decomposition of organic substances, plant wastes or animal fertilizers can be used as
basic materials. It is used as a basic material because the animal fertilizers used become
more useful as fermentation during conversion to biogas. At the same time, highly
efficient biogas production can be achieved from chicken manure. The use of chicken
manure is important for agriculture because it causes salinity in the soil. This unusable
fertilizer becomes useful when it is converted into biogas. Today, the use of biogas
spreads from covering the heating and kitchen expenses of a single house to generating
electricity.
Biogas is produced in three stages called hydrolysis, acid formation and methane
formation. In the first stage, wastes are made soluble with enzymes provided by
microorganisms. In the second stage, acid-forming bacteria are activated and smallstructured substances such as acetic acid are obtained. In the last stage, methane-forming
bacteria convert these substances into methane gas in an oxygen-free environment.
Animal waste, garden and food waste and industrial waste (forest industry waste, leather
and textile waste, food, paper, sugar, waste water treatment industry waste) are used to
obtain biogas.

1.12. Szójegyzék
Napenergia

Biomassza energia
Geotermikus Energia
Fosszilis energiahordozók
Vízenergia
Szélenergia
Villamos energia
Nem megújuló energia
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Megújuló energia
Aktív napenergia alapú rendszer
Fotovoltaikus rendszer
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2. Biomassza energia
2.1. Biomassza: Meghatározása és típusai

A biomassza egy egységnyi területen található élőlények teljes tömege. A biomassza olyan
szerves anyag, amely annak eredményeként keletkezik, hogy a zöld növények a
fotoszintézis során a napenergiát kémiai energiává alakítják és eltárolják. A biomassza élő
és élettelen szerves anyagok tömege, melyet gyakran két fő csoportba sorolnak, ezek a
fitomassza és a zoomassza.
A biomassza alapú energiahordozókat szerves anyagokból nyerik. Feltételesen megújuló
energiaforrás, melyet elsősorban hő, esetleg villamos energia vagy közlekedési
üzemanyagok előállítására használnak. Biomassza energiaként hasznosítható pl. a tűzifa,
a mezőgazdasági termények maradványai (melléktermékei), az állati trágya és még a
háztartási hulladék szerves része is.
A biomassza a szél- és napenergiával ellentétben nem időszakosan, hanem általában jól
tárolható, így gyakorlatilag folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás.
A biomasszából való energiatermelés az egyik legrégebbi ember által használt
technológia. Már a kőkorszaktól kezdve biomasszát használtunk arra, hogy hőt és fényt
nyerjünk, és már több, mint 400 000 éve, hogy ez vált a fő energiaforrásunkká. Vezető
szerepét a fosszilis energiahordozók térnyerésével veszítette el. A világ éves biomasszatermelését 146 milliárd tonnára becsülik. A biomassza a fejlődő országokban a primer
energiafogyasztás 35%-át, míg a világ primer energiafogyasztásának 14%-át teszi ki. A
jövőben a biomassza bizonyos korlátok között segíthet az országok üvegházhatású gáz
kibocsátás csökkentési céljainak teljesítésében is. Ugyanis a becslések szerint 2050-re a
világ népességének 90%-a fejlődő országokban fog élni. Törökországban kb. 8,6 millió
tonna kőolajnak megfelelő (tonna olajegyenértékű, toe) biomassza potenciál áll
rendelkezésre, a megtermelhető biogáz mennyiségét pedig 1,5-2 millió tonna kőolajegyenértékre (Mtoe) becsülik. A biomassza-erőművekben a fa- vagy egyéb hulladékot
elégetik, hogy gőzt fejlesszenek az áramot termelő turbinákat üzemeltető rendszerek, és
hogy ipari és a lakossági célokra hőt biztosítsanak. Sajnos korábban általános volt az a
gyakorlat, hogy az értékes biomasszát nagy erőművekben alacsony hatékonysággal
kizárólag villamosenergia-termelésre használták, miközben a hőenergia - a túl nagy
mennyiség miatt - hasznosítatlan maradt. Az új technológiák biztosítják, hogy a
biomassza-erőművek és fűtőművek kibocsátása kevesebb legyen, mint a fosszilis
tüzelőanyagok (szén, földgáz, olaj) használatakor.
A biomassza két kategóriára osztható: hulladék alapú biomassza és az energianövények. A
hulladék alapú biomassza forrásait az erdészeti és faipari termékek, az állati biomassza és
a mezőgazdaság hulladékai, a szerves hulladékok és a kommunális és ipari hulladékok
adják. Az energianövények közé tartoznak az olajnövények, cukorban és keményítőben
gazdag növények, a rostnövények és a fehérjenövények.
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A biomassza közvetlenül égetéssel vagy származékos termékeken (másodlagos
energiahordozókon) keresztül alakítható át bioenergiává. A hulladékforrásokból
előállított származtatott termék például a növényi termékekből vagy növényi hulladékból
készített biodízel. Az alábbiak a bioenergia előállításában leginkább használt termékek:
•
•
•
•
•
•

Fa és fahulladék;
A kommunális szilárd hulladékok szerves eredetű része;
Az ipari hulladékok szerves eredetű része;
Szennyvíz;
Trágya;
Mezőgazdasági termények, élelmiszeripari melléktermékek.

2.2. Fotoszintézis

A fotoszintézis egy felépítő, más néven asszimilációs folyamat. Fotoszintézis során
klorofillal rendelkező élő szervezetekben a fény energiájának hatásáraa szén-dioxidból és
vízből szerves vegyületek képződnek, miközben oxigén keletkezik. Azokat az élőlényeket,
amelyek ilyen módon termelnek tápanyagokat, fotoszintetizáló szervezeteknek nevezzük.
Ezek legnagyobb része növény. A növények táplálékkészítő központjai a levelek. A növény
levelét alkotó sejtek belsejében nagyon apró képletek, a zöld színtestek vagy
kloroplasztiszok találhatók. Az ezekben a képletekben lévő zöld színanyag, a klorofill
feladata a fényenergia megkötése. A levelekben termelődő tápanyag a növény többi
részébe szállítódik, melyeknek tápanyagra van szükségük. Végeredményben a
napenergia felhasználásával a levegőben lévő szén-dioxid keményítővé, cellulózzá és más
nagy energiatartalmú szénhidrátokká alakul.
Fény
6CO2 + 6H2O

->

C6H12O6 +6O2

Mivel a tápláléklánc első láncszemét a növények adják, minden más élőlény
létfenntartásához és túléléséhez szükséges energia a fotoszintézisből származik. A
fotoszintézis szükséges elemei a fény, a növényi klorofill, a szén-dioxid és a víz.
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A fotoszintézis évente mintegy 200-500 milliárd tonna CO2-t alakít át.

2.3. A biomassza hasznosítása

A biomassza különféle területeken hasznosítható. Ezt az energiát leginkább hő és villamos
energia termelésére használják. A biomassza energiává alakítása során keletkező hőt ki
lehet nyerni és fel lehet használni közvetlenül fűtési célra vagy az erőmű gőzturbinájának
működéséhez szükséges hő biztosítására. Az előállított energiát villamos energiává
alakítják, és áramként hasznosítják, a felesleget pedig a transzformátornak adják le, a
környékbeli lakosság áramigényének kielégítésére. Ha nem villamos energiához
használják fel, akkor a keletkező gázok tisztításával bioüzemanyagként is hasznosítható.
Ugyanakkor a biomassza melléktermékei módosulnak, ami az ilyen energia előállítása
során változást idéz elő. A folyamat melléktermékei szerves- vagy műtrágyának
tekinthetők. Röviden, a biomassza energiát fűtésre és hőigények fedezésére, energia vagy
villamos energia biztosítására, melléktermékek képzésére és bioüzemanyag előállítására
használják.
Biomassza fő felhasználási területei:
●

●

●

Hagyományos háztartási felhasználás: Használható főzésre, világításra és
padlófűtésre a fejlődő országokban. A biomassza ilyen módon történő
energiaátalakításának hatékonysága általában 5-15% közötti.
Hagyományos ipari felhasználás: A dohány, tea stb. biomasszája felhasználható az
adott termény szárítására a feldolgozás során. Az ilyen felhasználás esetén a
hatékonyság 15% alatti.
A modern iparban történő felhasználás: A különböző iparágak technikailag fejlett
hőátalakító technológiákat alkalmaznak. Ezen a területen az átalakítás várható
hatásossága 30-tól 55%-ig terjed.

2.4. Biomassza erőforrások

Minden olyan növényi vagy állati eredetű természetes anyag, amelynek fő alkotói
szénhidrát vegyületek, biomassza energiaforrásnak számít, és az ilyen anyagokból
származtatott energia biomassza energia.
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2-1. ábra: Biomassza erőforrások

A biomassza fő forrásai:
Erdészeti és faipari termékekből származó biomassza források: Ezek a fa és az
erdészeti hulladékok (energiaerdők és energianövények, különféle fák).
Erdészeti hulladékok; rönkök, hibás kereskedelmi célú fák, elhalt faanyag, besűrűsödött,
beteg, tűzveszélyes erdők ritkításából származó nem kereskedelmi célú fák. Az erdők egy
részét meg kell fiatalítani, és ilyenkor az erdőket ritkítják, hogy jobb faanyagot tudjanak
előállítani. Azonban kisebb erdős területeken a fák kivágásának költségét nem fedezi a
faanyag eladásából származó bevétel, a gyenge minősége miatt. A hulladékok
energiaforrásnak tekinthetők. A fakitermelés fontos energiatermelési célú biomassza
forrás. A kitermelésre sor kerülhet fiatal erdők ritkításával vagy az idősebb fák
tüzelőanyag céljából való kivágásával. A kitermelési folyamatok általában a
famennyiségnek csupán 25-50%-át távolítják el, és a hulladékokból különítik el a
bioenergia célú biomasszát. A rovarok, betegségek vagy tűz által károsított
erdőállományok is biomassza forrásként szolgálnak. Az erdészeti hulladékok általában
alacsony sűrűségűek és alacsony fűtőértékűek, ami miatt a szállítási költségek magasak,
ezért gazdaságos az erdőben a biomassza sűrűségének csökkentése.
Állati eredetű biomassza források: Szarvasmarha, ló, juh és baromfitrágya, vágóhídi
hulladékok és az állati termékek feldolgozása során keletkező hulladékok.
Az állati trágya egy nagy szilárdanyag koncentrációjú nedves melléktermék. A
szántóföldeken használt istállótrágyák leginkább sertés-, baromfi-, valamint kis és nagy
szarvasmarhatelepekről származnak. Ezek alapvetően biogáz üzemanyag forrásaként is
hasznosíthatók, anaerob erjesztéssel. A szarvasmarha tartástechnológia jelentősen
befolyásolja az anaerob lebontó rendszer számára szolgáltatható trágya mennyiségét és
minőségét. A telep állatlétszáma, az istállózás, a szállítási és az almozási rendszerek
meghatározzák a felhasználható trágya mennyiségét és így a termelt energiamennyiséget
is.
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A vágóhidakon illetve a halfeldolgozó üzemekben nagy mennyiségű szerves hulladék
keletkezik. Ezek a környezetre és az emberi vagy az állati egészségre veszélyesek
lehetnek. Az EU 2003-as Állati melléktermék irányelve elrendeli az ilyen állati hulladékok
kötelező biztonságos ártalmatlanítását. Ez nagyon költséges folyamat lehet, de az ilyen
hulladékok anaerob rendszerekben biogáz termelésre vagy takarmány adalékanyagként
hasznosíthatók.

2-2. ábra: A trágya összetevői

Mezőgazdasági hulladékok: Zöldségek és mezőgazdasági termények hulladékai (ágak,
szárak, szalma, gyökerek, kéreg, stb.).
Betakarítási maradékok; szemes termények (rizs, búza, köles, kukorica, cirok, árpa),
gyapot, földimogyoró, kender, pillangósok (bab, homoki bab, szója), kávé, kakaó, tea,
gyümölcsfélék (banán, mangó, kókusz, kesudió), és minden növénytermesztési hulladék,
úgy mint a szalma, a szár, a levél, a héj, a gyümölcsvelő, a pép és a tarlómaradványok. A
rizsmalmokban könnyen elérhető melléktermék keletkezik, ami kiváló hatékonysággal
alakítható át energiává. A kukorica betakarítása után maradó biomassza jelentős
mennyiségű energiát képes szolgáltatni. A cukornádaratáskor az ültetvényen maradó
aratási maradványanyagok szintén kiváló biomasszaenergia-források.
Szerves hulladék, a kommunális és ipari hulladékokból származó biomassza
források: Szennyvíz és szennyvíziszap, papír, ipari és élelmiszeripari hulladékok, ipari és
háztartási szennyvíz, kommunális és nagyipari hulladékok.
A szilárd biomassza, mint a fa és a szemét elégetve közvetlenül hőt szolgáltat. A biomassza
biogázzá vagy folyékony bioüzemanyagokká, pl. etanollá vagy biodízellé alakítható. Ezek
az üzemanyagok azután az energiaigények fedezésére hasznosíthatók.
Az etanolt olyan terményekből készítik, mint a kukorica és a cukornád, melyek
erjesztésével készül a gépjárművek üzemanyagaként hasznosítható etanol. A biodízel
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előállítása növényi olajokból és állati zsírokból történik, és járművek üzemanyagaként
hasznosítható.
Energianövények: Ebben a csoportban az alábbiakban felsorolt növényeket használják
biomassza termelésre.
●
●
●
●

Olajnövények (repce, napraforgó, szója stb.)
Magas cukor- és keményítőtartalmú növények (burgonya, búza, cukorrépa stb.)
Rostnövények (len, kender, cirok, kínai nád, stb.)
Fehérjenövények (borsó, bab stb.)

A fás szárú biomassza energia egy másik forrását a speciális energianövények adják. Ezek
a termékek gyorsan növő növények, fák vagy más, lágyszárú biomassza források,
melyeket konkrétan energiatermelés céljából termesztenek. Biotechnológia
alkalmazásával gyorsan növő, rovaroknak ellenálló, föld- és talajspecifikus növényeket
sikerült beazonosítani. Egy tipikus, energianövényeket hasznosító 20 MW-os gőzturbinás
erőműhöz mintegy 8 000 hektáros területre van szükség az energia átalakításához. A
lágyszárú energianövények lehetnek évelők vagy egynyáriak, de betakarításukra minden
évben sor kerül.
Az ipari növényeket bizonyos ipari vegyi vagy egyéb anyagok előállítása céljából
termesztik. Például a kendert a rost céljából, a cukorrépát a cukorért, a gabonaféléket a
magvakért, a ricinust a ricinusolaj-savért. A fő termék kinyerését követően jelentős
tömegű biomassza marad meg. A vízi biomasszaforrások, mint az algák, hínárok és a
mikroflóra szintén hozzájárulhatnak a bioenergia készletekhez.

2.5. Nyersanyagellátás, betakarítás és kezelés

A közvetlen tüzelőanyagként vagy más formára vagy másik energiatermékké való
átalakítást követően, fenntarthatóan felhasznált biomassza erőforrásokat gyakran
nevezik „alapanyagnak”.
Biomassza alapanyagok; speciális energianövények, mezőgazdasági termények
maradékai, erdészeti hulladékok, algák, fafeldolgozási maradványanyagok, kommunális
szemét és öntözött hulladékok (terményhulladékok, erdészeti maradványok, erre a célra
termesztett lágyszárúak, fás szárú energianövények, algák, ipari hulladékok, osztályozott
kommunális szilárd hulladékok).
Energianövények: nem étkezési célú terményeket is lehet termeszteni, különösen az
alacsony termőképességű területeken (az olyan termények, mint a kukorica és a szója
termelésére nem alkalmas talajokon) biomassza biztosítása céljából. Ezeknek két
általános csoportjuk van: lágyszárú és fás növények. A lágyszárú energianövények évelők
(olyan növények, melyek több, mint két évig élnek), melyek 2-3 évvel a telepítés után
évente kerülnek betakarításra, ekkor érik el a teljes termelékenységüket. Ide tartoznak a
tarlórépa, a miscanthus, a bambusz, a szemescirok, magas réti fű, heverő seprőfű, búzafű
stb.
A rövid életciklusú fás szárú növények gyorsan növő, keményfát adó növények, melyeket
5-8 éven belül kitermelnek. Ide tartoznak a hibrid nyár, a hibrid fűz, az ezüst juhar, a
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folyóparti nyár, amerikai kőris, feketedió, amerikai ámbrafa és a platán. Számos ilyen faj a
szántóföldi növényekkel összevetve javítja a víz- és talajminőséget, a vadvilág élőhelyeit,
diverzifikálja a bevételi forrásokat és javítja a mezőgazdasági egység általános
termelékenységét.
Számos lehetőség van a mezőgazdasági erőforrások már meglévő területeken anélkül való
hasznosítására, hogy az ütközne az élelmiszer-, rost- vagy erdészeti termékek
előállításával. Az Egyesült Államokban a mezőgazdasági termények maradványainak,
mint pl. a száraknak és leveleknek a hasznosítása széles körben elterjedt. Erre példa a
kukorica szára, levele, csuhéja és torzsája, a búzaszalma, a zab és az árpa szára, a cirok
tarlója és a rizs szára. Az ilyen maradványok helyi biofinomítók számára történő
értékesítése újabb bevételi lehetőséget kínál a gazdák számára.
Az erdei biomassza alapanyagok az alábbi két csoport valamelyikébe tartoznak: erdészeti
hulladékok (ágak, kéreg), amelyek a farönkök után maradnak, vagy a biomassza-energia
céljából betakarított egész fák. A kiszáradt, beteg, rossz formájú vagy más, változatlanul
hagyott fák a faanyag kitermelése után a vágási területen maradnak. Míg ezt a fás
hulladékot bioenergia célú felhasználásra összegyűjtik, elég sokáig maradhat a területen
az élőhely biztosításához és a megfelelő tápanyagellátási és hidrológiai jellemzők
fenntartásához. A több millió hektáros erdőterületek többlet biomasszájának
felhasználására is van több lehetőség. A többlet fás biomassza begyűjtésével csökkenthető
a tűzveszély és a kártevő rovarok elszaporodásának kockázata, és segíthet az erdő
helyreállításában, termelékenységében, életképességében és rugalmasságában is. Ez a
biomassza a bioenergia céljaira anélkül takarítható be, hogy káros hatással lenne az erdő
ökológiai szerkezetének és működésének egészségére és stabilitására.
A bioenergia termelés alapanyagaként hasznosított algák alatt különféle nagy
terméshozamú szervezeteket értünk, beleértve a mikroalgákat, makroalgákat
(moszatokat) és a cianobaktériumokat (korábbi nevükön kékeszöld moszatokat). Sokan
ezek közül a napfényt és tápanyagokat felhasználva építik fel a biomasszát, amely olyan
esszenciális összetevőket tartalmaz, mint a zsírok, fehérjék és a szénhidrátok, melyek
különféle bioüzemanyagokká és termékekké alakíthatók át és javíthatók fel. Az adott
törzstől függően az algák édes, sós vagy brakkvizekben növekedhetnek, felszíni, felszín
alatti vagy tengervízben.
A kommunális szilárd hulladékok közé tartoznak a díszkerti hulladékok, a kereskedelmi
és háztartási hulladékok, mint a papír és karton, műanyag, gumi, bőr, ruha és ételhulladék.
A kommunális szilárd hulladékok bioenergia biztosítására való hasznosítása lehetőséget
kínál a lakossági és a kereskedelmi hulladékok csökkentésére is azzal, hogy a
hulladéklerakók helyett jelentős mennyiségeket juttat a finomítókba.
Szennyvíz alapanyagok; kereskedelmi, intézményi és lakossági élelmiszer-hulladékok,
szerves anyagban gazdag kezelt hulladékok (azaz kezelt kommunális szennyvíziszap),
intenzív állattartó telepekről származó hígtrágya, ipari folyamatokból származó szerves
hulladékok; mindezekből biogázt állítanak elő. Ezeknek a „hulladékforrásoknak” az
energiává alakítása segítségével a vidéki gazdaságok további bevételekhez juthatnak, és
kezelhetik a hulladékártalmatlanítási problémákat.
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2.6. Biomassza átalakítási technológiák

A biomassza villamos energiává alakítása többféle módszerrel történhet. Az első az,
amikor a biomassza közvetlen elégetése révén a vizet gőzzé alakítják. Ezt a gőzt átvezetik
egy gőzturbinán, amely villamos energiát termel. A második módszerhez a biomassza
elgázosítása szükséges. A biomassza gázosítóba száraz biomassza érkezik, mint pl.
mezőgazdasági hulladék, és oxigénmentes, magas hőmérsékletű környezetben
szintézisgáz (CO+H2) keletkezik. Ezt a folyamatot a biomassza pirolízisének vagy
hőbontásának is nevezik. A nedves biomasszából, pl. élelmiszerhulladékból és trágyából a
gázosítási folyamatok során egy rothasztótartályban metán (CH4) keletkezik. A metán és a
szintézisgáz is felhasználható gázüzemű motorokhoz vagy gázturbinában villamos energia
előállítására. Az elgázosított biomasszából való elektromos energia fejlesztésnek egy
újabb, harmadik módja az üzemanyagcellák használata.
A biomassza és más szerves hulladékok energia célú felhasználására különféle konverziós
módszereket alkalmaznak. Az előkezelt hulladékok áram-, hő- vagy fényszükségletek
fedezésére való használatakor az alkalmazott technológiák három fő csoportra bonthatók.
Ezek a: termokémiai átalakítás, a fizikai-kémiai átalakítás és a biokémiai átalakítás.
Napjainkban a legtöbb energiatermelés céljára hasznosított hulladékot termokémiai
módszerekkel alakítják át hővé és villamos energiává.
BIOMASSZA
Előkészítés, tárolás, szállítás
Fizikai-kémiai átalakítás

Termokémiai átalakítás

Biokémiai átalakítás
Cseppfolyósítás

Extrahálás

Gázosítás

Észterezés

Égetés

Alkoholos fermentáció

Pirolízis

Anaerob lebontás

Elszenesítés
(faszén)
ÁRAM + HŐ + FÉNY
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módszerei

RESOR Kézikönyv

A szerves anyagokból és vízből álló biomasszát energiává alakító technológiákat azért
részesítik előnyben, mert olyan előnyös jellemzőkkel rendelkeznek, mint az egyszerű és
gyors használat, az alacsony energia konverzió, a gazdaságosság, a megújuló erőforrások
használata, és az, hogy nem zavarják a természetben fennálló egyensúlyt, nem szennyezik
a vizeket és a levegőt.
Az energia biztosításán túl a biomassza számos más területen is felhasználható, így
például a bútorgyártásnál, a papír- és szigetelőanyag-gyártásnál. Az energia célú használat
során különféle technológiákat alkalmazva szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő- és
üzemanyagokat kapunk.
Az olyan üzemanyagokon túl, mint a bioetanol, a biogáz és a biodízel, számos más
energiaforrás típust vehetünk számba, úgy mint a biomasszából származó trágyát,
hidrogént, metánt és fát.

2-1. táblázat: A biomassza átalakításának konverziós módszerei

Biomassza

Konverziós
módszer
Anaerob
feltárás
Pirolízis

Üzemanyagok

Felhasználás

Biogáz
Etanol

Villamos energia
termelés
Fűtés

Hidrogén

Vízmelegítés

Állati hulladékok

Közvetlen
égetés
Fermentáció

Metán

Gépjárművek

Szerves hulladék

Gázosítás

Metanol

Repülőgépek

Algák

Hidrolízis

Rakéták

Energiaerdők

Biofotolízis

Szintetikus
olaj
Gázolaj

Erdészeti
hulladékok
Mezőgazdasági
hulladékok
Energiatermények

Terményszárítás

A szerves anyagokból és vízből álló biomasszát energiává alakító technológiákat azért
részesítik előnyben, mert olyan előnyös jellemzőkkel rendelkeznek, mint az egyszerű és
gyors használat, az alacsony energia konverzió, a gazdaságosság, a megújuló erőforrások
használata, és az, hogy nem zavarják a természetben fennálló egyensúlyt, nem szennyezik
a vizeket és a levegőt.
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Az energia biztosításán túl a biomassza számos más területen is felhasználható, így
például a bútorgyártásnál, a papír- és szigetelőanyag-gyártásnál. Az energia célú használat
során különféle technológiákat alkalmazva szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő- és
üzemanyagokat kapunk.
Az olyan üzemanyagokon kívül, mint a bioetanol, a biogáz és a biodízel, számos más
energiaforrás típust vehetünk számba, úgy mint a biomasszából származó trágyát,
hidrogént, metánt és fát.
A biomassza átalakítási technológiák a következőek szerint sorolhatók fel:
Közvetlen égetés: az égetés a biomasszában található gyúlékony anyagok gyors kémiai
reakciója az oxigénnel. A mezőgazdasági hulladékokban, úgymint a kukorica- és
napraforgószár, olyan éghető anyagok vannak mint pl. a szén, a hidrogén és a kálium. A
kémiai reakció eredményeként, a környező levegőben található oxigén felhasználódik, és
a hővel együtt szén-dioxid, vízgőz, és bizonyos fém-oxidok képződnek.
A közvetlen égetés a biomassza hulladékból származó hő- és villamos energia
termelésének legáltalánosabb technikája. A fejlett gázosítási technológia segítségével akár
80-90%-os hőhatásfok is elérhető, erősen csökkentett légköri kibocsátás mellett. A
kapcsolt hő- és villamos energia (vagy CHP) rendszerek – a kisebb léptékű technológia és
a nagy, hálózatra kötött erőművek egyaránt – sokkal nagyobb hatékonyságot biztosítanak,
mint azok, amelyek csak villamos energiát állítanak elő. A biokémiai folyamatok, mint
amilyen az anaerob lebontás és a hulladéklerakók, szintén tiszta energiát tudnak
szolgáltatni biogáz és generátorgáz formájában, melyek gázüzemű motor segítségével
villamos energiává és hővé alakíthatók. A hatékony égéshez a következőket kell
biztosítani:
●
●
●

Kellően magas hőmérséklet,
Elegendő levegő,
A biomassza teljes égéséhez elegendő idő.

Bár a közvetlen égetés a legegyszerűbb és legáltalánosabb módja a biomassza-energia
felhasználásának, a folyamat nem mindig hatékony. Ezért olyan égetőkazánt kell tervezni,
amely jelentősen magasabb hatékonysággal képes működni. Fontos lépés a fában lévő víz
elpárolgásának megértése, mert ez a folyamat energiát fogyaszt. Azonban az ehhez felvett
energia az összes rendelkezésre álló energiának csupán egy kis százaléka. A modern
égetőrendszerek nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket széntüzeléshez használnak. Ezek
égési hatékonysága akár 90%-os is lehet.
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2-4. ábra: Trágyaégető rendszerek állattartó gazdaságok számára

Vegyes tüzelésű rendszer: a vegyes tüzelés nem számít hatékony módszernek. Ennél a
folyamatnál az erőműben használt szén 15-20%-át biomasszával helyettesítik. Ennek
segítségével csökkenthető a széntüzelésből származó gázkibocsátás, és még a
működtetési költségek is alacsonyabbak. Az égetés bizonyos mértékű légszennyeződést
eredményez, és hatékonysága elmarad más módszerekétől, mert az így nyert energia nagy
része elvész.
Pirolízis: a pirolízis vagy hőbontás segítségével gázt vonnak ki a biomasszából a szerves
molekulák oxigénmentes környezetben való lebontásával. Ezzel a módszerrel folyékony
és gáznemű üzemanyagokat termelnek szilárd tüzelőanyagokból. A biomassza bizonyos
nyomás alatt levegőn való hevítésével pirolízis gáz keletkezik, és más maradványanyag
nem marad, mint a hamu és salak. Mivel ez a gáz hidrogénben és szén-monoxidban
gazdag, a vegyipar fontos alapanyagként hasznosíthatja.
Karbonizáció: a karbonizáció vagy elszenesítés az olyan szerves anyagok, mint például a
fa levegőtől elzárt környezetben való kémiai lebontása. A karbonizációs folyamat
eredményeként felszabaduló gázok kb. 50%-ban CO2-t, 35%-ban CO-t, 10%-ban CH4-t és
5%-ban egyéb szénhidrogéneket és H2-t tartalmaznak.
Gázosítás: a gázosítás az a folyamat, amely során a szilárd anyagok, mint pl. a
széntartalmú biomassza magas hőmérsékleten való lebontásával nyerhetünk éghető gázt.
A gázosításhoz használt biomassza erőforrásokat három különböző csoportra bontva
vizsgálhatjuk. Ezek a kukoricaszár, napraforgószár, búza-, rizs- stb. szalmák, és az olyan
mezőgazdasági hulladékok, mint a dióhéj, szilva- és sárgabarackmag stb., valamint az
élelmiszer-feldolgozásból és az erdészeti termékekből származó hulladékok.
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Anaerob feltárás: légmentes feltárási folyamat, amely a biomassza oxigénmentes
környezetben való fermentációja mikroorganizmusok segítségével; az átalakítás
eredményeként értékes üzemanyagot és trágyát kapunk, melyek szinte bárhol
hasznosíthatók. A biomasszából ilyen módszerrel képződő gáz a legismertebb és
legszélesebb körben alkalmazott bioüzemanyag, a biogáz. Légmentes feltárási folyamat; a
konverziós folyamat adatai függenek a felhasználásra kerülő biomassza forrásától, a
rendszer méretétől, a pH-tól és a hőmérséklettől.
Az anaerob feltárás egy biokémiai átalakítási rendszer, amelyben mikroorganizmusok
bontják le a szerves anyagokat, oxigénmentes környezetben. Az ilyen típusú biogáz
biomassza egy egyedi tulajdonsága, hogy gőzfejlesztéshez és gázturbinákhoz egyaránt
használható üzemanyagként. Ez a rugalmasság a rothasztó (fermentor) rendszereket
számos élelmiszeripari, mezőgazdasági és kommunális hulladék feldolgozóüzem számára
vonzóvá teszi.
Fermentáció: a fermentáció a szerves anyagok három fő összetevőjének, a
szénhidrátoknak, fehérjéknek és zsíroknak bizonyos mikroorganizmusok által termelt
enzimek hatására való CO2-re, ecetsavra és oldható illékony szerves anyagokra való
lebontása.
Pörkölés: a biomassza alapú energiatermelésnél a pörkölés egy hőt hasznosító
termokémiai folyamat. Ennél a folyamatnál 200 és 320°C közötti hőmérsékletre van
szükség. A folyamat során elvonják az oxigént, és eltávolítják a biomasszában található,
illékony anyagnak nevezett nedvességet. A biomassza még kedvezőbb formára való
átalakításához a szükségtelen illékony anyagokat is eltávolítják. A szükségtelen illékony
anyagok közé tartozhat a cellulóz és más biopolimerek is, melyek bomlása során sokféle
illékony anyag keletkezik. Ennek a folyamatnak az eredménye egy száraz, fekete, szilárd
biomassza anyag, melyet bioszén néven ismerünk. A bio-faszént jellemzően pelletálják
vagy brikettálják, és háztartások fűtésre, az ipar pedig tüzelőanyagként használja. A
bioszén kevésbé füstöl, mint más éghető anyagok.
A PÖRKÖLÉS ALAPELVE
Égető
Kezeletlen
biomassza

Pörkölési gáz
Szárítás

Pörkölés

2-5. ábra: Pörkölő rendszerek
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2.7. Előnyök és hátrányok
Előnyök
A biomassza energiaforrásként való hasznosításának segítségével csökkenthető az
üvegházhatású gázok teljes kibocsátása. A jelenlegi álláspont szerint ez igaz a gyorsan
növő kultúrákra (mint a cirok és a kukorica) és a szerves hulladékra, de nem feltétlenül
érvényes az erdőkre.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A biomassza felhasználásával csökkenthető a szerves hulladékok mennyisége.
A biomassza mindig rendelkezésre áll, és megújuló erőforrásként termelhető.
A mezőgazdaságból származó üzemanyagot adó biomassza másodlagos termék
lehet, amely tovább növeli a mezőgazdasági termék értékét.
A biomassza növények termesztése oxigént termel és szén-dioxidot fogyaszt.
Csökkenti a szén-dioxid kibocsátást.
Olcsóbb, mint a fosszilis energiahordozók.
Csökkenti a környezetbe kerülő hulladék mennyiségét.
Nem okoz savas esőt.
Biztonságosan szállítható.
Javítja a vidéki régiók társadalmi-gazdasági szerkezetét.
Bármely méretben megfelelő energiahatékonyság.
Nem környezetszennyező.

Hátrányok
●
●
●

●

●
●
●
●

•

A biomassza-termeléshez kenyérgabonákat is használnak. Az
élelmiszertermeléssel versenghet.
További vizsgálatokra van szükség olyan területeken mint pl. a betakarítási
módszerek.
Az energianövények termesztésére használt földterületekre más pl.
természetvédelmi, lakóövezeti, üdülőövezeti vagy mezőgazdasági területként való
használat céljából is igényt tarthatnak.
A biomassza tüzelőanyagként való hasznosítása nagyobb légszennyezést
eredményez, mint az olyan hagyományos tüzelőanyag forrásoké mint a szén vagy
a földgáz, szén-monoxid, NOX (nitrogén oxidok), szállópor és más szennyező
anyagok formájában.
Mivel az erdők biomasszájának felhasználása esetén hosszú időre van szükség az
erdőborítás regenerációjához, a CO2 fogyasztás sem folyamatos.
Alacsony a ciklus hatékonysága.
Nem teljesen tiszta.
Nagy a vízigénye.
A fosszilis tüzelőanyagokhoz képest nem elég hatékony.
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2.8. A biomassza és a környezet

A globális felmelegedés és a klímaváltozás; 1896-ban Svente Arrhenius, a híres, gázokkal
foglakozó tudós kiemelte a szén-dioxid hatását, és megállapította, hogy ez a gáz, ami a
légkörnek csak pár ezredrészét teszi ki, 4-5,7 fokkal emeli meg az átlag hőmérsékletet.
Arrhenius előrejelezte, hogy a szén-dioxid felhalmozódása a levegőben, ami már az ő
idejében növekedésnek indult, felmelegedést fog okozni.
A köznyelvben az utóbbi időben az üvegházhatású gázok kifejezést a földkéreghez közeli
légköri rétegekben növekvő mennyiségű, energiaelnyelő gázokra használják. Miután a
napsugarak áthaladnak a légkörön, a sugarak energiája a földnek ütközik, és hőenergiává
alakulva láthatatlan infravörös sugarak formájában visszaverődik a légkör felsőbb
rétegeibe, ahol ezek a gázok találhatók. Mint az üvegházak üvegfala, ezek is egy részét
elnyelik a sugárzásnak, egy részét pedig visszairányítják a Földre. Ezt a jelenséget nevezik
üvegházhatásnak. A főbb ilyen gázok közé tartoznak a szén-dioxid, a metán, a nitrogénoxidok, az ózon, a klórozott-fluorozott szénhidrogének és a vízpára.
Az energiaforrások jelentős többségét kitevő fosszilis üzemanyagok használata miatt
bizonyos anyagok CO2, SO és NO kibocsátása a környezetre és az emberi egészségre káros
méreteket ölt. Ezeknek az anyagoknak a környezetbe kerülése globális hatású éghajlati
változásokhoz vezet. Az 1997. december 11-én életbe lépő Kiotói Egyezményt aláíró
országok vállalták, hogy 2012-re a kibocsátási értékeiket az 1990-es szint alá csökkentik.
A bioüzemanyagok a környezetre nézve előnyösebbek, mint a fosszilis üzemanyagok. Az
egyik legfontosabb előnyük, hogy csökkentik a környezetbe kibocsátott CO2
(üvegházhatású gáz) mennyiségét. A háztartási hulladék is felhasználható biomasszaenergia előállítására. Ennek eredményeként csökken a környezet szennyezése, és az ilyen
létesítményekben a hulladék és a háztartási hulladék kezelése révén lehetővé válik
további energia előállítása. Azoknak az elemzéseknek az alapján, melyek azt vizsgálják,
hogyan érhet el Európa egy tiszta energiát használó jövőt, megállapítható, hogy a
fenntartható biomassza megújuló erőforrásként való használata kritikus fontosságú. A
fenntartható és alacsony szénkibocsátású biomassza a fenntartható energiatermelés
jelentős részét adhatja, csökkentve az olyan hőtartó gázok kibocsátását, mint a CO2. A
fenntartható, alacsony szén-dioxid kibocsátású bioenergia nélkül a tiszta energiájú
gazdaságra való átváltás többe kerül és hosszabb ideig tart.
Azonban, csakúgy, mint bármely más energiaforrásnak, a bioenergiának is vannak
környezeti kockázatai. Ha nincs megfelelően kézben tartva, a biomassza energia
termelése nem fenntartható szinteket érhet el. Ez károsíthatja az ökoszisztémákat,
légszennyezést okozhat, és nagy mennyiségű vízfogyasztáshoz és üvegházhatású gáz
termeléshez vezethet. Nagyon fontos a biomassza előnyeit kiaknázni, a kockázatait
elkerülni, és a felhasználásakor a megfelelő szabályokat követni.
Az utóbbi idők fejlesztései bebizonyították, hogy a biomassza felhasználása hatékonyabb
és tisztább is lehet. A biomassza átalakítható folyékony üzemanyagokká, vagy
felhasználható a „gázosítás”-nak nevezett folyamatban is, éghető gázok termelésére.
A biomasszát szénsemleges energiaforrásnak és az alapvető, fosszilis energiahordozó
alapú energiatermelés fontos alternatívájának tartják. Egy nagy hatékonyságú konverziós
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turbina használata hosszú távon további környezeti előnyökhöz juttathatja azokat az
ágazatokat és villamos energia termelőket, amelyek tovább szeretnék csökkenteni a
szénlábnyomukat és CO2 kibocsátásukat. Az erőmű a megnövekedett hatékonyságnak
köszönhetően élettartama alatt kevesebb üzemanyagot fogyaszt, ezért jelentős
költségeket takarít meg, miközben az emissziós hatásokat is csökkenti. Ezek az előnyök
még kifejezettebben jelentkeznek, ha a biomassza rendszer túlhevített gőzzel működő
turbinát vagy kapcsolt hő- és villamos energia termelő egységet tartalmaz.

2.9. Biomassza felhasználása villamos energia termelésére

A legtöbb biomassza átalakító erőmű közvetlen égéssel működő rendszereket használ.
Biomassza közvetlen égetésével nagynyomású gőzt állítanak elő, ez hajtja meg a turbinán
keresztül az áramfejlesztő generátort. Egyes biomassza ágazatokban az erőmű gőzét
tovább hasznosítják valamely feldolgozási folyamatokhoz vagy épületfűtés céljára. Egy
egyszerű biomassza alapú villamos energia termelő rendszer számos fontos
alkotóelemből áll. A gőzciklushoz a rendszernek az alábbi elemek kombinációjával kell
rendelkeznie:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tüzelőanyag-tároló és -szállító berendezés,
Égető / kazán,
Kazánszivattyúk,
Ventilátorok,
Gőzturbina,
Generátor,
Kondenzátorok,
Hűtőtorony,
Kibocsátáscsökkentők,
Rendszervezérlők (automatikus).
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2-6. ábra: Villamos energia előállítása biomasszából

A közvetlen égetési rendszerek egy égetőt vagy kazánt táplálnak biomassza alapanyaggal,
amely levegő segítségével elégetésre kerül, melynek során egy vízmelegítőben a víz
felmelegszik, és így az gőzkazánként működik. Van néhány fejlettebb technológia, amely a
közvetlen égés helyett a biomasszát elgázosítva éghető gázt állít elő, míg más rendszerek
folyékony üzemanyagok helyett alkalmazható pirolízisolajokat hoznak létre. A kazánhoz
használt tüzelőanyag lehet faforgács, pellet, fűrészpor vagy bioolaj. A kazánból származó
gőz azután egy forgó gőzturbina segítségével kitágul, és ezzel meghajtásra kerül egy
generátor, ami villamos áramot fejleszt.
Általánosságban minden biomassza alapú rendszernél szükség van tüzelőanyag tárolásra
és bizonyos fűtőanyag-kezelő berendezésre és vezérlésre. A faaprítékot, fűrészport vagy
pelletet használó rendszerek jellemzően a rövidtávú tárolásra bunkert vagy silót
használnak, és a nagyobb tárolóként külső tüzelőanyag rakodótereket. A tüzelőanyagot a
külső tárolóterületről egy automatikus vezérlőrendszer daruk, kazalrakók, begyűjtő
gépek, homlokrakodók, szállítószalagok és -csigák, valamint pneumatikus anyagmozgató
berendezések kombinációját használva szállítja át. A biomasszának a lerakatokból a
bunkerekbe szállításához használhatók kézi vezérlésű berendezések, pl. homlokrakodók.
Azonban ez a módszer jelentős munkaerő- ill. berendezésüzemeltetési és -karbantartási
költséggel jár.
A nyers fából származó faapríték nedvességtartalma 40-55%, ami azt jelenti, hogy a zöld
tüzelőanyag 1 t szárazanyagára 800-1100 kg víz jut. Ez a víz csökkenti az anyagból
kinyerhető energiát, és csökkenti a kazán hatékonyságát is, mert az égés korai
szakaszában a vizet el kell párologtatni. A biomassza alapú erőművekben a legnagyobb
problémát a tüzelőanyag szállítása és előkezelése jelenti. Ez érvényes a kisebb, rostélyos
rendszerekre és a nagyobb, szuszpenziós technológiát alkalmazó létesítményekre
egyaránt. A biomassza égetést vagy gázosítást megelőző szárítása növeli a folyamat
egészének hatékonyságát, ám gyakran gazdaságilag nem éri meg.
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Az égés melléktermékei az égéstermék elevezető rendszereken keresztül jutnak a
környezetbe. A kibocsátás szabályozó eszköz lehet egy vagy több ciklon, egy zsákos vagy
elektrosztatikus leválasztó. Az ilyen berendezések elsődleges funkciója a szilárd
szennyező részecskék szabályozása, és azokat az előbbi felsorolás növekvő
beruházásigény és hatékonyság szerint állította sorrendbe. A zsákos (textilszűrős) vagy
elektrosztatikus leválasztó mellett egy vagy több ciklont alkalmazva a nagyobb
részecskék előszűrhetők.

2.10. Biomassza felhasználása bioüzemanyagok előállítására (etanol, biodízel stb.)

A bioüzemanyagok biomassza alapanyagból készült gépjármű üzemanyagok, mint pl. az
etanol és a biodízel. Ezeket az üzemanyagokat gyakran ásványolaj-eredetű
üzemanyagokkal (benzinnel vagy gázolajjal) keverik vagy közvetlenül használják fel. Az
etanol vagy biodízel használata csökkenti a nyersolaj-felhasználást. Az etanol és a biodízel
tisztábban ég, mint a tiszta benzin és gázolaj.
A bioetanol egy alkohol, mely az olyan gabonafélék cukortartalmából származik, mint a
kukorica, a cirok és az árpa. Bár az alkohol-üzemanyag definíciójába a metilalkohol és az
etilalkohol egyaránt beletartozik, ezt a nevet jellemzően a biomassza alapú etilalkoholra
(etanol-bioetanol) használják. A bioetanol a világon a legszélesebb körben használt
bioüzemanyag. A megtermelt bioetanol több, mint 95%-a mezőgazdasági termények
feldolgozásából származik.
A bioetanol alapanyaga egy benzinszármazék üzemanyagnak is, és az agráripari
terméknek is nevezett cukorgyártási melléktermékek egyike, melyet magas keményítővagy cukortartalmú növényekből (búza, szalma, cirok, rizs, burgonya, rozs, árpa, kukorica,
cukorrépa, cukornád) vagy melaszból állítanak elő. A bioetanol gyártására a
biomasszában található cukor és keményítő enzimes hidrolízisével (keményítő hidrolízise
vagy a lignin lebontása) képződő szacharidok fermentációjával kerül sor,
mikroorganizmusok segítségével vagy savas hidrolízissel, majd azt követően a cellulózos
massza minden típusának desztillációjával. A gépkocsikban és más motoros járművekben
önmagában is alkalmazható üzemanyagként, és a benzinhez kevert adalékként is
használható. Benzinnel kevert használata esetén növeli az oktánszámot, és biztosítja a
teljes égést, csökkentve az olyan káros gázok kibocsátását, mint a CO és a szénhidrogének
(CH).
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2-7. ábra: A bioetanol gyártásának lépései (Kolonkaya és mtsi., 2007.)

A lignocellulóz főként cellulózból (30-60%), hemicellulózokból (20-40%) és ligninekből
(10-30%) áll. A cellulóz jellegű anyagok, mint a cellulóz, a hemicellulóz és a lignin
fermentációjához szükséges előkezelés, a hidrolízis a keményítő hidrolíziséhez képest
elég bonyolult. Erre a célra enzimes hidrolízist, és a hemicelullózok bontására savas
hidrolízist alkalmaznak. A hidrolízis folyamatában ammóniás permetezést, tömény vagy
oldott savas kezelést, enzimes kezelést és gőzt alkalmaznak. A hidrolízis eredményeként
képződő cukrokat élesztők és transzgenikus baktériumok segítségével fermentálják, majd
a dehidratált termékekből kinyerik az etanolt (desztilláció, oldószerek, membránok,
átpárologtatás). Az etanolon kívül keletkezik még fermentációs folyadék, szén-dioxid,
mikrobiális biomassza és melléktermékek (állati takarmány, metán, algák,
gyógyszerészeti termékek és műanyagok).
A világ etanoltermelésének 95%-a fermentáció segítségével történik. A bioetanol az
energiatechnológiában használható alternatív üzemanyagként vagy üzemanyagadalékanyagként (keverőkomponensként), üzemanyagcella üzemanyagaként vagy
biodízel és bio-etil-tercier-butiléter gyártásához alapanyagként. Ma a bioetanol
üzemanyagként való széles körű használata négy formában jelent alternatívát a benzin és
gázolaj üzemanyagokkal szemben.
●
●
●
●

E10 (gazohol): 10% alkohol + 90% benzin keveréke
E25: 25% alkohol + 75% benzin keveréke
E85: 85% alkohol + 15% benzin keveréke
„E-gázolaj”: Akár +15% alkoholt tartalmazó gázolaj, (oxi-gázolaj, Diesohol)
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Az Egyesült Államokban üzemanyagként használt etanolt többségében kukoricából
párolják le. A tudósok igyekszenek olyan módszereket kidolgozni, melyekkel a
szemestermények helyett inkább más növényi részekből valamint fából lehet etanolt
előállítani. Az Egyesült Államokban értékesített összes benzinnek kb. 10
térfogatszázalékát teszi ki az etanol. Az USA-ban bármely benzinüzemű motor használhat
E10-t (bezin+10% etanol), de 10%-os etanoltartalmat meghaladó üzemanyag-keveréket
csak bizonyos típusú járművekhez lehet alkalmazni. A rugalmas üzemanyag-felhasználású
járművek használhatnak 10%-nál nagyobb etanoltartalmú benzint is. 2010 októberében
az USA Környezetvédelmi hivatala úgy döntött, hogy a 2007-es és annál újabb modellek
használhatják az E15 üzemanyagot (15%-os etanoltartalmú benzin). Használatban van az
E85 is, ami egy, a hely és az évszak függvényében 51-83% között változó etanoltartalmú
üzemanyag.
A biodízel növényi olajokból, olajokból vagy zsírokból, pl. újrahasznosított használt
sütőolajból készül. A biodízel üzemanyag dízelmotorokban a motor módosítása nélkül
használható. A tiszta biodízel nem mérgező és biológiailag lebontható. A biodízel
égetésekor több légszennyező anyag keletkezik, mint a kőolaj alapú gázolaj égetésekor. A
biodízel általában kőolaj alapú gázolaj üzemanyaghoz keverve kerülnek forgalomba. Egy
általánosan elérhető gázolajkeverék a B20, amelynek 20%-a biodízel.
A biodízel olyan egy energiahordozó üzemanyag, melyet olajnövények gázolaj
származékaként önállóan vagy gázolajjal keverve használnak. Előállításakor az
olajnövények, mint a repce, a napraforgó, a szója vagy a sáfrányos szeklice olaja lép
reakcióba rövidláncú alkohollal (metanollal vagy etanollal) valamilyen katalizátor
jelenlétében. Az így kapott biodízel üzemanyag egy növényi vagy állati eredetű zsírból
észterezéssel előállított, az EN 14214 szabályozásnak megfelelő metilészter. A metanolból
és a növényi olajokból transzészterezési reakció (alkoholízis) során biodízel és
melléktermékként glicerin keletkezik. Ez közvetlenül nem csökkenti a CO2 kibocsátást,
viszont az olajos növények termelésén keresztül növeli a CO2 fogyasztást. Az EN 590
szabványnak való megfelelés esetén 5%-os koncentrációban biodízel bármely járműben
alkalmazható. Ez az arány speciális üzemanyagrendszereknél akár 100%-ra is növelhető.
Törökországban a termelést, értékesítést és használatot az 5015. sz. kőolajpiaci törvény
szabályozza.

2.11. Technikai akadályok

Napjainkban a mezőgazdasági hulladékok felhasználásának a főbb korlátai a következők:
•
•
•
•
•
•
•

Az intézményi, jogi és adminisztratív keretek korlátai,
A biomassza-energiával kapcsolatos felfogás,
Külföldi befektetők számára időigényes adminisztratív korlátok,
Helyi szinten szükséges infrastrukturális és menedzsmenttechnológia-transzfer
támogatás,
A magánszektor elégtelen részvétele,
Megfelelő szakmai tudással rendelkező munkaerő,
Tervezés, projektek megvalósíthatósága,
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•

Egyéb környezeti és mezőgazdasági akadályok.

2.12. Rávezető kérdések
Mi a biomassza?

Honnan származik a biomassza energiája?
A biomassza megújuló energiaforrás?
Melyek a biomassza típusai?
Melyek a biomassza lehetséges felhasználási területei?
Hogyan állíthatók elő a bioüzemanyagok?

2.13. Szójegyzék
Bioenergia

Biokémiai átalakítás
Bioüzemanyag
Biogáz
Fermentáció
Anaerob feltárás
Gázosítás
Etanol
Szintézisgáz
Biodízel
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https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=biomass_home
https://www.reenergyholdings.com/renewable-energy/what-is-biomass/
http://www.alternative-energy-news.info/woody-biomass-resources/
www.rovesfarm.co.uk
http://www.spaceteacher.org/Biomass/biomass_theory.html
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biomasa_sa_pod_deset/
https://www.yesilodak.com/turkiye-nin-ilk-biyokutle-enerji-tesisi-

2.15. Esettanulmány
Mutlular Energy: Törökország első biomassza alapú erőműve, Gönen, Balıkesir,
Törökország
A Biomassza Erőmű a balıkesir-i Gönenben épült abból a célból, hogy növényi hulladék,
mint pl. rizsszalma, fatuskó, tarlómaradványok és repceszár égetésével villamos energiát
termeljenek.
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A létesítmény, ami 30 MW villamos energiát fog termelni, egy kb. 300 ezer fős lakosságú
térség villamos energia igényét fedezi majd. Továbbá ezek a termékek, melyek
szabadföldi égetése tilos, így a gazdaságot gyarapítják.
A biomassza-energia az egyik megújuló erőforrás, amely fenntartható energiaellátás
biztosítására használható, környezetszennyezés nélkül. A biomasszára, amely a
növényeket és élőlényeket jelenti, gyakran hivatkoznak úgy, mint a napenergiát a
fotoszintézis segítségével elraktározó növényi szervezetekre.
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Törökország első Biomassza Erőművét, a Balıkesir körzetbeli Gönenben található
Mutlular-t az energiaügyi testület alapította. Gönenre, mint 75 ezres népességű körzetre
hivatkozva İbrahim Mutlu azt mondta: „a termelés 300 ezres lakosság ellátására is
elegendő lesz. Ennyi villamos energia termeléséhez éves szinten 210 ezer tonna
zöldhulladékra van szükség. Naponta 700 tonna zöldhulladékot égetünk el.” Mutlu
elmondta, hogy emellett istállótrágya égetésére is sor kerül, és amikor a beruházás már
teljes körűen üzemel, akkor megkezdjük a villamos energia országos elosztóhálózatba
táplálását.
A 30 MW/h telepített teljesítményével ez Törökország legnagyobb engedélyezett
biomassza erőműve, melynek célja, hogy Balıkesirt zöldhulladékból származó villamos
energiával lássa el. A biomassza erőműben pl. rizsszalmát, repceszárat, kukoricaszárat,
fahulladékot, valamint szarvasmarha trágyát alakítanak át majd az újrahasznosítás során
energiává. Napi szinten 700 tonna hulladék újrahasznosításával 720 MW energia
termelésére kerül majd sor.
A környezetkímélő „Megújuló energia alapú erőmű” Törökországban a „Zöld energia”
termelés egyik úttörő létesítménye lesz.
Roves Farm biomassza alapú központi fűtés
A Roves Farm egy családi vállalkozás az Egyesült Királyságban (www.rovesfarm.co.uk).
Ez a farm 166 hektár területen foglalkozik növénytermesztéssel és állattenyésztéssel.
Ökoturisztikai célokra is alkalmas. A farmon szórakoztató és kalandot nyújtó
tevékenységeket szerveznek, melyeken minden korosztályt szívesen látnak.
Az újonnan üzembe helyezett biomassza alapú fűtőrendszer biztosítja a farmépületek és a
vendégházak fűtését egyaránt. A farmon létesített új rendszerhez csak a farmon keletkező
szerves hulladékokat használják fel. Ezt ítélték a leginkább fenntartható alacsony széndioxid kibocsátású fűtési rendszernek.
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3. Biogáz energia
3.1. A biogáz meghatározása

A biogáz alatt jellemzően szerves anyagokból oxigénmentes (anaerob) környezetben
termelődő különféle gázok elegyét értjük. Az így nyert biogázt főként megújuló áram- és
hőtermelésre hasznosítjuk.
A biogáz főként metán (CH4) (50-75%) és szén-dioxid (CO2) (25-45%) keveréke, és kis
mennyiségben tartalmazhat még kénhidrogént is (H2S) (0,1-5,5%), nedvesség/ víz (2-7%)
és sziloxánok. A gáz anaerob lebontási folyamat eredménye: „egy olyan folyamat, amelyben
a mikroorganizmusok szerves anyag oxigénmentes környezetben való metabolizálásával
nyernek energiát és növekednek, melynek eredményeként metán termelődik”. A megfelelő
anaerob lebontási folyamathoz a kiindulási anyagot biztosító biomasszának tartalmaznia
kell szénhidrátokat, fehérjéket, zsírokat, cellulózt és hemicellulózokat. A gáz végső hozama
a szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalomtól függ. (A biogáztermelés gazdasági és intézményi
szempontjai, 2012).
A biogáz környezetbarát energiaforrásként ismert, mert egyszerre két főbb környezeti
problémát is enyhít:
1. A globális „hulladékjárvány”, amely nap mint nap veszélyes szintű metángázt bocsát ki
2. A globális energiakereslet fosszilis
energiahordozókra támaszkodó kielégítése
A szerves hulladékot energiává alakítva a
biogáz a természetnek az anyagok hasznos
erőforrásokként való újrahasznosításának
elegáns szokását alkalmazza. A
biogázfejlesztés olyan hulladékanyagokat
nyer vissza, amelyek máskülönben a
hulladéklerakókat szennyeznének; megelőzi
mérgező vegyi anyagok használatát
szennyvízkezelő telepeken, és a hulladék
helyben való kezelésével pénzt, energiát és
anyagot takarít meg. Továbbá a biogáz
használatánál az energiatermeléshez nincs szükség fosszilis energiahordozó
kitermelésére.

3.2. A biogáz forrásai

A biomassza az energia más felhasználható hasznos formáivá is alakítható, ilyen a biogáz
is. Míg a biomasszából égetéssel közvetlenül lehet hőt és áramot nyelni, a nyersanyag
használható üzemanyaggá alakításához gyakran kémiai folyamatokat alkalmaznak. A nyers
forrásanyagok energiává alakításának három folyamata van: kémiai, termikus és
biokémiai. A biokémiai átalakítás baktériumokat vagy más szervezeteket használ a
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forrásanyag átalakítására. A konverziós folyamatok kiforrott technológiák, melyek már
széles körben használatosak a bioüzemanyagok ipari méretekben való előállítására - ilyen
a fermentáció és az anaerob lebontás is.
A mezőgazdasági és az ipari termelésből származó szerves anyagok
egyaránt használhatók mezőgazdasági biogáz előállítására. A biogáz
előállításában
használt
főbb
mezőgazdasági
eredetű
szubsztrátumok közé tartozik a trágya, az energianövények és a
növénytermesztésből eredő hulladékok, az ipari eredetű
szubsztrátumok az élelmiszerek, tejtermékek, cukor és húsipari
termékek előállítása során keletkező hulladékok.
Így a biogáz az állattenyésztés és a növénytermesztés területén
egyaránt mindenféle mezőgazdasági termékből előállítható. A
biogáz gyakorlatilag bármilyen mezőgazdasági anyagból
(szubsztrátumból) előállítható, és az ilyen anyagok energiaértéke vagyis adott mennyiségű metán termelésének potenciálja - különböző.

3.3. Az anaerob lebontás folyamata

A szerves anyagból anaerob lebontással való biogáz termelés technikáját világszerte
alkalmazzák. Például számos fejlődő országnak van saját, kisméretű, biogáz alapú
erőműve, amely ürüléket, vizeletet és konyhai hulladékot hasznosít. Az így nyert biogázt
főzéshez használják. Fejlettebb technológiájú országokban a biogáztermelést nagyobb
nagyságrendben alkalmazzák. Ezekben az országokban a biogáz termelésére és
használatára a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésének egy lehetséges
módjaként tekintenek. Egy másik ok a biogáz termelésére, hogy az (a szén-dioxidnál 21szer károsabb üvegházhatású gáz,) a metán megkötésével közvetlenül csökkentheti az
üvegházhatású gázok kibocsátását. Egy közvetett hatása pedig az egyéb, nem
környezetbarát energiaforrások használatának elkerülése (az első okkal szoros
összefüggésben).
Az anaerob lebontás - egy oxigénmentes környezetben végbemenő mikrobiológiai
folyamat, amely során a szerves vegyületeket (szénhidrogéneket, fehérjéket, zsírokat)
anaerob mikroorganizmusok metánná és szén-dioxiddá alakítják át.
A folyamat lényegének megismerése előtt a metánfermentáció nevet viselte, ami
félrevezető lehet. Valójában ez az oxigén hiányában végbemenő biokémiai változások
sorozata, ezért használják rá az „anaerob lebontás” elnevezést is.
A szerves anyagok fermentációs gázzá alakításában a mikroorganizmusok három
csoportja vesz részt:
1.
a folyamat első két lépését baktériumok végzik, amelyek hidrolizálják a szerves
vegyületeket. Ezeknek a mikroorganizmusoknak az optimális feltételeket a kb. 6-os pH és
kb. 30°C-os hőmérséklet jelenti.
2.

ecetsav-baktériumok - acetátok termelését végzik.
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3.
metánképző baktériumok - az abszolút (más néven obligát) anaerobok csoportjába
tartoznak. Már akár csupán 0,01 mg/dm3 oxigén jelenléte is gátolja őket, a szerves savak
koncentrációja növekszik a környezet pH-ja pedig csökken. Nagyon sokfélék, és sajátos
szubsztrátumok felhasználására specializálódottak. A metánképződéshez 35-45°C-os
hőmérséklet és 7-es pH az optimális.
A biogáztermelés folyamata több lépésre osztható. Az első lépésben, a hidrolízisben, az
alapanyagként szolgáló vegyületek (pl. szénhidrátok, fehérjék, zsírok) egyszerű szerves
vegyületekké (pl. aminosavak, cukor, zsírsavak) bontására kerül sor. A folyamatban
résztvevő baktériumok az anyagot biokémiai reakciókkal lebontó enzimeket bocsátanak
ki. Majd az így képződő köztes termékeket acidogén baktériumok az ún. acidogenezis
során zsírsavakká (ecetsav, propionsav és vajsav), szén-dioxiddá és hidrogénné alakítják.
Továbbá kis mennyiségben tejsav és alkohol is képződik. A következő szakaszban, az
ecettermelésben vagy acetogenezisben, a baktériumok ezeket a termékeket a biogáz
termelését megelőző anyagokká alakítják át (ecetsav, hidrogén és szén-dioxid). Mivel a túl
magas hidrogéntartalom káros az ecetsav-baktériumokra, együtt kell működniük a
metanogén baktériumokkal. A metán termelése során ezek hidrogént fogyasztanak, így
biztosítanak megfelelő életfeltételeket az ecetsav-baktériumok számára. A következő
szakaszban, a metanogenezisben, amely a biogáztermelés utolsó szakasza, az
acetogenezis termékeiből metán termelődik.

3.4. Bio-rothasztók

A biogáz használható elektromos- és hőenergia
és a kettő együttes előállítására. Gyakorlatban a
legáltalánosabb rendszerek az előállított
biogázt elektromos- és hőenergia fejlesztésére
használják. Az ilyen rendszereket kapcsolt hőés villamos energia (CHP, Combined Heat and
Power) rendszernek nevezik. Az áram és
hőenergia termeléséhez egy CHP egységnek
nevezett eszközt kell telepíteni. Ez egy metán
égetésére kialakított belső égésű motor, a
biogázüzem
méretétől
függő
beépített
generátorral. A belső égésű motorban keletkező
hőt hőenergia-forrásként hasznosítják. A biogáz hasznosításának egy kevésbé általános
módja, amikor azt fűtés céljából elégetik. Az ilyen biogázüzemben a biogázt hőenergiává
feldolgozó készülék egy - a metán égetésére megfelelően átalakított - gázkazán.
Minden mezőgazdasági biogázüzem több alapvető elemből épül fel.
Az, hogy biogázüzemekben milyen további elemek kerülnek telepítésre, az a
felhasználástól és a teljesítménytől függ.
Az összes biogázüzemben megtalálható alapvető elemek:
1. Szubsztrátumraktár - minden biogázüzemben lennie kell egy raktárnak. A raktár azért
szükséges, hogy állandó mennyiségű biogáztermelést lehessen fenntartani. A
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raktárkapacitásnak a napi szinten termelt szubsztrátum mennyisége 0,5-2-szeresének
befogadására alkalmasnak kell lennie. A folyékony szubsztrátumok tárolótartálya
különböző anyagú lehet, pl. beton, acél vagy műanyag. Az, hogy milyen anyagból készül a
tartály, a tárolásra kerülő anyagtól függ.
Vannak földalatti és felszíni tartályok. A folyékony és félfolyékony szubsztrátumok
tartályainak hermetikusan kell záródnia, és a szubsztrátum termeléséhez viszonyítva elég
nagynak kell lennie. A növényi szubsztrátum tartályokat megfelelő csurgalékvízelvezetővel kell felszerelni, amely megakadályozza, hogy a csurgalékvíz a talajba kerüljön.
Az ilyen tartálynak szorosan kell záródnia, hogy a szubsztrátum ne száradjon ki, és hogy ne
jusson esővíz a tartályba.
2.
A szubsztrátumot a tartályból a
reaktorba szállító eszköz - állandó, megfelelő
szintű
biogáztermelés
biztosításához
folyamatos,
megfelelő
minőségű
szubsztrátumellátást kell biztosítani. A
szubsztrátum
típusától
függően
erre
használhatók
szivattyúk
(folyékony
szubsztrátum, pl. hígtrágya), szállítócsiga (félfolyékony szubsztrátum) és a rothasztók
mellé telepített adagológaratok, melyek
kapacitása lehetővé teszi az egy teljes napra
elegendő mennyiségű szubsztrátummal való
feltöltésüket.
3. Rothasztó (fermentor, bioreaktor) - a
biogázüzem legfontosabb eleme, ez szolgál a
metánfermentáció helyszínéül. A teljes
beruházás hatékonysága a rothasztó helyes
kialakításán és megfelelő felépítésén múlik. A
rothasztó falainak zártnak kell lenniük, meg
kell akadályozniuk a folyadékok és gázok
elszivárgását.
Szükség
van
minimális
hőveszteséget biztosító, jó szigetelésre is.
Minél jobb a szigetelés, annál kisebb a külső
hőmérséklettől való függőség. A fermentoron
lennie kell egy szerelőnyílásnak, amely
lehetővé teszi a belső tér vizsgálatát és az esetleges javítást. Az alkalmazott technológiától
függően a biogázüzem egy vagy több fermentorral rendelkezik. A fermentorok lehetnek
horizontálisak vagy vertikálisak, készülhetnek acélból, betonból vagy műanyagból. A
fermentorban lennie kell egy eszköznek, ami az anyag keverését végzi (keverőgép vagy más
keverőrendszer), és egy fűtőrendszernek a szükséges fermentációs hőmérséklet
eléréséhez és állandó szinten tartásához. Az erjesztett, fermentált anyag a bioreaktorból
rendszerint egy túlfolyón keresztül kerül elvezetésre.
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rögzített, megerősített. Az
habképződéshez vezethet.

4. Keverőrendszerek - a tartályban erjedő pép
keverése a biogáztermelési folyamat fontos része. A
keverőknek 3 típusa van: pneumatikus, hidraulikus
és mechanikus. A biogázüzemek legtöbbje
mechanikus keverőket alkalmaz. A mechanikus
keverők 3 csoportra oszthatók: diagonális,
horizontális és vertikális. A legelterjedtebb a 2-3
diagonális vagy horizontális keverőből álló
rendszer. A vertikális (függőleges vagy központi)
keverők csak akkor használhatók, ha a tartály teteje
elégtelen átkeverés a fermentáció zavaraihoz és

5. Gáztároló - egy külön biogáztároló tartály,
amely a gázhálózatban szükséges nyomással
működik. A tartályban felgyülemlő gázt az
energiaigény
felmerüléséig
tárolják.
A
biogáztároló egy rugalmas ballon, amely egyre
nagyobb lesz, ahogy a megtermelt egyre
nagyobb mennyiségű biogázzal feltelik. A
tartályt lehet közvetlenül a reaktor fölé
helyezni, vagy horizontális reaktor esetén lehet
a reaktor mellett is. Ez esetben a tartályt
megfelelő a tartály biztonságos működését
biztosító építményben kell elhelyezni. Minden
tartályt biztonsági szeleppel látnak el, ezzel megakadályozva a túlzott nyomásnövekedést
a tartályon belül. A megengedett nyomás szintjének túllépése esetén a szelep a többlet
biogázt a szabadba engedi.
6. Biogáztisztító - a biogáz felhasználást megelőző tisztítása elengedhetetlen, mert megelőzi
a felszerelések és berendezések korrózióját, és a környezetvédelmi szabályozások is
megkövetelik azt.
7. Fermentációs maradékanyag tároló tartály - egy különálló, külső tartály, amely lehetővé
teszi az erjesztett szubsztrátum tárolását, ami értékes trágyaként szolgál, és amely
felhasználható folyékony formában vagy komposzt készítéséhez, a piaci igényekre
válaszul.

3.5. Biogázképző hulladékok

Az alapanyagban található N és az összes többi ásványi elem többsége a biogáz
fermentációs maradékanyagában marad. Ide tartoznak a növényi tápláló anyagok,
makroelemek, mint a foszfor, a kálium és a kalcium. Olyan szervetlen anyagok vannak,
amelyek megfelelően helyettesítik a szerves trágyák nitrogénjét, káliumját és foszforját,
olyanok nincsenek, melyek mesterségesen helyettesítenék az olyan egyéb anyagokat,
mint a fehérje, cellulóz, lignin stb. Ezek mind hozzájárulnak a talaj áteresztőképességének
és vízmegtartó-képességének növeléséhez, és közben akadályozzák az eróziót és
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általánosságban javítják az agronómiai állapotot. Szerves anyagok szolgálnak a talaj
tápanyagainak a növények által felvehető formába való átalakításáért felelős
mikroorganizmusok fejlődésének alapjául is.
Ezért általános gyakorlat, hogy a biogáz fermentációs maradékanyagait szerves
trágyaként használják, amellyel műtrágyaköltségek és ugyanakkor fermentációs
maradékanyag ártalmatlanítási költségek takaríthatók meg. A biogáz fermentációs
maradékanyagok tápanyagértéke az ásványi eredetű műtrágyákkal összevetve számos
vizsgálat által megerősítve jónak bizonyult. Továbbá a szerves anyagban megkötve
megmaradó szén segít fenntartani vagy tovább növelni a talaj szervesanyag-tartalmát,
ami különösen nagy értéket képvisel a szélsőséges talajokon.
A szervesanyag-tartalma bizonyos részének szét- és lebontása miatt a lebontott iszap
gyorsan ható tápanyagokat biztosít, melyek könnyen a talajoldatba kerülnek, így a
növények számára azonnal elérhetővé válnak.
Az iszapban lévő humuszanyag és a humuszsavak felgyorsítják a humuszképződést, ez
pedig segíti az erózió mértékének csökkentését, és közben növeli a tápanyagellátást, a
vízmegtartó-képességet stb.
A lebontott iszap megnövekedett ammóniumtartalma segítségével a vízben jobban oldódó
nitrátokat és nitriteket jelentős mennyiségben tartalmazó trágyákhoz (istállótrágya,
komposzt) képest csökkenthető a nitrogénkimosódás mértéke.
Általánosan elfogadott, hogy a termésátlagok a lebontott iszappal való trágyázást
követően magasabbak. A legtöbb zöldségféle, úgymint a burgonya, retek, sárgarépa,
káposzta, vöröshagyma, fokhagyma stb. és számos gyümölcs (narancs, alma, guáva,
mangó stb.), a cukornád, a rizs és a juta is kedvezően reagál az iszappal való trágyázásra.
Ezzel ellentétben az olyan termények, mint a búza, az olajos magvak, a gyapot és a baccra,
kevésbé jól reagálnak rá. Az iszap legelők és kaszálók trágyázására is jó. Az elérhető
adatok erősen eltérőek, mert a tápanyag-utánpótlási hatás nem csak a növénykultúrától
függ, hanem az éghajlattól és a talajtípustól is. Az adatokból még nagyon hiányzik az, hogy
milyen mértékben kölcsönös a talaj termékenységének, a talaj típusának és a trágyák
(különösen a N-trágyák) hatékonyságának a hatása a száraz és mérsékelten száraz
éghajlatokon. Így arról jelenleg még pontos információkkal nem szolgálhatunk.
Ugyanebből az okból nem áll rendelkezésre a műtrágyák és a biogáz iszap költségeinek
gazdasági összehasonlítása sem. Egyetlen vitathatatlan állítás, hogy a biogáz iszap
ökológiai szempontból jobb választás.

3.6. A biogáz energiatartalma

A biogáz előállításához használt alapanyagot adó biomasszát a szerves vegyületek három
alapvető csoportja alkotja: a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok. Továbbá a fermentációért
felelős mikroorganizmusok növekedése kálium, nátrium, vas, magnézium, kalcium és
nyomelemek oldható formáinak jelenlétében megy végbe. A legtöbb biogázt a zsírok
bontása szolgáltatja.
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Szubsztrátum

Biogáz-termelés
dm3/kg

Metántartalom
[%]

CO2 tartalom [%]

Szénhidrátok

790

50

50

Zsírok

1250

68

32

Fehérjék

700

71

29

A biogáz termelését befolyásoló tényezők:
• Szárazanyag-tartalom (sz.a.) [%]
• Szerves szárazanyag-tartalom (sz.sz.a.) [sz.a. %]
• CH4 hatékonyság [m3/kg sz.sz.a.]

Szubsztrátum

Szárazanyagtartalom (%)

Szerves
szárazanyagtartalom (%)

Biogáz
hozam
(m3/t
s.m.o.)

Metántartalom
CH4 tartalom
[V/V %]

Szerves trágyák
Tehén hígtrágya

8-11

75-82

200-500

50-60

Borjú hígtrágya

10-13

80-84

220-560

50-57

Sertés hígtrágya

kb. 7

75-86

300-700

60-70

Juh hígtrágya

12-16

80-85

180-320

50-56

Szarvasmarhatrágya

kb. 25

68-76

210-300

55-60

Sertéstrágya

20-25

75-80

270-450

55-60

Csirketrágya

30-32

63-80

250-450

57-70

Lótrágya

20-40

65-95

280-350

55-65

Forrás: A. Myczko (ed.) Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych 2011
Szubsztrátum

Szárazanyagtartalom (%)

Szerves
szárazanyagtartalom (%)
Növények
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Biogáz
hozam
(m3/t
s.m.o.)

Metántartalom
CH4 tartalom
[V/V %]
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kukoricaszilázs

20-35

85-95

450-700

50-55

rozs

30-35

92-98

550-680

kb. 55

Fűfélék
fűnyesedék

kb. 12

83-92

550-680

55-65

fűszenázs

25-50

70-95

550-620

54-55

Mezőgazdasági feldolgozóipari melléktermékek
sörtörköly

20-25

70-80

580-750

59-60

szeszgyári
gabonamoslék

6-8

83-88

430-700

58-65

burgonyapép

6-7

85-95

400-700

58-65

gyümölcstörköly

25-45

90-95

590-660

65-70

A biogázüzem egyéb alapanyagai
zöldségesbolti
hulladékok

5-20

80-90

400-600

60-65

gyomortartalom

12-15

75-86

250-450

60-70

Forrás: Land Technik Weiher Stephen H.Mitterleitner (Latocha 2009)
A folyamat hőmérséklete és a szubsztrátumok reaktorban töltött ideje mellett a fermentált
szerves vegyületek kémiai összetétele az, ami meghatározza a biogáz mennyiségét és
összetételét.
A biogáz energiájának hasznosítható részét a CH4 tartalmának fűtőértéke adja. Szigorúan
véve a többi összetevőnek is van energiatartalma, de azok nem vesznek részt az égési
folyamatban. A folyamatban való részvétel helyett ezek inkább energiát vesznek el a metán
égésétől, mert jellemzően a folyamatot nagyobb hőmérsékleten hagyják el (égéstermék),
mint amilyen hőmérsékletük a folyamat elején volt (jellemzően környezeti hőmérséklet).
A biogáz tényleges fűtőértéke a CH4 százalékának, a hőmérsékletnek és az abszolút
nyomásnak a függvényében alakul, melyek mindegyike esetenként más és más. A biogáz
fűtőértéke egy motor, kazán vagy más biogázt használó egység teljesítményének lényeges
paramétere. (www.nzdl.org)
Jellemzően egy normál köbméter metán fűtőértéke nagyjából 10 kWh, míg a szén-dioxidé
nulla. Ezért a biogáz energiatartalma közvetlenül összefügg a metánkoncentrációval. Más
szóval, 60%-os metántartalmú biogáz-összetételt feltételezve az energiatartalom egy
normál köbméterre vonatkoztatva kb. 6 kWh.

48

RESOR Kézikönyv
Gépjármű üzemanyag

Gépjármű üzemanyag

1 nm3 feljavított biogáz (97 % metán)

9,67

1 nm3 földgáz

11,0

1 liter benzin

9,06

1 liter gázolaj

9,8

Forrás: Energinet.dk, www.energinet.dk, 2011; Preem, www.preem.se, 2011
Ez azt jelenti, hogy az 1 nm3 biogáz energiatartalma kb. 1,1 l benzinének felel meg.
Azonban a biogáz villamos árammá alakítása során a biogáz alapú elektromos generátornál
kb. 2 kWh hasznosítható áramot kapunk, a többi energia fűtőberendezésekben is
felhasználható hővé alakul. A 2kW óra egy 100W-os égő 20 órán át vagy egy 2000W-os
hajszárító 1 órán át való működésének áramellátásához elegendő.

3.7. A rothasztó kialakításának alapvető típusai

A rothasztó a biogázüzem lelke. A biogáz rothasztók kapacitása erősen változó lehet, a
kisméretű, háztartási célú egységektől a nagyobb, kommunális létesítményeken át
egészen az ipari méretű fermentorokig. A rothasztókba alapanyagként a biomassza
számos fajtáját adagolják, állati, élelmiszer- és mezőgazdasági eredetű hulladékokat, de
kerülni kell az olyan anyagokat, amelyeket a baktériumok nehezen tudnak lebontani
(ilyen pl. a fa). Az előállított biogáz mennyisége sok tényezőtől függ, köztük a felhasznált
biomassza típusától és mennyiségétől, a rothasztó méretétől és a hőmérséklettől.
Az alkalmazott technológiától függően egy vagy több fermentor is lehet. Anyaga lehet
beton vagy acél. Fűtéssel és szigetelő rendszerrel van ellátva, amely a kémiai reakciókhoz
megfelelő hőmérséklet fenntartását biztosítja. Az alapanyag fűthető közvetlenül - forró víz
vagy gőz hozzáadásával, vagy közvetve - a fermentor falaiba vagy aljzatába épített
hőcserélőkkel. A fermentor tartalma nem egységesen oszlik el. Ezért fontos eleme a
keverőrendszer, melynek feladata a tartalom összetevőinek egységes eloszlatása és az
erjedő alapanyag kigázosítása. A keverés többféleképpen történhet: szivattyúval - külső
szivattyúrendszer, ami a fermentorban való keringetést biztosítja; a gáznak a fermentorba
pumpálásával; csigás keverőkkel - a központi szállítócsőben található szivattyús keverő;
alacsony sebességű, függőleges vagy átlós elrendezésű keverőlapátokkal.

3.8. A biogáz végfelhasználási területei

A biogáz átlagos energiaértékű energiahordozó. Használható háztartásokban, az iparban, a
mezőgazdaságban - hűtésre/fűtésre, áramtermelésre vagy bioüzemanyagként.
A biogáz sokféleképpen hasznosítható. Jellemző felhasználásai:
Hő - a gázt kazánban elégetik. Az így keletkező hő felmelegíti a vizet, amely azután
használható a rothasztó és a környező épületek fűtésére, vagy átadható egy helyi
távfűtőrendszerbe. A gázkazán a szilárd és folyékony tüzelőanyagokkal működő
kazánokhoz hasonlóan működik, azzal a különbséggel, hogy a kazán kialakítása speciálisan
gáz égetésére van módosítva.
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Hő/áram - a biogáz álló motoroknál - jellemzően Otto-motoroknál vagy diesel motoroknál
- vagy gázturbináknál üzemanyagként használható. Az üzemanyag energiájának 30-40%-a
fordítódik az áramtermelésre, míg a fennmaradó energia hővé alakul.
Gépjármű üzemanyag - a biogáz a szén-dioxid, víz és kénhidrogén eltávolításával való
feljavítását követően használható autók, buszok, teherautók üzemanyagaként. A gépjármű
hajtóanyagként való használathoz a biogázt fel kell dolgozni, hogy elérje az autómotorok
számára elfogadható minőséget. Ez általában a földgáz minőségi szintjének felel meg. A
gépjárművet gázüzeművé kell átalakítani. Ugyanakkor az autógyártó vállalatok olyan
megoldásokon dolgoznak, amely lehetővé tenné, hogy a motor kétféle üzemanyaggal, pl.
gázolajjal és biogázzal is működjön. A biogáz gépjárműüzemanyag-minőségűre való
feljavításához legszélesebb körben használt technológiák a vizes mosás, a kémiai mosás és
a nyomásváltó adszorpciós gázszétválasztás (Pressure Swing Adsorption – PSA). A gázt
szagtalanítani kell és kb. 200 bar-os nyomásúra kell beszabályozni ahhoz, hogy gépjárműüzemanyagként felhasználható legyen.
A feljavított biogáz a földgázhálózatba is betáplálható, ami ösztönözni fogja az új piaci és
alkalmazási lehetőségek fejlesztését. (Basic Data on Biogas, Swedish Gas Technology Centre
Ltd (SGC), 2012)
A CHP (Combined Heat and Power - kapcsolt hő- és villamos energia) rövidítéssel jelölik az
olyan kapcsolt energiatermelésű motorokat, amelyek a biogáz égetése során áramot és
hőenergiát is termelnek. A biogáz égetésére az előállítás helyszínén kerül sor. Ez a
megoldás mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból nagyon előnyös. A csak
hőenergiát vagy csak áramot termelő hagyományos megoldások energiahatékonysága kb.
40%-os, ellentétben a kapcsolt energiatermelés 90%-os hatékonyságával. A legújabb,
nagyméretű egységek esetében az áramkinyerés hatékonysága 30-40% között van, a
hőhatásfoka pedig 40-44%. Kisebb üzemek esetén az elektromos hatékonyság 25-33%-os,
a hőhatásfok pedig rendszerint 50% feletti. A létesítmény villamos energiájának
növekedésével együtt a hatékonysági értékek is növekednek.
A kisteljesítményű kapcsolt energiatermelésnél legáltalánosabban használt megoldást az
alternáló motorok jelentik
Ezek jellemzői:
- széles teljesítmény spektrumban (5kW-tól 50 MW-ig) állnak rendelkezésre
- rendszer az adott ügyfél igényeihez optimálisan hozzáigazítható
- nagyobb teljesítményű rendszereknél lehetőség van moduláris kialakításra
- különböző üzemanyagokkal használhatóak, köztük biogázzal
- szükség van hűtésre, még akkor is, ha nem rendelkeznek hőérzékeléssel
- nagy méretek és alacsony teljesítmény-súly mutató
- olyan erős a hangjuk, hogy megköveteli a zajvédők használatát
- viszonylag erős, rezgéscsillapítók használatát megkövetelő szintű rezgés
(A. Kowalczyk-Juśko, Biogazownie szansą…)
Az üzemanyagként hasznosításra kerülő gáz minimum metántartalmát a gyártók
jellemzően 30 térfogatszázaléknál magasabb szintre állítják be, amely legalább 13 MJ/Nm3es gáz fűtőértéknek felel meg.
50

RESOR Kézikönyv
Az alternáló gázmotorokkal (belső égésű motorral) rendelkező kapcsolt energiatermelésű
rendszereket leginkább a kapcsolódó generátoron való áramtermelésre használják, és a
hulladékhőt meleg víz vagy pedig egy másik kazánban telített gőz előállítására
hasznosítják. A hőt a sűrített biogáz, a motorköpeny, az olaj és a kipufogógázok
hőcserélőjéből nyerik ki. A biogáz motorok beépíthetők az épületbe, vagy mobil
(konténeres) változatban is lehetnek.
A kapcsolt energiatermelő rendszerekben legáltalánosabban használt eszközök egy másik
csoportját alkotják a gázturbinák, melyek általában 1MW-os elektromos teljesítményt
meghaladó rendszerekben kerülnek alkalmazásra.
Az alternáló motorhoz képest a gázturbina mérete és súlya sokkal kisebb. A gázturbinák
energiahatékonysága valamint az elektromos és hőteljesítményük aránya alacsonyabb.
A hővisszanyeréses gázturbinákon alapuló műszaki megoldások fejlesztésének következő
állomását a mikro-gázturbinák adják. Ezek kis, kb. 25-500 kW elektromos teljesítménnyel
jellemezhető álló gázturbina készletek. Egy radiális turbinából, egy kompresszorból és egy
a teljes rendszerbe beépített regeneráló levegőmelegítőből állnak.
A mikroturbinák használatára főként meleg vizet előállító kapcsolt energiatermelő
rendszerekben kerül sor. A biogázban található szennyeződések károsíthatják a
mikroturbinákat, ezért a gázt előzetesen tisztítani és szárítani kell. A mikroturbinák 35100%-os metántartalmú biogázt égetnek el, és jelentősen kisebb az égéstermékek
kibocsátása. Ez lehetővé teszi új módok kidolgozását az égéstermék gázainak pl.
mezőgazdasági szárítókban való, vagy a CO2 üvegházakban való felhasználására. A
visszanyert hő hőmérséklete viszonylag magas, és szállítása csak a kipufogógázokkal
történik. A hőhatásfok 40 és 60% között, az elektromos hatékonyság pedig 20 és 35%
között mozog; a kapcsolt energiatermelő rendszer teljes hatékonysága meghaladja a 80%ot.

3.9. A biogáz eredetű energia hasznosításának környezeti hatása

A biogáz sokféleképpen csökkentheti az energiafelhasználás környezeti hatását. A
biogázra való átállás csökkentheti az energiafelhasználás CO2 kibocsátását és a
metánkibocsátást is (amennyiben a biogáz hulladékból kerül előállításra). Előnyös
hatással lehet a beltéri légszennyezésre és a talajpusztulásra is, amennyiben szilárd
bioüzemanyagok helyébe lép.
A fosszilis energiahordozók biogázzal való felváltásával az üvegházhatású gázok
kibocsátásánál ténylegesen jelentkező előny attól függ, milyen szubsztrátumot
használunk. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás akár 100%-ot meghaladó mértékben is
csökkenthető pl. azáltal, hogy kevesebb műtrágyára lesz szükség. A trágyából készülő
biogáz környezetvédelmi előnye jelentős, és mértéke attól függ, hogy a hagyományos
trágyatárolási rendszerekhez képest mennyivel csökken a metán és nitrogén-oxid
vegyületek szivárgása.
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Szubsztrátum

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenése fosszilis
energiaforrásokhoz viszonyítva [%]

Fűfélék

86

Cukorrépa (a répafejekkel együtt)

85

Kukorica

75

Trágya

148

Élelmiszeripari hulladék

119

Szerves háztartási hulladék

103

Source: Livscykelanalys av svenska biodrivmedel,SGC, 2010
A fermentáció során a biogáz (CH4 és CO2) termelődése révén a széntartalom
számottevően (>50%) csökken. A biogázüzem üzemeltetési rendszerétől függően
(beleértve a pH-t és a hőmérsékletet), bizonyos mértékű N veszteség is lehetséges (NH3
formájában).

3.10. A kisméretű biogáz-energia rendszerek ökonómiája

Amikor egy lehetséges üzemeltető döntést hoz arról, hogy építsen-e biogázüzemet vagy se,
akkor van egy kritikus fontosságú megfontolás: lehet-e nyereségesen üzemeltetni a
jövőbeni üzemet? Ezért fel kell mérni a biogázüzemek gazdasági jövedelmezőségét.
Egy biogázüzemnek a következő lehetőségei vannak bevétel termelésére:
•
•
•
•
•

áram értékesítése
hő értékesítése
gáz értékesítése
emésztési szubsztrátumok ártalmatlanításából származó bevételek
a fermentációs maradékanyag értékesítése.

A biogázüzemek elsődleges bevételi forrása - eltekintve azoktól az üzemektől, amelyek a
hálózatba táplálják a gázt - az áram értékesítése.
Jelenleg a hő értékesítése esetén a helyzet lényegesen problémásabb, mint az áram
esetében. Ezért már a kezdetektől fogva, már az üzem helyszínének kiválasztásánál
érdemes figyelmet szentelni a hő lehetséges átvevőire. Az összes keletkező hőenergiát
gyakorlatilag nem lehetséges érdemben felhasználni, részben, mivel egy bizonyos
százalékra folyamati hőként lesz szükség, és részben azért, mert a legtöbb hőátvevőnél a
hőigény szezonálisan erősen változó. A legtöbb esetben a biogázüzem saját hőigénye miatt
az üzem által biztosítható hő mennyisége ellentétes a potenciális hőátvevők hőigényével.
Az üzemeltetőknek lehet, hogy nem az a célja, hogy a biogázt a kapcsolt energiatermelő
folyamattal árammá alakítsák, hanem az, hogy a gázt feljavítva a földgázhálózatba táplálják.
Az ilyen üzemeknél a bevétel legnagyobb része az értékesített gázból származik.
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A költségelemek alapvetően a következő szerkezet szerint bonthatók le:
•

•

Változó költségek
o a teljes költség akár 50%-át a szubsztrátköltségek adják. Különösen
valószínű ez az olyan üzemeknél, amelyek kizárólag energianövényeket és
más ehhez kapcsolódó megújuló erőforrásokat használnak.
o segédanyagok - ez elsősorban az áramot, a gyújtóolajat, a kenőolajat és
gázolajat, valamint a siló letakarásához használt fóliát és homokzsákokat
foglalja magába. A hálózatba táplált gáz termelése esetén a segédanyagok
közé tartozik még a propán is, melyet a biogázhoz adagolnak
gázkondicionálás céljából.
o a karbantartás és a javítások a tőkeköltségek 1-2%-át teszik ki, az adott
komponenstől függően.
o laboratóriumi vizsgálatok - a professzionális folyamatellenőrzés
megköveteli a fermentor tartalmának laboratóriumi elemzését.
Állandó költségek
o beruházásikiadás-függő költségek, mint az értékcsökkenés, a kamatok és a
biztosítás. Az értékcsökkenési leírás komponens-specifikus.
o munkaerőköltségek - mivel a biogázüzemben a munkát általában állandó
alkalmazottak végzik, és mivel nincsenek különösebb csúcsidőszakok a
munkában, a munkaerőköltséget is állandó költségnek vehetjük. Az
irányításra, felügyeletre és karbantartásra szükséges munkaidő a telepített
kapacitás függvényeként tekinthető,
o

földterületköltségek - ha az üzem közösségi vagy kereskedelmi üzemként
működik, további költségelemeket, úgymint lízing vagy bérleti költségeket is
figyelembe kell venni.

3.11. Rávezető kérdések
Mi a biogáz energia?

Hogyan állítanak elő a biogázból áramot?
Hogyan lehet a biogáz minőségét javítani?
Hogyan működik a háztartási biogáz?
Mennyi idő kell a biogáz előállításához?
Mivel lehet felgyorsítani az anaerob lebontást?
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3.12. Szójegyzék

Anaerob baktériumok
Fermentáció
Lebontás
Hidrolízis
Fermentáció
Biokémiai átalakítás
Bioreaktor
Kapcsolt energiatermelés
Fermentációs maradékanyag
Metán
pH

3.13. Források és linkek

http://www.cire.pl/pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf
biogasportal.info - Guide to Biogas From production to use
(https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2
012.pdf)
International Renewable Energy Agency (IRENA) - Measuring small-scale biogas capacity
and production (https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_smallscale_biogas_2016.pdf)
Organic Fertilizer from Biogas Plants
(https://energypedia.info/wiki/Organic_Fertilizer_from_Biogas_Plants)
Fertilizing Potential of Separated Biogas Digestates in Annual and Perennial Biomass
Production Systems, Andrea Ehmann, Ulrich Thumm and Iris Lewandowski
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2018.00012/full)
Basic Data on Biogas
(http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf)
Agrobiogazownia, a collective work edited by K. Węglarzy, W. Podkówka, Instytut
Zootechniki PIB, Grodziec Śląski 2010
Biogazownie rolnicze. Opracowanie monograficzne, ed. J. Walczak, Instytut Zootechniki
PIB, Kraków 2010
Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, dr Alina Kowalczyk-Juśko, FDPA Fundacja
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa
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Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokalnych systemach zasilania, Radosław
Szczerbowski, Politechnika Poznańska, in: „Energia Elektryczna” – January 2011
Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów
zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, a collective work edited by A. Myczko,
Wydawnictwo ITP, Warszawa-Poznań 2011
Wykorzystanie energii odnawialnych, ed. dr Małgorzata Bereza, Instytut Zootechniki PIB
ZD Grodziec Śląski sp. z o.o., Kostkowice 2009

3.14. Esettanulmány
Az Odrzechowa Sp. z o.o. Nemzeti Állattenyésztési Kutatóintézet kísérleti
egységében található 500 kWe kapacitású mezőgazdasági biogázüzem leírása.
500 kWe kapacitású mezőgazdasági biogázüzem, Odrzechowa, Zarszyn közigazgatási
terület, Sanok megye, Kárpátaljai vajdaság.
Műszaki adatok:
Névleges elektromos teljesítmény: 500 kWe
Névleges hőteljesítmény: 518 kWt
Bruttó villamosenergia-termelés: 4 157 MWh/év
Bruttó hőtermelés: 15 817 GJ/év
Kapcsolódás a hálózathoz: 15 kV vezeték Besko-Równe között
A biogázüzem létesítményeinek leírása:
1. Fermentorok
23,0 ill. 26 m belső átmérőjű kör alapterületű, 6 m magas, gáztartályként szolgáló
membrántetővel fedett, monolitikus, vasbeton tartályok. A tartályok belülről a gázgyűjtő
területen az agresszív környezeti behatások ellen szigeteltek. Kívülről a tartályok
hőszigeteltek, és trapéz alakú lemezekkel borítottak. A tartályok két állítható magasságú
és dőlésszögű merülőkeverővel, valamint fűtő és csőberendezéssel vannak ellátva.
2. A fermentációs maradékanyagok tárolótartálya
30,0 m belső átmérőjű kör alapterületű, 6 m magas, monolitikus, vasbeton tartály. A
fermentációs maradékanyag tárolás feladatára a gazdaságban meglévő hígtrágyatároló
tartály is megfelel. A tartály két állítható magasságú és dőlésszögű merülőkeverővel
valamint csőberendezéssel van ellátva.
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3. Gyűjtőtartály
6,40 m belső átmérőjű kör alapterületű, 3 m magas, monolitikus, vasbeton tartály. A
tartály egy függőlegesen és vízszintesen állítható merülőkeverővel valamint
csőberendezéssel van ellátva.
4. Szilázssiló
A szilázssiló egy 4,2 m magas, 30 m széles és 50 m hosszú, háromkamrás, monolitikus
vasbetontartály.
5. Műszaki épület és műszaki szoba a szivattyúállomás számára
A műszaki épület hagyományos technológiával épült. Az épületben található: egy
kogenerátor terem, egy transzformátor, egy verzérlőterem, egy műszaki helyiség és egy
közösségi helyiség. A szivattyúállomás műszaki helyiségében hő- és technológiai hálózati
rendszerek és vezérlőszekrények találhatók.
A biogázüzem további (nem épület jellegű) technológiai elemei különálló eszközök,
amelyek a földre elhelyezett vasbetonlapokon állnak.
A biogázüzem technológiája:
A technológia különböző arányú növényi eredetű szubsztrátumok, mint pl. a
kukoricaszilázs, a fűszenázs és más növényi hulladékok, valamint trágya és hígtrágya
feldolgozását teszi lehetővé. A trágyát az állattenyésztő telepről közvetlenül a
biogázüzembe szállítják. Minden szilárd szubsztrátumot az adagolótölcsérbe töltenek,
ahonnan azok automatikusan a fermentorba kerülnek át. A folyékony alapanyagok
szállítása a csővezetéken keresztül történik, közvetlenül a gyűjtőtartályba. A
szubsztrátumoknak a gyűjtőtartályból a termelési folyamatba való adagolása
automatikus. A szilárd szubsztrátumok a keverő és adagoló berendezésbe kerülnek, ahol a
szilárd és a folyékony szubsztrátumokat összekeverik úgy, hogy az szivattyúzható állagú
legyen. A szubsztrátumok homogén keverékét megfelelő mennyiségben és arányban a két
fő fermentorba szivattyúzzák. A javasolt rendszer a technológiai folyamatok két lépésben
való végrehajtását biztosítja: elsődleges fermentáció és másodlagos fermentáció. A
fermentációra két rothasztóban kerül sor. A biogázképződés folyamata mindkét
tartályban intenzív. Mindkét tartály fűtőrendszerrel van ellátva, melynek feladata, hogy
stabil, 37 és 40°C közötti folyamati hőmérsékletet tartson fenn. A fermentációs
folyamatban képződő biogázt aztán kéntelenítésnek vetik alá: a reaktorok gázterében sor
kerül a biológiai kéntelenítés folyamatára, amely kis mennyiségű levegő adagolását
jelenti, amely a biogáz kénhidrogéntartalmát csökkentő baktériumok szaporodásához
szükséges. A kéntelenített biogáz a fermentorokból gázszívócsöveken át a
biogázhálózatba kerül, és ezen keresztül jut el a sűrítőbe és a második szintű
kezelőberendezésekbe. A kezelés második állomása egy víztelenítési kezelés, ahol a
gázhőmérséklet csökkenésének köszönhetően kicsapódik a nedvesség. A biogáz
kondenzátuma a gravitáció hatására lefolyik a kondenzvízgyűjtőbe, ahonnan szivattyúval
a fermentációs maradékanyag tárolójába juttatják.
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Az így előkésztett biogáz a kapcsolt energiatermelő egységbe kerül, ahol kémiai energiája
árammá és hővé alakul. Az áramot a létesítmény áramszükségleteinek fedezésére és a
hálózatba táplálásra használják fel. A kapcsolt energiatermelésből származó hő meleg víz
formájában van jelen, és a létesítmény szükségleteinek kielégítésére használják, valamint
egyéb közüzemi felhasználására is van lehetőség. Amennyiben a kapcsolt
energiatermelésből származó hőt nem sikerül közüzemi fűtővízként felhasználni, akkor a
felesleget a hűtőventilátorhoz vezetik. Az utóerjesztési folyadék az utóerjesztési trágya
szilárd frakciójának szeparátorába kerül. A szilárd frakció abba a tartályba kerül,
amelyikbe a szilárd trágya a gravitáció folytán kerül. A trágya folyékony frakcióját a
tárolóba irányítják - a fermentációs maradékanyagok tárolótartályába.
A szubsztrátumok típusa:
•

kukoricaszilázs max. 2500 Mg/év mennyiségben,

•

zöldhulladék kb. 600 Mg/év mennyiségben (V-VII. hónap közötti időszakban)

•

fű kb. 800 Mg/év mennyiségben (VIII-IX. hónap közötti időszakban)

•

cukorrépapép max. 5000 Mg/év mennyiségben (korlátozva a kukoricaszilázst)

•

állattenyésztési hulladék: marhatrágya 8300 Mg/év mennyiségben, nem-fermentált
hígtrágya 900 m3/év mennyiségben, fermentált hígtrágya 4500 m3/év
mennyiségben.
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4. Napenergia
4.1. A Nap és a napenergia

A Nap az energia elsődleges és korlátlan forrása. Nap mint nap hatalmas mennyiségű
energiát sugároz, többet, mint amennyit a világ egy év alatt felhasznál.
A Nap gravitációs ereje, ami a Földénél 28-szor nagyobb, az atmoszférájából befogja a
hidrogént, majd ez a hidrogén táplálja a Nap fúziós reakcióit. A Nap magjában található 15
millió °C-os hőmérsékleten a hidrogéngáz plazmaállapotba kerül, ami az anyag negyedik
típusú halmazállapota. A plazmában az atomokban a negatív töltésű elektronok teljesen
elkülönülnek a pozitív töltésű atommagoktól. A Nap középpontjában uralkodó
nagynyomású és magas hőmérsékletű feltételek miatt az atommagról leválik az elektron.
A hidrogén atommagok egyesülve hélium atommá alakulnak. Ebből a magfúziónak
nevezett folyamatból energia keletkezik. A napenergia mély magfúziós reakcióknak
köszönhetően termelődik. A fúziós folyamatban két atommag nagy sebességgel
összeütközik, és egy új formátumú atommagot alkot. Ez a Nap magjában lévő rendkívül
magas hő és nagy sűrűség miatt tud végbemenni. Bár a pozitív töltések jellemzően
taszítják egymást, a Nap magjában lévő magas hőmérséklet és nagy sűrűség miatt együtt
maradnak.
A Napban lejátszódó fúziós folyamat proton-proton láncként is ismert. A Nap a
protonokból kiindulva különböző lépések sorozatán át azokat héliummá alakítja.
Összességében négy protont használ fel és alakít át egy hélium atommaggá. Azért
szabadul fel energia, mert a hélium atommagjának tömege valamivel kisebb, mint az
eredeti négy protoné. A héliummag tömege 0,635%-kal kisebb, mint négy protoné; az
energiakülönbség Einstein egyenletének megfelelően alakul át energiává:
E = mc2
Ebben az egyenletben az E az energiát jelöli, az m a tömeget, a c pedig a fénysebességet.
A fúziós folyamat során felszabaduló sugárzási energia fénysebességgel jut el a Földre. A
Nap által az űrbe sugárzott energia parányi része (egy a kétmilliárdhoz arányú) érkezik el
a Földre. Ez óriási energiamennyiség. A Földet elérő sugárzó energiának kb. 30%-a
visszaverődik az űrbe. A Földet elérő sugárzó energiának kb. felét elnyeli a szárazföld és
az óceánok. A maradék a légkörben és a felhőkben elnyelődik, és ez okozza az
üvegházhatást.
Amellett, hogy nagy mennyiségű energiát szolgáltat közvetlenül, a Nap számos más
formájú energia forrása is. A Nap energiája tartja mozgásban a víz körforgását, ami
lehetővé teszi számunkra a mozgó víz energiájának hasznosítását. A Nap energiájának
hatására képződik a szél, ami lehetővé teszi, hogy szélturbinákat használjuk a mozgási
energia elektromossággá alakítására. A növények a fotoszintézis folyamatában a Nap
energiáját hasznosítják. A biomassza energiaforrása is a Napra vezethető vissza. Még a
fosszilis energiahordozók is eredetileg a Naptól kapták az energiájukat.
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A Föld felszínét elérő napenergia a napjainkban az emberiség elsődleges
energiafelhasználásának párezerszerese. Hatalmas potenciál rejlik ebben az erőforrásban,
ami a napenergiát az üvegházhatású gázok globálisan a légkörbe bocsátott
mennyiségének csökkentését célzó megújuló energia portfolió egyik kulcsfontosságú
összetevőjévé teszi.

4.2. A napenergia története

Az emberek már évszázadok óta hasznosítják a napenergiát. Már az időszámításunk előtti
VII. században az emberek használtak egyszerű nagyítókat arra, hogy a Nap fényét
összegyűjtve tüzet gyújtsanak. Több mint egy évszázada egy tudós napkollektorral
fejlesztett gőzzel hajtott meg motort. A napenergia alapú vízmelegítők az 1900-as évek
elején váltak népszerűvé. Ma az emberek a napenergiát épületek fűtésére, vízmelegítésre
és áramtermelésre használják.
A napenergia technológiák története régre nyúlik vissza. 1860. és az első világháború
között különféle technológiákat dolgoztak ki arra, hogy a Nap hőjének befogásával gőzt
fejlesszenek, hogy azzal motorokat és öntözőszivattyúkat hajtsanak meg. A napelemeket
1954-ben találták fel, és az 1950-es évek végétől alkalmazzák műholdak
áramtermeléséhez.
A napsugárzás olyan megújuló energiaforrás, melyet az emberiség minden korban
hasznosított. A passzív napenergia-hasznosító technológiákat már az ősi civilizációk is
használták a lakhelyeik fűtésére és/vagy hűtésére és vízmelegítésre; a reneszánszban
mélyrehatóan vizsgálták a napsugárzás koncentrálását, és a XIX. században megépültek az
első napenergia alapú mechanikai motorok. A fotovoltaikus hatást Becquerel fedezte fel
1839-ben, és az 1950-es évek elején az első napelem megalkotása teljesen új
perspektívákat nyitott a napenergia áramtermelésre való felhasználásában. A napenergiát
hasznosító technológiák azóta is folyamatosan, soha nem látott mértékben fejlődnek.
Napjainkban a napenergiát már mindenfélére használjuk, a lakások áramköltségeinek
csökkentésétől a mezőgazdaság és más üzleti vállalkozások segítéséig. Ennek a
természetes energiaforrásnak a használata más energiaforrásoktól eltérően a környezetet
megóvja, és ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy az emberek ezt a soha ki nem fogyó
energiaforrást életük végéig használják.

4.3. A napenergia felhasználása

A napenergiát három technológiai folyamatban lehet felhasználni: kémiai, elektromos és
termikus. Az életet a Földön egy kémiai folyamat, a fotoszintézis tartja fenn, a táplálék
előállítása és a CO2 O2-né alakítása révén. A fényelektromos - vagy fotovoltaikus
átalakítókat használó elektromos folyamat biztosítja az űreszközök áramellátását, és
számos földi alkalmazásban is használják. A termikus folyamat használatával biztosítható
a napenergia alapú vízmelegítés és épületfűtés hőenergia igényének nagy része. Az
átalakított napsugárzás egy másik formája a mechanikus energia, mint a szél vagy a
vízgőz.
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A napenergia a közvetlenül a napfénynek vagy a napfény által generált hőnek
tulajdonítható energiát jelöli. A napenergia technológiák a következőképpen
csoportosíthatók: 1) passzív és aktív; 2) naphő és fotovoltaikus és 3) koncentráló és nemkoncentráló.
A passzív napenergia technológia egyszerűen csak összegyűjti az energiát, anélkül, hogy a
hőt vagy a fényt más formává alakítaná. Ide tartozik pl. a nappali fény vagy hő építészeti
tervezés révén való maximális kihasználása. Ezzel ellentétben az aktív napenergia
technológiának a napenergia felhasználásának olyan módjait nevezzük, amely az energiát
tárolja vagy más alkalmazásokra átalakítja, és amely nagyvonalakban két csoportra
bontható: (i) napelemes (fotovoltaikus) és (ii) naphő alapú. A napelemes technológia a
fénykvantumokban lévő sugárzó energiát elektromos energiává alakítja, amikor a fény
egy félvezető anyagra vetül, és ezzel gerjeszti az elektronokat és aktívan növeli a
vezetőképességet. A naphő alapú technológia a Nap hőjét hasznosítja, amely azután
közvetlenül felhasználható fűtési célokra vagy pedig áramtermelésre. Ennek megfelelően
két kategóriára bontható: (i) naphő alapú nem-elektromos és (ii) naphő alapú elektromos.
Az elsőbe tartoznak az olyan alkalmazások, mint a mezőgazdasági szárítás, a napenergia
alapú vízmelegítők és levegőmelegítők, a napenergia alapú hűtőrendszerek és a
napenergia alapú főzőeszközök; a második kategória esetében a Nap hőjével gőzt
termelnek, amelyet áram generálására használnak fel, ez koncentrált napenergiaként is
ismert. A koncentrált technológiáknak jelenleg négy típusa van jelen a piacon:
parabolavályú, a Fresnel reflektor, a tornyos naperőmű (vagy naptorony) és a
parabolatányéros kollektor.

4.4. Az üvegházhatás

Az üvegházhatás egy olyan folyamat, amely akkor megy végbe, amikor a Föld
atmoszférájában található gázok elnyelik a Nap hőjét. Ennek a folyamatnak köszönhetően
a Föld sokkal melegebb, mint amilyen légkör nélkül lenne. Az üvegházhatás az egyike
azoknak a dolgoknak, amelyek a Földet kényelmes lakóhellyé teszik.
Az üvegázhatás egy természetes folyamat, amely felmelegíti a Föld felszínét. Az élet a
Földön a Napból érkező energiától függ. Amikor a Nap energiája eléri a Föld légkörét, egy
része az űrbe visszatükröződik, a többit pedig elnyelik és visszasugározzák az
üvegházhatású gázok.
A Föld légkörét elérő fénynek kb. fele áthatol a levegőn és a felhőkön a felszínig, ahol
elnyelődik, majd infravörös hő formájában kerül felfelé visszasugárzásra. Majd ennek a
hőnek az üvegházhatású gázok mintegy 90%-át elnyelik és visszatükrözik a felszínre,
amely így az életnek kedvező átlag 15 °C-ra melegszik fel. Az üvegházhatású gázok közé
tartozik a vízpára, a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid, az ózon és még néhány
mesterséges vegyi anyag, mint a klórozott-fluorozott szénhidrogének (CFC-k). Az elnyelt
energia felmelegíti a Föld légkörét és felszínét. Ez a folyamat a Föld hőmérsékletét
mintegy 33 °C-kal magasabban tartja, mint az a folyamat nélkül lenne, ezzel lehetővé téve
a földi életet.
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A Föld természetes üvegházhatása elengedhetetlen az élethez, és ez adott kezdeti lökést
annak, hogy az élet az óceánokból a szárazföldre lépjen. Azonban az emberi
tevékenységek – főleg a fosszilis üzemanyagok égetése és az erdőségek tarra vágása –
felerősítette az üvegházhatást, és globális felmelegedést idézett elő. Az üvegházhatás
emberi tevékenységeknek köszönhető növekedését felerősödött (vagy antropogén)
üvegházhatásnak nevezik. Ez az emberi tevékenységből eredő sugárzási kényszer főként a
légköri szén-dioxid megnövekedett szintjének köszönhető.

4.5. Napkollektorok
Naphőkollektorok
A napfény befogásának és termikus - azaz hőenergiává alakításának egy módja a
napkollektor használata. Egy adott területen a napenergia mennyisége függ attól, hogy
milyen hosszú a nappal, milyen évszak van, mennyire felhős az ég és, hogy milyen messze
van az Egyenlítőtől. A „napkollektor” kifejezést általában olyan eszközökre használják,
amelyek napenergia alapú melegvíz-ellátást biztosítanak, de jelenthet óriási áramtermelő
berendezéseket is, mint amilyenek a parabolavályúk, a naptornyok vagy a nem víz alapú
fűtőberendezések, mint pl. a napenergia alapú levegőfűtők vagy más néven levegős
napkollektorok.
A napkollektorokat rendszerint a tetőre szerelik fel, és azoknak nagyon tartósnak kell
lenniük, mert különféle időjárási körülmények sorának vannak kitéve. A napkollektorok
használata alternatívát nyújt a vízmelegítőt alkalmazó hagyományos használati
vízmelegítés mellett, és idővel csökkentheti az energiaköltségeket. Csakúgy, mint házi
környezetben, számos napkollektort lehet összerendezni, és naphőerőművekben való
áramtermelésre felhasználni.
A naphőkollektorok nem-koncentráló vagy koncentráló rendszerek. A naphőkollektorok
csoportosítása az 1. ábrán látható. A nem-koncentráló kollektoroknál az apertúraterület
(azaz a terület, amely befogadja a napsugárzást) körülbelül ugyanakkora, mint az
elnyelőfelület (azaz a napsugárzást elnyelő terület). Ennél a típusnál nincs más alkatrész,
csak maga a kollektor. A koncentráló kollektoroknál a nyílás vagy apertúra sokkal
nagyobb, mint az elnyelő terület (további tükrök fókuszálják a napfényt az elnyelőre), és a
napfénynek csak a közvetlen komponense kerül begyűjtésre.
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4-1. ábra: A naphőkollektorok csoportosítása

A nem-koncentráló kollektorok jellemzően lakossági és kereskedelmi épületek
helyiségeinek fűtésére szolgálnak, míg a koncentrált naperőművekben a koncentráló
kollektorok egy hőátadó folyadékot felmelegítve elektromos generáltorhoz kapcsolt
turbinát meghajtva áramot generálnak. Az elérhető hőmérséklet az 1. táblázatban
megadott koncentrációszintektől függ. A legtöbb esetben a hőveszteség csökkentése
érdekében a napkollektorokat burkolattal látják el.

4-1. táblázat: A napkollektorok koncentrációs szint szerinti csoportosítása

Kategória

Példa

Hőmérsékleti
tartomány, °C

Hatékonyság,
%

Nincs koncentráció

Síklemezes

max. 75

30-50

Vákuumcsöves

max. 200

Közepes koncentráció

Parabolikus
henger

150-200

50-70

Magas koncentráció

Parabolikus

1500 és afelett

60-75

A víz vagy levegő fűtésére szolgáló napenergia rendszerek kollektorai rendszerint nem
koncentrálják az energiát. Az épületek vízmelegítésére és fűtésére használt nemkoncentráló kollektorok legelterjedtebb típusai a síklemezes és a vákuumcsöves
kollektorok.
Síklemezes kollektor
A síklemezes kollektorokat jellemzően legfeljebb 75°C-os hőmérséklet követelményig
használják, bár a nagy hatékonyságú kollektorokkal magasabb hőmérsékletet is el lehet
érni (ezeknél a vizet más hőátvivő folyadékra kell lecserélni, mert a víz 100°C-on felforr).
62

RESOR Kézikönyv
Ezeknek a kollektorok a hőátvivő közeg alapján két fő típusúak: folyadék típusúak és
levegő típusúak.
A síklemezes kollektorok a sugárnyalábos és a diffúz napsugárzást egyaránt hasznosítják.
Nincs szükségük a Nap járásának követésére, és kevés karbantartást igényelnek.
Jellemzően épületek vagy más szerkezetek tetejére helyezik el. Tartósak és hatékonyak.
Olyan éghajlatú területen telepítve, ahol számottevő hó fordul elő, könnyen lecsúszik
róluk a hó. Csoportosításuk az alkalmazott hőátviteli közeg szerint történik:
folyadékmelegítők vagy levegőmelegítők. A magas hőveszteség-együtthatójuk miatt, a
közönséges síklemezes kollektor alkalmazása megnövelt, 80মঐ°C feletti hőmérsékletek
esetén nem célszerű. Amikor magasabb hőmérsékletre van szükség, akkor csökkenteni
kell a hőveszteség-együtthatót. Ezt elméletileg két módszerrel lehet megvalósítani:
vákuummal és koncentrálással, vagy külön-külön vagy a kettőt kombinálva. Bár számos
kísérlet történt vákuumos síklemezek kialakítására, de ezek kereskedelmi sikere nem
ígéretes.
A síklemezes kollektoroknak van egy (1) kerete, amelyben található (2) egy sötét
elnyelőlemez (abszorberlemez) folyadékkeringető járatokkal és (3) egy áttetsző fedél,
amely lehetővé teszi a napenergia bejutását a kereten belülre. A keret oldalai és hátoldala
jellemzően szigeteltek, ezzel csökkentve a környezeti hőveszteséget. A napsugárzás
áthatol az áttetsző fedélen, és eléri az elnyelőlemezt. Ez a lemez felmelegedik, és a hőt
vagy víznek vagy fedél és az elnyelőlemez között található levegőnek adja át.
A vízmelegítő napkollektoroknál az elnyelő - más néven abszorber lemezhez fémcsövek
csatlakoznak (2. ábra). Az abszorber csövein hőátadó folyadékot áramoltatnak keresztül,
ezzel elvezetve a hőt az elnyelőlemeztől, és átadva azt a tárolótartályban lévő víznek. A
keringetett folyadék a trópusi, szubtrópusi területeken jellemzően víz. Az olyan
éghajlatokon, ahol előfordul a fagy, a víz helyett az autók fagyálló folyadékához hasonló
hőátadó folyadékot, vagy az ilyen folyadék vizes keverékét lehet használni. Hőátadó
folyadék használata esetében a hőcserélő célja jellemzően az, hogy a hőt a napkollektor
folyadékából a melegvíz-tárolótartályba vigye át. A legáltalánosabb abszorber
kialakításban rézcsövek kapcsolódnak egy nagy vezetőképességű (réz vagy alumínium)
fémlaphoz. Az elnyelőszerkezet Nap felé néző oldalát sötét bevonattal látják el, így
megnövelve a napenergia elnyelését. Általánosan használt bevonat a fekete zománcfesték.
A napenergia alapú levegőfűtő rendszerek ventilátorokat használnak arra, hogy a levegőt
a síkkollektorokon átáramoltassák és az épületek belsejébe juttassák.
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4-2. ábra: A síklemezes napkollektor részei

Vákuumcsöves kollektor
A vákuumcsöves kollektorok számos üvegcsőből állnak. Az egyes csövek úsztatott
üvegből készülnek, és egy bordához erősített abszorbercsővel rendelkeznek A borda
bevonata elnyeli a napenergiát, de gátolja a sugárzásos hőveszteséget. A külső és a belső
csövek között vákuum van, ami megakadályozza a hővezetéses és a hőáramlásos
hőveszteséget, és segít nagyon magas hőmérsékletet elérni. Egyetlen mechanizmus marad
a hővesztésre, a sugárzás. A levegő hiánya a csőben kiváló szigetelést biztosít, amely
lehetővé teszi az elnyelőlemeznél magasabb hőmérsékletek elérését.
Mivel a hőáramlásnak köszönhető hőveszteség nem hatolhat át a vákuumon, hatékony
izolációs mechanizmust képez, amely a hőt a gyűjtőcsöveken belül tartja. Mivel két sík
üveglap jellemzően nem elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a vákuumnak, a vákuumot két
koncentrikus cső között hozzák létre. Ezért jellemzően a vízcsövezést egy vákuumcsöves
kollektornál két koncentrikus üvegcső veszi körül, melyeket egymástól vákuum választ el,
amely felveszi a Nap hőjét (a csövet felfűtve), de korlátozza a hőveszteséget. A belső cső
hőelnyelő bevonattal van ellátva. A vákuum élettartama kollektoronként változó, 5-től 15
évig terjed.
A vákuumcsöves napkollektorok két általános típusa az (a) közvetlen áramlású (U-típusú)
vákuumcsöves kollektor és a (b) hővezetékes vákuumcsöves kollektor.
Közvetlen áramlású vákuumcsöves kollektorok: A közvetlen áramlású vákuumcsöves
kollektornál két vezeték van, ami a cső belsejében lefut, majd visszatér. Az egyik vezeték
bevezeti, a másik elvezeti a folyadékot (3. ábra). Mivel minden egyes csőbe be- és
kiáramlik a folyadék, a csövek cseréje nem egyszerű. Valamint, ha egy cső eltörik, akkor az
összes folyadékot ki lehet szivattyúzni a rendszerből.
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4-3. ábra: Vákuumcsöves kollektor

Hővezetékes vákuumcsöves kollektorok: A hővezetékes (heat pipe) vákuumcsöves
kollektorokban van egy réz hővezeték, amely egy elnyelőlemezhez kapcsolódik, egy
légmentesen zárt napkollektorcső belsejében. A hővezeték üreges, és ennek is vákuum
van a belsejében. A hővezeték belsejében kis mennyiségű folyadék található, pl. alkohol
vagy desztillált víz speciális adalékanyagokkal. A vákuum miatt a folyadék a normál
légköri nyomás alatti forráspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten forrni kezd.
Amikor napfény vetül az abszorber felszínére, a hővezetékben található folyadék gyorsan
forró gőzzé alakul, és a cső felső részébe párolog. Egy gyűjtőcsövön víz vagy glikol áramlik
keresztül, és átveszi a hőt. A hővezetékben lévő folyadék kicsapódik, és visszafolyik a cső
aljába. Ez a folyamat mindaddig tart, amíg süt a nap. A hővezeték gyűjtőket legalább kb.
25°-os dőlésszöggel kell felszerelni, hogy a hővezeték belsejében a folyadék
visszakerüljön a forró abszorberhez.
Koncentráló kollektor
A napsugárzást felfogó terület nagyobb jelentőségű, olykor több százszorosa az elnyelő
(abszorber) felület méretének. A kollektor a napenergiát egy abszorberre gyűjti vagy
koncentrálja. Rendszerint a kollektor úgy mozog, hogy magas szinten tartsa az
abszorberen való koncentrációt. A naphőerőművek koncentráló napkollektor
rendszereket használnak, mert azok magas hőmérsékletű hőt tudnak előállítani.

4.6. Napenergia alapú épületfűtés

A napenergia alapú levegőfűtés egy olyan napkollektoros technológia, amelyben a Nap
energiáját egy elnyelő közeg veszi fel, és amelyet a levegő fűtésére hasznosítanak. A
napenergia alapú épületfűtés az épületek vagy folyamathő alkalmazások esetében a
levegő fűtésére vagy kondicionálására alkalmazott, megújuló energiát használó fűtési
technológia. Jellemzően az összes napenergia alapú technológia közül ez a
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költséghatékonyabb, különösen a kereskedelmi és ipari alkalmazások terén. A fűtést
igénylő éghajlatokon az épületek legnagyobb energiaigényét jelentő
energiafelhasználásra, az épületfűtésre és az ipari folyamatok hőellátására ad megoldást.
A napenergia alapú forrólevegő-kollektorok délre néző függőleges falakra vagy tetőkre
kerülnek felszerelésre. A kollektort érő napsugárzás felfűti az elnyelőlemezt. A
kollektoron áthaladó levegő az elnyelőlemeztől átveszi a hőt. A levegős napkollektoroknál
a fagy, a túlmelegedés és a szivárgás sokkal kisebb problémát jelent, mint a folyadékot
alkalmazó kollektoroknál. Viszont, mivel a folyadék jobb hővezető, a vizet vagy hőátadó
folyadékot alkalmazó napkollektorok jobban megfelelnek a háztartási melegvíz
előállításra. Meleglevegős napkollektorokat leginkább épületfűtésre használják.

4.7. Passzív napenergia-hasznosító épülettervezés

A passzív napenergia-hasznosító épülettervezés a Nap energiájának a lakóterek fűtésére
és hűtésére való alkalmazása, a napsugárzásnak való kitettség kiaknázásával. Amikor az
épületet napsütés éri, akkor az épület anyagai a napsugárzást visszaverhetik, átadhatják
vagy elnyelhetik. Mindemellett pedig a Nap által termelt hő olyan légmozgásokat okoz,
amelyek a megtervezett terekben előjelezhetők. Ezek a Nap hőjére adott elsődleges
reakciók olyan építészeti tervezési elemek, anyagválasztások és elhelyezések
alkalmazásához vezetnek, amelyek egy lakásban fűtő és hűtő hatást biztosíthatnak. Az
aktív napenergia alapú fűtési rendszerektől eltérően a passzív rendszerek a napenergia
mozgatásához nem használnak jelentős mértékben olyan mechanikai és elektromos
készülékeket, mint pl. a szivattyúk, ventilátorok vagy elektromos vezérlők.
Egy passzív napenergia-hasznosító otthon úgy kerül kialakításra, hogy a lehető legtöbb
napfényt engedje be a térbe. Olyan, mint egy nagy napkollektor. A napfény áthalad az
ablakokon, és a házban felfűti a falakat és a padlót. A fény bejuthat, de a hőenergia az
épületben csapdába kerül. A passzív napenergiát hasznosító lakásnál a hőnek a házon
keresztül való mozgatásához nincs szükség mechanikai berendezésekre.

4.8. Aktív napenergia-hasznosító épülettervezés

Az aktív napenergia-hasznosító épülettervezés olyan energiarendszereket jelent, amelyek
a Nap energiáját befogják, és azt valamilyen módon későbbi felhasználás céljára
mechanikai vagy elektromos megoldások segítségével eltárolják. A két alapvető típus: az
elektromos vagy napelemes rendszerek és a hőre épülő rendszerek, amelyek használati
melegvíz és/vagy épületfűtési igények kielégítése céljából folyadékot fűtenek fel. Egy
aktív napenergia-hasznosító otthon mechanikai berendezéseket és más energiaforrásokat
használ fel a hőenergia összegyűjtéséhez és mozgatásához. Az aktív napenergiahasznosító rendszerek egyike például az, amely olyan kollektorokból áll, melyek gyakran
a napsugárzásnak kellően kitett tetőfelületre kerülnek felszerelésre. Ezeket olyan
területre kell elhelyezni, ahol fák vagy más épületek nem vetnek rájuk árnyékot. A hő
tárolható egy nagy, folyadékkal teli tartályban, vagy akár a ház alatti kőzet tárolókban is.
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4.9. Napenergia alapú vízmelegítés

Számos kisléptékű napenergia technológiai lehetőség áll rendelkezésre otthoni és
kisvállalati felhasználásra. Ilyenek a következők:
•

Napenergia alapú vízmelegítés

•

Napenergia alapú épületfűtés

•

Passzív napenergia alapú fűtés

•

Aktív napenergia alapú fűtés

•

Napenergia alapú hűtőrendszer

•

Napenergiával működő sótalanító rendszer

•

Közvetlen napenergiával működő szárító

•

Közvetett napenergiával működő szárító

•

Napenergiával működő főzőeszköz

•

Napenergiával működő kemence

A „napkollektor” kifejezést általában olyan eszközökre használják, amelyek napenergia
alapú melegvíz-ellátást biztosítanak, de jelenthet óriási áramtermelő berendezéseket is,
mint amilyenek a parabolavályúk, a naptornyok vagy a nem víz alapú fűtőberendezések,
mint pl. a napenergia alapú levegőfűtők vagy más néven levegős napkollektorok.
A napkollektorokat rendszerint a tetőre szerelik fel, és azoknak nagyon tartósnak kell
lenniük, mert különféle időjárási körülmények sorának vannak kitéve. A napkollektorok
használata alternatívát nyújt a vízmelegítőt alkalmazó hagyományos használati
vízmelegítés mellett, és idővel csökkentheti az energiaköltségeket. Csakúgy, mint házi
környezetben, számos napkollektort lehet összerendezni, és naphőerőművekben való
áramtermelésre felhasználni.
A vízmelegítő napkollektoroknál az elnyelő - más néven abszorber lemezhez fémcsövek
csatlakoznak (2. ábra). Az abszorber csövein hőátadó folyadékot áramoltatnak keresztül,
ezzel elvezetve a hőt az elnyelőlemeztől, és átadva azt a tárolótartályban lévő víznek.

4.10. A napenergia előnyei

A napenergia számos olyan előnyt nyújt, amely azt az egyik legígéretesebb energiafajtává
teszi. Megújuló, nem szennyező és az egész bolygón elérhető, ahol csak telepítik,
hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és a munkaerő-teremtéshez. Hasonlóképpen, a
technológia egyszerűsége a vidéki vagy nehezen megközelíthető, a hálózattól elszigetelt
területeken való használatra ideálissá teszi.
A Nap hőenergiája használatának előnyeit a következőképpen foglalhatjuk össze:
•

A napenergiát használó elektromos rendszerek biztonságosan, tisztán és
csendesen üzemeltethetőek.
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•
•
•
•
•
•

A napenergia rendszerek üzembiztonsága nagy, és kevés karbantartást
igényelnek.
A napenergia rendszerek költséghatékonyak a félreeső területeken és bizonyos
lakossági és kereskedelmi felhasználások esetén is.
A napenergia rendszerek rugalmasak, és a háztartások és a vállalkozások növekvő
áramigényének megfelelően bővíthetőek.
A napenergia rendszerek függetlenséget biztosíthatnak a hálózattól, vagy az
áramszünetek alatt tartalék áramforrásként szolgálhatnak.
Az energiaforrás megújuló, ingyenes és házilag előállított.
A napenergia áramtermelésre való használata nem termel üvegházhatású gázokat.

4.11. A napenergia használatával járó kihívások

A számos műszaki és gazdasági korlátot az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A hőátadó folyadékok hőszállítási kapacitása alacsony.
Hőveszteség és energiatárolási rendszer problémák koncentráló kollektoroknál.
A napenergia alapú vízmelegítők kialakítása ellátás-központú, míg a szerteágazó
fogyasztói igényeknek való megfelelés a termékek sokféleségét követeli meg.
A napenergia alapú vízmelegítésnél a hagyományos építőanyagokkal, meglévő
berendezésekkel, infrastruktúrával, kialakításokkal, kódokkal és szabványokkal
való integráció hiánya mindezidáig hátráltatta a felhasználás széles körű
elterjedését.
A hosszú visszafizetési időszakkal és gyenge bevételi forrással párosuló magas
induló költség növeli a hitelképességi kockázatot.
A háztartási vízmelegítő rendszer pénzügyi életképessége alacsony.
A vízmelegítő rendszereknél a megbízható hőszolgáltatáshoz szükséges tartalék
vízmelegítő tovább növeli a költségeket.
A szükséges anyagok, mint a réz drágulása a vízmelegítést és elosztást
megdrágítja.
A korlátozott tetőfelület és az épületbe integrált rendszerek hiánya korlátozza a
széles körű alkalmazást.

Pénzügyi befektetésként kezelve a lakossági napenergia-rendszerek vonzereje a
következő paraméterektől függ: a rendszer induló költsége, karbantartási költségek, a
rendszer élettartama, a felhasznált energia mennyisége és formája, a felfogott napenergia
és a terhelés összhangja, az energiafogyasztás költsége hagyományos energiaforrás
alkalmazásakor, valamint a megítélt támogatások.
Egy kétkollektoros napenergia alapú fűtési rendszer (síklemezes vagy vákuumcsöves) és
180 l-s melegvizes és 250 l hidegvizes tartály az adott országtól függően nettó 750 USD
körüli áron kapható.
A kisléptékű napenergia alapú vízmelegítő rendszer pénzügyi megtakarításainak
kiszámításakor számos különféle tényezőt figyelembe kell venni, többek között az
68

RESOR Kézikönyv
éghajlatot, a helyszínen felhasznált meleg víz mennyiségét, a hagyományos
energiahordozó (áram) költségeit, a szükséges vízhőmérsékletet és a rendszer
teljesítményét.

4.12. Rávezető kérdések

Milyen lenne az élet a Földön üvegházhatás nélkül?
Hogyan koncentrálhatjuk a Nap energiáját egy területre?
Hogyan foghatjuk be a Nap energiáját?
Hogyan alakíthatjuk át a sugárzó energiát közvetlenül árammá?

4.13. Vocabulary
Napsugárzás
Kollektorok
Hőenergia
Besugárzás
Aktív rendszer
Passzív rendszer

4.14. Források és linkek
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4.15. Esettanulmány
Esettanulmány
címe
Esettanulmány
tartalma

A nap hőenergiájának felhasználása: Használati melegvíz és sugárzó
padlófűtés egy kétemeletes ház esetében

Összefoglalás

100 literes kb. 60°C-os melegvizes kapacitást egy 2 m2 területű
egykollektoros rendszer tud biztosítani. A napenergia alapú vízmelegítő
rendszereket általában a szigetelt melegvíztartályon belüli kiegészítő
tartalékmelegítéssel együtt biztosítják, az esős és az erősen borult, felhős
időszakokra tekintettel.
A vákuumcsöves rendszer esetén az optimális rendszerkonfiguráció 8
kollektor lett, 40 L/m2-es tárolási arányt alkalmazva, míg a síklemezes
rendszer 12 kollektort eredményezett, 50 L/m2 tárolási arányt alkalmazva.
A síklemezes rendszer megtérülése a számítások szerint 9 év volt, a
vákuumcsöves rendszeré pedig mintegy 11 év. Egy 25-éves időszakot
figyelembe véve, a ház fűtése napelemes rendszer nélkül 23 571,00 USD-t
tett ki, ami 274,7%-kal több, mint a síklemezes projekt berendezés- és
üzemeltetési költsége. Még ha síklemezes rendszernél a teljes költség
alacsonyabb és a megtérülési idő rövidebb is, érdemes lenne figyelembe
venni egy későbbi tanulmányban a telepítés és a karbantartás költségeit is.

Egy kétemeletes ház esetében használati melegvíz és sugárzó padlófűtés
napkollektoros biztosítására szolgáló napkollektoros rendszer gazdasági
megvalósíthatósága kerül modellezésre. A gazdasági adatok alapján
meghatározásra került a napkollektorok optimális típusa/száma és a
hőtároló mérete. A napkollektorok és a hozzá tartozó tárolókapacitás
költsége került figyelembe vételre.
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5. Fotovoltaikus Energia
5.1. Fotovoltaikus rendszerek

A fotovoltaikus (vagy napelemes) rendszerek a fényt közvetlenül elektromossággá
alakítják át. A „foto” kifejezés a görög „phos”-ból származik, melynek a jelentése „fény”. A
„volt” az elektromosság egy mértékegysége, melyet az elektromosság kidolgozásában
úttörő szerepet játszó Alessandro Volta-ról (1745-1827) neveztek el. A fotovoltaikus
jelentése: fényelektromos.
A legegyszerűbb napelemes rendszerek adják az áramot a nap mint nap látható kis
számológépeknek, karóráknak és kültéri lámpáknak. A nagyobb napelemes rendszerek
gyárakat, raktárakat látnak el árammal, vízszivattyúzáshoz, kommunikációs
berendezésekhez, a lakóhelyek megvilágításához és készülékek működtetéséhez
biztosítanak elektromosságot.
Bizonyos alkalmazásoknál és a félreeső helyszíneken, mint pl. víz szivattyúzása a
haszonállatoknak, a napelemes áram az elektromosság legolcsóbb formája. Az áramellátó
közművállalatok napelemes rendszereket építenek ki és integrálnak az áramellátó
hálózatukba.
A napelem a fotovoltaikus technológia elemi építőegysége. A napelemek olyan félvezető
anyagokból készülnek, mint a szilícium. A félvezetők egyik, azokat a leginkább hasznossá
tevő tulajdonsága az, hogy a vezetőképességük könnyen módosítható azáltal, hogy
kristályszerkezetükbe szennyezést viszünk. Például egy fotovoltaikus napelem
gyártásakor, a négy vegyértékelektronnal rendelkező szilíciumot úgy kezelik, hogy
vezetőképessége megnövekedjen. A napelem egyik oldalán a szennyezések, amelyek öt
vegyértékelektronnal rendelkező foszforatomok (n-donor), gyengén kötött
vegyértékelektronokat adnak a szilícium anyagához, ezzel többlet negatív töltéshordozót
létrehozva. A másik oldalon három vegyértékelektronnal rendelkező bóratomok (pdonor) a szilíciumnál nagyobb elektronaffinitást hoznak létre az elektronok vonzására.
Mivel a p-típusú szilícium közeli kapcsolatban van az n-típusú szilíciummal, egy p-n
átmenet alakul ki, és az elektronok a magas elektronkoncentrációjú területről (az n-típusú
oldalról) az alacsony elektronkoncentrációjú területre (p-típusú oldalra) diffundálnak át.
Amikor az elektronok átdiffundálnak a p-n átmeneten, hozzákapcsolódnak a p-típusú
oldalon található „lyukakhoz”. A napfény visszaverődése a fotovoltaikus rendszerekben
egy elektromos mezőt hoz létre, ami elektromos energia áramlását okozza (egyenáram).
Az egyenáram azután egy inverterre kerül át, amely azt váltóárammá alakítja. Ez a
váltóáram az a fajta elektromosság, amelyet az elektromos készülékek használnak, amit
más néven váltóáramú terhelésnek is neveznek.

5.2. A fotovoltaikus rendszerek rövid története

A fotovoltaikus hatást először a francia fizikus, Edmond Becquerel írta le, 1839-ben.
Becquerel megállapította, hogy egyes anyagok fénynek kitéve kis mennyiségű elektromos
áramot termelnek. Az 1870-es években William Adams és Richard Day bebizonyította,
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hogy a fény képes szelénben elektromos áramot indukálni. Majd 1883-ban Charles Fritts
feltalálta az első szelént és aranyfilmet használó napelemet, amely a fényt kb. 1 százalékos
hatékonysággal alakította át árammá.
Egy napelem konverziós hatékonysága a napelem által elektromos árammá alakított
sugárzó energia aránya az elérhető és a napelemet érő sugárzó energiához viszonyítva.
A XX. század második felében a fotovoltaikus folyamat tovább fejlődött. Az 1940-es és
1950-es években, amikor a nagytisztaságú kristályos szilícium előállítására kidolgozták a
Czochralski folyamatot, jelentős lépéseket tettek a napelemek kereskedelmi forgalomba
hozatalára.
1954-ben a Bell Laboratories egy tudósa a Czochralski folyamatra alapozva kifejlesztette
az első szilíciumkristályos fotovoltaikus elemet, amelynek a konverziós hatékonysága
négy százalékos volt. Az első hagyományos napelemek az 1950-es évek végén készültek,
és azokat az 1960-as években elsősorban a Föld körüli pályán keringő műholdak
áramellátására használták. Az 1970-es években a napelemek gyártásában,
teljesítményében és minőségében bekövetkező javulások segítettek csökkenteni a
költségeket, és számos lehetőséget nyitottak meg a távoli, földi alkalmazások
áramellátására, beleértve a navigációs segédeszközök, jeladók, távközlési berendezések
és más, kritikus alacsony áramigényű eszközök akkumulátorának töltését.
Az 1980-as években a napelem népszerű áramforrássá vált olyan fogyasztói elektronikus
eszközöknél, mint a számológépek, órák, rádiók, lámpák és más, kis elemes alkalmazások.
Az 1970-es évek energiaválságát követően jelentős munka indult meg lakossági és
kereskedelmi célú napelemes áramrendszerek kifejlesztésére, szigetszerű, távoli
áramellátásra és a közműhálózathoz csatlakozó alkalmazásokra egyaránt. Ugyanekkor a
napelemes rendszereknek vidéki egészségügyi intézményekben, hűtésre, szivattyúzásra,
távközlésben és a hálózathoz nem csatlakozó háztartásokban való nemzetközi
alkalmazása drasztikusan megnövekedett, és továbbra is ez adja a fotovoltaikus termékek
világpiacának nagyobb részét.
A technológiai fejlődés eredményeként a napelemek költsége az utóbbi 25-30 évben a
hatékonyság növekedésével párhuzamosan jelentősen csökkent. A ma kereskedelmi
forgalomban lévő napelemes eszközök az őket érő sugárzó energia 13-30%-át alakítják át
elektromos energiává.
Laboratóriumi körülmények között, különleges anyagokat specializált cellakialakításokkal
kombinálva már sikerült akár 46%-os konverziós hatékonyságot is elérő napelemeket
előállítani. Ezeknek a technológiáknak a jelenlegi költsége alkalmazásukat jellemzően az
űrtechnológiai és ipari területre korlátozza, ahol nem jelent nagy gondot pl. egy műhold
áramellátását biztosító napelemrendszer egységeinek ára.

5.3. A fényelektromos hatás

A fényelektromos vagy fotovoltaikus hatás az a fizikai folyamat, amelynek segítségével a
napelem a napfényt közvetlenül elektromos energiává alakítja át. A napelemes
technológia mindig működik, amikor süt a nap, de nagyobb intenzitású és közvetlenül a
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napelemmodulokra eső fény esetében - amikor a napsugarak a napelemmodulokra
merőlegesek - több elektromos energia termelődik.
A vízmelegítéshez használt napenergiás rendszerekkel ellentétben a fotovoltaikus
technológia nem termel hőt az elektromos energia előállításához. Ehelyett a napelemek az
elektromos energiát közvetlenül a sugárzó energiának a napelemekben található félvezető
anyagokkal való interakciója által felszabadított elektronokból generálja.
A napfény fotonokból vagy sugárzóenergia-nyalábokból áll. Amikor a foton egy
napelembe csapódik, akkor visszaverődik, elnyelődik vagy továbbítódik a napelemen
keresztül. Elektromos energiát csak az elnyelt fotonok generálnak. A fotonok elnyelésekor
a fotonok energiája áttevődik a napelem atomjainak elektronjaira, a napelem pedig
félvezető.
Az újonnan szerzett energiával az elektronok ki tudnak lépni a normál, az atomjaikhoz
kötődő pozícióikból, és beléphetnek egy áramkör áramába. A kilépő elektronok helyén a
napelem atomszerkezetében lyukak keletkeznek, ahová más elektronok léphetnek át. A
napelem különleges elektromos tulajdonságai- beépített elektromos mező - szolgáltatják
azt a feszültséget, ami ahhoz szükséges, hogy az áramot az áramkörben áramoltassa, és
árammal lásson el valamely külső fogyasztót, pl. egy izzót.

5.4. Napelem cellák

A napelemek félvezető eszközök, amelyek a napfényből a fényelektromos hatás
segítségével áramot állítanak elő. Amikor a napelemet napfény éri, akkor a félvezető
tiltott sáv feletti energiával rendelkező fotonok elegendő energiát adnak ahhoz, hogy
elektron-lyuk párok alakuljanak ki. A különböző mértékben adalékolt félvezető rétegek
közötti találkozás egy lehetséges határt állít fel a napelemben, amely elválasztja
egymástól a fény által generált töltéshordozókat. Ez az elválasztás az eszközben egy fix
elektromos áramot és feszültséget indukál. Az elektromos energiát a napelem felső és alsó
felületén lévő fém érintkezők gyűjtik és továbbítják.
Egy tipikus napelemcella egy vékony szeletből áll, amelyben egy ultravékony, foszforral
adalékolt (N-típusú) szilíciumréteg van egy vastagabb, bórral adalékolt (P-típusú)
szilíciumrétegen (1. ábra). A napelemcella felső felszínéhez közel, ahol ez a két anyag
érintkezik elektromos mező alakul ki. Ezt az érintkező területet P-N átmenetnek
nevezzük. Amikor a napfény beesik a napelem felszínére, akkor ez az elektromos mező a
fénnyel stimulált elektronoknak lendületet és irányt ad, melynek eredményeképpen a
napelem elektromos fogyasztóhoz kapcsolásakor áram keletkezik.
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Elektromos fogyasztó
Nap

Egyenáram
iránya

Napelemcella
Foszforral adalékolt (N-típusú)
szilíciumréteg ~ 0,3 : m

Bórral adalékolt (N-típusú)
szilíciumréteg ~ 250 : m

5-1. ábra: Egy tipikus napelem cella sematikus ábrázolása

A magasabb feszültség, áram és teljesítmény érdekében a napelemeket elektromosan
soros és/vagy párhuzamos áramkörökbe kapcsolják (2. ábra). A napelemmodulok a
környezettől védelmet biztosító rétegbe zárt napelemcellákból épülnek fel, ezek a
fotovoltaikus rendszerek alapvető építőegységei. A napelempanelek előre bekötött, a
terepen felszerelhető egységként összeszerelt egy vagy több napelemmodulból állnak. A
napelemsor vagy napelem rendszer a teljes áramfejlesztő egység, amely bármennyi
napelemmodulból és panelből állhat.

cella

modul

5-2. ábra: Napelem cellák soros és/vagy párhuzamos kapcsolású áramkörei

A napelemeknek számos fajtája létezik. Azonban a világon jelenleg gyártott napelemek
több mint 90%-a szelet-alapú szilíciumcellákból áll. Ezeket a szeleteket (wafer) vagy
egyetlen kristályrúdból vágják le, vagy egy több kristály alkotta tömbből. Ennek
megfelelően megkülönböztetjük monokristályos ill. a polikristályos szilícium
napelemeket. A szelet-alapú szilícium napelemek vastagsága kb. 200 µm. A napelemek
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egy másik fontos családja vékony filmeken alapul, melyek kb. 1-2 µm vastagak, és ezért
sokkal kevésbé aktív félvezető anyagot igényelnek.
A vékonyfilm cellák nagy mennyiségben előállítva alacsonyabb költséggel gyárthatók;
ezért a jövőben valószínűleg a piaci részesedésük növekedni fog. Azonban a
hatékonyságuk a szilíciumszelet-alapú napelem cellákét nem éri el, így hasonló
teljesítményhez nagyobb sugárzásnak kitett felületet és több anyagot kell telepíteni.
Napelem cellát különféle anyagokból lehet előállítani, de legáltalánosabb alapanyaga a
szilícium - ami a homok fő összetevője. A szilícium, ami egy közönséges félvezető anyag,
viszonylag olcsó, mert széles körben elérhető, és más termékekben is felhasználják, mint
pl. televíziókban, rádiókban és számítógépekben. A napelemekhez azonban rendkívül
tiszta szilíciumra van szükség, melynek az előállítása drága lehet.
A napelem által termelt elektromos energia mennyisége függ a méretétől, konverziós
hatékonyságától és a fényforrás intenzitásától. A hatékonyság a cellát érő napfényből
előállított elektromos energia mértéke. Egy tipikus napelemcella 0,5 V feszültséget állít
elő. Már néhány napelem is elegendő ahhoz, hogy egy kisebb karóra vagy egy napelemes
számológép áramellátását biztosítsa.

5.5. A hagyományos napelemcella

Egy tipikus napelemcella egy többrétegű egység, ami a következőkből áll:
Burkolat: Átlátszó üveg vagy műanyag réteg, amely külső védelmet biztosít, és átlátszó
ragasztóanyag, amely az üveget és a napelem többi részét összetartja.
Fényvisszaverődés-gátló bevonat: Ez az anyag úgy került kialakításra, hogy megelőzze,
hogy a cellát elérő fény visszaverődjön, hogy a napelem így a lehető legtöbb energiát
nyelhesse el.
Elülső érintkező: Az elektromos áramot továbbítja.
N-típusú félvezető réteg: Ez egy vékony réteg foszforral kevert szilícium (ezt a
folyamatot nevezik dópolásnak (vagy szennyezésnek, adalékolásnak).
P-típusú félvezető réteg: Ez egy vékony réteg bórral kevert - adalékolt - szilícium.
Hátsó érintkező - az elektromos áramot továbbítja.
Az 5-3. ábrán egy tipikus napelemcella rétegei láthatók.
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fényvisszaverődés-gátló
bevonat
átlátszó ragasztóanyag

napfény

elülső érintkező

üvegburkolat

áram

p-n átmenet

n-rétegű félvezető
p-rétegű félvezető

hátsó érintkező

5-3. ábra: Napelemcella rétegei

5.6. Napelemes rendszer alkotóelemei

épített, pár tíz kilowattos kapacitású rendszerektől, a nagy, közmű alapú állomásokig,
amelyek több száz megawatt elektromos teljesítményt generálnak. Vannak olyan
napelemes rendszerek, amelyek kapcsolódnak az elektromos hálózathoz (közvetlen
hálózati vagy hálózati hibrid rendszerek) és amelyek nem kapcsolódnak a hálózathoz
(hálózaton kívüli - vagy szigetszerű, önálló - rendszerek).
A napelemekben a fény (fotonok) elektronokká alakításának folyamata egyenáramot
generál. Az egyenáram felhasználható akkumulátorok töltésére, és különféle elektronikai
berendezések működtetésére. A háztartások vagy vállalatok áramellátásához az
egyenáramot rendszerint át kell alakítani váltóáramra. Az elektromos hálózat
váltóáramot használva nagy távolságokra továbbítja az áramot. A háztartásainkban egyes
elektronikai eszközök váltóárammal működnek, míg mások egyenáramot használnak. A
felhasználóhoz érve a váltóáram szükség esetén visszaalakítható egyenárammá.
Napjaink napelemes rendszerei modulárisak, azaz lehetővé teszik, hogy a felhasználó a
rendszer kapacitását bármikor bővítse vagy csökkentse. Ezek a rendszerek a
felhasználóknak rugalmasságot biztosítanak ahhoz, hogy a villamosenergia kapacitásukat
az igények változásához igazítsák. A fotovoltaikus rendszereknek a napelemeken kívül
számos más összetevője is van. Ilyen összetevők a vezetékezés, a túlfeszültségvédők,
kapcsolók, mechanikai rögzítőelemek, inverterek, akkumulátorok és akkumulátortöltők.
Ezek az alkotóelemek végzik az áram biztonságos és hatékony elosztását és tárolását, és a
napelemes rendszer költségének akár felét is kiteszik.
Egy tipikus fotovoltaikus rendszer alkotóelemei:
•

Napelempanelek
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A napelempanelek közötti elektromos összeköttetések
Kimenő áramvezetékek
Inverter (ez alakítja át az egyenáramot váltóárammá)
Mechanikai rögzítőelemek
Töltésszabályozó
Vezetékezés
Energiatároló akkumulátorok
Mérőóra (hálózatra kapcsolt rendszerekhez)
Túláram- és túlfeszültségvédő eszközök
Áramfeldolgozó berendezés
Földelő berendezés

A közművállalatok jelentős mennyiségű áram előállításához fejlettebb rendszereket
alkalmazhatnak, mint pl.:
•
•
•
•

Egy- vagy kéttengelyes billentő rendszerek
Automata hűtő- és tisztítórendszerek
Üzemanyagcella, akkumulátor vagy más típusú áramtároló rendszerek
Villamosenergia-átviteli vezetékek

Ez a berendezés lehetővé teszi, hogy a mérnökök és technikusok olyan napelemes
rendszereket építsenek ki, amelyek épületbe integrálhatók vagy távoli helyszínen
telepíthetők. Ha a fotovoltaikus rendszer külső helyszínen van, akkor a napelemes
rendszertől az áramot igénylő helyre szállításához villamosenergia-átviteli vezetékekre
lesz szükség.

5.7. A fotovoltaikus rendszerek mérete

A fotovoltaikus áramellátó rendszereket általában az alábbiak szerint csoportosítják:
•
•
•

Funkcionális és működési követelmények,
Az alkotóelemek konfigurációi,
Hogyan kapcsolódik a berendezés más áramforrásokhoz és elektromos
fogyasztókhoz.

A két alapvető csoportosítás:
•
•

A hálózathoz kapcsolódó vagy a közművekkel interaktív kapcsolatban álló
rendszerek
Szigetszerű (a hálózathoz nem kapcsolódó) rendszerek.

A fotovoltaikus rendszereket lehet úgy alakítani, hogy azok egyenáramot és/vagy
váltóáramot szolgáltassanak, működhetnek a közműhálózattal összekapcsolva vagy attól
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függetlenül, és összekapcsolhatók más energiaforrásokkal és energiatárolási
rendszerekkel.

5.8. Előnyök és korlátok

A napelemes rendszereknek számos érdemük és egyedi előnyük van a hagyományos
áramtermelő technológiákkal szemben. Napelemes rendszereket különféle
alkalmazásokra és működési követelményekre lehet kialakítani, és használhatók
központosított vagy elosztott áramtermelésre egyaránt. A napelemes rendszerekben
nincsenek mozgó alkatrészek, modulárisak, könnyen bővíthetők, és bizonyos esetekben
még hordozhatóak is. A napelemes rendszerek két vonzó jellemzője az energiaellátási
függetlenség és a környezettel való összeférhetőség.
Az üzemanyag (napfény) ingyenes, és a napelemes rendszerek működtetése nem kelt zajt,
és nem okoz szennyezést. Általánosságban a jól megtervezett és megfelelően telepített
napelemes rendszerek minimális karbantartást igényelnek, és használati élettartamuk
hosszú.
Jelenleg a napelemmodulok és berendezések (hagyományos energiaforrásokhoz képest)
magas költsége a technológia elsődleges korláta. Ezért a napelemes rendszerek gazdasági
értéke több év után jelentkezik. Bizonyos esetekben korlátozó tényező lehet a
napelemsorok területigénye. A napelemes létesítményeknél a telepített napelemek
csúcskapacitásának minden kilowattjára nagyságrendileg 8-12 m2 felület szükséges, a
napfény diffúz jellege miatt, és annak a hatékonyságnak a szintje miatt, amellyel a
fotovoltaikus eszközök jelenleg képesek a napfényt elektromos energiává alakítani.
A napelemes rendszerek előnyeit és hátrányait a következőképpen foglalhatjuk
össze:
Előnyök:
•
•
•
•
•
•
•

A napenergiát közvetlenül elektromos energiává alakítja, anélkül, hogy hő- és
mechanikus energiává alakuláson is át kellene esnie. Nincsenek mozgó
alkatrészei.
A napelemes rendszerek üzembiztosak, modulárisak, tartósak, és általában nem
igényelnek karbantartást.
Ezek a rendszerek csendesek, és sokféle környezettel összeegyeztethetőek.
A felhasználás helyén telepíthetők, így nincs szükség elosztóhálózatra.
Költséghatékonyak a félreeső területeken és bizonyos lakossági és kereskedelmi
felhasználások esetén.
Rugalmasak, és a háztartások és a vállalkozások növekvő áramigényének
megfelelően bővíthetőek.
Az energiaforrás megújuló, házilag elérhető és ingyenes.

78

RESOR Kézikönyv
Hátrányok:
•
•
•
•
•
•

Jelenleg a napelemek költsége magas, ezért gazdaságilag nem versenyképesek
más, hagyományos villamosenergia-forrásokkal szemben.
A napelemek hatékonysága alacsony lehet.
A nagy léptékű áramszolgáltatást biztosító áramtermeléshez nagyszámú
napelemmodul és nagy terület szükséges.
Mivel a napenergia időszakosan áll rendelkezésre, szükség van energiatárolásra,
ami a teljes rendszert megdrágítja.
A napelemes rendszerek nem képesek folyamatosan működni.
A napelemes technológiák előállításának környezetkárosító hatása lehet.

5.9. Az elektromos energia mérése

Fotovoltaikus rendszerben generált áram becslésére használt általános képlet:
E = A * r * H * PR
E = Energia (kWh)
A = A teljes napelem felület (m2)
r = napelempanel kihozatala vagy hatékonysága (%)
H = A megdöntött panelekre eső éves átlagos napsugárzás (árnyékolást nem számítva)
PR = Teljesítményképesség, veszteségi együttható (0,5 és 0,9 között, alapesetben az
értéke = 0,75)
Az „r” a napelem kihozatala, ami az alábbi aránnyal fejezhető ki: 1 db napelempanel
elektromos teljesítménye (kWp - kW csúcsteljesítmény) osztva az 1 db panel területével.
Példa: egy 250 Wp csúcsteljesítményű, 1,6 m2 felületű napelemmodul kihozatala 15,6%.
(Ez a névleges arány szabványos tesztfeltételekre (STC, standard test conditions)
vonatkozóan van megadva: besugárzás=1000 W/m2, cellahőmérséklet = 25°C,
szélsebesség=1 m/s, AM=1,5.
A fotovoltaikus panelnek az ilyen feltételek melletti névleges teljesítményének
mértékegysége a „Watt-peak” - azaz a csúcsteljesítmény Watt-értéke (Wp vagy
kWp=1000Wp vagy MWp=1000000 Wp).
H: a megdöntött panelekre eső éves átlagos napsugárzás. Ez 200 kWh/m2.év (Norvégia)
és 2600 kWh/m2.év (Szaúd-Arábia) között mozog. A napelempanelekre beeső globális
éves sugárzást a konkrét dőlésre (lejtésszög, dőlésszög) és orientációra (azimut)
vonatkozóan kell figyelembe venni.
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PR: A PR (Performance Ratio, teljesítményképesség) egy fontos érték, amivel a napelemes
létesítmény minősége értékelhető, mert az a létesítménynek az orientációjától és
dőlésétől független teljesítményét jeleníti meg. Az összes veszteséget magukba foglalja.

5.10. Rávezető kérdések

Hogyan termel elektromos energiát a fotovoltaikus technológia?
Mi a félvezető?
Milyen típusú anyagokat használnak fel a fotovoltaikus cellák készítéséhez?
Milyen paraméterek befolyásolják a fotovoltaikus cella által termelt elektromos energia
mennyiségét?
Melyek a napelemek típusai?
Hogyan készül a hagyományos napelemcella?
Melyek a fotovoltaikus rendszer alkotóelemei?
Hová telepíthetők fotovoltaikus rendszerek?
Melyek a fotovoltaikus rendszerek gyakorlati korlátai?

5.11. Szójegyzék

Napelemcella (fotovoltaikus cella)
Napelempanel
Albedó
Félvezető
Feszültség
Áram
Ellenállás
Foton
Napelemcella
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5.13. Esettanulmány
Esettanulmány
címe
Esettanulmány
tartalma
Összefoglalás és
részletek

Ház Párosz szigetén
Tetőre szerelt napelemes rendszer csúszósínes rögzítéssel
A napelemes rendszerek a „Épületekre szerelt napelemes rendszerek”
program keretében került telepítésre, elsősorban a megújulóenergiatermelés használatának növelése és az elosztóhálózat terhelésének és
veszteségeinek
csökkentése
céljából,
a
helyben
történő
energiatermelés révén.
Helyszín/épület típusa: A tetőre szerelt rendszer egy fa
árnyékolószerkezetre kerül telepítésre, csúszósínes rögzítőt
alkalmazva, ezzel javítva a rendszer esztétikai megjelenését
A telepítési munkálatok ideje: 2 nap
Összes telepített teljesítmény: 4,8kWp
kW-onként szükséges felület: 6,87m2
Alkalmazott napelemes technológia: Polikristályos szilícium „StayPowerful" hálózatra kapcsolódási technológiával
81

RESOR Kézikönyv
Teljes költség: 12 700 EUR, (Napelem: 2,65 EUR/Wp)
Visszatáplálási tarifák, támogatások: A rendszer áramot táplál
vissza a közüzemi hálózatba, amelyért a Public Power Corporation
(PPC, görög állami áramszolgáltató vállalat) 0,55 EUR/kWh árat fizet.
A rendszer termelése a becslések szerint kb. 6,19 MWh/év, ami azt
jelenti, hogy a teljes beruházás 4 éven belül térül majd meg.
CO2 kibocsátás megtakarítás: 3,7 t/év
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6. Szélenergia
6.1. Mi a szél?

A szél a levegő mozgása, ami annak eredményeként alakul ki, hogy a Nap a
felszínt nem egyenletesen melegíti fel. A különböző hőmérsékletű felszínek hőleadása
miatt légáramlatok keletkeznek. Ez a levegőmozgás megújuló, mivel az ezt mozgató erő - a
napsugárzás - állandó.
A levegőmozgások, csakúgy mint a szél iránya, értelmezhetők helyi, regionális vagy
kontinensekre kiterjedő méretekben. Európában a nyugati szelek az uralkodóak, melyek a
kontinens belső (keleti) régiója felé egyre gyengülnek. A legerősebb szelek a kontinens
északnyugati részén fújnak. A szél sebességét azonban a tengerszint feletti magasság is
befolyásolja: legtöbb esetben a nagyobb magasság nagyobb szélsebességgel jár.
A helyi szelek a helyszíni nyomáskülönbség miatt alakulnak ki. A légtömeg a magas és
alacsony nyomású területek között áramlik. Az áramlatokat a felszín domborzata is
befolyásolja (hegyek, völgyek stb.) A víztömegek és a növénytakaró szintén módosíthatják
a szél irányát és erősségét. Nyílt területen, alacsony növényzettel az átlagos szélsebesség
is magasabb lehet.
A szél gyakran változtatja sebességét és irányát. A gyors ingadozást széllökésnek hívjuk. A
széllökés során a szél sebessége hirtelen megnövekszik, majd hirtelen csökken. Ezeket a
széllökéseket a turbulenciák okozzák.

6.2. Mi a szélenergia?

A légáramlatok mozgási energiáját szélenergiának nevezzük. Ennek az energiának az
energiasűrűsége a szél sebességével együtt nő. Minél nagyobb a szél sebessége, annál
több energiát nyerhetünk belőle. Ezért nagyobb tengerszint feletti magasságokban, ahol
az átlagos szélsebesség magasabb, adott idő alatt nagyobb mennyiségű szélenergia
hasznosítható.
A szélenergiát elektromos energia generálására használják, amely a helyi vagy országos
hálózaton és különféle elektromos berendezéseken keresztül nagy távolságokra
továbbítható. Az így termelt áram helyben is felhasználható, például egy gazdaság
öntözőrendszerének működtetésére.

6.3. A szél erejének hasznosítása

A szél energiáját már több száz éve hasznosítjuk. A szélmalmok segítettek vizet
szivattyúzni vagy gabonát őrölni, a szél mozgási energiáját mechanikus energiává
alakítani.
A modern korban szélmalmok helyett már szélturbinákat építünk, melyek a szél
energiáját elektromos árammá alakítják. A szélturbinák telepíthetőek önállóan működő
egységként, vagy lehetőség van arra is, hogy több szélturbinát kapcsoljanak egy
rendszerbe, majd azután a hálózatra. Sok szélturbinát egymáshoz közel telepítve
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szélerőmű vagy szélerőmű park létesíthető. Szeles területeken a háztulajdonosok,
gazdálkodók és tanyán élők a szélturbinák használatával áramellátás szempontjából
önellátóak lehetnek.

A Föld felszíne felett nagyobb magasságokban a szél sebessége nő, ezért a szélturbinákat
magas tornyokra szerelik fel. A szélturbinák a földfelszín felett kb. 200 m-es magasságig
képesek hasznosítani a szelet. A szél mozgása meghajtja a turbina szélkerekeit vagy
lapátjait, és a lapátok forgása indirekt módon áramot generál.
A szélturbinák 3 m/s-os (10 km/h-s) és 35 m/s-os (120 km/h-s) szélsebesség között
képesek áramot termelni. Az utóbbi pár év technológiai fejlődésének köszönhetően a
modern szélturbinák képesek ennél alacsonyabb vagy magasabb szélsebességeknél is
működni, és így éves szinten nagyobb működési óraszámot érhetnek el.
A modern kereskedelmi szélturbinák kapacitása 3 MW körül van, és általában az országos
elektromos hálózat számára biztosítanak energiát. A legnagyobb szélturbinák kapacitása
meghaladja az 5 MW-ot, lapátjuk átmérője több mint 100 m.
A kis szélturbináknak jellemzően sokkal alacsonyabb az energiakibocsátása, mint a nagy,
kereskedelmi szélturbináké. A 9 m-es átmérőjű, háztartási méretű turbina névleges
teljesítménye 20kW lehet, és átlag 5 m/s szélsebességnél évente kb. 28000 kWh-t, átlag 8
m/s szélsebességnél pedig kb. 72000 kWh-t termel.
(http://www.greenenergywind.co.uk). Ezek a turbinák otthonokat, gazdaságokat,
tanyákat és kisvállalatokat láthatnak el árammal. A legnagyobb, kisléptékűnek számító
szélturbinák névleges teljesítménye 50 kW (Carbon Trust, 2008.).
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6.4. A szélturbina alkotó elemei
A szélturbinák lehetnek függőleges vagy vízszintes tengelyűek, 1-20 lapáttal,
sebességváltóval vagy anélkül működők, egyenáram vagy váltóáram generátorral, amely a
mechanikai energiát elektromossággá alakítja. Nincs egyetlen általánosan meghatározott
kialakítás, ugyanakkor a legsikeresebbek a háromlapátos, horizontális tengelyű,
széliránnyal szemben álló turbinák. Ezeknél a turbináknál a rotorlapátok helyezkednek el
a széllel szemben, míg a szélalatti konstrukcióknál a gondola áll szemben a széllel.
A szélenergia rendszer fő alkotóelemei a következők:
•
•
•
•

Rotorlapátok
Gondola és a vezérlőegységek
Generátor és elektronika
A torony alkotóelemei

A következő ábra a szélturbina alapvető alkotó elemeit mutatja be:

Rotorlapát
Gondola

Rotoragy

Torony

Hálózati
csatlakozás

Alap

6-1. ábra: Szélenergia turbina vázlata, az alkotórészeit megjelölve (RENAC, 2017)
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Rotorlapátok
A rotorlapátok „fogják be” a szelet és alakítják át a szél energiáját a rotoragy forgásává. A
rotoragy viszi át az energiát a lapátoktól a generátorra. Minden gyártó saját koncepciójú
lapátokat gyárt, és további kutatásokat végeznek az innovatív kialakításokra
vonatkozóan; sok variáció létezik, melyek nagyban különböznek egymástól.
Általánosságban azonban elmondható, hogy a modern lapátok felépítése hasonló a
repülőgépszárnyhoz (World Wind Energy Association, 2011.).
Megállapították, hogy a nagy szélturbinák által végzett áramtermeléshez a legnagyobb
hatékonyságú a háromlapátos rotor. A három lapát jobb tömegeloszlást tesz lehetővé, ami
egyenletesebbé teszi a forgást, és megjelenésében is nagyobb nyugalmat áraszt. A
rotorlapátok üvegszálakkal vagy szénszálakkal megerősített szintetikus anyagokból, fából
és fémből (villámvédelem stb.) készülnek. A különböző rétegeket epoxigyantával
ragasztják össze. Az alumínium és acélötvözetek nehezebbek, és esetükben problémát
jelent az anyagfáradás. Ezért ezeket az anyagokat általában csak nagyon kisméretű
szélturbináknál használják. (World Wind Energy Association, 2011.)
Gondola
A gondolában található a turbina teljes gépészete. Mivel a szélkövetéshez képesnek kell
lennie forogni, a toronyhoz csapágyakon keresztül kapcsolódik. A gondolában található a
hajtómű. Ez a következő részekből áll: rotortengely tengelyággyal, sebességváltó (a
közvetlen meghajtású turbináknál ilyen nincs), fékek, tengelykapcsoló, generátor,
áramtermeléshez kapcsolódó elektronika, hűtés/fűtés és egy kis daru. A gondolán belüli
elrendezés gyártónként változó.
A szélturbina tornya
A szélturbina tornyokat betonból, fémből, fából vagy ezek kombinációjából készítik. A
legnagyobb szélturbinákat csőszerkezetű acéltornyokkal építik, melyeket szelvényenként
gyártanak le.
Az acéltornyok általában 2-4 szegmensből állnak. Ezek mindegyike 20-30 méter hosszú,
és az egyik végén peremezett. A szélerőmű park helyén kerülnek összecsavarozásra.
A betontornyok különlegesen kialakított szelvényekből állnak, melyeket a szélerőmű park
helyszínén rögzítenek egymáshoz. Maguk a toronyszelvények teljes egészében előre
gyártott elemként kerülnek legyártásra. Az is lehetséges, hogy a tornyot teljes egészében a
helyszínen építsék meg, mászózsaluzás segítségével (ez hívják helyszíni öntésű
betonnak).
A hibrid tornyok előre gyártott szelvényes tornyok, a tetejükön acélcsöves szelvényekkel
kiegészülve. Ennek az előnye az, hogy a szelvények egyszerű teherautókkal is könnyen
szállíthatók, különösen azokban az országokban, ahol a nagy átmérőjű acéltornyok
szállítása problémába ütközik, és ahol a beton szelvények helyben legyárthatók.
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A kikötött csőszerkezetű tornyokat csak kis szélturbináknál használják. Ezek könnyűek,
ezért daru nélkül telepíthetők.

6.5. A szélenergia használatának korlátai és előnyei
Költséghatékonyság
A 2010-es évek végére a szárazföldi szélenergia technológia kínálja a legolcsóbb
megoldást a megújuló és a nem megújuló energiaforrások közül a világ legtöbb
régiójában, globális átlag 0,06 USD/kWh-s kiegyenlített energiaköltséggel (LCOE) (IRENA,
2020.). Ez azt jelenti, hogy a szélenergia beruházás nagyon költséghatékony, és a vidéki
területeken bármely más áramtermelési megoldásnál olcsóbb lehet.
Továbbá 2030-ig a szélenergia technológiák költségei várhatóan további 25%-kal fognak
csökkenni (IRENA, 2020.).
Karbantartás
A 25-éves élettartamuk során a szélturbinák minimális karbantartást igényelnek. A
legtöbb erőművel ellentétben nem szükséges a folyamatos személyes jelenlét. A
szélturbináknál általában évente két-három alkalommal van szükség megelőző
karbantartási vizsgálatra. A szélerőmű parkokban a karbantartók megkenik a mozgó
alkatrészeket, úgymint a sebességváltókat és csapágyakat, ellenőrzik a rendszerhez való
kapcsolódást, és megoldanak minden esetlegesen előforduló nagyobb problémát.
Környezeti hatások
A szélturbinák a környezettel összhangban tudnak működni szántóföldeken, mezőkön,
elhagyott területeken, így többfunkciósan hasznosítva a földterületet. Azonban
környezetvédelem alatt álló területen telepítésük nem javasolt (a legtöbb esetben tiltott).
A telepítést megelőzően a domborzati hatásokat, a zajt, a madarak vonulását és az
ökológiai folyosókat, a talajterhelést stb. figyelembe kell venni. A környezeti hatásokat
részletesebben az 5.8. pont tárgyalja.
Időjárás-függőség
A szélenergia mennyisége rövid és hosszútávon egyaránt függ az időjárástól. Mivel az
energiatárolás megoldása nem lehetséges minden vidéki területen, különösen nem
hosszabb távra, a tulajdonosoknak a szélcsendes időszakokra alternatív áramfejlesztési
megoldást kell találniuk. A szeles és viharos napok évente módosulhatnak, és fontos, hogy
a gazdák fel legyenek készülve arra, hogy akár hetekig sincs elégséges szél. Bár a legújabb
technológiával készült szélturbinák szeles helyen szinte bármikor képesek áramot
fejleszteni.
Előrejelzés
A napi és heti szélsebesség előrejelzések az utóbbi években nagy fejlődésen mentek
keresztül. A becsült szélsebességre vonatkozó ingyenes adatok szinte minden EU
államban pár napra előre elérhetők. Mégis a turbinák tulajdonosainak némi
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bizonytalansággal kell szembe nézni az áramfejlesztés napi mennyiségére és eloszlására
vonatkozóan.
A hely kiválasztása
A szélturbinák telepítésének lehetnek műszaki korlátai. Például a helyszín
megközelíthetősége vagy a talajszerkezet miatt, amely az építést ellehetetleníti. A
szélerőmű park elhelyezkedése vagy más mezőgazdasági terület szintén okozhat
problémát az országos villamosenergia-hálózatra való csatlakozásban. Továbbá a
telepítésnek lehetnek környezeti vagy természeti korlátai is.

6.6. Szélturbina helyének kiválasztása

A szélturbinák megépíthetők úgy, hogy kiállják a kemény viharokat, működjenek
sarkvidéki vagy trópusi éghajlati körülmények között, a tengerben vagy sivatagokban. Az
adott céloknak megfelelő különféle kialakítású turbinák széles köre áll rendelkezésre.
A szélerőmű park telepítését mindig meg kell előznie egy előzetes szélfelmérésnek az
adott területen. Ez anemométerrel végezhető el, amely a szél sebességének és irányának
mérésére szolgáló készülék. Ahhoz, hogy a különböző helyszínek szélsebességei
összehasonlíthatóak legyenek, figyelembe kell venni a felszíni domborzatot, különös
tekintettel a magasságra. További megfontolásokat képez a fák, valamint a természetes
illetve a mesterséges szurdokok (városi épületek) jelenléte. Az anemométer szabványos
magassága nyílt vidéki terepen 10 m méter (Oke, Tim R. 2006.).
Az átlagos szélsebesség jelzi a szélerőmű park beruházás nyereségességét. Vannak olyan
területek, ahol az áramtermelésre nem a szélenergia adja a legjobb alternatívát.
A szélenergia rendszerek magas kezdeti költsége miatt elengedhetetlen, hogy ne csak egy
jó, hanem a legjobb helyre kerüljön a rendszer. A helyszínelemzés elvégzésekor három fő
kérdésre kell megadni a választ:
(1) Van-e elegendő szél ahhoz, hogy a gép az időnek legalább 50%-ában hasznosítható
áramot termeljen?
(2) Hogyan hat a felszíni domborzat a szélprofilra?
(3) Milyen akadályok lehetnek hatással a szél szabad áramlására?
Egy adott szélturbinának egy adott helyen való gazdaságos megvalósíthatóságának
meghatározásában szél jellemezőinek természete és nagyságrendje fontos szerepet tölt
be. Elengedhetetlen, hogy megbízható eljárások legyenek a lehetséges szélturbina
helyszínek széljellemzőinek összehasonlítására (CIGR Handbook of Agricultural
Engineering Volume V.- CIGR Agrármérnöki kézikönyv, V. kötet).
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Jó helyszín

Rossz helyszín

gyorsító hatás lankás
domboknál

turbulencia egy szika tetejénél és
aljánál

Akadályok

a lapát által
súrolt terület alja

uralkodó szél

a max. turbulens áramlás zónája

a turbina legyen messze az akadályok okozta
turbulenciától
Szélsebességek TA030394Tetőre szerelt
nél
turbinák

a lapát által súrolt terület alja
min. 10 m-rel a
tető
legmagasabb
pontja és a 100
m-en belüli
egyéb akadályok
/ épületek felett

6-2. ábra: Szélturbinák helyének kiválasztásában figyelembe vett paraméterek (greenspec.co.uk)
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6.7. Szélenergia használata vidéki területeken
Szélgenerátorok
A szélgenerátor egy kisméretű, max. 30 kW kapacitású széllel hajtott elektromos
generátor. A szélgenerátorokat vagy önálló egységként telepítik, vagy napelemes
rendszerrel kombinálva, így szél- és napenergia hibrid rendszert alkotva, a decentralizált
áramellátás érdekében. A szélgenerátor alkalmas áramtermelésre az áramellátással nem
rendelkező, megfelelő szélsebességű területeken. Részét képezi egy 1-10 m átmérőjű, 2-3
lapátos rotor, egy állandó mágneses generátor, vezérlőeszközök, elforgató mechanizmus,
torony, tárolóakkumulátor stb. A szélgenerátor rotorja 9-12 km/órás szélsebességnél
kezd el mozogni. Az áramfejlesztése azonban 40-45 km/órás névleges szélsebességnél az
optimális. Azt a korlátot, hogy nem képes akkor biztosítani az áramot, amikor arra
szükség van, az áram akkumulátorbankban való tárolásával győzi le (vikaspedia.in)).
Locsolás és öntözés
A vidéki területeken két főbb megoldás létezik arra, hogy szélenergia felhasználásával
kezeljék a locsolást és az öntözést. Ezek a mechanikai és az elektromos vízszivattyúzás.
Mechanikai vízszivattyúzás
A napjainkban készülő mechanikai szélmalmoknak szinte mindegyikét arra használják,
hogy kútból vizet szivattyúzzanak, és az így kitermelt vízmennyiség rendszerint elegendő
a haszonállatok itatására, háztartási használatra vagy kisebb öntözőrendszerekhez. A
normál térfogatáram a pár liter per perctől az 50-75 l/percig terjedhet. A víz
szivattyúzása kb. 3,5 m/s-os szélsebességnél indul el, és 9-10 m/s-nál éri el a
térfogatáram csúcsát, a spirálrugó feszültségétől függően (Kamand és mtsi., 1988.).
A rotor sebességvezérlésének eredményeként a szélmalmok 8-10 m/s-os szélsebességnél
elérik a maximális rotorsebességet és szivattyúzási sebességet, és amikor a szél sebessége
eléri a 18 m/s sebességet, akkor szinte teljesen leállnak.
Bármely szélmalom, amely átlagosan legalább 8000 l/nap hozamot biztosít, elegendő
vízzel tud ellátni egy 100 fős marhacsordát vagy 700 fős juh vagy kecskenyájat. (Vick, B.
D. és R. N. Clark. 1997.).
További vízre van szükség a párolgás és a tárolótartályból való további vízveszteségek
fedezésére. 4-5 napos vízszükséglethez elegendő tárolótartályt kell biztosítani. Ez a
vízmennyiség napokig elegendő, ha nincs megfelelő szél, és arra az időre, amikor
karbantartást és javítást kell végezni (CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume
V - CIGR Agrármérnöki kézikönyv, V. kötet).
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Tárolótartály
Mezőgazdasági öntözés

szivattyú

6-3. ábra: A szélturbina meghajt egy szivattyút, amely szeles időszakokban egy tárolótartályt tölt fel
(researchgate.net)

Elektronikus vízszivattyúzás
A szél-elektromos vízszivattyúzási rendszerben van egy szélturbina generátor, amely
közvetlenül egy standard háromfázisú indukciós motorhoz kapcsolódik, amely vagy egy
centrifugálszivattyút vagy egy búvárszivattyút hajt meg.
Bármilyen félreeső helyszínen képes vizet biztosítani, ahol az háztartási felhasználásra,
gazdasági állatok számára vagy öntözésre szükséges.
Légcsere
A szélenergia mezőgazdaságban való használata más, a légcseréhez kapcsolódó
előnyökkel is jár. A megművelt szántóföldeken telepített kisléptékű szélturbinák által
keltett légörvények felgyorsíthatják a növényállomány és a légkör alsó része közötti
természetes légcserét, ami minimálisra csökkenti a levélgombásodást. Továbbá
gabonafélék esetében a mesterséges szárítás költségei is csökkenek, a nagyobb
légáramlás pedig a kukorica és a szója számára megkönnyíti a szén-dioxid kivonását a
légkörből.
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6-4. ábra: Szélturbinák és öntözés (shutterstock.com)

6.8. A szélenergia használatának környezeti hatásai

A szélerőművel kapcsolatban a kivitelezés, üzemeltetés és a lebontás szakaszaiban
különféle környezeti hatások lépnek fel. Azonban az összes villamosenergia-termelésre
használt erőforrás közül a szélenergia a környezetre egyik legkisebb hatást gyakorló
energiaforrás (AWEA - Amerikai Szélenergia Társaság).
Szénlábnyom
A szélenergia alacsony széndioxid-kibocsátású energiaforrás. Amikor egy szélturbina
áramot termel, a széndioxid-kibocsátása nulla. A tiszta szélenergia fejlesztése elkerüli a
jelentős széndioxid-(CO2) szennyezést. 2019-ben az Egyesült Államokban a
szélturbinákkal generált áramtermeléssel mintegy 42 millió autóéval megegyező CO2
kibocsátását lehetett elkerülni. Egy tipikus szélenergia projekt a szénlábnyomát legfeljebb
hat hónapon belül ledolgozza, majd évtizedekig biztosít nulla-kibocsátású energiát
(AWEA).
Víztakarékosság
A hőerőművektől eltérően a szélturbináknak nincs szüksége vízhez az áram termeléséhez
vagy az áramfejlesztő berendezés hűtéséhez. A hatékonyabb öntözőrendszerek
meghajtásával a vízmegtakarításban is segíthetnek.
Vizuális hatások
A szélenergia rendszer technológiájától, a színétől, méretétől, a lakóhelyektől való
távolságától és a stroboszkóphatástól függően a szélerőmű hatása változó lehet
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(Ladenburg, Visual impact assessment of offshore wind farms and prior experience,
2009.). A vizuális hatás csökkentése érdekében a turbinákat az alapnál zöldre festik,
amely felfelé fokozatosan szürkébe megy át. A stroboszkóp hatás vagy a lapátok
mozgásától vagy a napsugárnak a szélturbina testéről való visszaverődésétől alakul ki, ezt
a villódzó fényjelenséget nevezik diszkó hatásnak is. (Saidur és mtsi., 2011).
Földterület használat
A szélerőmű-parkok lehetővé teszik, hogy alattuk a természetes élőhelyek és az emberi
gazdasági tevékenységek továbbra is megmaradjanak. Ez azt jelenti, hogy a gazdák több
értéket nyerhetnek a földjükről, és életének csak kismértékű megzavarása mellett a
vadvilág is tovább virulhat. Az átlagos szélerőmű park a földterület 98%-át zavartalanul
hagyja (új ablakban nyílik meg), szabadon hagyva azt más felhasználásokra, mint pl. a
növénytermesztés és az állattenyésztés (AWEA).
A vadvilágra gyakorolt hatás
Számos tanulmány bizonyította a szélerőművek hatását a madárfajokra (H Kunz és mtsi.,
2007.) (Drewitt & Langston, 2006.) (Saidur és mtsi., 2011.). A vadászattal összevetve a
szélerőművek áldozatául esett madarak száma minimális. Mégis, a szélerőművekhez
kapcsolható eseteket el lehet kerülni a helyszín előzetes, alapos tanulmányozásával, hogy
a lehető legkisebb legyen ez a hatás. S. Mariò és munkatársainak „Predicting the trends of
vertebrate species richness as a response to wind farms installation in mountain
ecosystems of northwest Portugal.” (azaz „A gerinces fajgazdagság trendjeinek
előrejelzése szélerőmű északnyugat-portugáliai hegyvidéki ökoszisztémába telepítésére
reagálva") című munkája leírja, hogy rossz időjárási körülmények között vagy egy ködös
éjszakán a szélerőművek fénye vonzza a madarakat, így megnövelve a széllapátokkal való
ütközésből eredő sebezhetőségüket (Santos, és mtsi., 2010.). A madarak elhullásában
szerepet játszó másik tényező a torony kialakítása. A régebbi, alacsonyabb rotoragy
magasságú, kisebb rotorátmérőjű turbinák nagy fordulatszámmal forognak, így a
madarak elhullásának nagyobb a kockázata (Magoha, 2002).
Zajhatások
A szélturbina által kibocsátott zajt aerodinamikai vagy mechanikai típusúként
határozhatjuk meg. A sebességváltón belül zajló mozgások, az elektromos generátor és a
csapágyak mozgásai által keltett zajok mechanikai típusúak, míg a levegőnek a turbina
lapátjai felett és azon túl való áramlása által keltett hangok aerodinamikai típusúak. Az
ilyen zaj a turbina méretétől és a széliránytól függően változik, és zavarhatja a környéken
élőket. Úgy gondolják, hogy a zajhatások a szélerőművek közelében lévő ingatlanok
értékét is csökkentik. Az működés során keletkező mechanikai zajok hangszigetelő
függöny és rezgéscsillapító támasztótalp alkalmazásával csökkenthetők. Az aerodinamikai
zaj azzal csökkenthető, ha úgy tervezik meg a lapátokat, hogy azok a mozgás közben a
lehető legkisebb zajt keltsék (Saidur és mtsi., 2011.) (Gauld, 2007.). A társadalmi
elfogadottságnak olyan zajérzékeny helyszíneken való biztosítása, mint a kollégiumi,
kórházi vagy lakóterületek, megköveteli a szélerőmű park elrendezésének gondos
megtervezését. Például Németország bajorországi tartományában azért, hogy elkerüljék a
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szélerőművek okozta hatásokat, olyan szabályt vezettek be, hogy a szélturbinák lakott
területtől való távolságának el kell érnie legalább a turbinamagasság tízszeresét.

6.9. A kisméretű szélenergia rendszerek gazdaságossága
A kisebb (<50-100kW) szélturbinák, melyek képesek elegendő árammal ellátni az
otthonokat, gazdaságokat, tanyákat és kisvállalatokat, könnyebben megépíthetőek, de
gyakran hosszabb idő alatt térülnek meg. Ebben a nagyságrendben az LCOE magasabb, de
ez függ a szélsebesség adatoktól, a várható szállítási és építési költségektől és az adott
típusú szélturbina piaci árától.
Kisebb szélturbina használatakor az alacsonyabb magasság miatt alacsonyabb átlagos
szélsebességre kell számítani, amely minden kW telepített kapacitásnál kevesebb áramot
eredményez. Ugyanakkor még mindig olcsóbb megoldás lehet olyan gazdaság számára,
amely távol esik az országos villamosenergia-hálózattól. Így a legtöbb ilyen esetben jobb
egy kisléptékű szélturbina használata szélgenerátorral, mint a hálózathoz való
kapcsolódás kiépítése.
Az ilyen beruházás megtérülési idejének számítása függ a beszerzési és telepítési
költségektől és az adott országban aktuálisan érvényes villamosenergia-áraktól, így nem
mondhatjuk, hogy a megtérülési idő minden esetben rövidebb, mint a turbina élettartama,
de a legtöbb EU államban, szeles helyeken jóval rövidebb lehet. Továbbá a közeljövőben
az egységárak várhatóan csökkenni, a villamosenergia-árak pedig növekedni fognak.

6.10. Rávezető kérdések
Mi a szélturbina?

Mi a szélerőmű park?
Melyek a szélenergia használatának környezeti hatásai?
Melyek a szélturbina előnyei és hátrányai?
Mi lenne a legjobb hely egy szélturbina vagy egy szélerőmű-park számára? Hogyan lehet
bölcsen kiválasztani?

6.11. Szójegyzék
Anemométer
Generátor
Mozgási energia
Rotor
Szélturbina
Szélenergia
Szélerőmű park
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Generátor
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6.13. Esettanulmányok
Közösségi Szélerőmű, Vép, Magyarország
Ez az esettanulmány egy szélenergia projektet ír le, amely az osztrák-magyar határhoz
közeli, nyugat-magyarországi Vép falu közelében található. Ez volt az első szélenergia
beruházás Magyarországon, amelyet vidéki közösségi megújuló energia beruházásként
terveztek, helyi érdekeltek, kisebb vállalatok és az önkormányzat bevonásával.
Miután megszületett a szélerőmű építésének ötlete, a projektvezetőknek kellett eldönteni,
hol kerüljön felépítésre. Egy Hegyeshalomhoz közeli területet elemeztek, amely - számos
mérést végző intézet szerint, egy szélcsatornában helyezkedik el. Ezzel a hellyel az volt a
probléma, hogy túl közel volt egy természetvédelmi területhez. Egy másik probléma a
terület „népszerűsége” volt. Számos vállalat tervezte turbinák építését itt, de bizonyos
műszaki nehézségek miatt (a villamos energia szállítása nehéz volt, a nagy távolságok
miatt) a tőkeerős vállalatok nagyobb eséllyel indultak.
Következésképpen a projektvezetők úgy döntöttek, hogy a turbinákat a Szombathelyhez
közeli Vép határában építik fel. Erről a területről elegendő helyi ismerettel rendelkeztek,
és a szélerőmű park építésének lehetősége is adott volt. A szomszédos Szombathelyen
végzett mérések szerint évente 172 nap szeles, amelyből 68 nap viharos. Az uralkodó szél
északi irányú (Farkas, Fucskó, 2006).
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6-5. ábra: A szél iránya és gyakorisága Vép környékén (%), éves kimutatás (Farkas, Fucskó, 2006)

A beruházási döntés meghozatalát megelőzően felmérést végeztek a falu lakói között. Az
első felmérés eredményei szerint a falu lakosságának 97%-a hallott már a szélenergiáról,
és közel 90%-uk szerint a szélturbinák illeszkednek a tájképbe. Ez egy fontos visszajelzés
volt, ami támogatta a beruházást.
A projekt legfontosabb szereplője a projektfejlesztő vállalat volt: Szélerő Vép Kht. Fő
elvárása nem a nyereség volt, hanem Vép falu fejlesztése és a megújuló energiaforrások
népszerűsítése. A falut a helyi önkormányzat, a helyi földtulajdonosok és a szélesebb körű
helyi lakosság képviseli. Mindannyian társadalmi és/vagy pénzügyi előnyökre
számítottak, és a falu fejlődését is várták. A falu lakóinak többsége úgy gondolta, hogy a
szélenergia áramtermelésre való használata környezetbarát módszer, és a lakosságnak
több mint fele várta azt, hogy a szélerőmű park a falu javára válik.
Az előkészítési szakaszt követően 2005-ben a falu közelében lévő szántóföldön egy 600
kW-os kapacitású szélturbinát építettek, amely a mai napig működik. A turbina évente
átlag 1,2 millió kWh villamos energiát termel, ami éves szinten 5-6 millió Ft-ot takarít meg
a falu számára. A beruházásban az önformányzat 20%-os részesedéssel rendelkezik.
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6-6. ábra: A vépi szélturbina paraméterei (Farkas, Fucskó, 2006)

A szél hasznosítása Új-Zélandon

Mit kínálhat a szélenergia a gazdáknak? Új-Zélandon kérdezték őket a tapasztalataikról.
Milyen előnyökkel járt a szélturbinák építése a földjeiken?
Sok gazda számára a szél hasznosítása lehetővé teszi, hogy javítsa gazdasága
életképességét és termelékenységét. A szélerőmű park nem csak jövedelmet termel,
hanem a föld értékét is növeli. A turbinákért és az általuk termelt áramért bérleti díjat és
jogdíjakat kapnak. A szélturbinák garantált évjáradékot biztosítanak, ami növelheti a
gazdaság pénzügyi életképességét. Egy magángazdaságnál ez nyugdíjalapként is
szolgálhat.
A szélturbinák más előnyökkel is járnak. Például a gazda juhai szeretnek a toronyhoz
odabújni, ami árnyékot ad, és védi őket az erős szél és az eső ellen. A turbinák
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turistalátványosságként is kiválóak. A szomszédos gazdaságok a turistákat olyan
farmtúrákra viszik, ahol a turbinák közelébe kerülhetnek. Továbbá, azt mondják, hogy
más előnyök mellett a szélenergia beruházással megfelelő irányt vettek a régi kerékvágás
helyett.

6-7. ábra: Szélturbina lapátjait szállítják a helyszínre. (Új-Zéland, World Wind Energy Association)

A gazdák kiemelték, hogy fontos, hogy jó megállapodást kössenek a fejlesztővel. A
fejlesztő és a földbirtokos közötti megállapodás időbeli hatálya akár 50 év is lehet.
Inflációbiztosnak kell lennie, és elég rugalmasnak ahhoz, hogy lehetővé tegye a jövőbeli
változó körülményekhez való alkalmazkodást.
Összességében a megkérdezett gazdák elégedettek a szélenergia beruházásokkal, és úgy
gondolják, hogy jó döntés volt beengedni a szélturbinákat a földjeikre. A szélerőmű park
építésénél volt némi zavar, de az semmilyen befolyással nem volt az állományszámra, és
végül a beruházás sok más előnnyel is járt. Valójában a plusz bevételek miatt még több
mindenre volt lehetőségük a gazdaságaikban.
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7. Geotermikus Energia
A geotermikus szó a Föld belsejéből származó hőre utal. A geotermikus energia
alkalmazásokban a föld vagy a víz természetes hője kerül hasznosításra. A geotermikus
energia felhasználható fűtésre vagy áramfejlesztésre közvetlenül, vagy hőszivattyúkon
keresztül közvetetten.
Fűtésre való közvetlen felhasználás: A felszín alatti víz magasabb hőmérséklete kerül
felhasználásra. Ez a technológia olyan területekre korlátozott, ahol a természetben
előfordulnak termálforrások, vagy ahol a felszín alatti víz hőmérséklete a magasabb, 38120°C-os tartományban van. Ezt a vizet termálfürdők, üvegházak vagy épületek fűtési
rendszerei használják.
Áramtermelésre való közvetlen felhasználás: Ez a technológia korábban 150°C-nál
melegebb vizet hasznosított. A modern technológia kezdte lehetővé tenni, hogy 150°C-nál
alacsonyabb hőmérsékletű vízzel is lehessen áramot fejleszteni. A geotermikus
erőforrásokat hasznosító áramfejlesztési technológiák a nedvesgőzős erőmű, a
szárazgőzös erőmű, a kettős ciklusú erőmű és a kombinált nedvesgőzős-kettős ciklusú
erőmű.
A nedvesgőzős erőművek a geotermikus vizeket gőzre és forró vízre választják szét. A föld
alól felszínre kerülő, nyomás alatt lévő víz a felszínt elérve hirtelen felforr, és ekkor gőz és
forró víz keletkezik. A forró vizet visszainjektálják a geotermikus víztározóba. A gőzzel
pedig egy áramfejlesztő turbinát hajtanak meg.
A szárazgőzös erőművekben a gőzt a turbinák meghajtására használják. A kutak
szárazkutak, amelyek csak gőzt termelnek. Ezért nincs szükség visszainjektálásra.
A kettős ciklusú erőművek 150°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű geotermikus vizet
használnak áram termelésére. Ezek az erőművek a forró vizet egy másik folyadék
felfűtésére használják fel. Egy hőcserélőben a víz leadja hőjét a másik folyadéknak, pl.
izobuténnek, pentafluor-propánnak vagy valamely más, alacsonyabb forráspontú szerves
folyadéknak. A másik folyadékból keletkező gőzt felhasználva hajtják meg a turbinát,
amely elektromos áramot fejleszt.
A nedvesgőzös/kettős ciklusú rendszerek egyaránt használják a víz gyors felforrását és a
kettős ciklusú rendszer gőzét. A kezdeti gázt turbinák meghajtására használják fel. Majd a
meleg vizet kettős ciklusú rendszerben hasznosítják, ahol megtörténik a szerves
folyadéknak való hőátadás. A szerves folyadékból gőz keletkezik, és ezzel turbinát
hajtanak meg.

7.1. Geotermikus energia: Meghatározása és keletkezése

A geotermikus energia nem azonos a 4 000 °C-nál magasabb hőmérsékletű forró
magzónából származó, megújuló energia felhasználásával. Azonban a kimeríthetetlen
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tartalékok miatt annak minősül. A kőzetekben lévő vulkanikus repedéseken keresztül éri
el a felszínt.
A felszínt lassan átjárva hőáramok keletkeznek, melyek értéke átlag 0,063 W/m2. A Föld
felszínéhez közel a geotermikus hőáramot indukáló hőmérsékleti különbség (gradiens)
körülbelül 30°C/km-nek felel meg. Az ennek eredményként kialakuló energia magas, de
olyan nagy területen oszlik meg, hogy a sűrűsége nagyon alacsony. Sokkal alacsonyabb,
mint a napsütésből, tiszta időben származó hőáram sűrűsége. Ez ennek az energiának a
felhasználását megnehezíti. Azonban az olyan régiókban, ahol szokatlanul nagy
geotermikus források vannak, a geotermikus gradiens az átlagnál nagyobb. Az ilyen
helyeken 1 500-2 500 m-es mélységben már akár 200°C is lehet.

7.2. A geotermikus energia forrásai és hasznosítása

A geotermikus energia felhasználása szempontjából legjobb helyeket a következőképpen
oszthatjuk fel:
1. A magas felszínalatti vízszinttel rendelkező helyekre normál gradiens jellemző.
Ezeknél jellemzően nincs jelen a hőforrás. Megfelelő szubsztrátum több hibával:
•

melegvizes források, a víz hőmérséklete eléri a kb. 200°C-ot, szennyezőanyagok a
K, Ca, Au;

•

a fumarólák (felszíni kigőzölgések) forró magmából előtörő gázokat vagy
hősugárzással felmelegített vízgőzt juttatnak a felszínre, az így előtörő anyag
hőmérséklete meghaladhatja az 1000°C-ot;

•

iszapvulkánok, szilárd szemcsés anyagot nagy mennyiségben tartalmazó
termálforrások;

•

gejzírek, rendszerint termálforrások táplálják, hőmérsékletük akár a 140°C-ot is
eléri.

2. Hipertermikus mezők, vízzel vagy gőzzel telített rések:
•
•

száraz - a forró kőzetben túlmelegedő és a víztározóba jutó vízgőz formájában;
nedves - a víz folyékony formában kerül a felszínre, és a nyomásváltozás miatt
alakul gőzzé.

7.3. A geotermikus energia elérhetősége

A Föld litoszférájában, az óceán szintjétől számított 30-60 km-es mélységben lehetnek
tavak, amelyek ha az olvadt köpennyel találkoznak, akkor száraz vagy nedves gőzréteg
keletkezik, amely a felszínre tör.
A nagy hatékonyságú és minimális finanszírozási költséget igénylő geotermikus energia a
kőzetlemezek geológiai törésvonalainál használható fel, ahol a lemeztektonikai aktivitás a
felszínre vagy a felszín közelébe jut. Ezek az 1. ábrán láthatók. Nem véletlen, hogy a
legfejlettebb geotermikus energiát felhasználó hálózat Izlandon található. Közel 100%101
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ban fedezi a lakosság energiaigényét. Az említett törésvonal áthalad a szigeten. A legtöbb
erőmű mégis Kaliforniában és Kanadában található.
Más, a törésvonalaktól távolabb fekvő területen mély kutakat kell alkalmazni, ehhez pedig
speciális fúróberendezésekre van szükség. Egy-egy fúrással átlagosan 100-300 m mélyre
hatolnak le. A szükséges mélység elérését követően meg kell mérni a talaj minőségét, és
ellenőrizni kell, hogy van-e lehetőség a víz visszainjektálására. A mélységi és injekciós
kutaknak köszönhetően lehetőség nyílik a geotermikus energia gyakorlati alkalmazására
világszerte, olyan helyeken is, melyek korábban logikus kivételek voltak ez alól.

7-1. ábra: A Föld tektonikai törésvonalai (The True Mount Sinai - A valódi Sínai-hegy, 2019)

7.4. A geotermikus energia közvetlen felhasználása

A közvetlen felhasználás és a távfűtőrendszerek esetében a forrásokból vagy a Föld
felszínéhez közeli tározókból, rezervoárokból származó meleg víz kerül felhasználásra. Az
ókori római, kínai és az amerikai indián kultúrákban a termálvizet fürdőzésre, főzésre és
fűtésre használták. Napjainkban is számos melegvizes forrást használnak fürdőzésre, és
sokan hiszik úgy, hogy a meleg, ásványokban gazdag vizek természetes gyógyhatással
bírnak.
A geotermikus energiát a távfűtőrendszereken keresztül épületfűtésre is alkalmazzák. A
földfelszín közelében található meleg vízzel azt vezetékeken keresztül közvetlenül az
épületekbe juttatva fűtenek. Izlandon, Reykjavíkban a legtöbb épület fűtését a
távfűtőrendszer biztosítja.
A geotermikus energia ipari felhasználásai közé tartozik az élelmiszerek szárítása, az
aranybányászat és a tej pasztörizálása. Az aszalás, avagy a zöldségek és gyümölcsök
szárítása, a geotermikus energia ipari felhasználásának legáltalánosabb formája.

7.5. Geotermikus erőművek

Az áramtermelés a geotermikus energia felhasználásának egyik legfontosabb típusa. A
Földből érkező meleg víz és gőz anélkül használható fel generátor meghajtására, hogy
káros anyagok kerülnének a légkörbe. Csak kisnyomású vízgőz kibocsátására kerül sor, az
pedig felhasználható fűtési célokra. Egy másik előnye, hogy a geotermikus erőművek
különféle környezetekben is használhatók, legyen az sivatagi, erdős vagy szabadidős
terület. A geotermikus erőmű működési elvei egyszerűek (7-Chyba! Nenašiel sa žiaden
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zdroj odkazov.). A felszínhez közeli meleg gránitkőzetbe (víztározó) hideg vizet
sajtolnak, és az intenzív nyomás alatt 200°C-ot meghaladó hőmérsékletű gőz képződik. Ez
a gőz kerül be a turbinába, amely a mechanikai energiát villamos energiává alakító
generátorral van összekapcsolva. A rendszer hasonló a normál hőerőművekhez, amelyek
hőforrásként fosszilis tüzelőanyagokat hasznosítanak. A visszamaradó vizet elvezetik a
felszíni folyóvizekbe, vagy még gyakrabban hatékonyan visszatáplálják a víztározóba. A
víz visszaforgatása a víztározóba ugyanakkor csökkenti a szennyezést valamint a
víztározón belüli nyomáscsökkenést, és közben csökkenti a megcsapolódást1.

7-2. ábra: A geotermikus erőmű működési elvei (Fujielectric, 2020.)

A geotermikus erőműveknél három alap működési elvet alkalmaznak:
•
•
•

Szárazgőzös,
Nedves gőzös,
Kettős ciklusú.

A villamos energia ára a geotermikus víztározóban található folyadék hőmérsékletétől
függően alakul. Gazdasági szempontból a villamosenergia-termeléshez a legelőnyösebb,
ha a geotermikus erőforrás hőmérséklete meghaladja a 180°C-ot. Áramtermelés
lehetséges alacsonyabb hőmérsékletű geotermikus erőforrásokkal is, de ez esetben, a
nagyobb hatékonyság érdekében nem vizet, hanem egy másik szerves folyadékot
használnak, amely felforr és így jut át a turbinán. Ez a szerves folyadék a geotermikus
folyadéktól hőcserélőn keresztül veszi át a hőt.

7.6. Szárazgőzös erőművek

Szárazgőzként hasznosítva, rendszerint 235°C felett. Majd ezt a gőzt a turbinák és a
generátorok közvetlen meghajtására használják. Ez az egyik legrégibb és legegyszerűbb
működési elv, és a mai napig használatban van, mert így lehet geotermikus forrásokból a
legolcsóbban villamos áramot előállítani.

1

www.yourgreendream.com
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7-3. ábra: Szárazgőzös elven működő geotermikus erőmű vázlata (Colorado Geological Survey, 2020)

A korábban említett, a világon elsőként épített landerello-i geotermikus erőmű is ezt az
alapelvet alkalmazza (további információk a https://www.powertechnology.com/features/oldest-geothermal-plant-larderello/ oldalon találhatók).

7.7. Nedvesgőzös erőművek

Ez a rendszer (7-4. ábra), amely a geotermikus forrásokból villamos áramot termel, a
geotermikus víztározóból származó meleg vízzel működik, amely nagy nyomás alatt van,
és a hőmérséklete meghaladja a 182°C-ot. A vizet a víztározóból a felszínen lévő erőműbe
juttatva a nyomás csökken, és a meleg víz gőzzé alakul, amely egy turbinát hajt meg. A
gőzzé alakult víz visszakerül a tározóba, hogy újrafelhasználásra kerüljön. A
legmodernebb geotermikus erőművek ezt a működési elvet alkalmazzák.

7-4. ábra: Nedvesgőzös elven működő geotermikus erőmű vázlata (Colorado Geological Survey, 2020)

7.8. Kettős ciklusú geotermikus erőművek
A kettős ciklusú működésnél felhasznált víz (7-5. ábra) hőmérséklete alacsonyabb, mint a
más, geotermikus forrásokból villamos áramot generáló módszerekben használt vízé.
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7-5. ábra: Kettős ciklusú elven működő geotermikus erőmű vázlata (Colorado Geological Survey, 2020)

A kettős ciklusú működésnél a meleg vizet arra használják, hogy felfűtsék vele a
folyadékot, melynek a forráspontja a geotermikus forrásból származó vízénél
alacsonyabb. Ez a folyadék a forrásponthoz közeli hőmérsékleten gőzzé alakul. Ez a gőz
hajtja meg a turbinát és a generátort. Ennek a módszernek az előnye a folyamat nagyobb
hatékonysága. A szükséges geotermikus tározók elérhetősége itt sokkal nagyobb, mint
más folyamatokban. Egy másik előny, hogy a rendszer teljesen zárt, mivel a felhasznált víz
visszakerül a tározóba, és így a hő- és vízveszteség minimális mértékűre csökken. Az
újonnan tervezett geotermikus erőművek legtöbbje ezt a működési elvet fogja használni.

7.9. Geotermikus hőszivattyúk

A geotermikus energia hasznosításának egy másik érdekes módja a fűtés. Az épületfűtés
az alacsonyabb hőmérsékletű (100°C-ig) geotermikus folyadékok használatának egyik
legközvetlenebb módja. A működési elv a geotermikus folyadékok egyszerű felhasználása,
ahol a víz hőmérséklete egy hőcserélőben kerül átadásra, majd csővezetéken kerül a lakás
vagy más épület radiátoraiba. Az ilyen fűtésrendszernél a fogyasztóhoz menő melegvízvezetékek nagyon vastag szigetelést igényelnek (magas hőveszteség). A legnagyobb
fűtésre használt geotermikus rendszer Izland fővárosában, Reykjavíkban található, ahol
szinte minden épület geotermikus energia alapú fűtést használ. Bár Izlandon messze a
legnagyobb az egy főre jutó geotermikus energia fogyasztás, nincs egyedül a geotermikus
energia hasznosításában. A geotermikus energiát meglehetősen jól hasznosítják ÚjZéland, Japán, Olaszország, a Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok bizonyos részeinek
területén is. A kaliforniai San Bernardinoban és Idaho fővárosában, Boise-ban. A
geotermikus energia fűtésre való felhasználásának további módjai a halgazdálkodás, utak
és járdák fűtése, a balneológia - a rekreációs és gyógyfürdő létesítmények és így tovább.
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Hőszivattyú
A hőszivattyú a földben, vízben vagy levegőben lévő hőenergiát használja fel. A
hőszivattyú képes a pár fokkal a nulla fok feletti hőmérsékletű, és így épületfűtésre nem
használható vizet termikusan feljavítani, egy magasabb, már megfelelő hőmérsékletre.
Hőszivattyú

A nyomás növelése
megemeli a hőmérsékletet

A földbe hatoló kör a föld
energiáját a hőszivattyú
hűtőközegének adja át

A hő a fűtővíznek kerül
átadásra

Kompresszor

Párologtató

Kondenz
átor
Expanziós szelep

A helyiségbe a hőt
radiátorok vagy
padlófűtés közvetíti

A hűtőközeg kitágul, és ennek
következtében lehűl

7-6. ábra: A talajforrású hőszivattyúk működési elve (Shenzhen Power World Machinery Equipment CO., Ltd.,
2019)

Első szakasz - Párologtatás: A hőszivattyúban keringő hűtőközeg kivonja a levegőből,
vízből vagy a földből a hőt, majd ennek hatására folyadékból gáz halmazállapotra vált,
azaz elpárolog.
Második szakasz - Kompresszió: A hőszivattyú kompresszora összenyomja a gázállapotú
hűtőközeget, így az több fokkal melegebb lesz, a kompresszió elve alapján (mivel a
magasabb nyomás növeli a hőmérsékletet). Ezzel az alacsony hőmérsékletű hőt magasabb
hőmérsékleti szintre, 80°C körüli értékre emeli.
Harmadik szakasz - Kondenzáció: A felfűtött hűtőközeg egy második hőcserélő által a
vizes radiátorokba kerül, majd lehűl és kicsapódik, és ezzel hőt ad át a víznek. A
fűtőcsövek a szobába szállítják a hőt, majd az a szobába sugárzódik, és a lehűlt víz a
hűtőkörben visszakerül a másodlagos hőcserélőbe, ahol újramelegszik.
Negyedik szakasz - Tágulás: A hűtőközeg áthalad az expanziós szelepen, vissza az első
hőcserélőhöz, ahol újra felfűtésre kerül.
A hőszivattyú nem örökmozgó - egy másik, jellemzően elektromos energia hajtja meg, és a
felhasznált energia kb. 20-40%-a az energiaszivattyúból kapott energiáénak.
Napjainkban az épületfűtéshez szinte kizárólag olyan hőszivattyú kompresszorokat
használnak, melyeket villanymotor hajt meg. Az alkalmazott kompresszorok szerint a
hőszivattyúkat a következő csoportokra oszthatjuk fel:
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•

Spirálkompresszoros hőszivattyúk - bár drágábbak, de ezek érik el a legjobb fűtési
tényezőt. Jelenleg ez a legáltalánosabban használt típus. A spirálkompresszor
hasznos élettartama legalább 20 év.
• A rotációs kompresszorú hőszivattyúk - a légkondicionálókban találhatók meg. A
fűtési tényezőjük a spirálkompresszoros hőszivattyúkénál némileg alacsonyabb.
• Abszorpciós hőszivattyúk - kompresszor nélkül, így teljesen zajtalanul működnek.
A negatívumot a kedvezőtlenebb fűtési tényező jelenti. Jelenleg fűtésre csak
kivételes esetekben használják, azonban légkondicionáló berendezésekben
megtalálhatók.
A hűtött-fűtött közeg szerint a hőszivattyúkat az alábbi csoportokba sorolhatjuk be:
•
•
•
•
•

levegő/víz - univerzális típus, központi fűtés,
levegő/levegő - kiegészítő hőforrás, meleglevegős fűtés, légkondicionálás,
víz/víz - hulladékhő felhasználása, geotermikus, központi fűtés,
fagyálló/víz - univerzális típusú központi fűtés, a hő gyakran talajszonda (fúrólyuk)
vagy talajkollektor eredetű,
víz/levegő - meleglevegős fűtőrendszerek.

Hőszivattyú természeti erőforrásai
A hőszivattyú természeti erőforrásának kiválasztásakor különös figyelmet kell fordítani
annak rendelkezésre állására, minőségére, erősségére és hőmérsékletére. Amennyiben a
szennyezettség meghaladja a megengedett szintet, speciális hőszivattyú használható, ahol
a hőátadás külön körben megy végbe, de azt figyelembe kell venni, hogy a kiegészítő
munkaközeg (víz, sós lé) kb. 5°C-kal alacsonyabb hőmérsékletű, mint a természetes
szennyezőforrás.
A hőszivattyú egyes természeti erőforrásai és a hozzájuk tartozó hőmérsékleti
tartományok a következők:
Természeti hőforrás

Hőmérsékleti tartomány, [°C]

Szabadlevegő

-10 - -15

Elhasznált levegő

15 – 25

Felszín alatti víz

4 – 10

Felszíni vizek (tó, folyó, ...)

0 – 10

Geotermikus víz

15 – 90

Kőzetek

0–5

Föld, talaj

0 – 10

Szennyvíz

> 10
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Víz
A felszín alatti víz használatának előnye, hogy stabil, és viszonylag magas (10°C körüli)
hőmérsékletű. Ez teszi a hőszivattyúhoz kifejezetten alkalmas hőforrássá. A létesítés fő
szempontjai közé tartoznak a kedvező hidrogeológiai feltételek, és a felszín alatti víz
megfelelő hozama. Az ilyen működési elvnél két kútra és egy búvárszivattyúra van
szükség. A víz lehűl, és a másik kútba szivattyúzva visszatáplálásra kerül.

7-7. ábra: Víz/víz hőszivattyú
működési elve (Ekowatt, 2008)

7-8. ábra: Levegő/víz hőszivattyú
működési elve (Ekowatt, 2008)

Föld
Figyelembe véve, hogy a mi éghajlatunkon a föld 80 cm-esnél nagyobb mélységben nem
fagy meg, ez állandó hőmérsékletű hőforrásként vehető figyelembe. Ennél a kialakításnál
a hőátadásra a föld és a hőszivattyú között a földben vízszintesen vagy függőlegesen
elhelyezett műanyag csöveken keresztül kerül sor. A vízszintes talajcsövezés nagyobb
pénzügyi terhet jelent, egy épület fűtéséhez a fűtött felületnél két-háromszor nagyobb
területre van szükség a talajkollektorok elhelyezésére. A csöveket 1,5-2 m-es mélységben,
egymástól 1 m-es távolságban telepítik. Egy-egy cső hossza nem haladhatja meg a 350 mt. Ha ez a hossz nem elegendő, több, azonos hosszúságú csövet kell alkalmazni, és a
felettük lévő talajfelületet nem szabad lefedni. Ha a földterület mérete vagy más feltételek
nem teszik lehetővé a vízszintes telepítésű talajkollektorokat, akkor mélyfúrást kell
alkalmazni.
A mély furatok - vagy talajszondák - alkalmazásának előnye, a felszín alatti vizet használó
kutakéhoz hasonlóan, hogy viszonylag magas a hőmérsékletük hideg időben is, azaz pont
akkor, amikor több hő szükséges az épületek fűtéséhez. A furatok jellemzően 50-120 m
mélyek. A legnagyobb problémát a furat kiépítéséhez szükséges nagy pénzügyi beruházás
jelenti. A szonda pontos mélysége a geológiai adottságoktól és a szivattyú teljesítményétől
függ. Ha a geológiai adottságok vagy a műszaki kapacitás nem teszik lehetővé a szükséges
mélység elérését, a teljes hossz felosztható több azonos szondára, melyek között legalább
5 m-es távolságot kell hagyni. Ha az egyes furatok 50 m-nél nem mélyebbek, akkor
ajánlott a csőrendszer (és így a furatok) teljes hosszát akár 10%-kal is megnövelni.
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A talajból a hőt polietilén csöveket kitöltő fagyálló folyadék veszi át. A földből
hőszivattyúval kivett keringetett víz az, ami feldolgozásra és átadásra kerül. Ez a folyamat

7-9. ábra: Talajkollektoros
hőszivattyús rendszer (Ekowatt,
2008)

7-10. ábra: Talajszondás
(mélyfúrásos) hőszivattyús rendszer
(Ekowatt, 2008)

lehűti a talajt, melynek hatása azután a felmelegedéskor mutatkozik meg. Ezt a jelenséget
ismerve, a hőszivattyú tervezésekor, helyének és a csövek számának meghatározásakor
figyelemmel kell lenni arra, hogy a talaj ilyen lehűlése károkat okozhat az épületben vagy
a vegetációban. A hőszivattyúk számára a legjobb termelékenységet a nedves agyagos
talaj biztosítja, itt jó hő értékek érhetők el.
Levegő
A legegyszerűbb a levegő hőtartalmának hasznosítása, mert a rendszer műszaki
megkötések nélkül telepíthető. A hőszivattyú -15°C-os levegőhőmérsékletig működik.
Ilyen alacsony hőmérsékleteken a szivattyú hatékonysága már viszonylag alacsony. Ezért,
amennyiben a környezeti hőmérséklet -5°C alá esik, akkor már inkább a tartalék hőforrást
kell igénybe venni a fűtéshez. Viszont tavasszal és ősszel, amikor a levegő hőmérséklete
már meghaladja a föld vagy a víz hőmérsékletét, a szivattyú kiváló hatásfokot ér el. Ennek
az energiaforrásnak a fő hátránya a levegő hőmérsékletének nagy változékonysága. A
friss, szabadlevegő mellett hatékonyan hasznosítható az elhasznált levegő, ami a
háztartásokból (pl. szabályozott szellőztetők esetén), az iparból vagy a mezőgazdaságból
származik - ez utóbbi esetén különösen figyelemre méltó hőforrást jelentenek a sertés- és
szarvasmarhatelepek.
5.6.6. A hőszivattyú felhasználási célja
Fűtés - a hőszivattyúk energiatakarékos fűtőrendszerekhez (pl. padlófűtés/falfűtés)
általánosságban alkalmazhatóak, az újabb fejlesztések azonban már nagyobb
teljesítményű hőszivattyúkat kínálnak, melyek minden féle (nem csak az alacsony
energiafelhasználású) családi házhoz és minden típusú fűtési rendszerhez megfelelőek. A
hőszivattyúval nyert hatékonyság és költségmegtakarítás annyival nagyobb, amennyivel
több energiát kell az épületbe juttatni.
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Vízmelegítés - a hőszivattyúkat a fűtésen kívül vízmelegítésre is használják. Számos
hőszivattyú rendelkezik beépített melegvíztartállyal. A vízmelegítés általában elsőbbséget
élvez a fűtéssel szemben, azaz a hőszivattyú először a vizet melegíti fel, és utána ad le hőt
a fűtőrendszernek.
Hűtés - Még gyakoribb, hogy a hőszivattyú hűtési funkciót is kap. Ez esetben a
hőszivattyú fordítva működik - hőt von el a helyiségből, azt a munkaközeg segítségével
lehűti, és a hő a szabadba távozik.
Mielőtt belevágnánk egy hőszivattyús projektbe, számos fontos tényezőt kell átgondolni:
•
•
•

•

Rendeltetés - ehhez kapcsolódóan a szükséges elektromos hőszivattyú típusa,
funkciója, szükség van-e kiegészítő hőforrásra, stb.
Fűtési rendszer - a hőszivattyúk az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereknél a
legjobbak - mint pl. a padlófűtésnél. Itt a hőszivattyúnak kisebb felhasználható
hőenergiát kell biztosítania, így a rendszer hatékonyan tud működni.
Alacsony potenciálú hőforrás - a hőforrás hozamán, tisztaságán és
hőmérsékletén túl (különösen a felszín alatti vizek esetében) figyelembe kell venni
annak távolságát a hő felhasználásának helyétől. Ehhez kapcsolódik a kezdeti
beruházás mértéke is - a csővezetékek, a kürtők mennyisége, a fúrólyuk mélysége,
a szűrő költsége, a víztisztítás stb.
Működési mód - A kompresszor és a szivattyú működtetésének vannak költségei
(rendszerint áramköltségek). A jósági fok (teljesítménytényező) meghatározása Minél kisebb a különbség a hűtőközeg lecsapódási és párolgási hőmérséklete
között, annál nagyobb a hőszivattyú hatékonysága. A téli hónapok az irányadóak,
ekkor a legalacsonyabb a környezeti hőmérséklet, és ekkor van a legnagyobb
szükség a hőre.

7.10. A geotermikus energia használatával kapcsolatos kockázatok

Mielőtt az előnyöket és a hátrányokat leírnánk, tisztáznunk kell az ökológiai
szempontokat. A geotermikus energia kiaknázásakor kellemetlen, vegyi anyag szag,
főként ammónia és kénszag kerül kibocsátásra. Ezalatt az átalakulás alatt az energia nagy
része elvész. Ez a termelés működési elve alapján nyilvánvaló.
Előnyök
•
•
•

megújuló energiaforrás,
ismert és jól kidolgozott technológia,
az ár összevethető a más energiaforrások felhasználásával termelt villamos
energiáéval.

Hátrányok
•

korlátozott lehetőségek, a geológiai viszonyoktól függően,
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•
•
•

alacsony energiahatékonyság, amely a munkaközeg elérhető hőmérsékletétől
függ,
magas kezdeti beruházást igényel,
nagy a vízfogyasztása.

7.11. Rávezető kérdések

Hogyan keletkezik a geotermikus energia?
Hol található a geotermikus energia?
Hogyan áramlik az energia a geotermikus erőmű folyadékai között?
Hogyan befolyásolja a sótartalom a víz forráspontját?
Milyen környezeti hatásai vannak egy geotermikus erőműnek?
Mi a jelentősége a turbina lapátjainak és gőzfúvókáinak a geotermikus
energiatermelésben?

7.12. Szójegyzék
Bináris ciklus
Koprodukció
Száraz gőz
Villanásgőz
Földi hőszivattyúk
Hőkapacitás
Hőcserélő
Hőáramlás
Hidrotermális folyadék
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7.14. Esettanulmány
Üvegház Felsőpatonyban
A dunaszerdahelyi régióban található Felsőpatony falu egy hathektáros területű
különleges üvegház projektet hajtott végre. Az üvegház éves paradicsomtermése eléri a 3
250 000 kg-ot. A fűtésre geotermikus energiát használnak. A kútban a geotermikus víz
hőmérséklete 18°C körüli. További információk a http://greencoop.sk/en/references/amegauveghaznak-kistestvere-lesz oldalon találhatók .

7-11. ábra: Üvegház
Felsőpatonyban

7-12. ábra: Galánta - geotermikus
fúrás FGG-3
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7-13. ábra: Üvegház
Felsőpatonyban - a tartályból
leengedett geotermikus víz
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8. Hidroelektromos Energia
8.1. Hidroelektromos energia: Meghatározás

A hidroelektromos energia vagy vízerőműben termelt villamos energia az a kinetikus
energia, amelyet a folyóvíz áramlása kínál: a víz esése és folyása egyaránt. A vizet az
emberiség történelme során mindig is hasznosították energiaforrásként, de az
elektromágnesesség felfedezésének és számos más technológiai fejlesztésnek
köszönhetően megismerkedhettünk a hidroelektromos energiával, amely a víz
energiájának elektromos energia termelésére való használatát jelenti. Másrészt a víz mint
energiaforrás a víz körforgása miatt állandóan megújul, ezért azt a megújuló
energiaforrások közé sorolhatjuk.
A természetes vízfolyásban a víz folyásán keresztül vízenergia kerül leadásra. Ahhoz, hogy
ezt az energiát kivonjuk és hasznosítható mechanikus energiává alakítsuk, ki kell
küszöbölnünk ezeket a természetes energiaveszteségeket. Ezt mesterséges áramlás
kialakításával tehetjük meg.
A legtöbb vízerőművekből származó energiát Kína termeli. Kína mellett kiemelkedő
mennyiségű áramot termel még vízenergia használatával Brazília, Kanada, az Egyesült
Államok és Oroszország. A Földön termelt megújuló erőforrásokból származó elektromos
energiának kb. 71%-a vízenergia eredetű.

8.2. Lehetséges forrásai

Ennek a mozgási energiának a mechanikus energiává való alakításához a folyók
vízáramlása kétféleképpen hasznosítható: az áramlat elterelésével vagy gáttal való
elrekesztésével. Ezért, még ha meg is állapíthatjuk, hogy egy forrásból, a folyóból
származik, ennél az energiaforrásnál kétféle megközelítést alkalmazhatunk:
•

•

Az áramlás elterelése: Ezzel a módszerrel a vizet a mederből egy csőbe terelik el,
amely a vizet a vízerőműhöz szállítja. Ezek erősen függenek a vízáramlat adott
pillanatban lévő szintjétől, ami erősen változó mennyiségű energia termelését
teszi lehetővé.
Az áramlás elrekesztése: Gát építésével a folyó folyása megszakításra kerül, ezért
a vízszint megemelkedik, és a folyás sebessége csökken. Erre a folyómeder szűk
részeit hasznosítják.

8.3. Vízerőművek

Az elektromos energia nem tárolható, azt akkor kell fogyasztani, amikor termelik. Ez azt
jelenti, hogy tudnunk kell, hogy egy adott időpontban mennyi elektromos energiára lesz
szükség, de legalább megközelítően meg kell tudnunk becsülni a szükségleteket. Így
kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy ilyen mennyiségben állítsuk elő az áramot. Az áram
iránti kereslet függ attól, hogy a nap melyik órájában és a hónap melyik időszakában
járunk.
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Ahhoz, hogy igazodhassanak ezekhez a szükségletekhez, az erőműveknek képesnek kell
lenniük könnyen módosítani a megtermelt energia mennyiségét, tehát nagy üzemi
rugalmassággal kell rendelkezniük. Az erőművek olyan létesítmények, melyek - az
áramigény megnövekedésének észlelésekor - a leállított állapotból a pár percen (a
modern létesítményeknél 2-3 percen) belüli nagy mennyiségű áramtermelés állapotába
tudnak átlépni.
A tipikus vízerőmű 3 részből álló rendszer:
•
•
•

az erőmű, ahol az áramfejlesztésre sor kerül,
gát, amely a víz áramlásának szabályozására nyitható vagy zárható, és
a tározó, ahol a víz tárolására sor kerül.

A gát mögötti víz egy vízbevezető csatornán folyik keresztül, és a turbinalapátoknak
feszülve megpörgeti azokat. A turbina egy generátort hajt meg, és ez termeli az áramot.
A megtermelhető áram mennyisége attól függ, hogy mekkora a víz esése, és hogy mennyi
víz folyik át a rendszeren. A villamos energiát villamos távvezetékek szállítják el az
otthonokhoz, gyárakhoz és vállalatokhoz.
Továbbá, mivel az egyes erőművek kialakítását számos tényező befolyásolja, eléggé
sokféle megoldás van alkalmazásban. Az erőmű helyszínének domborzata alapján az
erőműveket három típusba sorolhatjuk:
•
•
•

Kültéri vízerőművek: Ezekben az erőművekben a belépés és a főépítmények is
kültéri.
Földalatti erőművek: Ezek a föld alatt találhatók, ezért szükség van
szervizjáratra, szellőző kútra és a felhasznált víz elvezetésére szolgáló leeresztő
csatornára.
Kútba épített erőművek: Félúton vannak az előző két típus között, mivel kívülről
hozzáférhetőek, de a turbinák egy kút alján, a földfelszín alatt találhatók.

8.4. A vízerőműben termelt energia és a gátak
A vízerőművek legáltalánosabb típusa a vizet elrekesztő létesítmény, amely jellemzően
egy nagyméretű vízenergia rendszer, ahol gát segítségével a folyó vizét egy tározóban
vagy medencében tárolják el. A tározóból leengedett víz egy turbinán folyik keresztül, azt
megpörgeti, ezzel működésbe hozva az áramot fejlesztő generátort. A víz leeresztésénél
vagy a változó áramszükségleteket vagy a tározó állandó vízszintjének tartását vehetik
figyelembe.
Amikor több energiára van szükség, a gátról vizet engednek le. A víz leengedésekor a
gravitáció hatására a víz lefelé áramlik, egy turbinán át. A turbinalapátok forgása egy
generátort hajt meg.
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8.5. Vízkerekek

Amikor a vízkereket az időszámításunk előtti I. században feltalálták, az akkor
forradalmat hozott az emberiségnek. Az első vízkereket a mai Közel-Keleten találták fel.
Ez egy függőleges vízkerék volt. Az első írásos emlék a vízkerekekről Kabeirában (ÉszakTörökország) található, majd azokat később ebből fejlesztették tovább a Római
Birodalomban és Kínában. A középkorban a keleti világban vízkerékrendszer tovább
bővült, és ez került átörökítésre napjainkra. Üzleti célú használata a XX. századig
folytatódott, de ma már nem alkalmazzák.
A vízkerekek szerepe az volt, hogy a víz erejét különféle erőkké alakítsák át, és a
szélmalmokéhoz hasonlóan hasznosították őket. Az ilyen hasznosítás sokféle lehetett, a
gabona őrlésétől, a gyapjúfeldolgozáson keresztül az ásványi ércek zúzásáig.
A vízkerekek két csoportra oszthatók: vízszintes és függőleges típusra.
•

Vízszintes vízkerék: Működéséhez kevesebb, de nagyobb sebességű vízre van
szükség. Leginkább meredek hegyoldalakkal rendelkező hegyvidéki régiókban
volt elterjedt, hatékonysága csupán 15% - 30%.

•

Függőleges vízkerék: Ez a típus a következőképpen csoportosítható:
o

Vízemelő kerék: Ez a típus vizet emel fel, folyóvíz áramlásának
felhasználásával. Fő felhasználása az öntözés.
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o

Alulcsapott vízkerék: Ez egy impulzusnyomaték elvén működő kerék
(mint a vízszintes is), és a vízáramlás közvetlenül az alsó, alámerülő
lapátokra hat.

o

Középen csapott vízkerék: Ebben a vízkeréken a víz a tengely szintjénél
lép be, és a víz súlya az, ami mozgatja a kereket. Ennek a keréktípusnak a
sajátossága, hogy a kerék forgásának iránya ellentétes a vízáramláséval.

o

Felülcsapott vízkerék: Ennél a keréknél gát és csatorna alkalmazásával a
vizet felülről folyatják a kerekekre. Az ilyen típusú impulzusnyomaték
alapú kerék hatékonysága akár a 70%-ot is eléri, így az egyik
leghatékonyabb a vízkerekek közül.

8.6. Nagy sebességű kereskedelmi turbinák

A XIX. sz. végén Lester Pelton olyan módosításokat végzett a vízkerekeken, melyekkel
útjára indította a vízturbinák fejlesztését. A turbina olyan elem, amely a víz mozgási
energiáját arra használja fel, hogy forgómozgást idézzen elő, amely egy generátorra kerül
átvitelre, az pedig villamos energiává alakítja azt. A turbinák két különböző csoportba
sorolhatók: akciós (szabadsugaras) vagy reakciós típusú turbinák.
•
•

Akciós turbinák: Ezek a forgatáshoz csak a vízáramlás sebességét hasznosítják. Ez
azt jelenti, hogy csak a turbinához képest való magasságot használják.
Reakciós turbinák: Ezek nem csak a turbinához képest való magasságot
használják, hanem a turbinától és a leeresztő csőtől számított magasság közötti
különbséget is.

Többféle turbina is létezik. A leggyakrabban használtak a következők:
•

Pelton-turbina (akciós): Ez a leginkább használt akciós turbina. A vízáramlást
egy vagy több injektor irányítja és szabályozza, így forgatva meg a turbinát.

•

Bánki-turbina (akciós): Ezek a turbinák két lökést kapnak a víztől, először a
turbina tetején, majd másodszor a turbina alján. Ezek a turbinák a magasság
széles skálájánál használhatók, 1 - 200 m között.

•

Turgo-turbina (akciós): Ez a turbina a Peltonhoz hasonló, de a vízmennyiség
nagyobb tartományában használható hatékonyan. Ezért olyan esetekben
alkalmazzák, amikor a vízhozam erősebb változékonyságot mutat.

•

Francis turbina (reakciós): A Francis turbina a különlegessége az, hogy ennél a
turbinánál a vízáramlás iránya radiális (spirális).

•

Kaplan-turbina (reakciós): Ez egy komplex szerkezet, ezért nagyobb gazdasági
költségei vannak, de nagy hatékonyságú, és sokféle vízfolyásnál alkalmazható.
Ezért olyan esetekben használják, ahol folyamatos energiatermelésre van szükség,
de a víz mennyisége nagyon változó.
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8.7. Esés és vízhozam

A vízerőnél minden az esésen és a vízhozamon múlik. Az erő - és így a kitermelhető
energia mennyisége az eséssel és a vízhozammal arányos.
Az esés a víz belépési és kilépési pontjának vízszintjei közötti különbség. Ez egy
függőleges magasság, méterben mérve. Minél nagyobb az esés, annál nagyobb lesz a
nyomás az egész turbinában, és annál több áramot fog termelni. A nagyobb nyomás nem
csak azért jobb, mert több áramot termel, hanem azért, mert a nagyobb víznyomás azt
jelenti, hogy nagyobb áramlási sebességet kényszeríthet át egy kisebb turbinán, és mivel a
turbina költsége szoros összefüggésben áll a fizikai méreteivel, a nagyobb eséshez
használt turbinák gyakran alacsonyabb költségűek, mint kisebb esésű unokatestvéreik,
még akkor is, ha ugyanolyan áramtermelést érnek el.

magas tározó
tározó

gát

gát
duzzasztó
turbina

turbina

folyó víz

turbina
nyomóvezeték

nyomóvezeték
(a) kis esésű

(b) közepes esésű

Kis esésű erőművek

(b) nagy esésű

Nagy esésű erőművek

• A folyót átszelő gátból állnak
• A folyóból a gátnál egy oldalág elvezetésre, majd később a folyóba
visszavezetésre kerül, ez fölé teleptik az erőműházat
• Függőleges tengelyű Francis vagy Kaplan turbina

Esés: 100 és 2000 m között
A hegy tetején egy tóban
tárolják az esős
évszakokban vagy
hóolvadáskor felfogott
vizet.
Egész évben szükség van a
víz jelenlétére.
Pelton-turbinát használnak.

A nagyobb eséssel együtt jár a gyorsabban forgó turbina és generátor, ami alacsonyabb
szintű forgatónyomatékot jelent. A hajtómű költsége szorosan összefügg azzal, hogy
mekkora forgatónyomatékot kell átadniuk, tehát a nagyobb esés = kisebb
forgatónyomaték = kevesebb költség.
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Persze mindenkinek azzal kell gazdálkodnia, amije van, ezért ha az Ön helyszínén az esés
csak 2 ½ méter, akkor ezt nem fogja tudni jelentősen növelni. Azonban már kismértékű
esésnövekedés is sokat számíthat.
Néha lehetőség van az iszap eltakarítására, egy alvíz- vagy elvezetőcsatorna lejtésének
olyan változtatására, amellyel némiképp
csökkenthetők az alvízi vízszintek, ami összességében
növeli az adott helyszínen az esést. Vagy növelhető a
felvízi oldalon a vízszint, a bukóélek vagy zsilipek
segítségével, de ez esetben óvatosan kell eljárni, hogy
elkerüljük az árvízveszély növelését, és néha új
VÍZHOZAM
túlfolyók építését vagy üzembiztos billenőtáblás gát
ESÉS
telepítését teszi szükségessé annak biztosítására, hogy
a rendkívüli árvízhelyzetek esetében az árvízveszély ne
növekedjen.
Általánosságban a kis esésű helyeken még a
kismértékű esésnövelés költségei is százszorosan
megtérülnek az elkövetkező pár évtized
megnövekedett energiatermelésének köszönhetően,
tehát mindig megéri az erőfeszítést.
A vízhozam az egy adott ponton adott idő alatt áthaladó víz mennyisége, köbméter per
másodperc (m3/s) értékben kifejezve.

8.8. Az energia tárolása

A szivattyús tározási (hidroelektromos szivattyú) technológia napjaink leghatékonyabb
nagyban történő energiatárolást lehetővé tevő rendszere. Ez a legköltséghatékonyabb, és
az elektromos rendszer számára stabilitást, biztonságot és fenntarthatóságot biztosít, míg
nagy mennyiségű energiát generál, gyors reagálási idővel, anélkül, hogy bármilyen káros
anyagot bocsátana ki a légkörbe.
A szivattyús energiatározó (SZET) vízerőművek egyfajta vízenergia alapú villamos
energia tárolók. Ez két, különböző szinten lévő víztározó, amely energiát tud termelni
(leengedés), amint a víz lefelé egy turbinán keresztül mozog, és energiát vesz fel, amint
vizet szivattyúz fel a felső tározóba (újratöltés).
A szivattyús energiatározó lehet nyitott körű - ahol folyamatos hidrológiai összeköttetés
áll fenn a természetes víztesttel - vagy zárt körű, ahol a tározók nem állnak
összeköttetésben külső víztesttel.
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ZÁRT KÖRŰ SZIVATTYÚS VÍZENERGIA TÁROLÓ

NYITOTT KÖRŰ SZIVATTYÚS VÍZENERGIA TÁROLÓ

Természetes vízfolyással állandó összeköttetésben nem lévő projektek

Természetes vízfolyással állandó összeköttetésben lévő projektek

Felső tározó
Felső tározó

Nyomóvezeték /
csatorna

Nyomóvezeték /
csatorna

Erőműház

Erőműház

Generátor/motor

Generátor/motor

Turbina/szivattyú

Turbina/szivattyú

Alsó tározó

Alsó tározó

Nem
méretarányos

Nem
méretarányos

8.9. Az erőmű hatékonysága

A vízerőmű rendszereknek a lehető legnagyobb hatékonyságúnak kell lennie, ehhez a
következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) A víz belépése, kilépése és szállítása legyen hatékony, a víz keveset veszítsen mozgási
energiájából.
b) A turbina legyen hatékony.
c) Az elektromos generátor legyen hatékony.
d) Az erőműből az energiafelhasználás helyszínéig való energiaátvitelt optimalizálni kell.

8.10. Házilag elkészíthető vízturbina

A home made-hydro turbine generator can be built to produce electricity on a small scale
Elektromos áram kis mennyiségben való előállításához házilag is készíthető vízturbinás
generátor, melynek megépítése nem is olyan nehéz.
Hogy megépíthessük, elegendő egy kisebb folyó vagy gyorsfolyású patak. Ideális esetben a
vízkereket a víz egy kisebb esésénél vagy vízesésnél a vízfolyás alá helyezzük, a gravitáció
erejét felhasználva a kerék erősebb meghajtására. Ha ilyen helyet nem találunk, akkor a
kereket egyszerűen a víz folyása fogja meghajtani.
Ehhez olyan anyagokat használunk fel, amelyet bárki otthon is megtalálhat.
•
•

Egy régi kerékpár
Egy biciklikerék
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•
•
•
•

Lánc
Pedál
Autó generátora
Műanyag borítás (kanalak vagy csészék)

1. Szerelje le a kerékpár első kerekét. A tengelyen lévő anyát az óramutató járásával
ellentétes irányban elfordítva lazíthatjuk le, és vehetjük le a kereket.
2. Vegye le a láncot a bicikli pedáljáról. Ehhez mozgassa körbe a láncot, és közben tolja el
középről.
3. Hegessze vagy szerelje az autó generátorát vagy váltóáramú generátorát a pedálok alá
úgy, hogy amikor majd a láncot a váltóáramú generátor tárcsájára felszereljük, az középen
helyezkedjen el. Cserélje ki a tárcsát a pedál egyik lánckerékre, vagy hegessze a
lánckereket a tárcsára, vigyázva arra, hogy középen helyezkedjen el, és ellenőrizze a
foghézagokat. A láncot a lánckerékre feltéve a váltóáramú generátor együtt forog a
hátsókerékkel.
4. Állítsa a legmagasabb állásba a kerékpár ülését. Általában van egy csavaros lemez,
amelyet meglazítva ezt állítani lehet.
5. Vágjon ketté több tucat műanyag labdát.
6. A fél műanyag labdákat vagy kis műanyag csészéket csavarozza a bicikli hátsó
kerekéhez, kb. öt centiméterre egymástól, úgy, hogy mind ugyanabba az irányba álljon. A
„csészéknek” az óramutató járásával megegyező irányban kell mozogniuk, hogy a
generátorral összhangban legyenek.
7. Helyezze a biciklit egy patakba vagy folyóvízbe fejjel lefelé, úgy, hogy az ülése legyen a
vízben. A csészéknek a vízáramlással szemben kell lenniük ahhoz, hogy a kereket
elforgassák. Ha elég erős a víz folyása, a kerék folyamatosan pörögni fog, és pár amperes
áramerősségű, 12 voltos villamos áramot termel. A generátort a parton lévő
akkumulátorral összekötve azt feltöltheti, vagy valamely berendezéshez kötve árammal
láthatja el azt.
Javaslat: A motort és a fogaskerekeket vagy az akkumulátort fedje be műanyag
burkolattal vagy lássa el azokat valamely más időjárás elleni védelemmel.

8.11. Előnyök és hátrányok
Vízerőműben termelt energia előnyei:
•
•

A vízerőműben termelt energia megújuló, és a villamos energia vízenergiából való
előállítása önmagában nem szennyező.
Miután felépült a gát, és a berendezést telepítették, az energiaforrás (a folyó víz)
ingyenes. Tiszta üzemanyagforrás, amely a hóból és esőből eredően megújul.
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•
•
•

A vízerőművek nagy mennyiségű villamos energia előállítására képesek, és a
turbinákon átáramló víz szabályozásával könnyen tudnak alkalmazkodni az
energiakereslethez.
A gátak megakadályozzák a halakat, mint pl. a lazacokat abban, hogy az íváshoz a
vízben felfelé ússzanak.
A vízerőműben termelt áram környezeti hatásai csökkenthetők és alacsonyan
tarthatók szemben más, fosszilis üzemanyagokkal és a nukleáris energiával.

Hátrányai:
•
•
•
•
•
•

A vízerőművek gátjai gyakran megváltoztatják a halak vonulási mintázatait és
károkat okoznak a halak populációiban.
A vízerőművek hatására a vízben oldott oxigén szintje csökkenhet, ami a
folyóvizes élőhelyek számára káros. Más káros hatásai is lehetnek az élővilágra.
A hatalmas erőművek, villamos távvezetékek stb. kiépítés során fellépő
szennyezés környezeti következményei.
A vízerőmű építése általában költséges. Másrészt ezek az erőművek nem nagy
munkaerőigényűek, és a karbantartási költségek rendszerint alacsonyak.
Az áramtermelés és az energiaárak közvetlen összefüggésben állnak azzal, hogy
mennyi víz áll rendelkezésre. Erre az aszály hatással lehet.
Korlátozott tározók.

8.12. A vízerőműben termelt villamos energia használatának környezeti hatásai
Bár a szén felhasználásánál sokkal inkább környezetbarát módszernek tartják, a
vízerőművek is hatással vannak a környezetre. Például egy nemrégiben megjelent
tudományos cikkben az USA Michigan State University (MSU) egyetemének kutatói
kitértek a vízerőmű gátak társadalmi és környezeti hatására, és ebben az írásban a
szerzők alternatív módszereket javasolnak a vízenergia hasznosítására.

A tanulmányban a fejlődő világot arra kérik, hogy ne használjanak vízerőmű gátakat,
hanem inkább más módszerek alkalmazásával alakítsák át a vízenergiát az ipar és a
lakosság által felhasznált árammá. Szerintük erre azért van szükség, mert a vízerőmű
gátaknak súlyos környezeti hatásaik vannak, mint pl.:
•
•
•
•
•

A folyók természetes ökológiájának felborítása;
Az erdők és a biológiai sokféleség károsítása;
Nagy mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátása;
Élelmiszer-rendszerek és a mezőgazdaság megbolygatása és
A vízminőség lerontása.

A szerzők szerint „nem kevésbé fontos az sem, hogy milyen árat fizetünk a nagy gátakért
az emberi oldalon”, és megjegyzik, hogy: „A gátak közelében élő népesség társadalmi,
viselkedési, kulturális, gazdasági és politikai szempontból való szétzilálódását rendszerint
alulbecsülik.”
Ezeknek a kihívásoknak a kezelésére a vízerőművekhez szükséges infrastruktúrát
gyakran rejtetten kell kialakítani (ez csökkenti a vízerőművek környezetre gyakorolt
esztétikai hatását is). Valójában az utóbbi években egyre több környezetvédelmi
szabályozás lépett életbe a felszín feletti nyomóvezetékek építése ellen, azaz pl.
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úgynevezett „kemény fúrás” szükséges az erőművek különböző szintjeinek
összekötéséhez.

8.13. A vízenergiából villamos energiát előállító kisléptékű rendszerek
gazdaságossága
A vízenergia felhasználásával termelt villamos energia egy fontos megújuló energiaforrás.
A világ villamos energiájának kb. 20%-a vízenergia segítségével kerül előállításra. A világ
összes országának mintegy harmadának a villamos energia termelése függ több mint
50%-ban a vízenergiától (2001-es adat).
A kisléptékű vízerőmű a költségek tekintetében versenyképes opció a vidéki áramellátás
távoli közösségek számára való biztosítására, a fejlett és a fejlődő országokban pedig
jelentős arányban kiválthatja a gázolajjal működő áramtermelést.
A fejlődő országokban a vízenergia alapú technológia egy másik előnye, hogy jelentős
többszöröző hatása lehet azáltal, hogy egyszerre biztosít energiát és vízgazdálkodási
szolgáltatásokat (pl. árvízvédelem és öntözés), így társadalmi és gazdasági előnyökkel is
jár.
A kis vízerőművek megfelelő helyszín esetén gyakran rendkívül költséghatékony
lehetőséget nyújtanak az áramtermelésre.
Általánosságban az elektromos fogyasztókhoz vagy meglévő átviteli távvezetékekhez
közel kell telepíteni ahhoz, hogy kiaknázása gazdaságos lehessen. A kis vízerőmű
rendszerek építése rendszerint rövidebb ideig tart, mint a nagyléptékűeké, bár gyakran a
tervezés és jóváhagyás folyamatai hasonlóak.
A nagy vízerőmű rendszerek jellemzően a központi hálózathoz kapcsolódnak, hogy az
áramtermelő képességüknek megfelelő mértékű áramigényt szolgálhassanak ki. A kis
vízerőműveknél lehetőség van arra, hogy elszigetelt, hálózati kapcsolódással nem
rendelkező vagy mini-hálózattal ellátott területeken kerüljenek felhasználásra, és ezzel a
lehetőséggel gyakran élnek is. Az elszigetelt hálózati rendszerekben, ha nincs lehetőség
nagy tározókra, akkor a természetes szezonális vízhozam-különbségek miatt szükség
lehet arra, hogy a vízerőműveket más áramtermelő forrásokkal kombinálják a száraz
időszak alatti folyamatos áramellátás érdekében.
Az erőműházban van a legtöbb mechanikai és elektromos berendezés; hagyományos
építőanyagokból készül, bár egyes esetekben előfordulhat, hogy a föld alá építik. A
kisléptékű vízerőművek elsődleges mechanikai és elektromos komponensei a turbinák és
a generátorok.
A kisléptékű vízerőművek a nagy vízerőműveknél nagyobb valószínűséggel folyóvízi
létesítmények, ám a különféle méretű tározós és folyóvízi vízerőművek egyaránt
ugyanazokat az alapvető elemeket és technológiákat alkalmazzák.
A kisléptékű vízerőművek vidéki területeken való fejlesztése hasonló környezeti,
társadalmi, műszaki és gazdasági megfontolásokkal jár, mint amelyekkel a nagy
vízerőműveknél kell foglalkozni. A helyi vezetés, tulajdonlás, a közösségi részvétel, a
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technológiaátadás és a kapacitáskiépítés olyan alapvető kérdések, amelyek kezelése
lehetővé teszi majd a fenntartható kisléptékű vízerőművek fejlesztését.
A kisléptékű vízerőműveket számos országban alkalmazzák a vidék áramellátási céljainak
teljesítésére.
A kisléptékű vízerőműre vonatkozóan nagyszabású felújításokra van lehetőség. Annak
érdekében, hogy több energiát hasznosíthasson, a vízerőmű rendszert teljesen át lehet
építeni új erőmű kialakításával, a fő elemek és szerkezetek teljes cseréjével.
Számos tanulmány vizsgálta a vízerőművek elektromechanikus berendezéseinek
költségét, a teljes erőműméret és az esés függvényében.16 Egy újabb tanulmány egy
kisléptékű vízerőmű rendszer költségei és a teljesítmény és az esés közötti összefüggést
vizsgálja a következő képlet segítségével (Ogayar és Vidal, 2009.):
KÖLTSÉG (1 kW-ra vetítve) = αP1-βHβ1
Ahol:
P a turbinák teljesítménye kW-ban;
H az esés méterben;
α egy állandó és
β és β1 a teljesítményre ill. az esésre vonatkozó együtthatók.

8.14. Rávezető kérdések

Mi teszi a vízerőműveket vonzó energiaforrássá?
Hogyan működik a vízerőmű?
Melyek a vízerőmű alapvető alkotóelemei?
Melyek a vízerőmű által termelt energia mennyiségét befolyásoló tényezők?

8.15. Vocabulary
Vízenergia

Vízerőműből származó villamos energia
Mozgási energia
Mechanikai energia
Helyzeti energia
Turbina
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8.16. Források és linkek

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/hydroelectric-energy/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/
https://energyinformative.org/hydroelectric-energy-pros-and-cons/
http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2010.web.dir/Brooks/types-of-water-wheels.html
https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Des
ign_and_model_tests
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms
http://www.wvic.com/content/how_hydropower_works.cfm
https://www.governmenteuropa.eu/environmental-impact-of-hydropower/91552/
http://www.reuk.co.uk/wordpress/hydro/building-a-waterwheel/
https://www.greenoptimistic.com/hydroelectric-generator/
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-powerhow-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-mosesniagara-power-plant/
From the water wheel to turbines and hydroelectricity. Technological evolution and
revolutions, 2017, VIOLLET, Pierre-Louis, Académie des sciences. Published by Elsevier
Masson SAS.
Renewable Energy Policy Network, REN21–en:REN21-Renewable Energy Policy Network
for the 21st Century Renewables 2012–Global Status Report
National Hydropower Association (NHA) and the Hydropower Research Foundation
(HRF) (2010), Small Hydropower Technology: Summary Report, Summit Meeting
Convened by Oak Ridge National Laboratory, Washington, D.C.
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8.17. Esettanulmány
Robert Moses Niagara Erőmű

A Robert Moses Niagara Erőmű a Niagara vízesésnél található, és a hatalmas vízesés
előnyeit hasznosítja, mint ilyen a világon elsőként.
A kanadaiak és az amerikaiak az 1800-as évek végén kezdtek energiaforrásként tekinteni
a Niagara vizére. 1893-tól számos vízerőművet hoztak létre, melyeknek nagyon
korlátozott áramtermelő képessége volt, de a vízesésekhez közeli városokat képesek
voltak villamos energiával ellátni.
1956-ban a közeli vízerőmű leomlott, tehát ezt az új erőművet az áramtermelés újbóli
biztosítására építették.
Építése során több mint 9,2 millió köbméter kőzetet fejtettek ki, és húsz munkás lelte
halálát. Az építkezés 1961-ben készült el.[1] 1961-es indításakor a nyugati világ
legnagyobb vízerőműve volt. Azóta a technológia fejlődött, és újabb áramtermelő
erőművek épültek a Niagara folyó mindkét partján.
Ma a Niagara New York állam legnagyobb áramtermelője, ami egyszerre 24 millió 100
wattos izzó működtetéséhez elegendő áramot tud termelni. A New York-i Villamosművek
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(New York Power Authority, NYPA) szerint ez az alacsony költségű villamos energia az
állam lakóinak és vállalatainak évente több száz millió dollárt takarít meg.
Az energia kinyerésének módja
Az energiatermelés módja alapvetően az, hogy a víz mozgásából származó előnyöket
turbinákhoz vezetett csőrendszer segítségével hasznosítják. Ez a csatornázás segít
megőrizni a természetes ökoszisztémát és hatékonyabbá tenni a víz folyásának
felhasználását. Zsiliprendszereken keresztül több vagy kevesebb vizet lehet elterelni, és
ezzel szinte valós időben modulálni a generált elektromos feszültséget. Egy kevéssé
ismert érdekesség, hogy éjszaka nagyobb mennyiségű vizet terelnek el a vízerőművekhez,
így a vízesés vízhozama csökken, majd nappal, a látogatók érkezésének óráiban újra a
maximálisra állítják vissza a vízesésen át áramló vizet.
A New York állambeli lewistoni Robert Moses Niagara Erőmű szerves része ennek a
projektnek. A vízeséstől a folyón kevesebb, mint 5 mérfölddel lejjebb fekvő erőműnek 13
turbinája van. Egy kb. 2,8 millió m3-es kapacitású felvízi öblözeten osztozik a közeli
Lewiston Pump Generating Plant szivattyús tározós erőművel, és ebben a kapacitásban
még nincs is benne a Lewiston erőmű mögötti több mint 800 hektáros tározó.
További erőforrások
Jelenleg a Nyugat-New-York-i régióban több mint 27 200 munkahely megőrzését segíti
elő, és több száz millió dollár tőkeberuházást eredményezett. Az erős versenyhelyzetben
lévő országos és globális piacon a New-York-i Villamosművek alacsony költségű,
vízenergia alapú villamos energiájából származó megtakarítás fontos tényező a régióban
a munkahelyek bővítése és létrehozása terén.
Gazdaságfejlesztési portfoliója részeként a NYPA kezeli a Nyugat-New-York-i
Gazdaságfejlesztési Alapot (Western New York Economic Development Fund). Olyan
témájú projekteket támogatnak, mint a munkaerő-fejlesztés, energiához kapcsolódó
projektek, programok és szolgáltatások, infrastruktúra beruházások, valamint a kutatásfejlesztés.
Az NYPA Nyugat-New York turisztikai ágazatára is jelentős hatással van. A Power Vista a
Niagara vízerőmű látogatóközpontja, és már több mint 50 éve számít kihagyhatatlan
úticélnak az Egyesült Államokból és a világ minden részéből érkező turisták körében.
2013-ban köszönthette a 7 milliomodik látogatóját.
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Megújuló Energiaforrás mint a vidékfejlesztés esélye
A fejezeteket készítette:
Bevezetés a megújuló energiaforrások világába
… on behalf of Gursu Belediyesi (Turkey)
Biomassza energia
… on behalf of Gursu Belediyesi (Turkey)
Biogáz energia
Maciej Dymacz, Krzysztof Paleczny az Association ARID (Lengyelország) képviseletében
Napenergia
Prof. Dr. Guray Salihoglu, Assoc. Prof. Dr. Sehnaz Baltaci a Bursa Uludağ Üniversitesi (Törökország)
képviseletében
Fotovoltaikus energy
Prof. Dr. Guray Salihoglu, Assoc. Prof. Dr. Sehnaz Baltaci a Bursa Uludağ Üniversitesi (Törökország)
képviseletében
Szélenergia
László Magyar a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (Magyarország) képviseletében
Geotermikus Energy
Zuzana Palkova az Edu Consultng, z.ú. (Csehország) képviseletében
Hidroelektromos energia
Noelia Olmedilla del Castillo, Irene Hernández Gómez , Juan Escalona Corral a DEFOIN; Formación
para el desarrollo e inserción (Spanyolország) képvseletében
Bővebb információ a www.resor-project.eu honlapn található.
A kézikönyvet tervezte és összeállította: Csikós Balázs, a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület képviseletében
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