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Biomassza: Meghatározása és típusai

• A biomassza egy egységnyi területen található élőlények teljes tömege; az élőlények

teljes mennyisége konkrét mennyiségi egységgel kifejezve. A biomassza olyan szerves
anyag forrás, 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 energiát szerves anyagokból nyerik. Megújuló és fenntartható
energiaforrás, melyet villamos energia vagy más energiaformák előállítására használnak.
Biomassza energiaként hasznosítható pl. a fa, az elszáradt vegetáció, a mezőgazdasági
termények maradványai, vízinövények és még a háztartási hulladék is.



Biomassza: Meghatározása és típusai

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;

• Termények, élelmiszeripari melléktermékek.



Fotoszintézis
• A fotoszintézis egy felépítő, más néven asszimilációs folyamat. Fotoszintézis

során klorofillal rendelkező élő szervezetekben a fény energiájának hatására
szerves vegyületek képződnek. Azokat az élőlényeket, amelyek ilyen módon
termelnek tápanyagokat, fotoszintetizáló szervezeteknek nevezzük. Ezek
legnagyobb része növény. A fotoszintetizáló szervezetek az energia
segítségével szerves vegyületeket termelnek, és az energiát eltárolják.

Fény

6CO2 + 6H2O C6H12O6 +6O2

• A fotoszintézis évente mintegy 200-500 billió tonna CO2-t alakít át.

napfény

víz

szén-dioxid



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 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.



A biomassza hasznosítása

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.



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).
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Biomassza erőforrások

• Állati eredetű biomassza források: Szarvasmarha, ló, juh és baromfitrágya,
vágóhídi hulladékok és az állati termékek feldolgozása során keletkező
hulladékok.

Az istállótrágya összetevői
Tápanyagok Szerves anyag Szilárd anyagok Energia Rost

Komposzt Trágya
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Az istállótrágya előnyös felhasználási módjai
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Biomassza erőforrások
• Mezőgazdasági hulladékok: Zöldségek és mezőgazdasági termények hulladékai

(ágak, szárak, szalma, gyökerek, kéreg, stb.).

• 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.

• 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.)



Nyersanyagellátás, betakarítás és 
kezelés

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.

• 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 folyóparti nyár, amerikai kőris,
feketedió, amerikai ámbrafa és a platán.



Nyersanyagellátás, betakarítás és 
kezelés

• 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 bioenergia termelés alapanyagaként hasznosított algák alatt különféle nagy
terméshozamú szervezeteket értünk, beleértve a mikroalgákat, makroalgákat
(moszatokat) és a cianobaktériumokat (korábbi nevükön kékeszöld moszatokat).

• 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.



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.

 



Biomassza átalakítási technológiák
• 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.

Biomassza Konverziós 

módszer

Üzemanyagok Felhasználás

Erdészeti 

hulladékok

Anaerob feltárás Biogáz Villamos energia 

termelés

Mezőgazdasági 

hulladékok

Pirolízis Etanol Fűtés

Energiatermények Közvetlen égetés Hidrogén Vízmelegítés
Állati hulladékok Fermentáció Metán Gépjárművek

Szerves hulladék Gázosítás Metanol Repülőgépek

Algák Hidrolízis Szintetikus olaj Rakéták
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Biomassza átalakítási technológiák

• 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.



Biomassza átalakítási technológiák
A biomassza átalakítási technológiák a következőek szerint sorolhatók fel:

• Közvetlen égetés: az égetés a biomasszában található gyúlékony anyagok gyors
kémiai reakciója az oxigénnel. 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.

Újrafelhasznált szennyvíz öblítéshez vagy derítős 
szennyvíztisztításhoz
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A mezőgazdasági telepen helyben történő ártalmatlanításhoz 
ajánlott trágyaártalmatlanító égetőrendszer
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Biomassza átalakítási technológiák

• Vegyes tüzelésű rendszer: A vegyes tüzelés nem számít hatékony módszernek.
Ennél a folyamatnál az erőműben használt szén 15-20%-át biomasszával
helyettesítik.

• 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.

• 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.



Biomassza átalakítási technológiák

• 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.

• 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.



Biomassza átalakítási technológiák
• 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. 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.

 



Előnyök és hátrányok
Előnyök

• 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.



Előnyök és hátrányok
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.



A biomassza és a környezet

• A biomasszát szénsemleges energiaforrásnak és az alapvető, fosszilis
energiahordozó alapú energiatermelés fontos alternatívájának tartják.

• Egy nagy hatékonyságú konverziós turbina használata hosszú távon további
környezeti előnyökhöz juttathatja azokat az ágazatokat és villamos energia
termelőket, amelyek tovább szeretnék csökkenteni a szénlábnyomukat és CO2

kibocsátásukat.

• Mivel az erőmű a megnövekedet hatékonyságnak köszönhetően élettartama alatt
kevesebb üzemanyagot fogyaszt, és 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



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.

• 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).

Biomasszából villamos energia
Termények, 
állatokRost

Villamos energia
Erőmű

Fogyasztók
Anyagok

Élelmi-
szerek

pép
papír
faanyag
funér
gyapot

Folyamati 
hulladék (pl. 
fűrészpor)

Folyamati 
hulladék (pl. 

trágya)

Kommunális szilárd hulladék
Építési és bontási fahulladék

Kerti hulladékok
Nem újrahasznosítható 

szerves anyagok

Lebontás és 
égetés
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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.



Biomassza felhasználása 
bioüzemanyagok előállítására 

(etanol, biodízel stb.)
Biomassza Keményítőtermények Cukortermények

Biológiai ligninbontás

Biológiai szacharifikáció

Fermentáció

Desztillálás

BIOETANOL



Biomassza felhasználása 
bioüzemanyagok előállítására 

(etanol, biodízel stb.)
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)

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.



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,

• Egyéb környezeti és mezőgazdasági akadályok.



Esettanulmány

1. esettanulmány: Mutlular Energy: Törökország első biomassza alapú erőműve, Gönen, Balıkesir, 
Törökország (https://www.yesilodak.com/turkiye-nin-ilk-biyokutle-enerji-tesisi-) 

• 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.

• Törökország első Biomassza Erőműve, 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.

https://www.yesilodak.com/turkiye-nin-ilk-biyokutle-enerji-tesisi-


Esettanulmány

2. esettanulmány: 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.


