BIO- ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
ELŐÁLLÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN
( 2 KÖTET )

1. kötet

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY — BUDAPEST
2007.
Ez az anyag kizárólag szakértői konzultációval együtt érvényes!

BIO- ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
ELŐÁLLÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN
( 2 KÖTET )

2. kötet

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY — BUDAPEST
2007.
Ez az anyag kizárólag szakértői konzultációval együtt érvényes!

BIO- ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
ELŐÁLLÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VEZETŐ SZAKÉRTŐ:

Prof. Dr. Sinóros-Szabó Botond
egyetemi tanár, az MTA doktora
Mobil: 30/919-39-58 E-mail: drsinoros@hotmail.com
MUNKATÁRSAK:
Dr. Balogh Ákos

kutató, fejlesztő mérnök

Dipl. Ing. Hans Joachim Hartges

technológiai szakértő

Dipl. Ing. Tibor Kapitány

technológiai szakértő

Prof. Dr. Marosvölgyi Béla

egyetemi tanár
az MTA doktora

Prof. Dr. Patay István

egyetemi tanár

Ifj. Sinóros-Szabó Botond

egyetemi tanársegéd

Szűcs Róbert

közgazdász tanácsadó

Dr. Vágvölgyi Sándor

Ph.D. főiskolai tanár
és a

Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi Főiskolai Kar

BAKAI PÉTER
manager–koordinátor

CAESAR KFT.

TARTALOMJEGYZÉK
1. KÖTET

I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ...................................................................................... 6
II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE
(NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA) .................................................................... 8
1. Jogszabályi háttér ismertetése...................................................................................... 8
1.1. Bevezetés ................................................................................................................ 8
1.2. Nemzetközi kötelezettségvállalások....................................................................... 8
1.3. Az EU jogrendszere................................................................................................ 9
1.4. Hazai szabályozás................................................................................................. 11
2. A hódmezővásárhelyi kistérség energetikai célú
biomassza potenciálja.................................................................................................. 14
2.1. A hódmezővásárhelyi kistérség mezőgazdasági eredetű
biomassza-potenciálja........................................................................................... 15
2.1.1. A hódmezővásárhelyi kistérség természeti-földrajzi adottságainak
áttekintése, különös tekintettel a talaj és éghajlati jellemzőkre ............... 16
2.1.2. A növénytermesztés fő- és melléktermékeinek biomassza-potenciálja ..... 18
2.1.3. Az erdészeti fő- és melléktermékek biomassza-potenciálja ...................... 21
2.1.4. Az állattenyésztés fő- és melléktermékeinek biomassza-potenciálja ........ 24
2.2. A kistérségben keletkező hulladékok biomassza-potenciálja............................... 28
2.2.1. Kommunális szilárd hulladék ................................................................... 28
2.2.2. Kommunális folyékony hulladék............................................................... 29
2.2.3. Közterületeken képződött zöldhulladék .................................................... 30
2.2.4. Állati eredetű hulladék ............................................................................. 30
2.2.5. Étkezési hulladék ...................................................................................... 31
3. A biomassza főbb felhasználási lehetőségei............................................................... 32
3.1. Ipai hasznosítás..................................................................................................... 32
3.2. A biomassza energetikai felhasználása ................................................................ 34
3.2.1. A hőhasznosításra felhasznált alapanyagok............................................. 34
3.2.2. A biomassza eredetű hajtóanyag előállítás .............................................. 35
3.3. Mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosítása................................... 38
4. Mezőgazdasági biomassza energetikai hasznosítása
Hódmezővásárhely kistérségben ................................................................................ 42
4.1. A kistérség fontosabb szántóföldi termésmennyiségéből
előállítható energia ............................................................................................... 42
4.2. Erdészeti fő- és melléktermékek energetikai hasznosítása................................... 43
4.3. Nád- és gyepterületek, tájvédelmi körzetet termelése .......................................... 43
4.4. A kistérség fontosabb szántóföldi növényei melléktermék
mennyiségéből előállítható energia ...................................................................... 44
4.5. Hódmezővásárhely kistérség állati melléktermék mennyiségéből
előállítható energia ............................................................................................... 45

5. Hódmezővásárhely kistérségben keletkező egyéb
hulladékok biomassza potenciálja.............................................................................. 47
5.1. Hódmezővásárhely kistérségben keletkező szilárd kommunális
hulladék energetikai potenciálja ........................................................................... 47
5.1.1. A biogáz termelés tevékenység és létesítmények bemutatása ....................47
5.1.2. Villamos energia termelés deponiagázból.................................................49
5.2. Hódmezővásárhely kistérségben keletkező folyékony kommunális
hulladék energetikai potenciálja ............................................................................51
5.3. Hódmezővásárhely kistérségben keletkező állati eredetű
és étkezési hulladék energetikai hasznosítása .......................................................52
5.3.1. Állati eredetű hulladék ..............................................................................52
5.3.2. Étkezési hulladék .......................................................................................53
5.4. Hódmezővásárhely kistérségben termelődő biomassza
energetikai összesítése...........................................................................................53
6. Biomassza hasznosítás természeti potenciáljának
növelése a földhasználat változtatásával ....................................................................56
6.1. Fás szárú ültetvények ............................................................................................56
6.2. Energiaerdő............................................................................................................57
6.3. Lágyszárú energia ültetvények ..............................................................................57
6.4. Az energiaültetvények hozamai.............................................................................57
7. A biomassza hasznosításának energetikai
lehetőségei ...................................................................................................................59
7.2. Gázelőállítás ..........................................................................................................60
7.1.1. Gáz előállítása termikus úton ....................................................................60
7.1.2. Gáz előállítása biológiai úton (biogáz előállítás) .....................................60
7.1.3. A biogáz jellemzői és hasznosítási lehetőségei..........................................67
7.2. Elektromos áram termelése biogázzal ...................................................................68
7.3. További erjesztési termékek, jellemzőik,
hasznosítási lehetőségeik.......................................................................................69
7.3.1. Biotrágya (kierjesztett hígtrágya)..............................................................69
7.3.2. Komposzt ...................................................................................................70
7.3.3. Présvíz .......................................................................................................70
8. Vezetői összefoglaló ......................................................................................................71
III. BIOREAKTOR............................................................................................................ 73
1. Fejlesztés és környezet................................................................................................. 73
1.1. Bioreaktor meghatározás ...................................................................................... 80
1.2. Hazai és nemzetközi tapasztalatok ....................................................................... 81
2. Bioreaktor hálózat Magyarországon ....................................................................... 125
2.1. Műszaki jellemzők.............................................................................................. 129
2.2. Bioreaktor rendszer modellje.............................................................................. 133
2.3. Bemeneti jellemzők ............................................................................................ 134
2.4. Kimeneti jellemzők ............................................................................................ 137
2.5. Technológiai leírás ............................................................................................. 140
2.6. A bioreaktorok megvalósításának eljárási kérdései és
továbbfejlesztési lehetőségei .............................................................................. 143
3. A bioreaktorok működtetésének logisztikai kérdései ............................................ 147
3.1. Nyersanyagforrások és hulladékhasznosítási gyakorlat ..................................... 148
3.2. Térszerkezeti összefüggések............................................................................... 150
2

IV. FOLYÉKONY BIO-HAJTÓANYAGOK
(BIODÍZEL, BIOETHANOL) ................................................................................. 151
1. Biodízel és bioethanol jellemzők............................................................................... 151
2. Magyarország helyzete — EU stratégia .................................................................. 155
3. Az Európai Unió stratégiai célkitűzései a megújuló és a
bio-üzemanyagok elterjesztésére.............................................................................. 155
3.1. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó
általános energiapolitikai stratégiák ................................................................... 155
3.2. A közösségi agrárpolitika változása, biomassza akcióterv................................. 157
3.3. Bio-üzemanyag stratégia .................................................................................... 158
4. A bio-üzemanyagok felhasználásának, előállításának helyzete az EU-ban.......... 160
4.1. Biodízel igény és kapacitások az EU-ban........................................................... 162
4.2. Bio-etanol alkalmazásának helyzete az EU-ban................................................. 163
5. A bio-üzemanyagokra vonatkozó EU szabályozás ................................................. 164
5.1. A 2003/30/EK irányelv....................................................................................... 164
5.2. A bio-üzemanyagok adózására vonatkozó közösségi szabályok ....................... 166
5.3. A bio-üzemanyagok elterjesztésére, ösztönzésére vonatkozó
gyakorlati szabályozási módszerek, eljárások .................................................... 169
5.4. A közösségi agrárpolitika (KAP) vonatkozó szabályozása................................ 170
6. A bio-üzemanyagok gyártásának és felhasználásnak szabályozása
Magyarországon ........................................................................................................ 173
6.1. Adózási szabályozás ........................................................................................... 173
6.2. Egyéb kormányzati intézkedések ....................................................................... 175
7. A bio-üzemanyagok gyártásának, forgalmazásának lehetőségei
Magyarországon ........................................................................................................ 176
7.1. Alapvető műszaki-technikai feltételek ............................................................... 176
7.2. Biodízel és bioetanol előállításának jelenlegi helyzete Magyarországon .......... 182

3

2. KÖTET
V. A SZILÁRD BIOMASSZA HŐENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA ...................... 6
1. A megújuló energiaforrásokon belül a biomassza-termesztésre vonatkozó
Európai Uniós elvárások, és irányelvek....................................................................... 6
1.1. Az Európai Bizottság biomassza akcióterve .......................................................... 7
1.1.1. Elvárások a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatban...... 7
1.1.2. Elvárások a villamos energia előállításával kapcsolatban ...................... 12
1.1.3. Hazai rendeletek az Európai Uniós csatlakozásból adódóan .................. 13
1.1.4. Szükséges lépések az elvárások teljesíthetősége érdekében ..................... 14
1.1.5. Egyezmény az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről ...... 15
2. A kistérségi biomasszabázisú hőtermelés lehetőségeinek vizsgálata ...................... 15
2.1. Javaslatok ............................................................................................................. 16
3. Pellettálás .................................................................................................................. 24
4. Kisáramtermelő ........................................................................................................... 28
VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA .................................................... 30
1. Bevezetés .................................................................................................................. 30
2. Európai Unió és a tágabb nemzetközi tendenciák.................................................... 35
2.1. Hasznosítási alkalmazások, tapasztalatok ............................................................ 35
2.2. Trendek................................................................................................................. 48
2.3. Geotermikus hasznosítás részvétele az FP7 programban ..................................... 51
3. Magyarországi helyzet ................................................................................................ 54
3.1. A hazai hévízhasznosítás geológiai lehetőségei ................................................... 54
3.2. Társadalmi elfogadottság; a hasznosítás intézményi szabályozása
és jogi kodifikálása ............................................................................................... 64
3.3. A hasznosítás előzményei, jelenlegi megoszlása ................................................. 67
3.4. Alkalmazási lehetőségek, beruházási jellemzők
és üzemeltetés ....................................................................................................... 70
3.5. Környezeti hatások, ezek problémái..................................................................... 76
3.6. Gazdaságossági kérdések ..................................................................................... 78
3.7. Várható trendek .................................................................................................... 80
VII. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN.......................................................... 84
1. Bevezetés .................................................................................................................. 84
2. Alapfogalmak ............................................................................................................... 85
3. Alapadatok .................................................................................................................. 86
3.1. Globálsugárzás ..................................................................................................... 86
3.2. Napfénytartam ...................................................................................................... 88
3.3. Analízis................................................................................................................. 90
4. Hasznosítási megoldások........................................................................................... 100
4.1. Passzív alkalmazások ......................................................................................... 100
4.2. Aktív hasznosítások............................................................................................ 101
4.2.1. Termikus alkalmazások .......................................................................... 102
4.2.2. Fotovillamos alkalmazások .................................................................... 111

4

5. Hasznosítási technológiák ......................................................................................... 115
5.1. Napkollektoros rendszerek ................................................................................. 115
5.2. Fotovillamos alkalmazások ................................................................................ 120
6. Gazdaságossági kérdések .......................................................................................... 124
6.1. Fototermikus rendszerek .................................................................................... 124
6.2. Fotovillamos rendszerek..................................................................................... 125
VIII. SZÉLENERGIA..................................................................................................... 127
1. A szélenergiáról általában ........................................................................................ 127
1.1. A szélenergia kialakulása ................................................................................... 127
1.2. A szelek áramlása ............................................................................................... 127
1.3. A szelek elnevezései........................................................................................... 128
1.4. Helyi szelek ........................................................................................................ 129
1.5. A szél erejének kifejezése .................................................................................. 129
1.6. A szélenergia hasznosítás rövid története........................................................... 129
1.7. A szélenergia alkalmazásának fizikai jellemzői................................................. 131
1.8. A szél változása a magasság függvényében ....................................................... 132
1.9. A turbinatelepítések konkrét helyszínének kiválasztása .................................... 134
1.10. A szélenergia hasznosítása ................................................................................. 135
2. A szélenergiára vonatkozó gazdasági trendek ........................................................ 137
3. Potenciális helyzet (szél-térkép) ............................................................................... 139
3.1. Modellbecslések ................................................................................................. 139
4. Társadalmi — törvényi elfogadottság ..................................................................... 141
4.1. A szélerőművek építésekor felmerülő nehézségek............................................. 143
5. A szélenergia hasznosítására alkalmazott technológiák ........................................ 144
6. Hazai megvalósított projektek.................................................................................. 147
7. Üzemeltetés, biztonság............................................................................................... 150
7.1. Üzemeltetés ........................................................................................................ 150
7.1.1. Hatósági adatszolgáltatás ...................................................................... 150
7.1.2. Bontási eljárás........................................................................................ 150
7.1.3. Környezeti biztonság .............................................................................. 151
7.2. A szélerőművek környezeti hatásai
Szélerőművek károsanyag-kibocsátása .............................................................. 151
7.2.1. A földet érő hatások................................................................................ 151
7.2.2. Az elektromágneses hatások ................................................................... 151
7.2.3. Zaj- és rezgéskibocsátások ..................................................................... 152
7.2.4. Az élővilágot érő hatások, ökológia ....................................................... 152
7.3. Települési környezet........................................................................................... 153
7.4. Tájtervezés, területfejlesztés............................................................................... 153
8. Áramátvétel kérdései, perspektívája ....................................................................... 153
8.1. Szélerőművek ártámogatásának hatása .............................................................. 154
9. Szélerőgépek környezeti hatásai .............................................................................. 155
10. A beruházás közgazdasági vonatkozásai................................................................. 156
11. Mellékletek ................................................................................................................ 158
IX. ÖSSZEFOGLALÁS .................................................................................................. 165

5

I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Az energiaellátás és az energiabiztonság kérdése napjaink legmeghatározóbb kérdései
közé tartozik. A társadalmi és a gazdasági fejlődés, az emberi életminőség és biztonság
időről időre folytonosan növekvő – nem lineáris, hanem annál nagyobb növekedési
trend szerint változó – energiaigény növekedést jelent. E trenddel párosul, hogy a
készletenergiára épülő hagyományos energiaellátás egyre nagyobb feszültségeket
gerjeszt mind gazdasági-, társadalmi (politikai)-, természeti- és humán környezeti
vonatkozásban. E feszültségek ma világméretekben meghatározóak, uralják az Európai
Unió egészét, tagországait, régiókat, megyéket, kistérségeket.

E problémakörbe szervesen illeszkedik, attól elválaszthatatlan Hódmezővásárhely város
és térkörnyezetének törekvése saját helyzetének meghatározására, stratégiájának
kialakítására. A fejlesztési stratégia előzetes felvázolásakor is már markánsan
kirajzolódik, hogy Hódmezővásárhely és térségének energiastratégiáját rendszerszerű
megközelítésben, komplex módon, többoldalúan és többszintűen kell elemezni. E
megközelítési mód már önmagában is mutatja, hogy amennyire kiélezett feszültségeket
lehet kimutatni az energia előállítás, szolgáltatás és hasznosítás területén, olyannyira
átfogó, komplex és pozitív többlethatásokat lehet kialakítani a gazdasági–, társadalmi–,
természeti– és humán környezetben.

Az említett pozitív többlethatások új energiastruktúra kialakítását feltételezik. Ez
gyakorlati vonatkozásban a bio- és megújuló energiák előállítása, szolgáltatása és
hasznosítása felé irányítja a figyelmünket.
Biológiai- és megújuló energiák, önmagában is új, eddig nem ismert energiaféleségeket
jelentenek. Ezzel egyidejűleg feltételezik a hagyományos – primer –
energiahordozókkal – kölcsönös feltételezettségen alapuló – rendszerszerű kapcsolat
kialakítását és működtetését.

Az új struktúra többlethatását tehát a biológiai- és megújuló energiák primer
energiahordozókkal megvalósuló rendszerszerű kapcsolata jelenti.
Ezen túlmenően a biológiai és megújuló energiák olyan rendszerkapcsolatait kell
kialakítani, melyek a lehető legnagyobb mértékben saját energiával történő működést –
primer energiahordozóktól való függetlenséget biztosítanak.

Mindezekkel együtt a rendszer sajátosságát kell, hogy jelentse az egyes rész-rendszerek
olyan összeillesztése, melyben az egyik az in-put-ja kapcsolódik a másik out-put-jához,
illetve a másik részrendszer out-put-ja a kapcsolódó részrendszer in-put-ját jelenti.
Mindezek együtt azt is jelentik, hogy csak a legbiztosabb piaci kimenet adja meg az
egész rendszer out-put-ját, profit-biztonságát.
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Hódmezővásárhely városa a várost övező mintegy 100 ezer hektárnyi mezőgazdasági
térben kell, hogy kialakítsa a bio- és megújuló energiák – többleteket eredményező – új
struktúráját. A városnak az infrastruktúra, tervezés, fejlesztés, szaktanácsadás,
marketing, oktatás területén kell – az eddigi értékeket is figyelembevevő – új rendszert
kialakítani.
A várost körülölelő mezőgazdasági térben kell az alapanyag termelést, a logisztikai
fejlesztést, a technológiai fejlesztést, a bio- és megújuló energiát előállító új projekteket
előállítani.

A fejlesztési stratégia adja meg azt az irányvonalat és szemléletet, melyet
Hódmezővásárhely és térkörnyezetére alkalmazva, a megújuló és bio-energetikai
sajátosságokat figyelembe véve olyan többleteket lehet elérni, melyek a városban és
térkörnyezetében élők életminőségét növelik. A kapcsolati lehetőségeket hazai és
nemzetközi szinten tágítják, a fejlődés ütemét gyorsítják, a versenyelőnyt megtartják,
illetve fokozzák.

A fejlesztési stratégia érvényesítéséhez áttekintettük Hódmezővásárhely város és
közvetlen térkörnyezetének sajátosságait, külön figyelemmel a növényi és állati
biomasszára. Elemeztük a szerves anyagok bioreaktorokban történő elgázosításának
összefüggéseit, felvázoltuk a folyékony biohajtóanyagok – jelenlegi technológiai
szinten megvalósítható – előállításának és hasznosításának rendszerét, kitérve a biodízel
és a bioethanol sajátosságaira. Fontosnak tartottuk a szilárd biomassza
hőhasznosításának elemzését, a technológiai megoldások számbavételét.

A megújuló energiaforrások teljeskörű elemzéséhez a geotermikus energia, a napenergia
és a szélenergia analizálása és szintetizálása is hozzátartozik. A felsorolt területek
elemzése, jellemzőinek, összefüggéseinek, gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek a
meghatározása lehetőséget biztosított összegző megállapítások, iránymutató gyakorlatorientált meghatározások kialakítására, valamint a fejlődést megalapozó új- és újszerű
gondolatok és kombinációk rögzítésére.
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II.

1.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE
(NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)
JOGSZABÁLYI HÉTTÉR ISMERTETÉSE

1.1. BEVEZETÉS
Hazánk kedvező természeti adottságaiból fakadóan évről évre igen jelentős mennyiségű
fő- és melléktermék képződik a mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban, valamint
a kommunális szektorban. Ezeknek az anyagoknak a felhasználása nemcsak energetikai,
hanem környezetvédelmi, piaci és vidéki munkahelyteremtés szempontjából is igen
fontos lehetőség Magyarország számára.
A megújuló energiák elterjedését, alkalmazásuk gazdaságosságát azonban erőteljesen
befolyásolja a jogi szabályozás is, melynek három szegmensét mutatjuk be. Az Európai
Unióhoz történő csatlakozás hazánktól is megköveteli az országunk jogrendjének az
uniós jogrendhez történő igazítását. Tehát fontos a nemzetközi kötelezettségvállalások
vizsgálata, ahova tartozik az 1997 decemberében megtartott kiotói konferencia, illetve
az EU jogrendszer bemutatása, amely többek között foglalkozik a Zöld és Fehér
könyvvel is.
Azonban ezek mellett kiemelt jelentőségű a hatályos hazai jogszabályi rendszer
vizsgálata, amely az utóbbi években a biomassza hasznosítás tekintetében igen jelentős
változásokon ment keresztül. Ezek a változások több szegmenst érintenek, amely közül
a legnagyobb jelentősséggel a mezőgazdasággal foglalkozó termelők életét
befolyásolják. A másik fontos csoport az általuk készített terméket felhasználó vagy
feldolgozóipar, illetve az energiaipar.

1.2. NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
1968-ban huszonöt ország nyolcvan tudósa megalapította a Római Klubot. A szervezet
jelentései komoly mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy megszülessen és a széles
nyilvánosság előtt is teret kapjon az a gondolat, hogy a légkört szennyező, progresszív
ipari növekedés nem folytatható határtalanul. Később 1992-ben megrendezésre került
Rio de Janeiróban az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciája. A rendezvény
mérföldkőnek számít a klíma és környezetvédelem történetében. Az itt megfogalmazott
Nyilatkozat részletesen foglalkozik az üvegházhatású gázok korlátozásával. Ezt
követően megszületett az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény, (UNFCCC,
Framework Convention on Climate Change) melynek eredményeként a nemzetközi
politika szintjére emelkedett az éghajlatváltozás kérdése.
A Riói konferencián résztvevő országok megállapodtak, hogy a továbbiakban
rendszeres egyeztetést folytatnak. Így született meg a Conference of Parties (COP)
tárgyalássorozata, melynek harmadik fordulóját (COP-3) 1997-ben a japán Kiotó
városában rendezték meg.
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1997. december 11-én kötelezettséget vállalt - a világméretű klímaváltozásról szóló
ENSZ-keretmegállapodáshoz csatolt Kiotói Jegyzőkönyv aláírásával - 141, köztük 38
fejlett ipari ország, hogy a 2008 és 2012 közötti időszakra az 1990-es szinthez képest,
átlagosan 5,2 százalékkal csökkenti az üvegházhatás kialakulásában szerepet játszó
gázok kibocsátását. (Az aláíró országok száma időközben változott, mivel több eredeti
felajánló végül visszalépett.) Az Európai Unió és Ausztrália 8, az Egyesült Államok 7,
Kanada és Japán pedig 6 százalékos csökkentést vállalt.
Mindezek ellenére a Jegyzőkönyv 2005. 02. 16-án lépett életbe, mivel a két legnagyobb
szennyező, az USA és Oroszország - amelyek együtt az 1990-ben kibocsátott összes
szén-dioxid több mint 45%-ért voltak felelősek - a korábbi ígéretek ellenére sem
fogadta el az előirányzott értékeket. Végül Oroszország 2004 őszén - hosszas
tárgyalásokat követően – elfogadta a Jegyzőkönyvben leírtakat. Ezzel az utolsó akadály
is elhárult a Kiotói Jegyzőkönyv életbe lépése elől.
Magyarország 2002. júliusában csatlakozott az ENSZ által kezdeményezett nemzetközi
klímavédő egyezményhez, 6%-os csökkenést vállalva (2008-2012-ig) a bázisidőszakhoz
képest. Hazánk a bázisidőszakban szén-dioxid-egyenértékben kifejezve átlagosan 111
millió tonnát bocsátott ki évente. A KvVM prognózisa szerint az elmúlt és az
elkövetkező évek gazdasági fejlődése miatt a kibocsátás folyamatos növekedésére lehet
számítani, amelynek nyomán 2010-ben Magyarországról 97,2 millió tonna szén-dioxid
kerül majd a légkörbe, azaz még mindig 6,92 százalékkal kevesebb a bázisértéknél.
Hazánk ezt a mennyiséget más országnak eladhatja (karbon kvóta – EUA és AAU),
vagy tartalékolhatja.
1.3. AZ EU JOGRENDSZERE
Az EU megújuló energiával kapcsolatos politikájának lényege, hogy a jelenlegi helyzet
megváltoztatása nélkül megnő az importfüggőség a Közösségen belül (olaj:
Oroszország, Közel-Kelet, földgáz: Oroszország), a fosszilis energiahordozók
környezetszennyezése is nő, ezért elengedhetetlen feltétel a fenntartható fejlődés
érdekében a megújuló energiaforrások versenyképes felhasználása. A célok eléréséhez
megfelelő anyagi forrás biztosítására van szükség különféle támogatások formájában,
illetve – korlátozott mértékben – adók kivetése a fosszilis energiaforrásokra.
A biomassza-energetikai eljárások elterjedését elsősorban a jogszabályi háttér, valamint
az energiapolitikai, hulladékgazdálkodási és mezőgazdasági támogatási rendszer
befolyásolja (1. táblázat).
1. táblázat: Az EU biomasszát és megújuló energiát érintő
legfontosabb jogszabályai, irányelvei
Évszám
Jogszabály
1974
Határozat az energiatakarékossági politikák fejlesztéséről
1980-1990 Energiapolitikai célkitűzések meghatározása
1986-1995 Újabb közös energetikai célkitűzések meghatározása
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1986
1990
1991
1992
1995
1996
1997

1999

2000
2001
2002

2003

2004

2005

2006

86/278/EEC a szennyvíziszap elhelyezéséről
90/313/EEC a környezeti információhoz való hozzájutás szabályairól
91/271 EEC a települési szennyvíztisztításról
GATT- egyezmény
Fehér Könyv a Közösségi energiapolitikáról
96/92/EC: az energiapiac liberalizációjáról
Zöld Könyv a megújuló energiaforrásokról
8522/97. sz. határozat („Zöld Könyv”)
Fehér Könyv a megújuló energiaforrásokról
Felkészülés a Kyotoi Jegyzőkönyv végrehajtására
1999/31 (IV.26.) EK Irányelv a hulladéklerakókról
1257/1999 EU tanácsi rendelet direktívája a kedvezőtlen adottságú
területek lehatárolásáról
2000/60 (X.3.) EK Keretirányelv a vízpolitika területén
Zöld Könyv a biztonságos energiaellátásról
2001/77/EK irányelv: a megújuló erőforrásokból származó villamos
energia elterjedésének támogatásáról
Sevillai keret-megállapodás a megújítható energiaforrások fejlesztéséről
A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről (1228/2003/EKr)
A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a
96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2003/54/EKr)
Az üvegházgázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelemi
rendszerének létrehozásáról (a 96/91/EK irányelv módosítása,
2003/87/EKr)
2003/30 EKr a bioüzemanyagok közlekedésben való alkalmazásáról
2003. 06.23. KAP reform Energia növények támogatása
A Tanács 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia
közösségi adóztatási keretének átszervezéséről
A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső
energiapiacion való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról
(2004/8/EKr)
A Bizottság Közleménye COM(2005) 628 végleges – A biomasszával
kapcsolatos cselekvési terv
A Bizottság Közleménye COM(2005) 627 végleges – A megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról
A Tanács 1698/2005/EK Rendelete az EMVA-ból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról
A Bizottság Közleménye COM(2006) 34 végleges – A bioüzemanyagokra
vonatkozó uniós stratégia
A Bizottság Közleménye (COM(2006) 302 végleges) a Tanácsnak és az
Európai Parlamentnek az EU erdészeti cselekvési tervéről

Forrás: Bohoczky, Bai, 2005.; saját kutatás
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1.4. HAZAI SZABÁLYOZÁS

Magyarország jogszabályi rendszerében az utóbbi években jelentős változások történtek
a megújuló energiák és ezen keresztül pedig a biomassza hasznosítás tekintetében.
A kormány 1999-ben kidolgozta a 2010-ig terjedő elképzeléseit az
Energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiát (1107/1999., X.8.
kormány határozat), illetve az ehhez tartozó Cselekvési programot. Ebben leírják, hogy
a GDP (hazai össztermék) 5%-os évi átlagos növekedéséhez a gazdaság összenergia
igényének 3,5%-al mérséklődnie kell, tehát az energiafelhasználás éves átlagos
növekedési üteme nem haladja meg a 1,5%-ot. Ennek a követelménynek történő
megfelelés érdekében 2010-re 75 PJ/év hőértékű energiahordozó megtakarítás, illetve
hazai megújuló energiahordozókkal való kiváltásnak kell megtörténnie. A határozat a
cél eléréséhez szükséges pénzügyi keret és pályázati rendszer megteremtését is
hangsúlyozza.
A Kormány 2005. július 8.-án 2133 számon, a biomassza energetikai hasznosítását
elősegítő egyes intézkedésekről szóló határozatot hozott, amelyben felhívta az érintett
minisztereket, hogy:
−

−
−
−

−

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
tervezésekor fordítsanak kiemelt figyelmet a megújuló - köztük a mezőgazdasági
eredetű
biomasszából
származó
energiaforrások
felhasználásának
feltételrendszerét támogató célokra;
Széles körű tájékoztatási és képzési programot kell indítani a mezőgazdasági
eredetű biomassza megújuló energiaforrásként történő felhasználására és az
energetikai célú növénytermesztésben lévő lehetőségek ismertetésére;
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásokat kiemelt prioritásként kell
kezelni a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal K+F pályázatai között;
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényhez kapcsolódó
intézkedésekről szóló 2286/2004. (XI. 17.) Korm. határozat értelmében
kidolgozandó
középtávú
kormányzati
tudomány-,
technológiaiés
innovációpolitikai (TTI) stratégia kialakítása során az érintettek fokozott
figyelemmel kezeljék a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatások
területét;
Az érintett miniszterek kétévente jelentésben számoljanak be a mezőgazdasági
eredetű biomassza energetikai hasznosításában elért eredményekről.

Magyarország az Európai Unióval történő csatlakozási tárgyalások folyamán a 2.
táblázatban feltüntetetett vállalásokra tett ígéretet a biomassza-energetikai felhasználás
terén.
2. táblázat: Magyarország biomassza-energetika vállalásai
2010
7%
3,6%
2%

Magyarország összes megújuló
Magyarország zöld áram
Magyarország zöld hajtóanyag
Forrás: vonatkozó jogszabályok
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Ezeket az értékeket hazánk több jogi szabályozás módosításával, illetve létrehozásával
kívánja elérni, amelyek közül a legfontosabbakat a követezők:
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény lehetővé teszi a biomassza alapú
villamosenergia-termelést. Előírja a vonatkozó gazdasági miniszteri rendelettel együtt
(56/2002, XII.29. GKM rendelet, amely 2010. december 31-ig hatályos), hogy a
közüzemi szolgáltatók kötelesek átvenni az ilyen módon megtermelt energiát.
Magyarország a csatlakozáshoz képest a „zöld” villamos-energia vállalásait nem emelte,
viszont a 2010-re tervezett megújulókból származott 3,6%-os részarányt hazánk már
teljesítette. (66/2006, III.27. Korm. Rendelet).
A gazdaságosságot az előbb említetteken kívül többek között még nagyban befolyásolja
- főleg a biomassza hajtóanyagként történő felhasználás esetén - a Jövedéki adóról szóló
2003. évi CXXVII. törvény többször módosított változata, a 2006. évi XXV. törvény és
a hozzá kapcsolódó jogszabályok, amelyek meghatározzák a jövedéki adó
visszaigénylésre jogosultak körét, a benyújtás helyét, módját és a feltételrendszert,
továbbá szabályozza a visszaigénylés mértékét is.
A csatlakozás során hazánk 2010-re vállalta, hogy a forgalmazott üzemanyagokban a
bio-üzemanyagok energiatartalomra vetített részaránya eléri a 2%-ot. Azonban a
környezet védelmének növelése, és a kőolaj kiszolgáltatottság csökkentése, illetve az
érintett irányelv megfelelése érdekében ezt a részarányt a 2058/2006 (III.27.) Korm.
határozatban 5,75%-ra növelte (3. táblázat).

3. táblázat: Az EU és Magyarország biomassza-energetikai vállalásai
2003 tény

2006 tény

2010 terv

EU összes megújuló

6%

12 %

EU zöld áram

14 %

22 %

EU zöld hajtóanyag

0,3 %

5,75 %

Mo. összes megújuló

3,5 %

5,8 %

7%

Mo. zöld áram

0,8 %

4%

3,6 %

0%

0,5 %

5,75 %

Mo. zöld hajtóanyag

Ebben a jogszabályban egyúttal kilátásba helyezték a sütőolajból készült biodízel
jövedéki adó mentességének kiterjesztését. Felszólították az illetékes minisztériumokat
a repcetermesztés és a bio-komponens gyártás támogatási rendszerének kiépítésére és
általános bioüzemanyag cselekvési terv megalkotására, a biodízel alkalmazás érdekében
pedig az EN 14 214:2003 szabvány követelményeinek betarthatóságát meg kell
vizsgálni, illetve ki kell dolgozni a nemzeti szabványt biodízelre.

12

A földgáz törvényt (2003. évi XLII. törvény a 2005. évi LXIII. törvénnyel június 20)
módosították, melynek hatályát kiterjesztették a biogáz és a biomasszából származó
gázokra is. Ezeknek a földgázrendszerbe történő juttatásának feltételeit külön miniszteri
rendelet határozza meg. Ennek feltétele, hogy a biogáznak földgáz minőségűnek, kell
lennie, azaz megfelelő metán tartalommal és tisztasággal kell majd rendelkeznie.
Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága 2005. május 17-én határozati javaslatot
fogadott el "Az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről"
címmel, amelyet a plenáris ülés elfogadott és megalkotta a 63/2005. (VI. 28.) OGY
határozatot. Ebben az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy
akadálymentesítő jogszabályi csomagot az alternatív energiaforrások elterjedésének
gyorsítása érdekében.
A biomassza energetika hasznosítását természetesen a fent említetteken kívül
nagymértékben befolyásolják a környezetvédelemi szabályozások is. Az ehhez fűződő
jelentősebb hazai jogszabályok a 4. táblázatban láthatóak.

4. táblázat: A biomassza hasznosításához szorosan kapcsolódó
legfontosabb hazai jogszabályok
Év
2000

2001

Jogszabály
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról
5/2000. (II. 16.) GM r. – A gépjármű-hajtóanyagok minőségi
követelményeiről
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
98/2001 (VI. 15.) kormány rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
213/2001. (XI. 14.) Kormány rendelet a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
21/2001 (II. 14.) kormány rendelet a levegő védelmével
kapcsolatban
14/2001 (V.9) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet a
légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.
23/2001 (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb,
de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai
kibocsátási határértékeiről
204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és
kezelésének szabályairól
2001. évi CX. tv. A villamos energiáról
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2002

2003

2004

2005

2006

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervről
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési
Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
180/2002. (VIII. 23.) Korm. r. – A villamos energiáról szóló
2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól
23/2003. (XII. 29.) KvVM r. – A biohulladék kezeléséről és a
komposztálás műszaki követelményeiről
71/2003. (VI. 27.) FVM r. – Az állati hulladékok kezelésének és
a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának
állategészségügyi szabályairól
2233/2004. (IX. 22.) Korm. határozat a bioüzemanyagok és
egyéb megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására
vonatkozó nemzeti célkitűzésekről
42/2005 Korm. r. – A bioüzemanyagok és más megújuló
üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes
szabályairól
24/2006. (III. 31.) FVM rendelet az EMOGA Garancia
Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás
2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
25/2006. (II. 31) FVM rendelet az EMOGA Garancia
Részlegéből finanszírozott egységes területalapú
támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti
támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet az egyes jogcímekhez
kapcsolódó támogatási összegekről
2058/2006. (III. 27.) Korm h. – A bioüzemanyagok gyártásának
fejlesztéséről és közlekedési célú alkalmazásuk ösztönzéséről

Forrás: Saját kutatás

2. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG ENERGETIKAI CÉLÚ
BIOMASSZA-POTENCIÁLJA

A biomassza, mint megújuló természeti erőforrás bizonyos mértékben jelenleg is
szolgálja a különböző társadalmi igények kielégítését. Az utóbbi évek gazdasági,
társadalmi és ökológiai folyamatai azonban új dimenziót nyitottak a biomassza más
jellegű hasznosításának, az energetikai célú felhasználásnak. A biomassza energetikai
célú felhasználása ma csekély mértékű, de annál nagyobb jelentőségű a jövőt illetően.
A biomassza energetikai potenciálját kétféleképpen is értelmezhetjük. Az egyik
értelmezés szerint a potenciál a biomassza fogalomkörébe tartozó különböző termékek
energetikai hasznosságának, teljesítőképességének mértékét jelenti, míg a másik
értelmezésben a potenciál egyfajta hasznosítható lehetőséget, azaz a biomassza
energetikai célra történő felhasználásának lehetőségét jelenti.
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A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és
élőlények összessége. A biomassza mennyisége megadható az egyedek számában,
tömegében, energiatartalmában stb. A biomassza a biológiai rendszerekben, az
ökoszisztémában jön létre. Az ökoszisztéma a bioszféra részeként, olyan életközösségi
rendszert alkot, melyben a biotóp (biotikus és abiotikus életfeltételek összessége –
ökológiai környezet) és a biocönózis (állatok és növények közössége) együttes
funkcionálása, dinamikus egysége meghatározott anyag- és energiaforgalom mellett
valósul meg.
A biomassza-készlet tehát magába foglalja az adott élettérben jelenlévő összes élő és
élettelen szerves anyagot: a növényzetet, az állatvilágot és az elhalt szervezeteket,
valamint a szerves hulladékokat is. Maga az ember ugyan nem tartozik bele a biomassza
rendszerezésbe, de az ember, illetve az emberi közösségek, a társadalom által termelt
szerves melléktermékek és hulladékok igen.
Attól függően, hogy az adott biomassza-féleség hol helyezkedik el a biomassza
termelési-felhasználási láncban, megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos és
harmadlagos biomasszát. Az elsődleges biomassza a természetes vegetációt –
szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények –
foglalja magába. A másodlagos biomasszát az állatvilág, illetve az állattenyésztés fő- és
melléktermékei, hulladékai alkotják. A harmadlagos biomassza magába foglalja a
biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok (élelmiszer, takarmány, egyéb)
termékeit, melléktermékeit, hulladékait, valamint a települések szerves hulladékait.
A Hódmezővásárhelyi kistérség, mint „kvázi” vidékgazdaság egy sajátos és komplex,
természeti, gazdasági és társadalmi téregység, amely magába foglalja az adott vidéki
térségben működő gazdasági és társadalmi struktúrákat, szereplőket, szervezeteket,
felöleli a különféle belső és külső kapcsolatrendszereket, az ott folyó tevékenységeket
és az azokhoz felhasznált vagy felhasználható erőforrásokat (!).
A kistérség energetikai célú biomassza-potenciáljának megítélése során fontos
szempont, hogy a biomassza, mint energiaforrás alapvetően öt nemzetgazdasági
szférából származhat. A növénytermesztésben és az erdészetben képződő
melléktermékek – melyek teljes mennyisége átalakítható valamilyen formájú energiává
– mellett egyre fontosabb szerepet játszanak a kifejezetten energiatermelés céljából
termesztett főtermékek – erdészeti és szántóföldi energianövények – előállítása is. Az
állattenyésztésben és az élelmiszeriparban csak a melléktermékek vehetők számításba
energiatermelésre. Az agrárgazdaságban képződő energetikai célra felhasználható
alapanyagok mellett fontos és mennyiségében is jelentős forrását jelentik a
biomasszának a kommunális és ipari melléktermékek és hulladékok.

2.1. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ
BIOMASSZA-POTENCIÁLJA
A klasszikus megfogalmazás szerint mezőgazdasági tevékenység alatt olyan
növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységet értünk, amelynek során növényi és
állati termékeket állítunk elő élelmiszerfogyasztás, takarmányozás valamint ipari
feldolgozás céljából.
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A mezőgazdaság tehát nemcsak élelmiszereket és élelmiszer-alapanyagokat, hanem
egyéb nyersanyagokat – takarmány-alapanyagok, ipari- és energetikai (!) nyersanyagok
– is előállít, így nemcsak élelmiszeripari, hanem egyéb feldolgozó- és energiaipari
tevékenységek számára biztosít alapanyagot.
Az előbbiekből is kitűnik, hogy az évente megtermelt és képződött biomassza – mely
jelentős mennyiségű és gyakorlatilag kifogyhatatlan – sokféle hasznosítási lehetősége
behatárolja energiaforrásként történő felhasználását.
A mezőgazdálkodás fontos jellemzője, hogy – a kertészeti termelés néhány speciális
esetétől eltekintve – szorosan és elválaszthatatlanul kötődik a termőföldhöz, valamint –
elsősorban a növénytermesztés – jellegénél fogva jelentős mértékben ki van téve az
éghajlati és időjárási viszonyoknak. A biomassza-potenciál (elsősorban a primer
biomassza, a fitomassza produkció) szempontjából tehát kulcsfontosságú tényezőt
jelentenek a talaj és éghajlati adottságok.

2.1.1. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TERMÉSZETI-FÖLDRAJZI
ADOTTSÁGAINAK ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A TALAJ ÉS ÉGHAJLATI JELLEMZŐKRE

Hódmezővásárhelyi kistérség Csongrád megye Tiszántúli részén a Körösök és a Maros
folyó által lehatárolt, Körös-Maros közi síkság területén helyezkedik el. A kistérség két
kistájat, a Dél-Tisza völgyét (Mindszent) és a Csongrádi-síkot érint. A Dél-Tisza völgye
ártéri szintű síkság, melynek tengerszint feletti magassága 77 és 91 m közötti. A
felszínen többnyire öntésiszap van, amely lefelé réti agyagba, agyagos iszapba, majd
egyre durvuló folyóvízi üledékbe megy át, kiegészülve a Mindszent térségében található
parti dűnék homokanyagával. A hosszan elnyúló folyóvölgyi kistájban a legnagyobb
területi részaránnyal réti öntés és réti talajok alakultak ki. A Csongrádi-sík
(Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas) tengerszint feletti magassága 80 és 101 m
közötti. A kistáj földtani adottságára jellemzően az agyagos, iszapos felszín-közeli
üledékeket keletről nyugatra egyre vastagodó infúziós (ártéri) lösztakaró fedi.
Az igen kiterjedt kistáj talajtakarója viszonylag változatos. A csernozjom talajtípusok a
talajtakaró összfelületének nagyobb részét teszik ki. Ezen belül a legnagyobb területre
agyagos vályog, vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, mélyben
sós réti csernozjom talajok terjednek ki. A védett ártéren a humuszos öntéstalajok, a
hullámtéri részen pedig nyers öntéstalajok a jellemzőek.
A mezőgazdasági területek jellemzésére használt aranykorona érték (28,12 AK) és a
talajértékszám (60-70%) – a különböző talajok természetes termékenységét fejezi ki a
legtermékenyebb talaj termékenységének százalékában – alapján a kistérségben
található termőföldek országos átlagot meghaladóan jó minőségűek.
Hódmezővásárhely és környékének éghajlata földrajzi fekvésének következtében
mérsékelt, kontinentális. Időnként óceáni és mediterrán hatások is érvényesülnek. A
kistérség éghajlatára jellemző a meleg, száraz, forró nyár (a júliusi középhőmérséklet
meghaladja 22°C- t), a viszonylag hosszú és meleg ősz (a napi középhőmérséklet csak
október 25-e után süllyed 10 °C alá), a mérsékelten hideg tél.
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Az évi átlagos középhőmérséklet 11,5 °C, a napfénytartam évi összege 2100-2150 óra
között változik. A terület csapadékban szegény, az évi csapadék összege átlagosan 500550 mm körül alakul. A legtöbb csapadék májusban és júniusban, a legkevesebb pedig
januárban hullik. A térségben leggyakoribb az északnyugati szél, de főként tavasszal a
délkeleti szélirány is jellemző. A kistérség biomassza-potenciáljának értékelése
szempontjából fontos klímaparaméter az ún. energetikai agrárpotenciál (1. ábra), mely
az egy hektárra eső biomassza-produkció alapján rangsorolja a különböző térségeket.
Ezen mutató alapján a Hódmezővásárhelyi kistérség a legkedvezőbb besorolású
térségben található.

Forrás: www.ktg.gau.hu, 2007
1. ábra: Magyarország energetikai agrárpotenciálja

A kistérség területének mezőgazdasági termelésre való alkalmasságát komplex módon –
domborzati és talajparamétereket, valamint klímaparamétereket figyelembe véve –
fejezi ki az ún. agráralkalmassági mutató. A mutató alapján a kistérség területének 78%a (az ábrán lilával jelölt részek) a legmagasabb minőségi kategóriába tartozik, jóval
felülmúlva ezzel a megye (50,3%) és az ország (33,45%) hasonló kategóriába tartozó
területeinek arányát (2. ábra). Mindezek alapján a Hódmezővásárhelyi kistérség kiváló
természeti-földrajzi adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági és erdészeti
tevékenységeket illetően, ami a biomassza-termelés szempontjából kimagaslóan
kedvező feltételeket jelentenek.
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Forrás: TEIR, 2007
*A piros szín a lakott területeket jelöli

2. ábra: A Hódmezővásárhelyi kistérség területének
agráralkalmassága*

2.1.2. A NÖVÉNYTERMESZTÉS FŐ- ÉS MELLÉKTERMÉKEINEK
BIOMASSZA-POTENCIÁLJA
A növénytermesztésben előállított primer biomassza köréből energetikai célra
elsősorban a nagy tömegben képződő melléktermékek vehetők számításba. A
melléktermékek mellett – figyelembe véve az élelmiszer- és takarmány-előállítás,
valamint az ipari felhasználás szükségleteit – azonban egyre fontosabb szerepet
játszanak a kifejezetten energetikai felhasználás céljára termesztett növények. A
földterület használatának módjáról ad áttekintést a művelési ág (5. táblázat).
5. táblázat: A földterület használata művelési ágak szerint a
Hódmezővásárhelyi kistérségben

Megnevezés
Szántó
Kert
Gyümölcs
Szőlő
Gyep
Mezőgazdasági
terület
Erdő
Nádas
Halastó
Termő
terület
Kivett
ÖSSZES
FÖLDTERÜLET

Mártély
Mindszent
3290,5530
3569,8492
16,9478
57,9049
4,8521
36,4598
9,5876
–
388,8240
638,0172

ha
ha
ha
ha
ha

Hódmezővásárhely
35353,2238
157,6468
244,0640
82,8717
4279,6910

ha
ha
ha
ha

40117,4973
2166,9430
91,3858
4,5716

3701,1769
42,0784
4,4721
–

4311,8187
523,9111
21,3929
119,1135

11417,4998
119,8819
19,8353
–

59547,99
2852,81
137,09
123,69

84,13
4,03
0,19
0,17

ha
ha

42380,3977
5941,3474

3747,7274
373,7163

4976,2362
962,5586

11557,2170
842,0017

62661,58
8119,62

88,53
11,47

ha

48321,7451

4121,4437

5938,7948

12399,2187

70781,20

100,00

Forrás: TEIR, 2007
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Székkutas
8939,0186
2,7996
40,3353
0,5100
2434,8363

Megoszlás az
Kistérség összes terület
összesen
%-ában
51152,64
72,27
235,30
0,33
325,71
0,46
92,97
0,13
7741,37
10,94

A táblázat adatai szerint a kistérség földterületének legnagyobb arányú használati módja
– összefüggésben a növénytermesztés kedvező agroökológiai feltételeivel – a szántó.
Mindez alapjául szolgálhat a szántóföldi növénytermesztés jelentős biomasszaprodukciójának.
A szántóföldi növénytermelés szerkezetéről ad áttekintést a vetésszerkezet. A
kistérségben kialakult vetésszerkezet legfontosabb jellemzője, hogy a szántóföldi
növénytermelésben a gabonafélék, ezen belül is a búza és a kukorica vetésterülete a
meghatározó.
A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás kistérségi adatait, valamint a 2005-ös
Csongrád megyei adatokat felhasználva a szántóföldi növénytermelés szerkezete a 6.
táblázatnak megfelelően modellezhető.
6. táblázat: A Hódmezővásárhelyi kistérség becsült vetésszerkezete
a szántóterületen

Megnevezés
Gabonafélék
Ebből: búza
kukorica
árpa
rozs, zab, triticale
Burgonya
Hüvelyesek
Ebből: borsó
Ipari növények
Ebből: cukorrépa
napraforgó
repce
Takarmánynövények
Ebből: silókukorica
lucerna
Zöldségfélék
Egyéb növények
Vetetlen terület (ugar, parlag)
Szántóterület összesen

Szántóterület
%-ában
71,0
30,0
28,0
8,0
4,0
0,1
1,0
1,0
11,0
1,0
8,0
1,5
9,5
2,5
4,0
0,4
2,0
5,0
100,0

Vetésterület
nagysága, ha
36318,37
15345,79
14322,74
4092,21
2046,11
51,15
511,53
511,53
5626,79
511,53
4092,21
767,29
4859,50
1278,82
2046,11
204,61
1023,05
2557,63
51152,64

Forrás: KSH adatok alapján saját kalkuláció

A parlagterületek jelentősnek mondható aránya sok más probléma mellett (pl.
gyomosodás, tájképrontó) a biomassza-termelés szempontjából is kedvezőtlennek
mondható, hiszen a termelőalapok kihasználatlansága csökkenti az évente előállítható
biomassza mennyiségét. A megfelelő piaci bázisra épülő energetikai célú
növénytermesztés jó lehetőséget biztosíthat a parlagon hagyott területek hasznosítására,
növelve ezáltal a biomassza produkciót.
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7. táblázat: A fontosabb szántóföldi növények termésátlaga
és összes termésmennyisége

Megnevezés
Búza
Kukorica
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Rozs
Zab
Triticale
Burgonya
Borsó
Cukorrépa
Napraforgó
Repce
Silókukorica
Lucerna
Összesen

Termésátlag, Vetésterület, Termésmennyiség,
t/ha
ha
tonna
4,0
15345,79
61383,2
5,0
14322,74
71613,7
3,5
3069,1584
10742,1
3
1023,05
3069,2
2,0
511,53
1023,1
2,5
613,83
1534,6
3,5
920,75
3222,6
18,0
51,15
920,7
2,5
511,53
1278,8
42,0
511,53
21484,1
2,0
4092,21
8184,4
1,6
767,29
1227,7
25,0
1278,82
31970,4
5,0
2046,11
10230,5
–
45065,48
227885,0

Forrás: KSH adatok alapján saját kalkuláció

A 7. táblázatban szerepeltetett növényi kultúrák a szántóterület 88%-át, illetve a
vetésterület 93%-át teszik ki. A főtermékek mellett fontos azonban figyelembe venni a
jelentős mennyiségben képződő melléktermékeket is. A legnagyobb tömegben
mellékterméket adó növények a gabonafélék (szalma, kukoricaszár és –csutka). A
melléktermékek hozamát, biomassza-potenciálját nagymértékben befolyásolja a
főtermék hozama. Mennyiségüket arányszámok segítségével a főtermék alapján
kalkulálhatjuk.
Kalászosok esetében a melléktermék, a szalma mennyisége a szem-szalma arány
alapján kalkulálható, melynek értéke 1:0,5-1. Az arányszám és a kalászosok
termésmennyisége alapján a kistérségben képződő szalma mennyisége évente mintegy
56.683 tonna, ami a főtermék 70%-a.
Kukorica esetében a képződő kukoricaszár, hasonlóan a szalmához a szem-szár arány
alapján becsülhető, melynek értéke 1:0,8. Ezt egészíti ki a csutka, mely a csöves
kukorica mennyiségének kb. 10%-a. Az előbbiek, valamint a kukorica szemtermés
mennyisége alapján megbecsülhető a kukorica-ágazatban képződő melléktermékek
mennyisége. A kalkulációk alapján a kistérségben képződő kukoricaszár tömege
mintegy 57.291 tonna, ami kiegészülve a kukoricacsutka 7.960 tonnás mennyiségével,
összesen 65.251 tonnás összmennyiséget ad, ami a főtermék több mint 90%-a.
A vetésterületének nagysága miatt szintén nagy mennyiségben képződik melléktermék a
napraforgó termesztéséhez kapcsolódóan. A 8.184 tonna napraforgómaghoz 1:2 szemszár arány alapján mintegy 16.370 tonna napraforgószár és 8.200 tonna tányér
becsülhető melléktermékként. A melléktermék mennyisége tehát kb. 200%-al
meghaladja a főtermék mennyiségét.
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Repce esetében a főterméket szintén meghaladó melléktermék mennyiséget kapunk,
hiszen a 1:2 szem-szalma arány alapján a repceszalma mennyisége mintegy 2.455
tonna.
A borsótermesztésben szintén képződik melléktermék, ami a szem-szalma arány alapján
a főtermék mennyiségével megegyező 1.280 tonna borsószalmát jelent.
Vetésterületéhez képest a magas fajlagos hozam eredményeként szintén jelentős
mennyiségű melléktermék képződik a cukorrépa-termesztés során is. A főtermék
hozamát, valamint a répa-répafej 1:0,8-1 arányát figyelembe véve 19.335 tonna leveles
répafej képződik melléktermékként, ami a főtermék kb. 90%-a.
A kistérség területének csaknem 11%-a gyepterület. A kaszálással és legeltetéssel
hasznosított gyepek biomassza-potenciálját az átlagos szénahozam (4t/ha) alapján
becsülhetjük, ami kb. 30-31 ezer tonna szénát jelent évente.
A nádas művelési ágba tartozó 137 ha terület biomassza-potenciálja átlagosan 70. 000
kévére tehető. Ehhez jön még a halastavak nádszegélyének nádhozama, ami 1000
kévére becsülhető. A két művelési ágban képződő nád mennyisége 700 tonnára tehető.
Bár a kistérségre nem jellemző a szőlő- és a gyümölcstermesztés, a biomassza-potenciál
számbavételekor mégsem tekinthetünk el vizsgálatuktól. A két művelési ág a kistérség
összes területének mindössze 0,59%-át teszi ki. A 419 ha-os területből 93 ha a szőlő és
325 ha a gyümölcs művelési ág. Az utóbbi években a gyümölcstermő területek néhány
százalékkal növekedtek (2001-ben 319 ha-on termesztettek gyümölcsöt a kistérségben),
az előbbivel ellentétes folyamatok játszódtak le a szőlő esetében, hiszen 2001-hez
képest (104 ha) mintegy 10%-al csökkent a szőlőterületek nagysága.
A szőlő termesztése során különböző időszakokban eltérő mennyiségű melléktermék
keletkezik. A tavaszi metszéskor keletkezik a szőlővenyige, melynek mennyisége 1-1,2
tonna/ha. A további tavaszi és nyári munkálatok során (kacsolás, hónaljazás, levelezés,
tetejezés, csonkázás) további 3-6 tonna/ha zöld vagy lombhulladék keletkezik. A
harmadik fázis amikor melléktermék keletkezik a szüret. A szőlő préselése során kb. 22,5 tonna/ha törköly képződik melléktermékként. Összességében 6-8 tonna/ha
melléktermék képződik a szőlőtermesztésben, ami kistérségi szinten mintegy 650 tonna.
A gyümölcsösökben évente a ritkító és újító metszések alkalmával kb. 5 tonna/ha
nyesedék keletkezik. A kistérség gyümölcsös területére számítva tehát 1.625 tonna ún.
gyümölcsnyesedék képződik melléktermékként.

2.1.3. AZ ERDÉSZETI FŐ- ÉS MELLÉKTERMÉKEK BIOMASSZA-POTENCIÁLJA
Az erdészetben megtermesztett faanyag felhasználása alapvetően kettős: ipari
felhasználás és tűzifa. Tehát a főtermék egy része energetikai hasznosításra kerül. Még
az erdészetben a főtermék mellet melléktermék is képződik, amit apadéknak (gally,
kéreg, faapríték, vágási hulladék) hívnak. Emellett a fafeldolgozás során szintén
képződik melléktermék (fűrészpor, faforgács). Az erdőkből biztonsággal, a fenntartható
erdőgazdálkodás igényeit figyelembe véve az éves átlagnövedék termelhető ki 80%
főtermék (tűzi- és ipari fa) és 20% melléktermék (apadék) képződése mellett.
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A kistérség összterületének csupán 4,03%-át borítja erdő. Ennek a nagyon alacsony
erdősültségnek az eloszlása egyenlőtlen (8. táblázat). A kistérség legnagyobb
erdőterületei (76%) Hódmezővásárhely közigazgatási területén jellemzően a Mártélyi
Tájvédelmi Körzetben találhatók.
8. táblázat: A kistérség erdőterületeinek településenkénti megoszlása

Megnevezés

Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Kistérség összesen

Erdőterület, Település/kistérség
ha
összes területe, ha

2166,9
42,1
523,9
119,9
2852,8

48321,75
4121,44
5938,79
12399,22
70781,20

Megoszlás az összes
terület
(település/kistérség)
%-ában
4,48
1,02
8,82
0,97
4,03

Forrás: TEIR, 2007

Egységes összefüggő természetes erdők csupán a Tisza árterében a holtágak
mentén, illetve a mindszenti hullámtérben találhatók. Az alacsony erdőállomány
legjelentősebb része ártéri erdő. A kistérség egyéb területein található erdők
szórványosan helyezkednek el, nem képviselve jelentős fatömeget (3. ábra).

Forrás: www.ktg.gau.hu, 2007

Forrás: TEIR, 2007

3. ábra: Magyarország és a Hódmezővásárhelyi kistérség erdőterületei
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Az ábrán is jól látható, hogy a kistérség legjelentősebb összefüggő erdőterületei a
Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, illetve a Mindszenthez tartozó tiszai hullámtérben
találhatók. Az itt lévő erdők adják a kistérség erdőterületeinek, mintegy 85%-át. Az
előbbiekből következően a kistérség erdeinek fafaj összetétele vonatkozásában
meghatározó az ártéri természetes erdők túlsúlya. A kistérség erdőterületének
megoszlását fafajcsoportok szerint a 9. táblázat foglalja össze.
9. táblázat: A kistérség erdőterületét alkotó fafajcsoportok megoszlása
Részesedés az
Megoszlás,
összes
Fafajcsoport
%
erdőterületből,
ha
19
542,0
Fűz
23
656,1
Nemes nyár
15
427,9
Hazai nyár
15
427,9
Kőris
11
313,8
Akác
12
342,3
Tölgy
5
142,6
Egyéb
100
2852,8
Összesen
Forrás: Állami Erdészeti Szolgálat, 2000 In: Hódmezővásárhelyi kistérség
Agrártruktúra és Vidékfejlesztési Programja, 2004

A táblázatban feltűntetett fafajcsoportok által alkotott ár- és hullámtéri erdők közepes,
illetve jó termőképességűek, míg a kistérség egyéb területeinek fatermése csekély vagy
elenyésző. A 4. ábra a kistérség fatermésének alakulását mutatja be az élőfakészlet
függvényében. Az adatok alapján a kistérség élőfakészlete mintegy 678.300 m3-re
tehető.

Forrás: TEIR, 2007

4. ábra: A Hódmezővásárhelyi kistérség erdőterületeinek
egy hektárra eső élőfakészlete
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A kistérség erdőterületeinek (2.852,8 ha) éves átlaghozamát 3-5m3/ha-nak véve, 0,6
kg/dm3 átlagos faanyag-sűrűséggel számolva az éves fatermés, mely energetikai
szempontból figyelembe vehető cca. 6.850 tonna. Ezen mennyiség legnagyobb része
(85%-a) az ár- és hullámtéri erdőkben képződik.

2.1.4. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS FŐ- ÉS MELLÉKTERMÉKEINEK
BIOMASSZA-POTENCIÁLJA

A mezőgazdasági tevékenység által előállított biomassza-mennyiségének jelentős részét
állítja elő az állattenyésztés. Az állattenyésztési főágazatban előállított másodlagos
biomassza magába foglalja az állatállományt, valamint a termelés során képződő fő- és
melléktermékeket. Az említett másodlagos biomasszából azonban csak a
melléktermékek (trágya) vehetők figyelembe energetikai hasznosításra.
Az állattenyésztésben képződő biomassza-produkciót alapvetően a termelőalapok, azaz
az állatállomány nagysága határozza meg. A kistérségben található állatállomány
nagysága, az AMÖ 2000 adatait (2000. március 31-ei állapot) korrigálva az országos
állományi létszám 2000-2006 közötti változásának mértékével a 10. táblázatnak
megfelelően kalkulálható. Az országos trendeket figyelembe a kistérség összes
állatállománya cca. 10%-al csökkent 2000. évi állapotokhoz képest.
10. táblázat: A Hódmezővásárhelyi kistérség
jelenlegi becsült állatállománya

Megnevezés
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Hódmezővásárhelyi
kistérség

Sertés
állatállomány, db

Szarvasmarha
állatállomány,
db

Tyúkféle
Egyéb
állatállomány,
baromfi, db
db

Juh
állatállomány,
db

Ló
állatállomány,
db

Állatállomány
összesen, db

43355
1558
6242
14939

12730
146
1555
1624

72149
4686
64704
12162

115337
16125
7197
2972

8691
1517
677
2058

584
28
101
229

252847
24061
80475
33984

66094

16055

153701

141630

12944

942

391367

Forrás: KSH adatok alapján saját kalkuláció

Az állományi adatokat felhasználva a termelési paraméterek alapján becsülhető az
évente előállított állatitermék mennyisége.
Sertéstenyésztés: az évente előállított 133-134 ezer db vágóállat mennyisége mintegy
13.342 tonna, amit kiegészít a selejtezett állatok 550 tonnányi mennyisége.
Szarvasmarhatenyésztés: évente cca, 46.500 tonna tejet állítanak elő a kistérségben,
amit kiegészít a selejtezett állatok 1.200-1.300 tonna/év, valamint a vágómarha-termelés
1.000-1.100 tonnás mennyisége.
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Baromfitenyésztés:
— Tojástermelés: az egy év alatt termelt 14 millió db tojás mennyisége a
kistérségben mintegy 795 tonna.
— Vágóbaromfi-termelés: pecsenyecsirke-termelés cca. 820 tonna + a
selejtbaromfi becsült mennyisége 20-30 tonna.
— Az egyéb baromfifajok (liba, kacsa, pulyka) termelése a kistérségben
nehezen becsülhető, kalkulációját számos tényező nehezíti. A termelés
feltételezett mennyisége lúdtenyésztésben: 1000 tonna, kacsatenyésztés: 60
tonna és pulykatenyésztés: 1800 tonna.
Juhtenyésztés: az évente előállított mintegy 10 ezer db bárány mennyisége cca. 200
tonna.
Az állattenyésztésben melléktermékként képződő szervestrágya mennyiségét az
állatlétszám és a fajlagos trágyahozam alapján becsülhetjük. A 11. táblázat a
kistérségben található állatállomány által termelt trágyamennyiséget mutatja be az egyes
ágazatoknak megfelelően.

11. táblázat. Az állatállománya által termelt éves szervestrágya-mennyiség
a Hódmezővásárhelyi kistérségben

Megnevezés
Sertés
Szarvasmarha
Tyúkféle
Liba
Kacsa
Pulyka
Juh
Ló
Összesen

Állatállomány
66094

Fajlagos
trágyahozam

Trágyatermelés,
tonna

1 t/db

66094
160546

16055

10 t/db

153701

5 t/1000 db

769

59396

11 t/1000 db

653

6906

8 t/1000 db

55

71828

10 t/1000 db

718

12944

0,6 t/db

7766

942
387866
Forrás: KSH adatok alapján saját kalkuláció

8 t/db

–

7536
244137

Az állattenyésztés különböző ágazataiban képződő szervestrágya mennyisége a táblázat
tanúsága szerint kistérségi szinten, évente mintegy 244 ezer tonna, ami 30-40 tonna/haos trágyadózissal számolva kb. 7000 ha-os terület (a kistérség összes területének 10%-a)
szervestrágyázásához elegendő.
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12. táblázat: A Hódmezővásárhelyi kistérség iomassza-potenciálja
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24570
2455
1280
19335
1625
650

Napraforgó (szár és tányér)

Repce (repceszalma)

Borsó (borsószalma)

Cukorrépa (répafej)

Gyümölcsnyesedék

Szőlő (szőlővenyige, lombhulladék, törköly)

Forrás: Saját kutatás

Mindösszesen

Teljes élőfakészlet
844274,2

406980

437294,2

65251

Kukorica (szár és csutka)

Összesen

56683

Kalászosok (szalma)

6860

Erdő (éves növedék + gyalogakác)
171849

700

Nádas, halastó (nád)

Melléktermékek

30000

Gyep (gyepszéna)

10230,5

lucerna

42200,9

Takarmánynövények
31970,4

1278,8

Hüvelyesek (borsó)

Ebből: silókukorica

22404,9

Gyökér- és gyökgumósok

71613,7

kukorica
9412,1

61383,2

Ebből: búza

152588,5

tonna

Olajnövények

Gabonafélék

Primer produkció

tej

Összesen

Melléktermék (trágya)

Juhtenyésztés (vágóbárány)

Baromfitenyésztés

vágóbaromfi

tojás

Sertéstenyésztés (vágó- és selejtezett állatok)

vágó és selejtezett állatok

Szarvasmarhatenyésztés

Állati termékek

Állatállomány összesen

Baromfiálomány

Lóállomány

Juhállomány

Sertésállomány

Szarvasmarha-állomány

Szekunder produkció

48800,0
46500,0
2300,0
13892,0
4500,0
795,0
3705,0
200,0
244137,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–

323431,0

67392,0

–

23804,0

11902,0

873,9

376,8

462,1

3767,4

6421,8

tonna

23804,0

1747,8

753,6

924,2

7534,7

12843,6

Számosállat, db

Összesen

Étkezési hulladék

Állati eredetű hulladékok

Közterületi zöldhulladék

Folyékony kommunális hulladék

Szilárd kommunális hulladék

Tercier produkció

49047,4

54,2

37000,0

1500,0

2839,0

7654,2

tonna

1.

A Hódmezővásárhelyi kistérség biomassza-potenciálja

A 12. táblázat adatai alapján a Hódmezővásárhelyi kistérség teljes biomassza-készlete
1,2 millió tonnára tehető, melyből az újra felhasználható (regenerálódó, újratermelhető),
energetikai célra ténylegesen javasolható biomassza mennyisége mintegy 800.000
tonna/év.
A természeti erőforrások kapcsán fontos szót ejteni a kistérség védett természeti
területeiről is, hiszen azok területi kiterjedésük (a kistérség területének 8,5%-a áll
területi védettség alatt) tevékenységük (természetvédelmi kezelés stb.) és sajátosságaik
(jelentős erdőterületek, kiterjedt természetvédelmi gazdálkodás, stb.) révén jelentős
hatással vannak a természeti folyamatokra és meghatározóak a biomassza-potenciál
szempontjából.
A Hódmezővásárhelyi kistérség (5. ábra) részben vagy egészben két természetvédelmi
oltalom alá tartozó területnek ad otthont. Az egyik az 1971-ben alapított Mártélyi
Tájvédelmi Körzet, mely teljes terjedelmében (2260 ha) Hódmezővásárhely
közigazgatási területéhez tartozik. A kistérségben található másik területtel védett
természeti érték a Kardoskúti Fehér-tó, mely az 1997-ben létrejött Körös-Maros
Nemzeti Park (KMNP) 8-as számú részterülete (5. ábra). A Kardoskúti Fehér-tó mint a
KMNP egyik területi egysége csak részben tartozik a Hódmezővásárhelyi kistérséghez,
kisebb részt Hódmezővásárhelyhez (863 ha), nagyobb részt Székkutashoz (2900 ha).

KMNP 8-as
részterület

Mártélyi TK

Forrás: TEIR, 2007

Forrás: TEIR, 2007

5. ábra: A Hódmezővásárhelyi kistérség és a kistérségben található
védett természeti területek

A Mártélyi TK területének 60%-a erdő, a maradék részen két holtág – Mártélyi-holtág
(41,2 ha) és a Körtvélyesi-holtág (67,3 ha) –, a Mártélyi üdülőterület, műtárgyak,
valamint szántó és gyepterületek találhatók. A Tájvédelmi Körzet egyéb vonatkozásban
már feltárt biomassza készletét a Nemzeti Park véleménye alapján, mintegy 50 ha
gyalogakác, mint energetikai célú biomassza egészíti ki, ennek mennyisége kb. 50-60
m3, 10 tonna.
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A KMNP 8-as részterületén kiterjedt természetvédelmi gazdálkodást folytatnak. A
területek jelentős része szántó, illetve gyep művelési ágba tartozik, ahol
növénytermesztési és legeltetéses állattenyésztési (szürke marha, racka és cigálya)
tevékenységeket végeznek. A kistérség nádterületeinek kb. harmada, mintegy 40 ha a
NP területén található (jelenleg szinte a teljes mennyiséget Svédországba exportálják).
A Nemzeti Park területén képződő biomassza mennyiségének számbavétele a megfelelő
részeknél – a kistérség adataival együtt – megtörtént.

2.2.

A KISTÉRSÉGBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK
BIOMASSZA-POTENCIÁLJA

2.2.1. KOMMUNÁLIS SZILÁRD HULLADÉK

A kistérségben két szolgáltató látja el a hulladékszállítási kötelező közszolgáltatást.
Hódmezővásárhelyen, Mindszenten és Mártélyon az A.S.A. Hódmezővásárhely
Köztisztasági Kft., Székkutason pedig az Orosházi Településüzemeltetési és Szolgáltató
Kft. végzi a kommunális hulladékok begyűjtését és ártalmatlanítását.
Az A.S.A. Köztiszatsági Kft. a magasházas övezetekben heti két alkalommal, a többi
övezetben heti egy alkalommal végzi a begyűjtést. A gyűjtőjáratok a kihelyezett
gyűjtőedényekben lévő kommunális hulladékon túl az edény mellé rendezett állapotban
kihelyezett zöld hulladékot (fanyesedék, fű, lomb;) is elszállítják.
Az A.S.A. Köztisztasági Kft. maroslelei úti lerakója megfelel az EU-s előírásoknak. A
hulladéklerakó telep osztrák normák alapján megépített szigetelt aljzatú,
csurgalékvízgyűjtő drénrendszerrel, és biogázkinyerő rendszerrel ellátott depóniatérből,
és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekből áll. Az A.S.A. Hódmezővásárhely
Köztisztasági Kft. alapvető hulladékhasznosítási tevékenysége a depóniagáz kinyerő –
és hasznosító rendszer üzemeltetése. 2003. novembere óta a közel 50 %-os
metántartalommal rendelkező depóniagázt a hulladéklerakó telep szociális épületeinek
fűtéséhez, melegvíz ellátásához, valamint villamos energia előállításához használják fel.
A Kft. adatszolgáltatása alapján Hódmezővásárhelyről 2006.-ban 1.2242,44 tonna,
Mindszentről 1.559,182 tonna, Mártélyról pedig 284,983 tonna szilárd kommunális
hulladék került begyűjtésre és lerakásra.
Székkutason a szolgáltató heti egy alkalommal végzi a begyűjtést, majd az összegyűjtött
szilárd kommunális hulladék az Orosházi Településüzemeltetési és Szolgáltató Kft.
telephelyén kerül deponálásra. A Kft. adatszolgáltatása alapján Székkutasról
2006.évben 355,36 tonna szilárd kommunális hulladék került begyűjtésre.
A kommunális hulladékban lévő biológiailag lebomló szerves anyag mennyiségének
meghatározása céljából elvégzett MSZ 21976 szabvány szerinti hulladékanalízis
eredményeként megállapítható, hogy a kistérségbe begyűjtött összes (14.441,965 tonna)
szilárd kommunális hulladék 53 %-a (7.654,24 tonna) biológiailag lebonthatónak
minősül, tehát biomassza-potenciálnak tekinthető (13. táblázat).
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13. táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben keletkező
szilárd kommunális hulladék biomassza-potenciálja (2006)

Települések
Hódmezővásárhely
Mindszent
Mártély
Székkutas
Összesen

Szilárd kommunális
hulladék, tonna
12.242,44
1.559,182
284,983
355,36
14.441,965

Biomassza-potenciál,
tonna
6488,5
826,36
151,04
188,34
7.654,24

Forrás: A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.; Orosházi Településüzemeltetési és Szolgáltató Kft.

2.2.2. KOMMUNÁLIS FOLYÉKONY HULLADÉK

A kistérségében jelenleg a keletkező folyékony kommunális hulladék gyűjtése két
formában történik. Ahol kiépítésre került a szennyvízcsatorna hálózat ott az
ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van a rácsatlakozásra, így a szennyvíz
túlnyomórészt gravitációs úton közvetlenül a szennyvíztisztítóba kerül. Ahol a
szennyvízcsatorna hálózat még nem épült ki, vagy az ingatlantulajdonosok nem élnek a
rácsatlakozási lehetőséggel, ott a törvényi előírásoknak megfelelően zárt
szennyvízgyűjtő aknába kerül a szennyvíz összegyűjtésre, majd vákuum rendszerű
gyűjtőtartályos gépjármű igénybevételével jut tisztítóműbe.
A kistérség települései közül először Hódmezővásárhelyen került kiépítésre csaknem
100 %-osan a szennyvízcsatorna-hálózat (2000. év). Napjainkban a városban a
rácsatlakozottsági arány meghaladja a 87%-ot, amely magasabb az EU-s átlagnál. A
szolgáltatást a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. végzi. Mindszenten és
Székkutason szintén a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. a szolgáltató,
azonban a településeken a csatornahálózat kiépítettsége még igen alacsony, a házi
szennyvízgyűjtő aknák alkalmazása van elterjedve. A térségből a csatornahálózat, vagy
a vákuum rendszerű gyűjtőjárművek révén telepre jutó szennyvíz kezelésekor keletkező
fölösiszap és uszadék rothasztásos technológiáját követően biogáz képződik, amelyet az
iszaprendszer felfűtéséhez, valamint gázmotorokban elektromos energiatermelésre
fordítanak. A szennyvíztisztító telepen 2006. évben 2.739 tonna szennyvíziszap
képződött. A hasznosítás után fennmaradó szennyvíziszapot az A.S.A Hódmezővásárely
Köztisztasági Kft. Maroslelei úti telephelyén rakják le.
Mártélyon a közelmúltban (2006. év végén) építették meg a szennyvíztisztító telepet és
a települési szennyvízcsatorna-hálózatot. Jelenleg a rendszer próbaüzem alatt áll, így a
keletkező szennyvíziszap mennyiségéről még nem rendelkeznek adatokkal, azonban a
térség biomassza-potenciáljának felmérése szempontjából becsült mennyiségével (100
tonna/év) feltétlenül számolni kell.
A kistérségben keletkező folyékony kommunális hulladék biomassza-potenciálja: 2.839
tonna/év (14. táblázat).
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14. táblázat: A Hódmezővásárhely kistérségben keletkező
folyékony kommunális hulladék biomassza-potenciálja (2006)
Település
Hódmezővásárhely
Mindszent
Székkutas
Mártély

Szolgáltató

Biomassza-potenciál, tonna

Zsigmondy Béla
Víziközműveket Üzemeltető Zrt.

2.739

Önkormányzat
Összesen

100
2.839

Forrás: Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt.

2.2.3. KÖZTERÜLETEKEN KÉPZŐDÖTT ZÖLDHULLADÉK
A kistérség háztartásaiban keletkező zöldhulladék a szilárd kommunális hulladékkal
együtt kerül begyűjtésre, elszállításra és hasznosításra, így ezek biomassza-potenciálját
a szilárd kommunális hulladékokról szóló fejezet már tartalmazza. Ebből adódóan csak
a közterületeken képződött zöldhulladékok potenciálját szüksége felmérni. A kistérség
településeinek közterületein, túlnyomórészt parkfenntartásból eredő zöldhulladék (fű ill.
fanyesedék, lomb) összegyűjtése és megfelelő elhelyezése önkormányzati feladat.
Mivel a kistérségben jelenleg nem üzemel komposztáló telep, így a képződő
zöldhulladékok a hulladéklerakókra kerülnek. Hódmezővásárhely 2006. évben 1013
tonna zöldhulladékot szállított be az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
maroslelei úti telephelyére, amely adatból kiindulva a kistérség közterületein keletkező
összes zöldhulladék mennyisége kb. 1500 tonnára tehető.

2.2.4. ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK
A kistérségben és a régióban keletkező állati eredetű hulladékok (elhullott állatok,
élelmiszeripari melléktermékek, feldolgozóipari melléktermékek) a hódmezővásárhelyi
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kutasi úti telepére kerülnek, ahol az ártalmatlanítást
követően, a hulladékok tulajdonságaitól függően, azokból húsliszt, fehérjeliszt,
takarmányzsír, biogáz alapanyag, komposzt képződik. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
évente kb. 12.000 tonna biogázalapanyagot és kb. 25.000 tonna komposztot termel,
amely biomassza-potenciálok további hasznosítása jelenleg nem megoldott (15.
táblázat).
15. táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben keletkező
állati hulladék biomassza-potenciálja (2006)
Szolgáltató

Termék

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
Összesen

Biogáz alapanyag
Komposzt

Forrás: ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
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Biomassza-potenciál,
tonna
12.000
25.000
37.000

2.2.5. ÉTKEZÉSI HULLADÉK

A kistérség háztartásaiban keletkező étkezési hulladékok a gyűjtés során többnyire a
szilárd kommunális hulladékok közé kerülnek, így az ebben rejlő biomassza-potenciált
a szilárd kommunális hulladék biomassza-potenciáljában már szerepeltettük. Az
étkezési hulladék biomassza-potenciáljának felmérésénél így a közétkeztetés során
keletkező étkezési hulladékok mennyiségét vettük figyelembe.
A kistérségben működő, közétkeztetésben jelentős szerepet betöltő vállalkozások közül
a Hód-Menza Kht-t, a Jóétvágyat Kft-t és Bónus István egyéni vállalkozó által termelt
étkezési hulladékok kerültek felmérésre.
A Hód-Menza Kht. nyolc egységet üzemeltet, naponta kb. 7200 adag ételt készítenek el.
A tanítási szünetek (4 hónap/év) kivételével szinte minden hétköznap szolgáltatnak
közétkeztetést. A felmérések alapján évente összesen kb. 40 tonna étkezési hulladék
keletkezik, aminek megfelelő elhelyezése az egységek feladata. Jelenleg az
ártalmatlanítás nem szervezett, nem nyomonkövethető.
A Jóétvágyat Kft. naponta kb. 2000 adag ételt készít, amelyből éves szinten kb. 11
tonna étkezési hulladék keletkezik. Az étkezési hulladék elszállítása és ártalmatlanítása
érdekében szerződéses jogviszonyban állnak az ATEV Fehérjefeldogozó Zrt-vel.
Bónus István egyéni vállalkozó által üzemeltetett vendéglátói egységek (Fekete Sas
Étterem, Bagolyvár Étterem, Bandula Étterem) naponta kb. 500-600 adag ételt
készítenek el, amelyből éves szinten kb. 3 tonna étkezési hulladék keletkezik. Az
ártalmatlanítás nem szervezett, nem nyomonkövethető.
A kistérségben keletkező étkezési hulladék biomassza-potenciálja: 54,16 tonna/év (16.
táblázat).

16. táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben keletkező
étkezési hulladék biomassza-potenciálja (2006)
Vendéglátó egység megnevezése
Hód-Menza Kht.
Jóétvágyat Kft.
Bónus István vendéglátó egységei
Összesen

Biomassza-potenciál, tonna
40
11
3,16
54,16

Forrás: Hód-Menza Kht., Jóétvágyat Kft., Bónus István egyéni vállalkozó
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3. A BIOMASSZA FŐBB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

Az élővilág számára a fotoszintetizáló szervezetek teszik hozzáférhetővé a napfény
energiáját. A növények, algák által megkötött fényenergia szerves vegyületekkel,
kémiailag kötött formában kerül be a táplálékláncba. A többi élő szervezet ezekből a
nagy energiatartalmú vegyületekből nyeri testanyagait és az életműködéshez szükséges
energiát.
A biomassza a képződés szerint három csoportra bontható (Láng, 1985; Bai, 2002):
»» primer produkció: a növények által előállított biomassza;
»» szekunder produkció: az állattenyésztésben képződő fő- és melléktermékek;
»» tercier produkció: a feldolgozóiparból és a kommunális szférából származó
szerves anyag.
A biomassza, mint a környezet eleme a tájgazdálkodás, a vidék- és területfejlesztés, a
természet- és környezetvédelem révén nyer sokirányú hasznosítást, napjainkban pedig
egyre inkább előtérbe kerül a biomassza energetikai felhasználása. A nyersanyagként
számbavehető biomassza alapvetően öt gazdasági területről (növénytermesztés,
állattenyésztés, élelmiszeripar, erdőgazdaság, kommunális szféra) származik (Bai,
2002).
Az élelmiszergazdaságnak (növénytermesztés, állattenyésztés és élelmiszeripar)
világszinten egyre növekvő számú népesség eltartását kell lehetővé tennie, változatlan
termőterület mellett. A termelőknek a természeti és a közgazdasági tényezők
bizonytalanságaival kell szembenézniük. (Bai, 2002).
Mezőgazdasági termelés az állattenyésztés és a növénytermesztés főtermékei
(takarmánynövények) mellett az élelmiszergazdaság melléktermékeiből is sokat használ
fel. A talajerő-gazdálkodásnál az ember által fel nem használt biomasszát használjuk,
ami közelítőleg 50%.
3.1. IPARI HASZNOSÍTÁS
A szántóföldi növények nem élelmezési célú felhasználása a fejlett országok, illetve az
EU élelmiszerfeleslegeinek növekedésével mindinkább előtérbe kerül. A biopolimerek,
illetve olajok és egyéb anyagok nagy mennyiségű, újratermelődő és biológiailag
lebomló anyagok forrását képezik, hasznosításukra számos új eljárás létezik (Bai,
2002). Magyarországon a kedvező agroökológiai adottságok nagy tömegű biomassza
termelését teszik lehetővé. Az alternatív földhasználatot segíti, hogy az Európai Unió az
élelmiszertermelést szolgáló mezőgazdasági területek csökkentésére törekszik,
támogatva a más irányú földhasznosítást. A hazánk teljes biomassza készlete 350-360
millió tonna, ebből 105-110 millió tonna évente regenerálódik és újra felhasználható. Ez
mintegy 1185 PJ energiának felel meg, ami több, mint az ország energiafelhasználása
(1040 PJ/év), A növényekben tárolt szén kb. 30,4 millió t, ami meghaladja a hazai
szénbányák termelésének négyszeresét Ennek a biomassza mennyiségnek az
előállításához közvetlenül mintegy 14,8 PJ energiahordozó szükséges, így átlagosan
nyolcszoros energiahatékonyság és országosan 1154 PJ, hektáronként 141 GJ
energiatöbblet érhető el.
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Az egyéb ráfordítás, a beruházás és az emberi munka energiatartalmát is figyelembe
véve összességében 4-5-szörös az energiahatékonyság.
Hazánkban a megtermelt biomassza nagy része mégis kárba vész. Ennek főként az
intenzív technológiák, a tőkehiány és az energetikai eljárások ismeretének hiánya az
oka. Nem csak a potenciális, hanem az energetikai célra ténylegesen javasolható
biomassza mennyisége is nagy:
⇒ Növénytermesztés: 7-8 millió t melléktermék, 0,5-1millió főtermék (repce,
kukorica);
⇒ Állattenyésztés: 7-8 millió t melléktermék (almos- és hígtrágya);
⇒ Élelmiszeripar: 150-200 ezer t melléktermék (napraforgóhéj, kukorica)
⇒ Erdőgazdaság: 3-4 millió t faanyag (tűzifa, energiaerdő);
⇒ Települési hulladék: 20-25 millió t.
Ebből szinte csak tűzifát hasznosítjuk, ami a hazai energiafelhasználás 2,8%-a.

Forrás: (Tar-Marosvölgyi 2003)

6. ábra: A főbb melléktermékek és hulladékok
energiatartalma (PJ)

7. ábra: Az energetikai célra
használható melléktermék
eloszlása biomassza féleségenként
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17.táblázat: A reálisan hasznosítható biomassza mennyisége

Forrás: Fenyvesi-Pecznik szerint (2004)

3.2. A BIOMASSZA ENERGETIKAI FELHASZNÁLÁSA
A biomasszából előállított energiahordózok illetve azok felhasználási területei szerint a
biomassza energetikai felhasználása három nagy területre bontható:
—
—
—

szilárd biomassza közvetlen hőhasznosítása,
folyékony energiahordozók előállítása és
gáz (biogáz) termelése.

3.2.1. A HŐHASZNOSÍTÁSRA FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK
A legelőnyösebb a helyben fellelhető melléktermékek energetikai hasznosítása, de sok
esetben az energianövények felhasználása is kedvező eredménnyel járhat. Közvetlen hő
hasznosítás nem más mint a száraz növényi részek elégetése. Alapanyaga fás és
lágyszárú növények felhasználás vagy darabolva aprítva tömörítvények (bála,
biobrikett, pellet) formájában történik.
Melléktermékek:
Az erdei, fás biomassza (dendromassza) melléktermékei az erdészetből (primer
biomassza):
1.
2.
3.

az ipari választékok kitermelése közben keletkező melléktermék, a tűzifa;
a fakitermelési hulladék (kéreg, darabos hulladék, gallyanyag)
az állománynevelési melléktermék, kisméretű fa, gallyfa.

A faipari feldolgozás melléktermékei (tercier biomassza): a fűrészpor és a finomforgács.
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A mezőgazdaság primer (növénytermesztési) biomassza-hulladékai:
A gyümölcs- és szőlőtermesztés, valamint a zöldfelület-fenntartás fás hulladékai:
nyesedék, venyige, hasábfa, illetve aprítékuk. A szántóföldi lágyszárúak
melléktermékei: szálas anyag (szár, szalma), vagy kis részecskeméretű melléktermék
(maghéj, dara stb.).
Energianövények
Az energianövény a mező- vagy erdőgazdálkodásból származó olyan biomassza, melyet
energiatermelés céljára termesztenek. A gyakorlat szempontjából fontos, hogy többféle
(intenzív és extenzív) termesztési technológia is megvalósulhasson, minél többfajta
termőhelyen; valamint az, hogy feldolgozásukban egy-egy már jól kialakult
nemzetgazdasági ágazat technológiái és műszaki megoldásai legyenek hasznosíthatók.
A lágyszárúak jellemzője a hektáronkénti igen nagy növény-, azaz hajtásszám, a
viszonylag kis növénymagasság, az évenként legalább egyszeri betakarítás. Előnyük a
mezőgazdálkodásban kialakult termesztési és műszaki technológiák alkalmazhatósága,
hátrányuk, hogy a betakarítás időpontja nem halasztható.
A fás energetikai ültetvények a szántóföldi gazdálkodás terepviszonyai mellett, jó
termőképességű területeken létesülnek, ahol a mezőgazdasági (szántóföldi) művelés
vagy a termék iránti kereslet hiánya (túltermelés), vagy a nem kielégítő termésbiztonság
(időszakonkénti bel- vagy árvízkárok) miatt szünetel, viszont a dendromassza-termelés
gazdaságosan folytatható.

3.2.2. A BIOMASSZA EREDETŰ HAJTÓANYAG ELŐÁLLÍTÁS
Növényi alkoholok és olajok felhasználása
A növényi alkoholok és olajok felhasználása hajtóanyagként egyre jobban tért
hódítanak maguknak. Elterjedésükben környezetvédelmi, energiatakarékossági,
élelmiszer-túltermelést mérséklő indokok és a vidéki kistérségek fejlesztése játszik
szerepet. A távolabbi jövőben gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiakészletek
elapadásával fontos tényezővé vált az energetikai hatékonyság Gazdaságilag és
energetikailag általában a hőenergetikai célú hasznosítás tűnik a legkedvezőbbnek, a
makrogazdasági szempontok figyelembe vétele regionális, illetve országos szinten
kívánatossá teheti a biohajtóanyagok előállítását és felhasználását is (18., 19. táblázat).
Bioetanol előállítás és felhasználás
Tényleges potenciál, mely a várható mezőgazdasági termékfeleslegek (kalászos,
kukorica, burgonya) feldolgozásával számol. A növények termesztéséhez adott mind a
szükséges géppark és szaktudás, felhasználásukkal kiválthatók az értékesítésükkel
kapcsolatos és raktározási költségek, ezek elmaradó jövedelme, valamint állami
támogatás-igénye, egyben a biztonságos felhasználáson túlmenően növelik a termelők
árbevételét.
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Technikai potenciál, mely az előzőn kívül a cukorcirkot és a csicsókát is számításba
veszi. Bár ezek feldolgozási technológiája kialakult, hazánkban a termesztési
tapasztalatok hiánya jelenthet elsősorban akadályt. Hátrányként jelentkezik az is, hogy
piacképes áru előállítására hasznosítható területet igényel, előnye azonban – a magas
termésátlagoknak, szénhidrát-tartalomnak és extenzív technológiának köszönhetően - a
várhatóan olcsóbb etanol-előállítás.
Elméleti potenciál: a technikai potenciálon kívül számolhatunk az ugarterületek és a
cellulóztartalmú melléktermékek alkohollá alakításával. Az első esetben az energetikai
alternatívát versenyeztetni kell a gyepesítéssel, erdősítéssel és a tényleges ugaroltatással
is. A cellulózalapú bioetanol hosszabb távon valószínűleg előtérbe kerül a növekvő
népesség élelmiszerellátása miatt, a hazai rövidtávú előállítást azonban a rosszabb
alkohol-kihozatal és a magasabb költségek problematikussá teszik.
A melléktermékek hasznosítása az alternatív költségek és a tőkehiány miatt
problematikus. A növénytermesztési melléktermékek betakarítása sokszor speciális
gépet igényel, ráadásul csúcsmunkákat növeli, amikor egy gazdaságban a főtermék
betakarítása is sokszor késedelmet szenved.
18. táblázat: Ipari célú gabonatermelés és felhasználás
Magyarországon

Bio-motor
Humán és
Előállítható
Várható hajtóanyag
takarmány
bio-motor
Terméscélú
Export
ipari
Gabona- Termőterület
célú
hajtóanyag
mennyiség
felhasználás (E t) felhasználás felhasználás
féleség
(Eha)
(E t)
(E t)
(E t)
(E t)
(E t)

A. Átlagos termelési mutatók figyelembevételével
1.Búza

1.150

4.700

2.500

1.500

2.Kukorica

1.200

7.200

4.000

700

600

215

1.500 1.700 (1)

1.200

420

1.500
1.800

1.200
1.500

420
690

1.800
2.000

640
690

B. A termőterület ipari célú növelésével
1.Búza
2.Kukorica

1.360
1.300

5.400
7.800

2.500
4.000

1.400
2.000

C. A termőterület és a hozamok egyidejű növelésével
1.Búza
2.Kukorica

1.300
1.300

6.000
8.500

2.500
4.000

1.500
2.000

2.000
2.500

(1) Jelenlegi ipari feldolgozás 480 Et

Biodízel előállítás és felhasználás
A biodízel előállítását indokolttá teheti az, hogy a mezőgazdaság hazai
energiafelhasználásából a gázolaj fűtőérték alapján mintegy 45-50 %-ot, költsége
alapján azonban már 65-70 %-ot tesz ki. A biodízel tehát egy nagy mennyiségben
használt és drága energiahordozó helyettesítésére alkalmas (Bai et al, 2002). A
lakossági felhasználáson belül kisebb az üzemanyagok jelentősége, itt elsősorban az
autóbusz-közlekedésben lehetne keresni az előrelépést.
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Miután a biodízel és a bioetanol más-más hajtóanyag helyettesítésére alkalmas, elvileg
mindkét bio-hajtóanyag létjogosultsága vitathatatlan. Mindkét hajtóanyag
felhasználójaként jelentkezhet a lakosság, ám a biodízel jelentőségét az adhatja –
szemben a bioetanollal – hogy a közúti tömegközlekedésben, természetvédelmi
területeken, hajózásban, vagyis ahol fokozott jelentőséggel bírhat egy környezetbarát
hajtóanyag, ott túlnyomórészt gázolajat használnak fel.
A bio üzemanyagok növekvő felhasználásának indokai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Növekvő motorizáció – nő a motorhajtóanyagok iránti igény
A fosszilis eredetű alapanyag készletek behatároltak
A fosszilis alapanyag készletek zöme politikailag instabil régiókban található
Csökkenteni kell az importfüggőséget – diverzifikálni a motorhajtóanyag
forrásokat
Mérsékelni kell a CO2 kibocsájtást és az üvegházhatás következményeit
Fenntarthatóvá tehető a mezőgazdasági termelés, kiiktathatók a szubvenciók
Egyre korszerűbb és gazdaságosabb technológiák állnak rendelkezésre a biomotorhajtóanyagok előállítására
Egyre többféle szerves biomassza vonható be motorhajtóanyagok előállításába
(első- és második generációs bio-motorhajtóanyagok)

19. táblázat: Ipari célú olajos mag termelés és felhasználás Magyarországon

Lehetséges Biomotor Előállítható
TermésTermőterület
Export
ipari
hajtóanyag biomotor
Olajosnövény
mennyiség
(E ha)
(E t) felhasználás
célú
hajtóanyag
(E t)
(E t)
felhasználás
(E t)
Átlagos termelési mutatók figyelembevételével
1. Napraforgó
450
950
300
650
50
17
2. Repce
110
220
220
220
75
A termőterület ipari célú növelésével
1. Napraforgó
550
1.150
400
750
100
34
2. Repce
220
440
440
440
150
A termőterület és a hozamok egyidejű növelésével
1. Napraforgó
550
1.250
400
850
200
65
2. Repce
220
460
460
460
160

A bio üzemanyagok felhasználás növekedésének hatása a mezőgazdasági
termelésre:
a)
b)
c)
d)
e)

Növekvő kereslet az alapanyagok iránt
Emelkedő árak, javuló jövedelemtermelő képesség
Fenntartható (növekvő) termelés
Egyensúlyba kerül a termelés és a felhasználás
A mezőgazdaság mint főágazat gazdasági súlya, szerepe felértékelődik
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20. táblázat: A tüzelőanyagok összetétele és fűtőértéke

A tüzelőanyagok összetétele és fűtőértéke

RME

H.olaj +KTO

Napraf+KTO

Repce+KTO

H.olaj

Napraforgó

Repce

KTO

Összetevő

%
85,91
77 74,83 73,9 81,46 80,37 79,91 75,1
C
%
11,87 11,51 10,89 10,4 11,69 11,38 11,14 11,62
H
%
0,31 0,12 0,15
0,2 0,22 0,23 0,257 0,119
S
%
0,21 8,32 11,63 11,1 4,27 5,92 5,656 10,99
O
%
0,19 0,85
0,7
1,1 0,52 0,45 0,647 0,07
N
%
0,7
1
1
0,9 0,85 0,85
0,8
1
H2O
0,8
1,2
0,8
2,4
1
0,8
1,6
1,1
Hamu %
FűtőértkJ/kg 39750 37122 37548 37658 38436 38649 38704 37671

3.3. MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉKEK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA
Szalma
Legnagyobb tömegű tüzelőanyag lehetőség (búza, rozs, árpa, zab, triticálé, repce).
Tüzelésre az állattartási, ipari, talajerő pótlási célokon túl maradó mennyisége
használható, mely a megtermelt mennyiségnek kb. 50%-a. A szalma égési tulajdonságai
jók, betakarításkor a nedvességtartalma alacsony (10-20%) (21. táblázat) . A
betakarítható hozam a fajtától és időjárástól függően: 1,5-3,0 t/ha/év. (Búza, őszi árpa
2,0 t/ha/év, rozs 3 t/ha/év, tavaszi árpa, zab 1,5 t/ha/év).
21. táblázat: Az energetikai célra hasznosítható biomassza
energetikai jellemzői
Melléktermék

Szalma Kukorica Kukorica Napraforgó Nyesedék
Fa
bála
csutka
szár
szár
venyige hulladék

Nedvesség
tartalom
betakarításkor %

10-20

40-65

30-40

30-35

30-35

20-45

Nedvességtartalom
tárolás után %

13-15

22-43

12-20

18-25

15-20

15-25

Fűtőérték MJ/kg
(18% nedvességt.)

13.5

13.0

13.5

11.5

14.8

15.0
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Felhasználási forma: bálázva, közvetlen tüzeléssel, bontott és aprított formában való
tüzelés vagy tömörítvény (brikett, pellet) formájában értékesítve, vegyes tüzelésű
kazánban elégetve.
Előnyei: minden évben adott, a betakarítási technológia kidolgozott a gyakorlatban
alkalmazott gépekkel, kis-, vagy nagyméretű bálákban szállítható, tárolható, megfelelő
tárolással egyszerűen biztosítható a bálák 12-20%-os nedvességtartalma, energetikai
felhasználása foglalkoztatási lehetőséget kínál.
Hátrányai: elégetése a hagyományos magyar nagy tüzelőberendezésben jelenleg nem
lehetséges, brikett vagy pellet formájában kis tüzelőberendezésekben alkalmas, azonban
költséges, bálatüzelés speciális berendezést igényel
A szalma, mint mezőgazdasági melléktermék energetikai hasznosítása
Ezeknél a tüzelőberendezéseknél, a tűzterében a mezőgazdasági melléktermékek a
betakarítás utáni állapotban (bálázott, szálas, vagy szecskázott formában) égethetők el a
22. táblázatban található paraméterek mellett. A tüzelőberendezések kiszolgálása
közvetlenül a tárlóhelyről történhet. A legtöbbször ilyen esetekben is a tüzelőberendezés
közvetlen közelében, a naponta eltüzelendő mennyiség tárolására alkalmas előtárolót
létesítenek.

22.táblázat: Gabonaszalma energetikai paraméterei

Tüzelőanyag

Nedvességtart. Fűtőérték Fűtőérték Fűtőérték Sűrűség
[%]
[GJ / t]
[kWh /
[kCal / [ kg / m³]
kg]
kg]

Gabona szalma

15

15,0

4,17

3.586

200-230

Repce szalma

15

15,0

4,17

3.586

100-130

Gabona

15

15,0

4,17

3.586

670-750

Repce

9

24,6

6,83

5.874

700

A tüzelőberendezések kiszolgálásához felhasználhatók a bálabontó gépek, amelyek a
kötöző anyaguktól megszabadított különböző alakú és méretű kis- és nagybálákat
feldarabolva, szálas formában, szabályozható mennyiségben a tüzelőberendezés
behordó szerkezetére adagolják. (8. ábra)
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Forrás: www.passat.dk

1 csigás adagoló, 2 cellás adagoló, 3 tűztér tisztító mechanizmusa,
4 adagoló szerkezet, 5. tűzoltó szerkezet 6. visszaégés érzékelő,
7. befúvó ventilátor, 8. víztér
8. ábra: Passat kazán és kiegészítő berendezései

Az adagolás sebessége a kívánt hőenergia előállításának megfelelő értékű, amit egy
számítógépes rendszer felügyel és irányít a vizsgált és mért paraméterek alapján, a
keletkezett hőenergiát az üzemcsarnok téli fűtésére és terményszárításra használják. A
terményszárító padozatos rendszerű, a szárító közeg nem közvetlenül füstgázzal hanem
közvetett úton hőcserélőn keresztül szárít.

Forrás: www.passat.dk

7. befúvó ventilátor, 8.víztér, 9.salak kihordó csiga, 10. salaktároló,
11. lambda szonda, 12. füstgáz elszívó ventilátor, 13.füstgázcső, 14. kémény
9. ábra: Passat kazán és kiegészítő berendezései

A kazán samott bélésű tűztérrel és csöves a hőcserélővel épített melegvíz ellátó
berendezés. Itt történik a tüzelőanyag elégetése 1000-1100 oC –on. A kazán
teljesítménye 500kW. (9. ábra) A kazán nemcsak szalma aprítékkal üzemel, hanem
egyéb nagyobb méretű tüzelőanyagokkal is. Ez a rendszer szállítja be a szalma aprítékot
a kazán tűzterébe, majd termosztát által szabályozva elégeti, gondoskodik a hamu
kihordásról, a pernyeleválasztó ciklon segítségével tisztított, és környezetkímélő
füstgázt bocsát ki.
A kazán által megtermelt hő program szerinti felhasználásának szabályzása ill. a kilépő
víz hőmérsékletet beállító szabályozó körök összhangjának biztosítása számítógéppel
történik. (10. ábra)
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1. ürítő szelep, 2. biztonsági szelep, 3. záró szelep, 4. nyitott tágulási tartály, 5. szellőzőcső, 6.
hőfokszabályzó szelep, 7. feltöltés, leeresztés, 8. légüst, 9. keringető szivattyú, 10. üzemi hőfokszabályzó,
11. biztonsági hőfokszabályzó, 12. nyomásmérő, 13. hálózati vízszelep, 15. megkerülő ág

10. ábra: A kazán hőszabályozása
A vezérlő feladata, hogy folyamatosan futassa a szervező, adagoló, tüzelésvezérlő,
retesz, és alarm/riasztó/ programokat. A kazán működését tekintve folyamatos, mivel
csak annyi hőenergiát táplál az általa fűtött rendszernek / technológiának / amennyi
annak a hőigény szükséglete.
Kukoricacsutka, kukorica
A csöves kukorica mennyiségének mintegy 10%-a száraz csutka. A hő termelésre
használható kukoricacsutka mennyiségét a vetőmagüzemekben keletkezett csutka
mennyisége határozza meg alapvetően, melyek elégetésével a technológiai szárítások
hőigény fedezésre olaj-, vagy gáztüzelés, helyettesítésére használnak fel.
Kukoricacsutka, kukoricaszár a legnagyobb mennyiségben keletkező melléktermék.
Hőenergia nyerés céljaira az új technológiákat is figyelembe véve igen jelentős
mennyiségű kukoricaszár áll rendelkezésünkre. A tüzelésre való hasznosítást azonban a
kukoricaszár magas, 40-65%-os nedvességtartalma nagyon megnehezíti. A
nedvességtartalom nagysága nagyban függ a betakarítás időpontjától és a
betakarításkori időjárástól. Sajnos ez ideig még nem sikerült olyan technológiát találni,
amellyel a kukoricaszár nedvességtartalmát nagyobb ráfordítások nélkül, természetes
úton, 15- 20%-ra lehetne csökkenteni.
Jelenleg a kukoricaszár-hasznosítás legelterjedtebb módja a beszántás (a vetésterület kb.
93-94%-án ezt a módszert alkalmazzák) vagy állati takarmányként hasznosul.
Energetikai potenciálja kihasználható, az alapanyag előkészítése után tüzeléses és
elgázosításos technológiával.
Napraforgószár illetve tányér
Jelentős mennyiséget képvisel a mezőgazdasági melléktermékek között. Jelenleg a
teljes szármennyiséget összezúzzák és beszántják, holott a napraforgószár a betakarítás
után aránylag alacsony nedvességtartalmú. Betakarítása még nem teljesen megoldott, a
jelenlegi módszerekkel a szárnak és a tányérnak kb. 50%-a lenne visszanyerhető és ez
jelentős hőenergia forrást képviselne.
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4. MEZŐGAZDASÁGI BIOMASSZA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉGBEN.
Hódmezővásárhely kistérségben található mezőgazdasági biomassza energetikai
hasznosítása a fontosabb szántóföldi termésmennyiségből, ugyanezen termékek
melléktermék mennyiségéből, és az erdészeti fő és melléktermékekből, szőlő és
gyümölcs nyesedékek, nád és gyepterületek tájvédelmi körzetek termékeinek
energetikai hasznosítását foglalja magában.
4.1. A KISTÉRSÉG FONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI TERMÉSMENNYISÉGÉBŐL
ELŐÁLLÍTHATÓ ENERGIA

A kistérség fontosabb szántóföldi növények termésmennyiségéből előállítható energia
(23. táblázat) gabonafélék tekintetében bioetanol előállítás formájában történhet
gazdaságos módon. Olajos növények tekintetében az biodízel előállítása merülhet fel. A
silókukorica, lucerna energetikai hasznosítása biogáz előállítással történhet
23. táblázat: A kistérség fontosabb szántóföldi növények termésmennyiségéből
előállítható energia

Búza
Kukorica
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Rozs
Zab
Triticale
Gabonaszalma
Kukorica-szár+csutka

61 383,2
71 613,7
10 742,1
3 069,2
1 023,1
1 534,6
3 222,6
56 683,0
65 251,0

Előállítható
bioetanol
(1000 liter)
biodízel*(t),
biogáz**
(1000 m3)
12 276,6
26 855,1
3 222,8
920,8
306,9
460,4
966,8
5 232,2
4 893,8

Burgonya
Borsó
Cukorrépa
Napraforgó
Repce
Silókukorica
Lucerna
Ugarterületen kukorica

920,7
1 278,8
21 484,1
8 184,0
1 227,7
31 970,4
10 230,5
12 785,1

92,1
2 040,0
4 910,4*
496,1*
6 659,4**
1 278,8**
4 794,4

48 348,0
116 376,5
18 058,1
139 847,4
26 854,8
113 627,3

204 560,0
-

153 342,0
-

3634205,4
5405113,8

Megnevezés

Ugarterületen c.cirok
Összesen:

Termésmennyiség
(tonna),
(főtermék)
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Összenergia(GJ)
Fűtőérték: 26,9 GJ/t, 36,4
GJ/t*, 21 MJ/m3**
290 611,7
635 713,9
76 380,4
21 823,0
7 273,5
10 911,5
22 913,2
124 003,1
115 983,1
2 182,8

4.2. ERDÉSZETI FŐ- ÉS MELLÉKTERMÉKEK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA

A fa és fahulladékok környezetbarát égetésének alapkövetelményei a fa
égetésének meglehetősen összetett folyamatából következnek az iparban használatos
égető berendezések környezetbarát üzemeltetésének az alábbi alapkövetelményeket kell
kielégítenie:
a)
b)
c)
d)

az égésgázok lehető legtökéletesebb kiégetése,
többfokozatú égéslevegő-bevezetés,
az égetési folyamat irányítása,
hatásos füstgázpor-leválasztás.

Az égésgázok lehető legtökéletesebb kiégetésének célja a termikus hatásfok
növelése mellett, hogy csökkentse a szén-monoxid (CO), valamint az elégetlen szerves
szénhidrogének (CxHy) összes szerves szénben (TOC) meghatározott mennyiségének a
kibocsátását. Ezek az anyagok a faégetés folyamatában a termikus bomlás, ill. égés
közben lezajló kémiai reakciók köztes termékei, és a tökéletlen kiégetés miatt
kerülhetnek a levegőbe. Egytől egyig olyan légszennyező anyagok, melyek a
környezetre és az egészségre káros hatással vannak, ezért a vonatkozó jogszabályok
szigorú kibocsátási határértékeket írnak elő.
Az energetikai szempontból figyelembe vehető 6850 tonna erdészeti fő és
melléktermékek, szőlő gyümölcsfa nyesedékek 2275 tonna potenciális hőenergia
tartalma 160390 GJ. (24. táblázat)
24. táblázat: Erdészeti fő és melléktermékek, szőlő, gyümölcs nyesedékek
energetikai hasznosítása
Megnevezés
Erdészeti fő és
melléktermékek
Szőlő
/nyesedék+venyige/
Gyümölcsös
/nyesedék+venyige/
Összesen
*Nedvességtartalma: 26-36%,

Termésmennyiség Fűtőérték
(t)
(GJ/t)
6.850

18.5

Potenciális
hőenergia
GJ
126.720

650

14.8

9.620

1625

14.8

24.050

–

160.390

4.3. NÁD ÉS GYEPTERÜLETEK, TÁJVÉDELMI KÖRZETEK TERMELÉSE
Hódmezővásárhely kistérségben keletkező nádhozam energetikai célú felhasználása
közvetlen égetéssel, a gyepek szénatermelése biogáz előállítás alapanyagaként
hasznosulhat, összesen 312770 GJ mennyiségben. (25. táblázat)
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25. táblázat: Nád és gyepterületek, tájvédelmi körzetek termékeinek
energetikai hasznosítása

Megnevezés
Gyepek szénatermelése
Nádhozam
A tájvédelmi körzet
gyalogakác termelése
Összesen

4.4.

Termésmennyiség
(t)
30.000
700
10

Fűtőérték
GJ/t,

Előállítható
energia(GJ)

10
18

300.000
12.600

17

170
312.770

A KISTÉRSÉG FONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEI
MELLÉKTERMÉK MENNYISÉGÉBŐL ELŐÁLLÍTHATÓ ENERGIA

A melléktermékek hasznosítása elsősorban a közvetlen vagy brikettált, pelletált
formában történő elégetéssel valósulhat meg. (26. táblázat)

26. táblázat: Szalma, mint mezőgazdasági melléktermék
energetikai hasznosítása
Megnevezés
/szalma/
Kalászosok
Kukorica
/szár+csutka/
Napraforgó
/szár+tányér/
Repce
Borsó
Összesen

Termésmennyiség
(tonna)

Fűtőérték
(GJ/t)

56.683

13,5

Potenciális
hőenergia
GJ
765200

65.251

13,5

880800

24.570

11,5

282500

2.455
1.280
150.239

15.3
14.8
-

37500
18900
1.984.900

A melléktermékek a betakarítás és betárolás után legtöbbször még nem tüzelhetők el
közvetlenül a tüzelőberendezésekben, hanem még különböző előkészítő műveleteket
igényelnek. A tüzelőanyag nedvességtartalmának beállításához, illetve a tüzelőanyag
homogenitásának biztosításához szükség lehet az előtárolóba kerülő melléktermékek és
egyéb, főleg ipari, papíripari-, faipari stb. hulladék-anyagok összekeverésére a tüzelő
előtt. A szálas anyagot szecskázni képes aprítók kiszolgálásához felhasználhatók a
bálabontó adagoló gépek. Ezek a gépek közvetlenül az aprítóberendezésbe juttatják az
elődarabolt szalmát vagy kukoricaszárat.
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A csak előaprított anyagot fogadó tüzelőberendezések melletti szecskázók elé
bálabontó-aprító gépek állíthatók a technológiai sorba. Ezekkel a szükséges méretűre
előaprítható a kis-, vagy nagybálás tüzelőanyag. A szecskázott melléktermékeket
igénylő, aprító nélkül épült tüzelőberendezések kiszolgálására 4–5 cm méretű szecskát
előállító szecskázók és zúzók használhatók. Hengeres és szögletes bálák aprítására
egyaránt alkalmasak a bálabontó aprító gépek. (11. ábra)

11. ábra: Szalmatüzelésű erőmű blokksémája

A brikettálásra ajánlott, mezőgazdasági üzemben keletkező melléktermékek:
— a kalászosok szalmája,
— a repce és szójaszalma,
— kukoricaszár,
— egyéb hulladék szalmaféleségek.

4.5.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉG ÁLLATI MELLÉKTERMÉK MENNYISÉGÉBŐL
ELŐÁLLÍTHATÓ ENERGIA

Az állati melléktermékből biogáz előállítással nyerhető energia kiszámítása statisztikai
adatok figyelembevételével történt. A biogáz üzem megvalósítását azonban befolyásolja
az állattartó telep mérete, kitrágyázási technológiája, a képződő biotrágya elhelyezési
lehetőségei. A gáztermelés hatékonyságát egyéb melléktermékek, elsősorban
élelmiszeripari és vágóhídi hulladékok kofermentálásával lehet fokozni. A biogáz
energetikai hasznosításának egyik legjelentősebb módja a kogenerációs erőművekben
történő felhasználás. A befektetés gazdaságosságát magas színvonalú kivitelezéssel,
tökéletes hőszigeteléssel, a hulladékhő hasznosításával biztosíthatjuk. A biogáz gyártás
során képződő melléktermék, a biotrágya értékesítése javíthatja a megtérülést.
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27. táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben a gazdasági állatok ürülékéből
kinyerhető energia
Megnevezés
Mértékegység
Az állatállomány
nagysága
Számosállat
Várható napi
bruttó
biogázhozam
A biogáz reaktor
önfenntartó
gázigénye
Hasznosítható
biogázhozam
A hasznosítható
biogáz fűtőértéke
Olajegyenérték
Villamosenergia
egyenérték

db.

Szarvasmarha

Sertés

Állatfaj
Baromfi

Juh

16.055

66.094

153.701

12.944

12843,6

7534,7

1747,8

924,2

23050,3

Összesen

Nm³/nap

11302,368

6630,536 1538,064

813,296

20395,17

Nm³/nap

3390,7104

1989,160
461,4192
8

243,988
8

6085,279

Nm³/nap
MJ/nap
kg olaj/nap
kWh/nap

4641,375
2
97468,87
166144,8096
92
94.405,5
707.217,0
27096,34
46188,25706
84
7911,6576

569,307
14198,98
2
22609,540 11955,4
298178,58
8
5
66.811,5
416,4
7099,49
3323,61
6285,452
82893,6452
5

1076,6448

Megjegyzések:
- Mezofil (33-35 oC) hőmérsékleten üzemelő, folyamatos rendszerű biogáz- előállító
berendezés, 28-30 napos erjesztési idővel (HRT)
- A reaktor átlagos önfenntartó gázigénye a termelt összes biogáz 30 %-a
- A biogáz fűtőértéke 60 % CH4 tartalom mellett: 21 MJ/Nm3 » 5.100 kcal/Nm3
- 1 Nm3 biogáz » 0,5 kg fűtőolaj
- 1 MJ = 0,278 kWh (Hígtrágyából energia Dr. Fenyvesi László,Mátyás László, FVM
Műszaki Intézet, Gödöllő)

Hódmezővásárhely kistérségben a gazdasági állatok ürülékéből kinyerhető energia éves
értéke olajegyenértékben 2591313,85 kgolaj/év, biogáz fűtőértékben 108835,181GJ/év,
villamos egyenértékben 30256180,498kWh/év. (27.táblázat)
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5.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉGBEN KELETKEZŐ
EGYÉB HULLADÉKOK BIOMASSZA POTENCIÁLJA

5.1. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉGBEN KELETKEZŐ SZILÁRD
KOMMUNÁLIS HULLADÉK ENERGETIKAI POTENCIÁLJA

Az A·S·A·Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft végzi Hódmezővásárhely és térségének
hulladék begyűjtését és depóniában történő tárolását. A hódmezővásárhelyi
hulladéklerakó telep az elsők között van, ami a szigorú környezetvédelmi szabályok
alapján épült. A hulladéklerakó megfelel az EU követelményrendszerének. A
hulladéklerakó teljes kapacitása 3,9 millió m3 hulladék, ami várhatóan 50 évre biztosítja
Hódmezővásárhely és térségének hulladékainak, környezetbarát elhelyezését.
A depóniára lerakott hulladék bomlási folyamaton megy keresztül melynek során magas
energia tartalmú depóniagáz keletkezik. A gáz mennyisége hulladék összetételétől, a
lerakástól eltelt időtől, a deponálási technológiától és a víztartalomtól függ. A
depóniagáz főleg metánból és széndioxidból áll. A depóniagáz kiáramlása során a
környezetre káros hatással van, előidézi az üvegházhatást, és kellemtelen szagot áraszt,
és robbanóképes gázelegyet is képezhet. A keletkező depóniagáz megfelelő és
ellenőrzött kinyerésével, hasznosításával Hódmezővásárhelyen környezetbarát állapotot
tudtak létrehozni.
28. táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben keletkező
kommunális hulladék energetikai hasznosítása

Települések

Biomassza Hasznosítható
potenciál biogázhozam
[m3/t]
[t]

Megtermelt
biogáz
[m3]

Biogáz
fűtőértéke
[MJ/m3]

Potenciális
hőenergia
[MJ]

Hmvhely
6488,5
256
1.661.056
21,5
35.712.704
Mindszent
826,36
256
211.456
21,5
4.546.304
Mártély
151,04
256
38.666,24
21,5
831.324,16
Székkutas
188,34
256
48.215,04
21,5
1.036.623,36
Kistérség***
1500
190
285.000
21,5
6.127.500
Összesen
7.654,24
256
2.244.424
21,5
48.255.116
3
3
*települési szerves szemét biogáz hozama 256l/kg=256dm /kg=0.256 m /kg=256 m3/t
***kistérség közterületein keletkező összes zöldhulladék mennyisége kb. 1500 t-ra
tehető

5.1.1. A BIOGÁZ TERMELÉS TEVÉKENYSÉG ÉS LÉTESÍTMÉNYEK BEMUTATÁSA
A depónia gázkinyerő rendszer elemei:
Gázkutak⇒Gázgyűjtő vezetékek⇒Gázszabályozó állomás⇒Nyomásfokozó⇒Fáklya
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12.ábra: A hulladéktestből történő gáz kinyerés technológiája
A hőenergia hasznosítása a hulladéklerakó telepen
Az éves tüzelőanyag mennyiségének kiszámításánál figyelembe kell venni
—
évi fűtési órák száma a meteorológiai statisztika alapján (4200 h/év)
—
napi fűtési órák aránya a 24 órához (hazai időjárási adatok alapján) 60 %
A hódmezővásárhelyi telepen az éves üzemeltetési óraszám: 4370 h.
A szociális épület éves hőszükséglete:
Q = 169601,74 MJ/év
Az épületben elhelyezett kazán hatásfoka 85 % (GB-Ganz típus)

13. ábra: Biogáz kazán
Biogáz fűtőértéke: H = 5,5 - 6,5 kWh/Nm3 = 21,5 MJ/m3
Földgáz fűtőértéke: H= 7,5 – 7,8 kWh/Nm3 = 28,08 MJ/m3
Az eltüzelt tüzelőanyag mennyiség 85 %-os hatásfoknál
m=

Q
169601,74 MJ/év
=
= 8526,9854 m 3 /év
3
η k ⋅ H biogáz 0,85 ⋅ 23,4 MJ/m

m=

Q
169601,74 MJ/év
= 7105,8211 m 3 /év
3
η k ⋅ H földgáz 0,85 ⋅ 28,08 MJ/m
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5.1.2. VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS DEPONIAGÁZBÓL

A biogáz gázmotorban történő elégetésével elektromos áram és hőenergia állítható elő.
(29. táblázat, 14. ábra) A szigetüzem előnye, hogy függetlenek vagyunk az országos
villamosenergia-rendszertől. Sem az áremelések, sem a minőségi megkötések az
üzemeltetést nem befolyásolják. Párhuzamos üzem esetén annyi elektromos energiát
fejlesztettünk, amennyit a rendelkezésre álló biomassza lehetővé tesz, és a felesleget,
eladjuk energiaszolgáltatónak.
29.táblázat: Kogenerációs erőmű adatai I.
Egy blokk névleges villamos teljesítménye
Generátorok névleges feszültsége
Első ütemben megépülő blokkok száma:2 db
Második ütemben megépülő blokkok száma
1db
Teljes kiépítettség esetén a termelt villamos
teljesítmény
A megtermelt villamos energiából
elfogyasztásra kerül a segédüzem, amelynek
értéke.
A kiadott villamos teljesítmény az első
ütemben:
A kiadott villamos teljesítmény a második
ütem után:
A blokkok állásakor vételezett önfogyasztás:
Kogenerációs erőmű adatai
Villamos teljesítmény
kW
160
3
Gázfelhasználás
m /óra 45,5
Összhatásfok
%
85
Számított éves üzemeltetési
%
95
időtartam
Számított napi üzemeltetési
óra
24
időtartam
Gázfelhasználás
m3/nap 165
Bruttó villamos energia
kWh/nap 3840
Értékesíthető villamos energia kWh/nap 3450

160 kW
400 V
320 kW
160 kW
480 kW,
3 blokk

max. 10 kW.
300 kW
450 kW
10 kW
Évente

350nap
8400 óra
57750 m3
1.344000 kWh
1.207500 kWh

A maradék villamos energia:
⇒ A telepi közvilágításra illetve épület-villamossági célra belső fogyasztásként
felhasználható,
⇒ A telepen belül nem hasznosítható hányad a hazai energiapolitikai jogi
szabályozás értelmében a DÉMÁSZ RT-nek egy külön szerződés alapján
bármikor átadható.
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14.ábra: Deponiagáz hasznosítás

A blokkfűtőmű jellemző adatai
A kiserőműben 3 db gázmotor-generátoros blokk kerül két ütemben letelepítésre.

Külső hálózat
Fő megszakító.
Külső jelek és irányítás (vezérlés)
Terhelés(sziget ü.)
Védelmek
Az egység kapcsoló-szekrénye

Az egység
megszakítója

Irányító és ellenőrző funkciók
Fő vagy segédkapcsoló-szekrény
A motor-generátor gépegység

Generátor megszakító

~

Mérésérzékelők és irányítás-végrehajtók

Generátor

15.ábra: Kogenerációs erőmű felépítése
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5.2. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉGBEN KELETKEZŐ
FOLYÉKONY KOMMUNÁLIS HULLADÉK ENERGETIKAI POTENCIÁLJA

A szennyvíz tisztítása során másodlagos anyagként szennyvíziszap (szilárdfázis)
keletkezik. Ennek az anyagnak a kezelése a folyadékfázis technológiai rendszerével
való kölcsönhatások miatt attól el nem választható és azzal szerves egységet képez. A
szennyvíziszap kezelésre hangsúlyozottabban érvényes az a megállapítás, miszerint a
kezelési technológia mélysége – elsődlegesen – a folyamat legkritikusabb részétől, azaz
az elhelyezést illető hasznosítás módjától, ezen túlmenően az érkező szennyvíz
összetételétől függ. Célja az anyag nedvesség tartalmának csökkentése, bűz,
szagártalom, fertőzőképesség nivellálása, illetőleg megszüntetése. A települési
szennyvíztisztító folyamatokból származó iszap egyébként nem tekintendő veszélyes
hulladéknak, hanem éppen a benne megtalálható alkotó elemek miatt, korlátozott
feltételek mellett – hasznosítható melléktermék, mely alkalmas primer anyagok, illetve
megfelelő beavatkozással energiahordozók kiváltására vagy pótlására (tápanyagok,
különböző tüzelőanyagok, villamos energia stb.). A szennyvíziszap minősége jellemző
az adott településre, leginkább a tisztítási technológiára, s így településenként változhat.
Ezek a tényezők befolyásolják a későbbi felhasználási módot.
A települési szennyvíztisztítási technológiai elemei. Az e fogalomba tartozó
szennyvizek tisztítási lépcsőit a gyakorlat három fő csoportba sorolja, úgymint:
1.
2.

3.

a mechanikai tisztítás, ezen belül mechanikai előtisztítás.
a biológiai szennyvíztisztítás, ezen belül a különféle elven működő mesterséges
egy-és többlépcsős tisztítási módok, a különféle természetes tisztítási módok
(tavas, talajszűrés, öntözés),
a III. tisztítási fokozat, tápanyag-eltávolítás (P, N), szennyvíz-fertőtlenítés, fizikaifiziokémiai eljárások (pl. fordított ozmózis stb.).

A tisztított szennyvíz elhelyezésével – hasznosításával – kapcsolatos csoportosításra
ajánlható:
•
•

a mezőgazdaság területén történő hasznosítás (pl. öntözés),
az ipar területén történő újrahasznosítás (pl. hűtővíz, hidrotranszport stb.).

A szennyvíztisztítási folyamat során másodlagos anyagként iszap képződik, melyek
volumene bár mintegy két nagyságrenddel kisebb a folyadék mennyiségénél, ám a
környezeti és egészségügyi feltételeket kielégítő elhelyezéséhez, illetőleg
hasznosításához a szükséges létesítmények beruházási költsége a teljes beruházás 50%át is megközelíti.
A szennyvíz-iszapkezelés technológiai elemei az alábbiak szerint csoportosíthatók:
Sűrítés:
• gravitációs sűrítők (tölcséres, pálcás keverős)
• flotációs sűrítők dinamikus sűrítők (vibrációs, centrifugás)
• sűrítés szűréssel
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Kondicionálás
• fizikai (termikus)
• kémiai (vegyszeres)
• biokémiai (stabilizálás): aerob, anaerob, enzimatikus
Víztelenítés
• természetes
• mesterséges
Szárítás, égetés, komposztkészítés, szállítás, elhelyezés, hasznosítás.
30.táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben keletkező folyékony
kommunális hulladék energetika hasznosítása

Település
Hódmezővásárhely
Mindszent
Székkutas
Mártély
Összesen

Biomasszapotenciál
[t]

Hasznosítható
biogázhozam
[m3/t]

Megterme
lt biogáz
[m3]

Biogáz
fűtőértéke
[MJ/m3]

2739

399

1.092.861

21

2.295.0081

100
2839

399

39.900
1.132.761

21

837.900
23.787.981

*Szennyvíziszap hasznosítható biogáz hozama 399l/kg=399dm3/kg=0.399 m3/kg→399 m3/t
* biogáz fűtőértéke 21 MJ/m3

Potenciális
hőenergia
[MJ]

5.3. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉGBEN KELETKEZŐ ÁLLATI EREDETŰ
ÉS ÉTKEZÉSI HULLADÉK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA

5.3.1. ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK
A vonatkozó FVM rendelet az állati eredetű hulladékokat fertőzőképességük alapján
három osztályba sorolja, és ennek megfelelően adja meg a további kezelésükre
vonatkozó előírásokat:
1. osztály: Különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok (SRM) (átvihető szivacsos
agyvelőbántalmakkal kapcsolatos anyagok (TSE), kísérleti állatok tetemei, nemzetközi
utasforgalomból származó élelmiszerek, stb.). Ezen anyagok kezelése égetéssel, vagy
együttégéssel történő ártalmatlanítással, kivételes esetben elföldeléssel történhet.
2. osztály: Trágya, hígtrágya, bél- és bendőtartalom, vetélt magzat, magzatburok,
befulladt tojás. Azon hasznosítható állati hulladékok, amelyek kezelése - az állatok
takarmányozását kivéve - hasznosítással történik (komposztálás, biogáz előállítás).
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3. osztály: Egészséges állatoktól származó hulladékok (vágóhídi hulladék, amely
hatósági állatorvos által minősített, emberre, állatra nem, vagy csak mérsékelt
egészségügyi veszélyt jelent). Állati takarmány előállítására hasznosítható. A rendelet
meghatározza az állati eredetű hulladékot kezelő komposztáló, valamint biogáz előállító
telepekre vonatkozó speciális szabályokat is:
—

—

A biogáz-előállító és a komposztáló telepet fel kell szerelni higiénizáló egységgel,
amelyen a reaktorba való bejutás előtt a feldolgozott 2. osztályba sorolt, valamint
a feldolgozatlan 3. osztályba sorolt hulladékot keresztül kell vezetni.
Mind a komposztálás, mind a biogáz-előállítás során az előírt hőkezelési
paramétereket be kell tartani. Ettől eltérő paramétereket is megállapíthat az
állategészségügyi hatóság abban az esetben, ha a komposztálandó hulladék csak
élelmiszer-eredetű.

5.3.2. ÉTKEZÉSI HULLADÉK

Hódmezővásárhely kistérségben keletkező állati eredetű és étkezési hulladék energetikai
hasznosítása a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett biogáz előállítása során
történhet, a rendelkezésre álló potenciálból hasznosítható energia 183.970.9GJ
31.táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben keletkező állati eredetű
és étkezési hulladék energetikai hasznosítása
Termék

Állati hulladék
Étkezési
hulladék
Összesen

Biomassza Hasznosítható
potenciál biogázhozam
[t]
[m3/t]
37000
231
54,16
185
37054,16

Megtermelt
biogáz
[m3]
8.547.000
10.019

Biogáz
fűtőértéke
[MJ/m3]
21,5
21

8557019

Potenciális
hőenergia
[MJ]
183.760.500
210.411
183.970.911

*Vágóhíd-húsipari hulladék biogáz hozama 231l/kg=231dm3/kg=0.231 m3/kg→231 m3/t
** étkezési hulladékok biogáz hozama 185 l/kg=185dm3/kg=0.185 m3/kg→185 m3/t
* biogáz fűtőértéke 21 MJ/m3

5.4.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTÉRSÉGBEN TERMELŐDŐ BIOMASSZA
ENERGETIKAI ÖSSZESÍTÉSE

A következő táblázat a fentiek szerint számított, Hódmezővásárhely kistérségben
termelődő biomassza energetikai felhasználását összesíti hőenergia formájában.
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32.táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben termelődő
biomassza energetikai felhasználása
Potenciális
hőenergia[GJ]
1.065.627,0

Megnevezés
Gabonafélék
Gabonaszalma, Kukorica-szár+csutka
Repce

239.986,2
37.500,0

Gyepek szénatermelése

300.000,0

Nádhozam

12.600,0

A tájvédelmi körzet gyalogakác termelése
Burgonya

170,0
2.182,8

Borsó

18.900,0

Cukorrépa

48.348,0

Napraforgó

116.376,5

Repce

18.058,1

Silókukorica

139.847,4

Lucerna

26.854,8

Ugarterületen kukorica**

113.627,3

Ugarterületen c.cirok**

3.634.205,4

Erdészeti fő és melléktermékek

126.720,0

Szőlő /nyesedék+venyige/

9.620,0

Gyümölcsös/nyesedék+venyige/
Szarvasmarha

24.050,0
60.642,855

Sertés

35.576,1

Baromfi

8.252,48

Juh

4.363,74

szilárd kommunális hulladék*

48.255,12

folyékony kommunális hulladék

23.787,98

Állati hulladék

183.760,5

Étkezési hulladék

210,41

Összesen

6.299.523,0

*szilárd kommunális hulladék[tartalmazza a kistérség közterületein keletkező összes
zöldhulladék mennyiségét]
**energetikai célú felhasználást feltételezve
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33.táblázat: Hódmezővásárhely kistérségben termelődő biomassza
energetikai felhasználása a gazdaságilag optimális
felhasználási módok alapján
Biogáz[GJ] Bioetanol[GJ] Biodízel[GJ]
Erdészeti fő- és
melléktermékek
A tájvédelmi körzet
gyalogakác
termelése
Szőlő
/nyesedék+venyige/
Gyümölcsös
/nyesedék+venyige/
Gyepek
szénatermelése
Nádhozam
Gabonafélék
Gabonaszalma,
Kukoricaszár+csutka
Repceszalma
Burgonya
Borsószalma
Napraforgó
Repce
Ugarterületen
kukorica
Ugarterületen
c.cirok
Szarvasmarha
Sertés
Baromfi
Juh
Lucerna
szilárd kommunális
hulladék*
folyékony
kommunális
hulladék
Állati hulladék
Étkezési hulladék
Silókukorica
Összesen

Közvetlen
hőhasznosítás[GJ]
126.720,0
170,0

9.620,0
24.050,0
300.000,0
12.600,0
1.065.627,0
239.986,2

37.500,0
18.900,0

2.182,8
116.376,5
18.058,1
113.627,3
3.634.205,4
60.642,855
35.576,1
8.252,48
4.363,74
26.854,8
48.255,12
23.787,98

183.760,5
210,41
139.847,4
831.551,4

4.815.643,0
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134.434,6

469.546,2

6. BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS TERMÉSZETI POTENCIÁLJÁNAK
NÖVELÉSE A FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZTATÁSÁVAL

A jelenlegi földhasználat során alapvetően a hagyományos, elsősorban élelmiszercélú
termelésről van szó. Ennek fenntarthatósága és ökonómiai értékelése feltétlen szükséges
a távlati elképzelések megfogalmazásához. A változtatás irányát számos tényező
befolyásolja és általános recept nem adható, csupán arra lehet vállalkozni, hogy az
újabb lehetőségeket, mindenekelőtt, az energetikai célú növénytermesztés legfontosabb
összefüggéseit bemutassuk. Egy település konkrét fejlesztési elképzeléseit a település
lakosságának kell megfogalmazni ezeknek a lehetőségeknek a figyelembevételével. Az
energetikai célú földhasználatnál megkülönböztethetünk fás szárú és lágyszárú
növények telepítését.
6.1. FÁS SZÁRÚ ÜLTETVÉNYEK
Fás szárú, vagy faültetvények technológiája átmenetet képez az erdőgazdálkodás és a
mezőgazdálkodás között, ezért megnevezésére külföldön „agroerdészet” elnevezést is
használnak. A faültetvények jó termőképességű területeken létesülnek, a szántóföldi
gazdálkodás terepviszonyai mellett, tehát olyan területen, amelyen mezőgazdasági
tevékenység folyt (vagy folyhatna), de a mezőgazdasági termék iránti kereslet hiányzik
(túltermelés), vagy a termelésbiztonság kicsi (időszakonként belvíz- vagy árvízkárok,
stb.), ezért a terület a szántóföldi hasznosításból kikerült, és rajta gazdaságos
dendromassza-termelés folyhat.
Két fő változata van:
1) Az ipari faültetvény (meghatározott fafajjal ipari nyersanyagot termelnek, pl.:
papírgyártás céljára), amely felhasználóipar hiányában Magyarországon egyenlőre
nem indokolt.
2) Az energetikai faültetvény (az adott termőhelyen a legnagyobb tömeghozamot
elérő fafajokkal vagy klónokkal nagytömegű dendromasszát termelnek tüzelési
célra) amelyre az új energiapolitika következtében fontos szerep vár.
Magyarországon energetikai faültetvényekkel azokban a térségekben számolhatunk,
ahol a biztos felhasználó piac is megjelenik. A rövid vágásfordulóval kezelt, sarjaztatott
üzemű ültetvények jól kapcsolhatók az energiatermelők (fűtőmű, fűtőerőmű)
beruházásához, hiszen a létesítmény tervezésével egyidőben indított telepítéssel
elérhető, hogy az energiatermelő üzem ellátásbiztonsága megfelelő szintű lesz. A
betakarított biomassza gazdaságos energetikai hasznosításá1annak több feltétele van.
Legfontosabb az, hogy a biomassza termesztésének és hasznosításának feltételei
egyidejűleg meglegyenek. A gazdasági szempontok mellett figyelembe kell venni azt is,
hogy az önkormányzatok a faültetvényeket a lokális energiaellátásban hasznosíthatják,
és ezzel egyben környezetvédelmi problémákat is megoldhatnak (meddőhányók,
zagyterek, stb. rekultivációjával, a szálló por mennyiségének csökkentésével,
parlagterületek hasznosításával, stb.), egyben eredmény érhető el a földhasznosításban,
a foglalkoztatáspolitikában, a település lakosságmegtartó képességének növelésében.
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6.2. ENERGIAERDŐ
Az „energiaerdő” elnevezés a hazai szakmai jogtár fogalmai között nem található.
Bevezetésére feltétlen szükség lenne, mert a jelenlegi erdőgazdálkodási keretek között a
meglevő, illetve a jövőben telepítésre kerülő erdők létesítésével, üzemeltetésével és
hasznosításával kapcsolatos lehetőségek jelentősen bővíthetők, a tevékenység
gazdaságossága pedig növelhető lenne.
Energiaerdő Magyarországon három módon jöhetne létre:
1.
hagyományos erdőként telepített erdők átminősítésével,
2.
elsősorban védelmi célokat szolgáló erdőként, melynek a karbantartásakor vagy
végvágásakor kikerülő faanyagot (mert gyenge minőségű) energetikai célra
hasznosítják anyagának hasznosításával,
3.
a 30 éves erdősítési és fásítási programból származó, főleg földhasznosítási céllal
létrejött erdők ilyen célú hasznosításával.
6.3. LÁGYSZÁRÚ ENERGIA ÜLTETVÉNYEK
Számos növény hasznosítható energetikai célra, de vannak olyanok, melyek elsősorban
erre a célra a legalkalmasabbak, vagy erre a célra nemesítették. Magyarországon ilyen
növény a Szarvas 1 energiafű. Felismerve a biomassza többirányú felhasználásának
fontosságát a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht. Európában elsők között
kezdte meg az 1990-es évek elején az ipari hasznosításra /energetikai, ipari rostanyag,
papíripari alapanyag/ alkalmas fűfélék nemesítését. A kutatómunka célkitűzése: nagy
szárazanyag tömeget termő, energetikai, valamint papíripari és ipari rostanyag
előállítására alkalmas fűfajták nemesítése, melyek a talajhasznosítási, gazdaságossági,
környezetvédelmi
szempontok
figyelembevételével
új
piaci
távlatokat,
foglalkoztatottsági lehetőséget kínálnak, biztosítanak a kedvezőtlen ökológiai adottságú
térségeknek.
6.4 AZ ENERGIAÜLTETVÉNYEK HOZAMAI
Hazánk klimatikus adottsága kedvez az olyan gyors növekedésű fafajok termesztésének,
mint az akác, a nyár vagy a fehérfűz. (34. táblázat) A nyárfafajok közül a fehér nyárral
(Populus alba), illetve ennek természetes kereszteződésével, a szürke nyárral (Populus x
canescens Smith), valamint a nemesnyárak közül a gyors növekedésű fajtaváltozatokkal
(pl. Pannónia) lehet számolni.
34.táblázat: Fás szárú ültetvények várható hozamai, energiatartalma
és szaporító anyag szükséglete 4 éves vágásfordulónál
40 % nedvességtartalommal
Növény
I
II
III
[t/ha] [t/ha] [t/ha]
48
37
26
Akác
92
71
48
Nyár
90
69
46
Fűz

IV
[t/ha]
16
28
26

Energiatartalom
[MJ/kg]
11,5
9,0
9,5

Szap.anyag
szüks. [tő/ha]
12.000
12.000
15.000

Forrás: Marosvölgyi 1998; Führer et al. 2003, Bai 1999; Bai et. al 2002; DEFRA (a); Gergely 1988
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Lágyszárú energiaültetvényeket eddig elsősorban kínai nád telepítésével
alakítottak ki. Emellett lehetőség van az újonnan kitenyésztett Szarvasi-1-es energiafű
és a pántlikafű telepítésére is. (35. táblázat)
35.táblázat: Lágyszárú ültetvények várható hozamai, energiatartalma
és szaporító anyag szükséglete éves vágásfordulónál
15 % nedvességtartalommal
Kiváló
Jó
Közepes
Növény
[t/ha] [t/ha]
[t/ha]
Kínai nád
Szarvasi-1
Pántlikafű

20
18,5
14

15
17
11

10
14
8

Rossz
[t/ha]

Energiatartalom
[MJ/kg]

9
10
6

15
13,5
12

Szap.anyag
szüks. [kg/ha]
v. [tő/ha]
20.000
40
24

Forrás: DEFRA (b), Barcsák et al. 1989; Janowszky 2002

A vetésforgóba jól illeszthető egyéves energianövények esetében már jóval kisebb a
választék. Itt első megközelítésben a kender és a szudáni fű termesztése képzelhető el.
(36. táblázat)

36.táblázat: Lágyszárú egyéves növények várható hozamai,
energiatartalma és szaporító anyag szükséglete
10 % nedvességtartalommal
Növény
Kiváló
Jó
Közepes
[t/ha] [t/ha]
[t/ha]
Rostkender
Szudáni fű

17
20

15
15

Rossz
[t/ha]

Energiatartalom
[MJ/kg]

8
7

15,7
13,5

10
10

Forrás:Iványi; Barcsák et al. 1989
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Szap.anyag
szüks.
[tő/ha]
85
40

7. A BIOMASSZA HASZNOSÍTÁSÁNAK
ENERGETIKAI LEHETŐSÉGEI

A térség jelenlegi, vagy energetikai célra termesztett ültetvényekkel bővülő energetikai
potenciálja,csak a lehetőséget jelenti a saját energiaforrások szempontjából. Ezek
hasznosítása nagymértékben függ a választott műszaki megoldástól. A biomassza
energetikai hasznosításának lehetőségei az utóbbi években némileg változtak. A
változást az energiaválság kezdetétől eltelt időszak tapasztalatai iniciálták, nevezetesen
bár a megújuló energiaforrások használata szükségszerűség, a jövőért felelősséget érző
jelenkor kötelessége, mégis az emberek áldozatvállalása nem tört utat a kialakult,
megszokott energiafelhasználási szokások mellett.
Ennek következménye, hogy a megújuló energiaforrások energiaválságot követő helyi
felhasználás helyett olyan területekre terelődik, mely nem változtatja meg az
energiafelhasználási szokásokat. Így az utóbbi időben egyre inkább célként jelenik meg
a távhőellátás, és/vagy a villamos energia termelése megújuló (pl. biomasszából is)
energiaforrásokból.
Ezt hivatott elősegíteni az állami támogatás is, mely a megújuló energiaforrásokból
termelt villamos energia árát előnyösen állapítja meg, és az így termelt energia kötelező
átvételét is elrendeli. Magyarországon a 93/2004. GM rendelet a közcélú
villamosművek villamos energia vásárlási árának megállapításáról, és az átvételi
kötelezettségről rendelkezik.
Az alapvetően nem ipari jellegű települések energiafelhasználásában tehát meghatározó
a hőenergia, és ezen belül is elsősorban az épületek fűtésére, mely gyakran együtt járhat
a villamos energia termelésével is.
A korábban volt egyszerű hőellátó rendszerek (egyedi, központi fűtés) helyett
bonyolultabb rendszerek kerülnek kialakításra, hogy a fogyasztó részére ugyanolyan
kényelmet biztosítsanak, mint azt a hagyományos energiahordozók esetén. A megfelelő
rendszer kiválasztásához a ismerni kell a rendszerek főbb jellemzőit, melyekben új
működési megoldások és fogalmak jelennek meg.
A biomasszából a villamos energia termelése a következő technológiákkal történhet. A
biomassza elgázosítása és a nyert gázzal gázmotor meghajtása. Ezt a továbbiakban
elgázosító technológiának nevezzük.
A biomassza eltüzelése és termoolaj fűtőközeg felmelegítése. A forró termoolaj egy
ORC (Organic Rankine Cycle) körfolyamatú zárt kiserőműi egységben adja át a hőt egy
szerves közegnek, amely turbinát hajt. A biomassza eltüzelése gőzkazánban és a nyert
magasnyomású gőzzel gőzturbina hajtása. Ezt a klasszikus módszert nevezzük
gőzciklusú energiatermelésnek. Van egy ritkábban használt módja, amikor a gőzzel
gőzmotort (Spilling motor) hajtanak meg; ez a gőzgép modern változata.
Mindegyik áramtermelő technológiának vannak előnyei és hátrányai, közös vonásuk,
hogy drágák és felhasználhatóságukat erősen befolyásolja a folyamatban keletkező
nagymennyiségű hőenergia hasznosításának lehetőség.
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7.1. GÁZELŐÁLLÍTÁS
Biomasszából gáz előállítása lehet termikus úton és biológiai fermentáció útján.

7.1.1.GÁZ ELŐÁLLÍTÁSA TERMIKUS ÚTON
A biomassza termikus gázosítása fa alapanyag esetén már régóta ismert (fagáz motorok,
generátorok, stb.), de ma már ismertek az energetikai célra termesztett növények
gázosításának adatai is. (16. ábra) Ezt a technológiát kisebb projektnél alkalmazzák;
egyre terjednek az 50-100 kWe (e = elektromos teljesítmény)teljesítményű egységek.
Az aránylag egyszerű kivitelű ún. nyugvóágyas gázgenerátorok jellemzője, hogy
homogén szemcseméretű anyagot igényelnek vagyis rostált aprítékot, vagy brikettet,
esetleg pelletet. Az utóbbi tüzelőanyagok alkalmazása energetikailag megkérdőjelezhető
(a pelletáláshoz szükséges villamos energia a megtermelt villamos energiának kb. 30%a is lehet), ezért gyakorlatilag csak apríték-bázison működtethetők. Az ún. bolygatott
ágyas technológiák nagyobb méretek esetén ígéretesek, piaci elterjedésükről nincs
adatunk. Ezekben elméletileg mindenféle szemcseméretű anyag felhasználható.

16.ábra: A pirolízis útján termelt fűgáz fűtőértéke

7.1.2. GÁZ ELŐÁLLÍTÁSA BIOLÓGIAI ÚTON (BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁS)
A biomassza energetikai hasznosításában a leginkább alkalmazandó megoldása a
biogáztermelés. A szerves anyag biológiai úton történő fermentációja során energiát
nyerünk, anélkül, hogy az értékes szerves anyag megsemmisülne. A biogáz gyártáshoz
ugyanakkor olyan szerves anyagot is használhatunk, amely környezetünkben elhelyezve
számos környezetvédelmi és egészségügyi problémát vet fel. A biogáz-előállítással
olyan energiahordozót nyerünk, amely energetikai szempontból a legjobb hatásfokkal
hasznosítható.
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A biogáz-előállítás azonban ilyen kedvező tulajdonságai mellett a hazai gyakorlatban
még kevésbé elterjedt. Ennek oka abban van, hogy a felhasznált kis energiasűrűségű
alapanyag (állati trágya, mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és
hulladékok, stb.) valamint a keletkező gáz is kis energiasűrűségű, és így jelentős
teljesítményt csak nagy tárolók építésével lehet elérni, ami költségessé teszi a
technológiát. A költségek csökkentésének egyik lehetősége a keletkező biogáz tárolás
nélküli hasznosítása. Ennek egyik műszaki megvalósítását teremti meg a biogázzal
történő villamos energia előállítás biogáz-erőműben.
A biogáz előállításra valamennyi szerves anyag felhasználható. Alapanyagként a
különböző növényi és állati eredetű produktumok, melléktermékek ill. hulladékok
jöhetnek szóba. A hulladékok szerves anyaga főleg növényi anyag, kémiailag cellulóz,
különböző hemicellulózok, cellulózszármazékok, összetett és egyszerű cukrok,
amelyeket összefoglalóan szénhidrátoknak nevezünk.
A növényi eredetű anyagokban kisebb, az állati eredetű anyagokban nagyobb arányban
vannak jelen a fehérjék és peptidek,továbbá a zsírok és olajok.
Ezekhez képest jelentéktelen mennyiségű bonyolultabb összetételű vegyületek is jelen
vannak a hulladékokban (pl. vitaminok, hormonok, enzimek) és természetesen a fő
alkotórészek lebomlásából származó egyszerű szerves vegyületek. A biogáz képződési
folyamat csak kifejezetten anaerob körülmények között megy végbe. Mindkét
folyamatszakasz többlépcsős biokémiai átalakítás-sorozatból áll. Ezeket a biokémiai
folyamatokat az erjesztésre kerülő anyag összetételétől, minőségétől függően
meghatározott mikroorganizmusok közreműködésével lehet végrehajtani. A
mikroszervezetek tevékenysége szigorú rendben követi egymást. E szigorú rendet az az
automatizmus vezérli, amely a mikroszervezetek életfeltételeihez kapcsolódik. A
biogáz-előállítást befolyásoló külső tényezők a mikroszervezetek aktív működését
determinálják és ezek optimális értékei mellett folyik a gáztemelés, ilyenek: tápanyag,
kémhatás, víz, hőmérséklet, redox-potenciál, szárazanyagtartalom stb.
Tápanyagellátás: A mikroorganizmusok tápanyagellátására mindenféle szerves anyag
alkalmas. Fontos, hogy a betáplált szerves tápanyagkeverék összetétele viszonylag
állandó legyen, hogy abban kiegyensúlyozott mikrobiológiai populáció alakuljon ki,
amely arányaiban megfelel a lebontandó szerves anyag összetételének. Az alapanyag
jellemzőiként az összetétel függvényében a C/N arányt is figyelembe kell venni. Ismert
tény hogy a sejtfehérjék felépítéséhez nitrogénre van szükség. Ha kicsi a
nitrogéntartalom, akkor nem lehet nagyobb szénmennyiséget feldolgozni, ha túl nagy,
akkor az ammónia felhalmozódást okoz. Ez utóbbi különösen a metánképződést
akadályozza. A kívánt értékre állítás s (C / N = 20 ÷ 30 /1) legegyszerűbb módja a
különböző alapanyagok keverése. Hasonlóan lényeges a szén-foszfor arány, amelynek
optimális aránya 150:1.
Kémhatás: Újabban a hidrolizáló és fermentatív baktériumoknál 4,5-6,3, a metanogén
baktériumoknál 7-7,5 optimális értéket adnak meg. A degradációs folyamatok során a
gyakorlatban előfordul, hogy a felhalmozódó közti termékek (szabad savak) hatására a
pH érték oly mértékben lecsökken (pH= 4 ÷ 5 ), aminek hatására a mikroszervezetek
működése teljesen lelassul. Ilyenkor beavatkozásra van szükség, lugos kémhatású
anyagokkal (mésztej, szódaoldat) kell semlegesíteni.
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Szárazanyagtartalom: A tápanyag szárazanyag-tartalma a mikroszervezetek (az
anyagcseréhez víz kell), valamint a technológia kialakítása, annak gazdaságossága
szempontjából is fontos. Kísérletek alapján tág határok között (0,1-60% szárazanyagtartalom) végbe mehet az erjedési folyamat. Technológia szempontjából fontos, hogy a
szárazanyag-tartalom (6 ÷15) % között legyen, amennyiben nedves (hidraulikus
anyagmozgatású) eljárást kívánunk alkalmazni. Félszáraz eljárásnál 15-25 %, száraz
eljárásnál 40-50 %(hulladéklerakó helyeken ennél nagyobb is lehet) az alapanyag
szárazanyag-tartalma.
Hőmérséklet:Az anaerob fermentáció hőmérséklettartományát 5 ÷ 66 °C között adják
meg. A metanogén baktériumok ismertetésénél utalnunk kell rá, hogy a mezofil
baktériumok 5 ÷ 40°C közötti (optimum 35-40°C), a termofilek 40-65°C közötti
(optimum 57°C) hőmérséklettartományban tevékenyek. Általánosan megállapítható,
hogy magasabb hőmérsékleten gyorsabban és hatékonyabban megy végbe a szerves
anyag lebontása. Termofil eljárásnál általában 15-20%-al több biogáz állítható elő
ugyanolyan szerves anyagból a mezofil eljáráshoz képest, ugyanakkor a folyamat
rövidebb idő alatt zajlik le. Ennek viszont az az ára, hogy a hőmérséklet optimum
fenntartása pontosabb szabályozást, nagyobb energia felhasználást igényel. Az
erjesztési folyamat megindításánál a hőmérsékletet csak lassan szabad emelni,
maximálisan napi 2°C-kal. Az optimum elérése után az egyenletes hőmérséklet
fenntartása a folyamat hatékonysága szempontjából nagyon fontos. Az optimum
tartományon belül bekövetkező hőingadozás is a metánképződés csökkenéséhez vezet, a
gyakori hőmérsékletingadozás pedig a biokémiai egyensúly felbomlását eredményezheti
(elsavanyodás, a biogáz víz- és széndioxid-tartalmának emelkedése stb.) Technológiai
szempontból nagy jelentőségű az erjedési folyamat hatásfokára az alapanyag folyamatos
keverése.
Mikroszervezetek tevékenységét befolyásoló, gátló anyagok: A metánképződésben
résztvevő mikroorganizmusok érzékenyek a mérgezésre. Az alapanyagban előforduló
toxikus anyagok hatására jelentős aktivitáscsökkenés következhet be. A kisebb toxikus
hatást rövid ideig azonban elviselik, a tápanyag kicserélése vagy felhígulása után újra
aktivizálódnak. Általános megállapítás hogy az erjesztési folyamatot gátló hatás a
koncentráción kívül függ az alapanyag összetételétől, a baktériumok
alkalmazkodóképességétől, stb. is. Ugyanakkor egyidőben jelen vannak olyan anaerob
baktériumok is, melyek különböző toxikus hatóanyagok lebontására képesek.
Inputok: Biogáz előállításra gyakorlatilag alkalmas minden szerves anyag, így: szerves
trágya, fekália, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok, növényi maradványok,
háztartási hulladékok, kommunális szennyvizek, stb.. A kiindulási szerves anyag –
biológiai törvények érvényesülése következtében – a gyakorlatban megközelítőleg csak
mintegy 90%-ban bontható le, a többi alkotórész visszamarad a kierjesztett anyagban (a
híg, illetve szilárd komposztban), amely a továbbiakban már nehezebben bomló,
stabilizált anyagként kezelhető. Amennyiben a magas technikai szintet jelentő biogáztelepen a biogáz-termelés értékét 1,0-nak tekintjük, akkor a közepes technikai szintet
képviselő telepen 0,75-szeresnek, az alacsony technikai szintű telepeken pedig, csak
0,40-szeresnek vehető a biogáz-termelés lehetősége. A biológiai degradáció hatásfoka
akár 40%-kal is növelhető a kevert kiindulási anyagokkal üzemelő reaktorokban, az
egyetlen anyagot felhasználó reaktorokhoz képest.
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Ma a biogáz-termelés legnagyobb potenciális nyersanyagbázisát a folyékony és
iszapszerű hulladékok, melléktermékek alkotják, és energetikai célra termesztett
növények, ugyanakkor pontosan ezen anyagoknak van legkevésbé megoldva a
környezetvédelmi szempontokat is kielégítő elhelyezése. Így a biogáz-előállító
létesítmények telepítésénél a folyékony és iszapszerű hulladékok keletkezési helyét
(állattartó telepek, élelmiszeripari üzemek, szennyvíztisztító telepek) kell alapul venni.
Ezt indokolja az a tény is, hogy a legkiforrottabb biogáz-termelő eljárások a viszonylag
nagy nedvességtartalmú folyékony (85-92 %) és félszáraz (75-85 %) alapanyagok
erjesztésénél valósultak meg. Mindkét technológiánál a hígtrágya, szennyvíziszap stb.
képezheti az alapanyag bázisát és a szilárd komponensek (hulladékok, melléktermékek,
mg-i főtermékek stb.) elsősorban keverőanyagként kerülnek a folyamatba. (37. táblázat)
A fő tömeget a folyékony, iszapszerű hulladékok alkották (45 millió m3 /év), amelyek
azonban átlagosan 2-4 % szárazanyag-tartalommal rendelkeztek. A kis szárazanyagtartalmú alapanyagok felhasználása gazdaságossági szempontból nem előnyös (nagy
tömeget kellene melegíteni) ezért célszerű szilárd komponensekkel (pl. szilárd hulladék,
melléktermék) keverni. Így elérhető az optimális szárazanyag-tartalom, és a szilárd
hulladék is biogáz forrásként hasznosul.
37. táblázat: A hígtrágyákhoz keverhető fontosabb kiegészítő anyagok
fajlagos gázhozama
Gázhozam, Vg, l/kg szerves
szárazanyagra
vonatkoztatva(2)
340. . . 550

Közepes gázhozam, Vg, l/kg
szerves szárazanyagra
vonatkoztatva(3)
445

90...310

200

310. . .620

465

Lótrágya(7)

200. . .300

250

Birkaürülék(8)

90. . . 310

200

Istállótrágya(9)

175. . .280

225

Zöldségmaradékok(10)
Mezőgazdasági
hulladékok(11)
Csatornaiszap(12)

330. . . 360

345

310...430

370

310...740

525

Nyersanyag(1)
Disznóürülék(4)
Szarvasmarhaürülék(5)
Baromfitrágya.(6)

A megfelelő nedvességtartalmat tehát olyan hulladék-anyagok bekeverésével
célszerű beállítani, amelyek a biogáz-termelés alapanyagának, a kevert, betáplált
masszának biztosítják a 20-30:1 C:N arányt, és a fermentatív mikroszervezetek üzemi
körülmények között le tudják bontani, metánképzésre alkalmassá tudják tenni. (A
szalma C:N aránya 100:1 körül van, a háztartási szemété 40:1 körüli. A mezőgazdasági
melléktermékekkel (pl. szalma, kukoricaszár) való bekeverést több technológia
javasolja, főleg a hígtrágyák erjesztéséhez.
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Ezzel kapcsolatban célszerű meggondolni, hogy a nagy cellulóztartalmú hulladékokban
levő cellulóz lebontását végző Clostridium cellulosolvens működése 65°C körül
optimális, amit csak a termofil eljárás biztosít. Az erjesztendő massza C:N arányát
szélesíti, ami bizonyos mértékig előnyös lehet, de túlzottan tág C:N arány sokkal
hátrányosabb, mint a szűk arány. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy pl. a
szalma közvetlen eltüzelésével kétszer annyi energiához lehet jutni, mint biogázelőállítás és –hasznosítás révén. Így a szilárd energiahordozóként is számba vehető
mezőgazdasági melléktermékeket csak a szükséges esetben és mértékben célszerű
bekeverni.
Általában elfogadott értéknek veszik, hogy 1 számosállat napi trágyamennyiségével
termelhető biogáz energiatartalma 0,8 kg tüzelőolajéval egyenlő. A hígtrágyákhoz
keverhető fontosabb kiegészítő anyagok fajlagos gázhozamát a 38. táblázat mutatja.
38.táblázat: Mezőgazdasági eredetű kiegészítő szerves anyagok fajlagos
gázhozama
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A bélsár vizelet és alomszalma keverékéből álló trágya erjesztése 13-30 %-kal
termelékenyebb, mint a különálló anyagoké. Naponként és számos állatonként 0,5-1,5
kg apróra szecskázott szalma mennyiség javasolt. A mezőgazdasági terményekből
keverés nélkül előállítható biogáz főbb adatait a 39. táblázat szemléleti.
39.táblázat: Hektáronkénti termés- és biogáz hozam
a különböző mezőgazdasági terményeknél

A szántóföldi növények (mint főtermékek) biogáz előállítás alapanyagául
legcélszerűbben az élelmiszer alapanyag termelésből kivont területeken termelhetők.
Így a szóba jöhető, un. energianövények választéka széles:
Teljes növény szilázs: gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, kukorica)
• olajos magvak (repce, napraforgó, olajretek)
• fehérjenövények (borsó, len lóbab, csillagfürt)
• egyéb növények: (takarmányrépa, stb.)
Szilázs: Fű, here, lucerna, szudánifű stb.
Tartósításukat a folyamatos felhasználás érdekében szilázsként célszerű megvalósítani.
Ilyen növények esetén, pl. Németországban előírják a denaturálást, ami azt jelenti, hogy
különböző kiegészítő anyagok hozzákeverésével (pl. 5-10% trágya), vagy
szemtermésnél kék színűre festéssel biztosítható a más irányú felhasználás elkerülése.
A biogáz-előállításra ipari melléktermékek és hulladékok is felhasználhatók, ezek főbb
jellemzőit (szárazanyag-, szervesanyag-, nitrogéntartalom, C:N arány, fajlagos
gázhozam) a 40. táblázat mutatja.
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40. táblázat: Erjesztésre alkalmas ipari hulladékok
főbb jellemzői

Száraz
anyag %

Org.
száraz
anyag %

N%
sz. a.

C/N

Gázkihozatal
m3CH4/kg
org.sz.a.

> 98

90-93

0

–

0,69-0,72

20-22

87-90

3,5-4

10

0,6-0,7

Komlótörköly

97

90

3-3,2

12

0,5-0,55

Kovaföld (sör)

30

6,3

0,7

5

0,3-0,35

Szárazkenyér

90

96-98

1,8-2

42

0,7-0,75

12-15

90

5-13

13-19

0,55

Gabonamoslék

6-8

87-90

3-4

10-11

0,6

Melasz

80

95

1,5

14-27

0,3

Gyümölcshulladék

45

93

1,1

50

0,4

Olajosmagprésmaradék

92

97

1,4

9-12

0,58-0,62

Extrahált repcedara

88

93

5,6

8

0,45-0,55

Konyhai hulladék

9-18

90-95

0,8-3

15-20

0,5-0,6

Szennyvíziszap

5-24

83-98

3-8

–

0,6-0,8

Gyomortartalom
(sertés)

12-15

80-84

2,5-2,7

17-21

0,2-0,3

Bendőtartalom

11-19

80-88

1,3-2,2

17-21

0,28-0,4

Bendőtartalom (kezelt)

20-45

90

1,5

11-20

0,6-0,7

Húspép

8-25

90

2-7,5

11-18

0,5-0,6

Zsír (fölözött)

35-70

96

0,5-3,6

–

0,7 (1,0)

Zöldség hulladék

–

–

–

–

0,4

Biohulladék

–

–

–

–

0,5-0,6

Nyersglicerin
Sörtörköly

Burgonyamoslék
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Outputok
A szerves anyagok anaerob lebontásakor az elsődleges célt jelentő biogázhoz és a
kirothasztott maradékhoz (biotrágya) jutunk.

7.1.3. A BIOGÁZ JELLEMZŐI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A biogáz összetétele és mennyisége elsősorban az input anyag minőségétől függ, de a
különböző külső feltételek alakulása is befolyásolja. A két fő alkotó (metán és
széndioxid) közel 100%-át adja a gázkeveréknek, az ún. mellékgázok együttes aránya
csak néhány %-ot tesz ki. A metán és CO2 aránya kedvező esetben 2:1. A gyakorlatban
előforduló biogáz összetétel %-os értékeit a 41. táblázat tartalmazza.

41. táblázat: A biogáz összetétele

Fentieken kívül esetenként oxigén (O2), szénmonoxid (CO) és ammónia is megtalálható
kis mennyiségben, a biogázban. Az alapanyagtól a metántartalom és a gázmennyiség is
függ. Továbbá a technológiától, ill. külső tényezőktől függően állatfajonként is nagyon
eltérő mennyiségű biogáz nyerhető egy-egy számosállat után naponként (pl.
szarvasmarhánál 0,6-1,5 m3/nap, sz.a.). A biogáz fűtőértékét a metántartalma határozza
meg, ezért 20-25 MJ/m3 értéktartományba esik.
Biogáz termikus hasznosítása
A biogáz közvetlen elégetésénél a gázégők kialakítása és üzemeltetése tekintetében
figyelemmel kell lenni a földgáz és biogáz égési tulajdonságbeli különbözőségére. A
normál állapotú gázokra vonatkozó fontosabb értékeket a 42. táblázat tartalmazza.
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42. táblázat: A földgáz és biogáz égéstechnikai jellemzői

Földgáz

Biogáz

7.2. ELEKTROMOS ÁRAM TERMELÉSE BIOGÁZZAL

A biogázt egy gázmotorral meghajtott generátorral villamosenergia-termelésre lehet
felhasználni. A villamos energia termelésnél keletkező hulladék hőt egyidejűleg
hasznosan lehet felhasználni. A teljes hatásfok 85%, vagy ennél is több lehet. Az
elektromos energia gazdaságosan nem tárolható. Választani kell tehát, hogy csak annyi
áramot termeljünk-e amennyi a saját célra felhasználható (ez a szigetüzem), vagy
annyit, amennyit csak lehet, és a felesleget bevezessük-e az elektromos hálózatba (ez a
párhuzamos üzem). A szigetüzemre előnye, hogy függetlenek vagyunk az országos
villamosenergia-rendszertől. Sem az áremelések, sem a minőségi megkötések az
üzemeltetést nem befolyásolják.
Párhuzamos üzem esetén annyi elektromos energiát fejlesztettünk, amennyit a
rendelkezésre álló biomassza lehetővé tesz, és a felesleget, amit nem használtunk fel a
saját célra, eladjuk az energiaszolgáltatónak. A generátor teljesítményét a keletkező
biogáz mennyisége határozza meg. A saját fejlesztésű és az országos hálózat felé
értékesíthető energia árát a rendelet szabályozza. A generátort biztosítani kell
túlterhelés, magas hőmérséklet, megengedhetetlen frekvencia-eltérések és túl nagy
feszültségváltozás ellen. A beépített szabályozók gondoskodnak kis eltérések esetén
utánigazításról, nagy eltérések esetén pedig kikapcsolásról. Ez részben magába a
generátorba van beépítve, részben pedig a hálózat útján valósul meg. Párhuzamos
üzemnél a hálózatot biztosítani kell a nem ellenőrzött feszültség-visszatáplálás ellen is.
Hálózati zavar esetén elvárható a karbantartó személyzettől, hogy egy beinduló
szinkrongenerátor ne adjon feszültséget a hálózatra. Ehhez a generátor és a hálózat
között lehetőleg automatikusan működő indító berendezésnek kell lennie. A
felhasználás módjától függően a biogázt tisztítani kell. Tisztításkor a biogáz
kénhidrogén (H2S), a víz (H2O) és széndioxid (CO2) tartalmát csökkentjük vagy teljesen
meg is szüntetjük.
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7.3. TOVÁBBI ERJESZTÉSI TERMÉKEK, JELLEMZŐIK,
HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEIK

A biogáz előállítás fő alapanyagának számító hígtrágyák, szennyvíziszapok
bakteriológiai szempontból igen változatos élőlénycsoportokat és mikroorganizmusokat
tartalmaznak. Megtalálható a Salmonellán át a Lactobacillusig, Clostridiumokig és
gombák számtalan faján át számos mikroorganizmus, melyek jó része humán és
állategészségügyi szempontból veszélyes. Ártalmatlanná tétele ezen okok miatt is
rendkívül fontos. A biogáz előállítás technológiáját ezért célszerű a
hulladékártalmatlanítási rendszer elemeként, részeként értelmezni, a gázelőállítás
termelési rendszere helyett. Ezért elsősorban környezetvédelmi létesítményként
kezelhető annak ellenére, hogy a képződött biogáz és a kierjesztett maradékanyag
értékes anyag, amelyet a lehető leghatékonyabban hasznosítani kell. Így a
környezetvédelem, a hulladékhasznosítás gazdasági előnnyel is jár. A környezetvédelmi
szempont hangsúlyozását ez nem zárja ki. Ha ez a környezetszennyező és fertőzőképes
anyag, kezelés nélkül jut bármilyen természetes befogadóba – beleértve a talajt,
talajvizet is –, a kezelés ráfordításainak többszörösét teheti ki az okozott kár és
közegészségügyi ártalom megszüntetésének költsége. Az anaerob szennyvíziszap- és
hígtrágya-kezelés csak kapcsolódó beruházásokkal, ill. létesítményekkel együtt képez
komplex, gazdaságos egységet. A biogáz előállítására számításba vehető helyeken
többnyire nem a biogáz-erjesztő reaktorok létesítése okoz gondot, hanem a kapcsolódó
létesítmények hiánya, mint amilyen az alapanyagok előkészítése, a biogáz hasznosítása,
tárolása, a maradék iszap és iszapvíz utókezelése és elhelyezése stb.

7..3.1. BIOTRÁGYA (KIERJESZTETT HÍGTRÁGYA)

A mezőgazdasági üzemekben létesíthető biogáz üzemek legperspektivikusabb változata
a hígtrágya alapanyagra alapozott folyékony, elsősorban folyamatos üzemű megoldás.
A kierjesztett hígtrágya, mint biotrágya számos előnnyel rendelkezik az erjesztés nélküli
hígtrágyához viszonyítva.
Ezek:
—
—
—
—
—
—
—

Közvetlen felhasználható tápanyag-visszapótlásra, jobb a hasznosulása,
kisebb a tápanyagveszteség.
A kigázosítás után nehezen lebontható szénvegyületek maradnak, így a
humusztartalom pótlására jól felhasználhatók.
A kierjesztett szubsztrátum folyékonyabb és homogénebb,
Tárolás során kevesebb szén és nitrogén (ammóniák formájában) megy
veszendőbe.
A szerves kötésű nitrogén kierjesztés után a növény részére azonnal
felvehető formában áll rendelkezésre.
A szagterhelést jelentő illékony szerves vegyületek a metánerjesztés során
lebomlanak.
A szerves savak átalakulnak, a kezeletlen hígtrágya maró hatása itt elmarad,
növényre, talajlakókra sem káros.
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—
—
—
—
—
—

Csökken a C/N arány, így a kiérlelt anyag gyorsabb és jobb
trágyahatékonyságú.
Kisebb mértékű az NO2 (kéjgáz) kibocsátás, mint a hagyományos talajban
történő lebontásnál.
Csökken a magas hatékonyságú klímagáz kibocsátás.
A műtrágyák helyettesítésével csökken a környezetterhelés (a műtrágya
előállítás nagy energiaigényű).
Higiénikusabb és a gyommagvak csíraképessége is alacsonyabb szintű.
A szennyvíziszapra alapozott folyékony biogáz-termelési eljárásnál a
kierjesztett szubsztrátum is tekinthető biotrágyának, amennyiben a
nehézfémtartalma és higiéniai jellemzői ezt nem gátolják. m3-enként 30-40
kg szervesanyag-tartalommal lehet számolni, nitrogént 4 %, foszfort 0,6%,
káliumot 0,1-0,3% körül tartalmaz.

7.3.2. KOMPOSZT
Száraz biogáz-előállítási technológiáknál a kiérlelt szubsztrátum szárazanyag-tartalma
kisebb, mint 50%. Így gyakran szilárd – folyékony szétválasztásra van szükség, ha a
felhasználás, értékesítés szilárd terméket igényel. A szétválasztást általában két
fokozatban végzik el. A darabos anyagrészek, pl. csigapréssel történő mechanikus
eltávolítása után a még sűrűn folyós híg fázist centrifugában paszta sűrűségűre
víztelenítik. A két anyagot összekeverve a keletkezett „friss komposzt” közvetlenül is
kijuttatható a termőterületre, azonban előnyösebb egy aerob utókezelést, komposztálást
elvégezni. Ugyanis a friss anyagot kijuttatás előtt általában tárolni kell, a közben
folytatódó erjedési folyamat következtében a metán és az ammónia emittál a
környezetbe.
Ezt elkerülendő az anaerob lebontást minél előbb egy aerob érlelési fázisnak kell
követni. Ez az érlelési fázis 10-20 napig tart, a hőmérséklet kb. 50ºC-ra emelkedik,
közben, pl. az ammóniumtartalom nitráttá alakul. A két érlelési fázis után a keletkezett
anyag tulajdonságában a jó komposzttal egyenértékű. A kierjesztés után víztelenített
szennyvíziszap és élelmiszeripari szennyvizek sűrű fázisa is komposztálható más
hulladékokkal keverten, vagy közvetlenül is felhasználható trágyázásra. Amennyiben a
nehézfém és egyéb mérgező szerves vegyületek miatt tápanyag-visszapótlásra nem
használható, úgy víztelenítés és szárítás után zárt rendszerű égetéssel kell
megsemmisíteni.
7.3.3. PRÉSVÍZ
A víztelenítési eljárások után keletkező ún. présvíz több tápanyaggal, úgymint oldott és
szuszpendált szerves komponenssel, vegyületekkel telített. Jelentős – de a
határértékeket általában nem túllépő – nehézfémtartalommal is rendelkezhet. Magas
kémiai és biológiai oxigénigény miatt élővízbe utókezelés nélkül nem vezethető be.
Felhasználási lehetőségei:
— mezőgazdasági területre közvetlen kiöntözés,
— visszaoltáshoz felhasználás (száraz erjesztési technológiáknál),
— komposzt öntözésére,
— visszavezetés a szennyvíztisztítási folyamat elejére,
— többfokozatú utótisztítás után élővizekbe, befogadókba történő bevezetés.
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Présvizek esetén a nehézfémtartalom mellett a halogénezett vegyületek jelenthetnek
gondot kiváltképpen, ha a körfolyamat gazdálkodásban gondolkodunk. Javasolt ezen
anyagok kibocsátását már a forrásoknál csökkenteni (pl. a mezőgazdasági termelésnél
alacsonyabb peszticid kijuttatás). Amennyiben élővizekbe, befogadókba történhet csak
az elhelyezés, úgy célszerűen egy második folyadék – szilárd anyag szétválasztást
érdemes elvégezni, pl. dekanter centrifugával. Így kb. 1- 1,5% relatív tiszta szárazanyag
kivonat nyerhető, azonban a visszamaradó részben továbbra is jelentős oldott és
finoman szuszpendált szerves anyag található (1,5-2 g NH4-N/l és 12000÷15000
KOI/l). Így a további többfokozatú tisztításra van szükség, melyet a befogadóba történő
beeresztés feltételei határoznak meg.

8.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tanulmány relevanciáját és szükségességét alátámasztja, hogy az utóbbi évek
gazdasági, társadalmi és ökológiai folyamatai kedveznek a biomassza energetikai
hasznosításának, melyek elősegíthetik elterjedését, és a kikényszeríthetik a remélt
változásokat. Mindemellett az energetikai célra felhasználható biomassza-készlet a
kistérség számára olyan megújuló természeti erőforrást jelent, melynek gazdasági
folyamatokba való integrálása az erőforrások olyan új, társadalmilag hasznos,
gazdaságilag ésszerű, ökológiai szempontból is elfogadható kombinációját hozhatja
létre, melynek kedvező hatása lehet a kistérség fejlődésére.
A tanulmány célja meghatározni a kistérség biomassza-potenciálját, illetve
feltárni azt az energiamennyiséget, ami a biomassza energetikai hasznosítása során
kinyerhető.
A kistérség energetikai célú biomassza-potenciáljának megítélése során fontos
szempont, hogy a biomassza, mint energiaforrás alapvetően öt nemzetgazdasági
szférából származhat. A növénytermesztésben és az erdészetben képződő
melléktermékek – melyek teljes mennyisége átalakítható valamilyen formájú energiává
– mellett egyre fontosabb szerepet játszanak a kifejezetten energiatermelés céljából
termesztett főtermékek – erdészeti és szántóföldi energianövények – előállítása is. Az
állattenyésztésben és az élelmiszeriparban csak a melléktermékek vehetők számításba
energiatermelésre. Az agrárgazdaságban képződő energetikai célra felhasználható
alapanyagok mellett fontos és mennyiségében is jelentős részét képezik a biomasszának
a kommunális és ipari melléktermékek, valamint hulladékok.
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43. táblázat. A Hódmezővásárhelyi kistérség biomassza-potenciálja

Primer produkció

tonna

Gabonafélék

152588,5

Számosállat,
db

Szekunder produkció
Szarvasmarha-állomány

tonna

Tercier produkció

tonna

12843,6

6421,8

Szilárd kommunális hulladék

7654,2

7534,7

3767,4

Folyékony kommunális hulladék

2839,0

Ebből: búza

61383,2

Sertésállomány

kukorica

71613,7

Juhállomány

924,2

462,1

Közterületi zöldhulladék

1500,0

9412,1

Lóállomány

753,6

376,8

Állati eredetű hulladékok

37000,0

Étkezési hulladék

Olajnövények
Gyökér- és gyökgumósok

22404,9

Hüvelyesek (borsó)

1278,8

1747,8

873,9

Állatállomány összesen

Baromfiálomány

23804,0

11902,0
67392,0

42200,9

Állati termékek

–

Ebből: silókukorica

31970,4

Szarvasmarhatenyésztés

–

48800,0

lucerna

10230,5

tej

–

46500,0

30000

vágó és selejtezett állatok

–

2300,0

700

Sertéstenyésztés (vágó- és selejtezett állatok)

–

13892,0

Baromfitenyésztés

–

4500,0

Takarmánynövények

Gyep (gyepszéna)
Nádas, halastó (nád)
Erdő (éves növedék + gyalogakác)

6860
171849

tojás

–

795,0

Kalászosok (szalma)

56683

vágóbaromfi

–

3705,0

Kukorica (szár és csutka)

65251

Juhtenyésztés (vágóbárány)

–

200,0

Napraforgó (szár és tányér)

24570

Melléktermék (trágya)

–

244137,0

Összesen

23804,0

323431,0

Melléktermékek

Repce (repceszalma)

2455

Borsó (borsószalma)

1280

Cukorrépa (répafej)

19335

Gyümölcsnyesedék

1625

Szőlő (szőlővenyige, lombhulladék, törköly)
Összesen

650
437294,2

Teljes élőfakészlet
Mindösszesen

54,2

Összesen

406980
844274,2

Forrás: Saját kutatás

A táblázat adatai alapján a Hódmezővásárhelyi kistérség teljes biomassza-készlete 1,2
millió tonnára tehető, melyből az újra felhasználható (regenerálódó, újratermelhető),
energetikai célra ténylegesen javasolható biomassza mennyisége mintegy 800.000
tonna/év.
Az előbbiekben részletezett biomassza-készlet energiában kifejezett mennyisége a főbb
hasznosítási formáknak megfelelően a 44. táblázatban került összefoglalásra.
44. táblázat. A Hódmezővásárhelyi kistérség energiában kifejezett
biomassza-potenciálja a főbb hasznosítási formáknak megfelelően
Hasznosítási irány
Bioetanol előállítás
Biodízel előállítás
Biogáz termelés
Közvetlen hőhasznosítás
Összesen

Energia GJ
4 815 643,0
134 434,6
831 551,4
469 546,2
6 251 175,0

Forrás: Saját kutatás

Az adatokat összegezve megállapítható, hogy a kistérségben található és évente
képződő biomassza, mintegy 6,2 PJ energiamennyiségnek felel meg.
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49047,4

III. BIOREAKTOR
1.

FEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZET
(HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SAJÁTOSSÁGOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK)

Környezetünk, egymással szoros összefüggésben lévő elemek komplex rendszere.
Ebből a rendszerből egy-egy elemet kiemelni úgy, hogy a rendszer többi elemét nem a
súlyuknak megfelelően vizsgáljuk, célszerűtlen. Megoldásról tehát csak akkor
szólhatunk, ha az eltorzított környezetünk kijavításához vezető utat, emberi
beavatkozást – technikát, technológiát – megismertük.
A megismerés alapja, a jelenlegi állapot felmérése, elemzése, megismerése. Nem
nélkülözhető azonban annak az útnak az értékelése, amelynek megtétele eljuttatott
bennünket ahhoz a felismeréshez, hogy környezetünk jelen állapotát tovább úgy
igénybe venni, hogy a rendszer fenntarthatóságának lehetőségét ne biztosítsuk,
felelőtlen, mondhatnánk végzetes lehet.
A cél elérése érdekében a további romlás megelőzésének koncepcióját kell előtérbe
helyezni, az embert körülvevő természeti és társadalmi környezet tulajdonságairól,
bonyolult kölcsönhatásairól és összefüggéseiről szerzett széleskörű ismeret
értékelésével.
Napjaink központi kérdése a politikai rendszerváltást követően a gazdasági
nehézségeinkből való kilábalás közepette életünk minőségének, az azt befolyásoló
környezetünk állapotának kérdése. Minden jövőnkért felelősséget érző ember tudja,
hogy saját és gyermekeinek jövője nem alakítható oly módon, hogy először kialakítjuk
demokratikus társadalmunkat, megoldjuk gazdasági gondjainkat és ezek után
megtisztítjuk környezetünket, megpróbálunk elfogadható életfeltételeket teremteni.
Az emberi környezetkárosító tevékenység mértéke a technikai eszközök használatával
megsokszorozódott. A környezetünk károsítását technológiai eljárások és a technikai
eszközök okozták, így tehát meg kell találnunk a módját, hogy a technológiai
eljárásokkal és technikai eszközökkel érjük el céljainkat, környezetünk javítását.
Naponta hallunk a környezet válságáról, és ha nem járunk becsukott szemmel a
világban, akkor ennek legközvetlenebb jeleit szinte mindenütt tapasztaljuk. Szennyezett
patakok, folyók, rossz levegőjű városi utcák, sorvadó erdők, hulladékkal szennyezett
közterületek, fürdésre alkalmatlanná váló tavak, a vadállomány (halak, madarak)
ismétlődő tömeges pusztulása, jelzései csupán annak a globális méretű leromlási
folyamatnak, amelynek várható – társadalmi és gazdasági – következményeit egyelőre
még csak becsülni tudjuk. Mindezek jelzik, hogy az emberiség története során olyan
fejlődési stádiumba jutott, amelyen ha nem tud gyorsan túllépni, akkor életterében olyan
változások következnek be, amelyek a jövő generációk életfeltételeit kedvezőtlenül
befolyásolják.
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Az ember egyszerre biológiai és társadalmi lény. Mint biológiai lény, a természet része,
a természetben végbemenő evolúciós folyamat terméke, minden életfunkciójával a
természethez kapcsolódik. Az ember azonban mint társadalmi lény, az évezredek alatt
felhalmozott tapasztalatok birtokában életfeltételeinek tudatos javítására törekszik, és a
természetes hatások szélsőségeinek csökkentése érdekében a természethez
alkalmazkodik, azt hatásaiban különböző beavatkozásokkal módosítja. Ezeket a
beavatkozásokat összességükben környezetalakító technológiáknak nevezzük.
Az ember így már nem a természeti, hanem a természeti hatásokat is magában foglaló
művi környezetben élő az életét. Ezért amikor emberi környezetről beszélünk, akkor
komplex értelmezésben abba beleértjük a természeti tényezőket éppúgy, mint a
társadalom által teremtett gazdasági, politikai és kulturális tényezők összességét, azokat
egy egységes rendszer összefüggő, egymásra ható részrendszereinek tekintjük (integrált
környezet fogalma). Így az ember környezetét, az őt körülvevő anyagi világ (amely
lehet természetes és művi) és a társadalmi létből fakadó szellemi környezet (politika,
igazgatás, kultúra) együttesen alkotja. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a modern ember
életének minőségét a szellemi környezet az anyagival azonos módon befolyásolja. (Pl.:
a rossz munkahelyi légkör, a társadalmi élet minden területén a döntésekből való
kirekesztettség, a társadalom hatalmi struktúráinak torzulásaiból adódó
kiszolgáltatottság olyan tartós stresszhelyzetet alakítanak ki, amely az egyén életesélyeit
semmivel sem befolyásolja kevésbé hátrányosan, mint a szennyezett víz vagy a levegő.)
Az életminőséget befolyásoló cselekvési rendszerünk a közelmúltig, míg rá nem
ébredtünk a rombolásunkra, zömében olyan gazdálkodási technológiákat alkalmazott,
melyek eleinte mérsékelten, majd mind gyorsabb ütemben rombolták környezetünket,
miközben óriási profitot biztosítottak.
Az emberi (természeti, gazdasági és társadalmi) környezet tehát egy bonyolult egység,
ami a kezelését nagymértékben megnehezíti. Amikor napjainkban a környezet
romlásától beszélünk, akkor a környezet fogalmát a természet és az ember alkotta
anyagi világra, a fizikai és biológiai környezetre szűkítjük le, annak ellenére, hogy
tudjuk, az ebben a szférában következő változások elválaszthatatlanok a társadalomban
kialakult hatalmi viszonyoktól és annak intézményesült formáitól (politika,
közigazgatás), a gazdaság fejlettségi szintjétől, kulturális tradícióktól. Ez mégis helyes,
mert egyrészt az egésszel nem tudunk mit kezdeni, szinte kezelhetetlenül összetett,
másrészt pedig a globális méretű leromlás az ember fizikai, biológiai környezetében
megy végbe. Így ha a környezet védelmére, tudatos fejlesztésére törekszünk, akkor
mindenekelőtt az anyagi világban végbemenő folyamatokat kell megértenünk, és a
társadalmi viszonyokkal csak olyan mértékben kell foglalkoznunk, amilyen mértékben
azok a leromlási folyamatokat befolyásolják, hogy ezáltal is elősegítsük a környezet
szerveződési, immateriális szférájában a materiális környezetre is kedvező irányú
változásokat.
A II. világháború után kibontakozó és önmagát gerjesztő módon hihetetlenül
felgyorsuló tudományos-technikai fejlődés alapvető változást hozott az emberiség
életében. Új energiaforrások feltárása és termelésbe vonása (olaj, atomenergia) a
termelés automatizálása, szintetikusan előállított anyagok tömeges felhasználása új
lehetőségeket teremtett a termelés számára, és sokszorosára növelte a termelékenységet.
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A tudományos-technikai fejlődés lehetővé tette, hogy az emberiség teljesen birtokába
vegye a Földet, megkezdje az eddig nehezen megközelíthető őserdők és az óceánok
nyersanyagkincseinek kiaknázását. A termelés növekedése együtt járt a szállítás és a
közlekedés felgyorsulásával. Kontinenseket átszelő vezetékek (olaj, gáz, villamos
energia), hatalmas tankerek szállítják a nyersanyagot és az energiát a lelőhelyekről a
felhasználókhoz. Szuperszonikus repülőgépekkel a Föld bármelyik pontja órák alatt
elérhetővé vált. A Földet átfogó gazdasági rendszerek működésének alapja az
információk gyors áramlása. Ezt ma már nem csak telefon- és rádiókapcsolatok segítik,
de a Földet kémlelő műholdak lehetővé teszik, hogy az információknak egyidejűleg
legyen birtokosa a Föld bármely pontján élő ember. Az információk feldolgozását,
értékelését, nagy teljesítményű számítógépek végzik, amelyek percek alatt adnak
választ a felmerülő kérdésekre.
A korábban végtelennek hitt Föld tengereivel, óceánjaival, sivatagjaival, hegyláncaival
tudatunkban összeszűkült, egyre inkább kicsinek, védelemre szorulónak, esendőnek
tűnik. A globális természeti rendszerre globális gazdasági rendszer épült rá, amelytől
már a Föld egyetlen országa, népe sem függetlenítheti önmagát, és az összetartó szálak
egyre sokasodnak, egyre erősebbé válnak. Azt elmúlt évtizedek fejlődésének hatása
azonban nem volt egyértelműen pozitív.
Miközben a Föld népessége egy részének az élete lényegesen jobbá, kényelmesebbé
vált, másutt nem csökkent, sőt nőtt a nyomor, nem lett kevesebb a szenvedés és a könny
sem. A fejlődés újabb, az egész emberiség jövőjét érintő gondok kialakulásához járult
hozzá, amelyet csak közös erővel, nagy toleranciával, kompromisszumkészséggel lehet
megoldani minden nép, minden ember közös, hosszú távú érdekeit figyelembe véve.
Földünk globális problémái közül a következőket kell mindenek előtt kiemelni:
— háború és béke kérdése,
— a Föld túlnépesedése,
— állandósuló élelmiszerhiány,
— anyag- és energiaválság,
— a környezet gyors ütemű leromlása.
Ezek a gondok nem egymástól elszigetelten jelentkeznek, hanem egymással
összefüggésben, egymás hatását felerősítve hatnak. Például a fegyverkezési verseny
csökkentése erőforrásokat szabadíthatna fel az élelmiszerhiány megoldására, és
mérsékelné a környezet terhelését, de hozzájárulhatna a civilizációs szint
emelkedéséhez és ezáltal a népességrobbanás mérsékléséhez is.
Globális problémák az utóbbi években
Rekord magas földi átlaghőmérséklet
Az egész Földet lefedő műszeres mérések 1860-as kezdete óta a Föld felszíni globális
átlaghőmérséklete 1998-ban volt a legmagasabb. Az átlaghőmérséklet 0,57 °C-kal
haladta meg az 1961-1990-es időszak átlagértékét.
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A XX. sz. vége felé közeledve a földi átlaghőmérséklet mintegy 0,7 °C-kal volt
magasabb a XIX. sz. végén megfigyelt értéknél. A regionális hőmérsékleti adatok azt
mutatták, hogy 1998-ban az összes kontinens az átlagosnál melegebb évet zárt (17.
ábra).

17.ábra: Az átlaghőmérséklet trendje

1998-ban a magas éves átlaghőmérsékletek főképp a magas minimum hőmérsékletek
miatt alakultak ki; Ausztráliában, Írországban, Quatarban és néhány más országban.
Rekord meleg évet jelentettek Ciprusból, Kanadából, Japánból, Új-Zélandból és az
USA-ból. Átlag közeli hőmérsékletet csupán csak néhány országban mértek. Pl.
Németországban, Izlandon és Norvégiában.
Meleg troposzféra, hideg sztratoszféra
A Föld légkörének mintegy 6 km magasságáig terjedő alsó troposzférájában az említett
1998-as évben az eddigi legmelegebb hőmérsékleteket mérték. A világ 400 rádiószonda
állomásainak adataiból kiderül, hogy ugyanebben az évben az alsó sztratoszféra annak
ellenére nagyon hideg volt, hogy az északi félgömb magas szélességein normális
állapotok uralkodtak.
Az alsó sztratoszféra lehűlése a számítógépes modellek szerint a légköri szén-dioxid
mennyiségének növekedésével és az ózon csökkenésével összefüggésben áll.
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Rekord ózonhiány
Az Antarktisz felett az ózon csökkenése 1998. Ausztrál tavaszán új rekordot döntött. Az
ózonlyuk alatti napsütötte terület több mint 100 napon át meghaladta a 10 millió km2-t.
A maximális ózonhiány idején (szeptember végén – október elején) az ózonlyuk mérete
nagyobb volt, mint 25 millió km2.
A szén-dioxid és a metán mennyiségének növekedése
A két legfontosabb üvegház gáz a szén-dioxid és a metán légköri koncentrációja a
vizsgált 1998-as évben tovább emelkedett. A szén-dioxid koncentrációja globálisan 1,5
ppm/év sebességgel nőtt. A mérővizsgálatok szerint a metán mennyisége is nőtt, de a
növekedés üteme valamelyest lassult.
A tengervízszint emelkedése
A tengervízszint az elmúlt 100-150 év vízszintészlelési adatai alapján globálisan 2,1
mm/év sebességgel növekedett. Az 1998-as El Nino hatására a tengervízszint globális
emelkedése az átlagosnál gyorsabb volt, főképp a hőtágulás hatásai miatt. Az 1998-as
év első felében az El Nino jelenség uralkodott, majd az év második felében átadta helyét
a Le Nina hatásnak.
Különösen nagy szárazság
Különösen száraz körülmények uralkodtak Délkelet-Ázsiában 1998 elején. Pusztító
tüzek súlyos szennyeződést, valamint légzőszervi megbetegedéseket okoztak
Indonéziában és a Fidzsi-szigeteket. Indonéziában Borneo egyik tartományában a
faállományban okozott kár több mint 1 milliárd USD értékű. Új-Zélandon a szárazság
50 éves rekordot döntött és az agrárágazatban elszenvedett kár 227 millió USD. Pápua
Új-Guineán a szárazság évszázadod rekordot döntött. De megemlíthetjük a 2003-as
évadot is, hiszen Magyarország teljes területét aszály sújtotta területté nyilvánították.
Rekord csapadék
Az El Nino kiadós esőzései után kiterjedt áradások voltak Észak-Argentína, Peru és
Ecquador partvidékeinek egyes területein az 1998-as év első felében. 50 ezer ember
veszítette el otthonát. Jelentős árvizek voltak a Koreai Köztársaságban, Vietnámban, a
Fülöp-szigeteken, Oroszországban és Szudánban is. Az árvizek Indiában, Nepálban,
Kínában és Bangladesben több mint 2,8 ezer ember életét követelték. Banglades
területének kb. a 2/3-át 3 méter magas víz borította az 1998-as év jelentős részében.
Az 1998-as év legpusztítóbb eseménye a Mich hurrikán volt, mely intenzív áradásokat
és földcsuszamlásokat okozott Közép-Amerikában október végén. A becslések szerint
18 ezer ember tűnt el, 11 ezren haltak meg és 3 millió ember vált hajléktalanná.
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Éghajlat és egészség
A szokatlan időjárási jelenségek 1998-ban jelentős járványokat okoztak szerte a
világon. A kiterjedt áradások Kelet-Afrikában a malária, Rift-völgyi láz és kolera egyre
nagyobb területeken való elterjedését eredményezték.
Délkelet-Ázsiában a megkésett monszun és a helyi földművelési szokások együttesen
makacs tüzekhez vezettek, melyek nagy területeken légzőszervi megbetegedéseket és a
vadállomány nagy veszteségeit okozták.
Közép-Amerikában a Mich hurrikán nyomában növekedett a kolerában, Dengue-lázban
és a maláriában megbetegedettek száma.
E fejezetben bemutatott néhány fő globális probléma egyértelműen mutatja a fejlesztés
diszharmóniáját, új fejlesztési modell (fenntartható fejlődés) alkalmazásának
szükségességét.

Új fejlődési stratégia, a fenntartható fejlődés
A környezet rendszertani kérdései a társadalomban, a gazdaságban és általában a
mindennapi életben a leggyakrabban előforduló, a legfontosabb kérdések közé
tartoznak. Nincsen olyan jelenség, folyamat, műszaki fejlesztési tevékenység, melynek
során a környezeti kérdéseket, a környezetvédelmet, ezek összefüggéseit ne kellene
figyelembe vennünk. E megállapítás érvényes az említett jelenségek és folyamatok
egészére, vagyis az előkészületi, tervezési és kivitelezési fázisokra egyaránt.
A fejlesztési tevékenységek és folyamatok érvényesülése szempontjából alapvető
jelentőséggel rendelkezik az a rendszerstruktúra, amelyre a fejlesztési tevékenység
vonatkozik, és amelyben annak folyamatai érvényesülnek. Mindebből következik, hogy
a fejlesztés törvényszerűségeit, összefüggéseit, igényeit és feltételeit nem elegendő egy
szűken értelmezett cél megvalósítására korlátozni, hanem integratív rendszer részeként
kell értelmezni.
A modern informatika eredményeinek alkalmazása biztosítja, hogy az átfogó,
egyetemes törvényszerűségek világviszonylatban földrészenként, országonként,
régiónként, megyénként és kistérségenként egészében és kölcsönös összefüggéseiben
értelmezhetők és alkalmazhatók legyenek.
A fejlesztések technológiai eljárásokon keresztül valósulnak meg és komplex módon
érvényesítik pozitív vagy negatív hatásaikat. Ennek megítéléséhez elengedhetetlenek a
hatások földrajzi, térségi és időbeni együttes feltárása. Ez különösen komplex feladat és
az említett eredmények gyakran egymásnak (virtuálisan vagy reálisan) ellentmondóak.
Például: a belsőégésű motorok kifejlesztésével és megjelenésével azok korszakalkotó
előnyei rajzolódtak ki, ma már országonként, illetve az egész világon a kipufogó gázok
káros hatásaival kell számolnunk és a fejlett országok infrastruktúrájának és életének
egyik legnagyobb problémája a belsőégésű motorok – egyoldalú és aránytalan – száma.
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Ugyancsak példaként említhető a mezőgazdaságban megtermelt biológiai alapanyagok
feldolgozottságának növekvő mértéke, s a keletkezett szervesanyag melléktermékek
felhasználásának, feldolgozásának hiánya; mindebből következően a környezet
túlterhelése, diszharmóniája. Ugyancsak e területhez tartozik az emberek életéhez
nélkülözhetetlen szervesanyag körfolyamat (szennyvíz, ételmaradékok, sütőolajok stb.),
mely – kellő technológiai alkalmazásának hiányában – a környezetet terheli, negatív
hatásokat, folyamatokat felerősíti.
Az emberiség az utóbbi 150 évben rendkívül jelentős fejlesztési eredményekkel
alakította ki a saját „modern” világát. E fejlesztések rendszerszerűek és folytonosak, a
társadalmi, gazdasági előnyei mindenki számára nyilvánvalóan érvényesülnek. A
látható előnyök és értékek mellett e fejlesztések hiányosságai, hátrányai is egyre
szélesebb körben, egyre általánosabban mutatkoznak meg. Legközvetlenebbül a
természeti környezetben érezhető mindenki számára az a kedvezőtlen változás, amely a
korábbi fejlesztések megváltoztatását, módosítását, vagy új fejlesztéseket igényel. A
fejlesztések negatív hatásai makro-, mezo- és mikroszinten is megmutatkoznak és az
emberi élet alapfeltételeit veszélyeztetik.
Miután a fejlesztések önmaguk korlátjaiba ütköznek, vagyis nem az életszínvonal és –
minőség javítását szolgálják, hanem az ember életterének leszűkülését eredményezik.
Mindezek világviszonylatban is megmutatkoznak. Az alapvető természeti erőforrások
(termőtalaj, víz, napfény és a klíma, megtermelt biomassza, kőolaj, földgáz,
geotermikus energia, stb.) mennyisége fogy, minősége romlik. E tények a világ számos
országát arra késztették (élükön a fejlett országokat), hogy új fejlesztési stratégiát
alakítsanak ki.
Az új fejlesztési stratégiának új célokat kell tartalmaznia. Mindez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a korábbi kizárólagos profitbevételre irányuló törekvés komplexebb
rendszerfeltételek mellett és szigorúbb korlátok között érvényesül.
Az új fejlesztési modell a fenntartható fejlődés (Sustainable Development)
stratégiájaként jelenik meg. Ez tartalmi jegyeiben azt jelenti, hogy csak olyan fejlesztést
valósítunk meg, mely fejlesztés (földrajzi térségi és időbeni vizsgálatok alapján) az
utódgenerációk fejlesztési esélyeit nem csökkenti, lehetőség szerint növeli. A fejlesztési
modell a tényszerűen bizonyítható fejlesztési rendszer diszharmóniát hivatott
csökkenteni illetve megszüntetni és egy rendszerszerű harmonikus fejlesztést
megvalósítani.
A fejlesztés diszharmóniája elsősorban a természeti környezet megváltozásán és
reakcióin keresztül jut érvényre (a víz minőségi romlik, mennyisége fogy, a Föld
légköre káros gázokkal (túl)telítődik, a hőmérséklet globálisan kimutathatóan emelkedik
stb.), de ez nemcsak a természeti környezet, hanem a fejlesztés rendszer problémáját is
jelenti. Vagyis, a természeti-környezeti károsodások pontosan kimutatható, de egyben
globális gazdasági és társadalmi gondokat is jelentenek. A 18. ábra a természet, a
társadalom és a gazdaság és a fejlesztést meghatározó ember rendszerszerű
kölcsönhatásait és feltétel-rendszerét mutatja be.
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18.ábra: Alapvető fejlesztési rendszerkapcsolatok
1.1. BIOREAKTOR MEGHATÁROZÁS

A világon már régóta ismert az a jelenség, melynek során szervesanyagok bomlásaként
gáz képződik. Ezt a gáz biogáznak nevezik, s hasznosítására illetve előállítására több
eljárás alakult ki. Az eljárások mindegyikének közös jellemzője, hogy középpontjában
kizárólag a biogáz termelés áll; ennek mennyiségi és minőségi jellemzőin keresztül
értékelik, minősítik magát az eljárást, a projektet.
A bioreaktor működése során ugyancsak gáz keletkezik szerves anyagokból, de a
projekt cél szerinti felépítése, működtetése ennél lényegesen szélesebbkörű, többoldalú
és többszintű megoldást jelent. Elsődlegesen megállapítható, hogy a bioreaktor egy
olyan magasszintű (csúcstechnológia) technológiai megoldást képvisel, mely zárt
rendszerben képes a szükséges és elégséges feltételeket biztosítani és ehhez kapcsoltan
szabályozni és irányítani a biológiai anyagrendszerben a gázképződést meghatározó
folyamatokat. Ez utóbbi annak eredményeként valósul meg, hogy a biológiai
anyagokból történő gázképződést elősegítő baktériumok láncreakciószerű
szaporodásának feltételeit biztosítjuk, folyamatát szabályozzuk és vezéreljük.
Összességében és végkimenetelében a bioreaktor biológiai anyagok (többségében
környezet szennyező) környezet-harmonikus átalakítását és feldolgozását végzi
egybekapcsolva a bioreaktor működési térségére méretezett további projektek
környezetbarát működésével.
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A bioreaktor különlegesen magas műszaki—technológiai színvonalú létesítmény
(projekt), mely a térségi környezetében lévő szerves anyagok (többnyire a környezetet
terhelő, szennyező anyagok) környezetharmonikus átalakítását végzi, ehhez kötődő
környezeti problémákat mérsékli (üvegházhatás mérséklés, CO2 csökkentés, nitrogén
felesleg csökkentés stb.). A talaj–növény környezethez jól illeszkedő talaj-erőforrás
tápanyagot állít elő, valamint a szabályozott és vezérelt technológiai folyamat révén a
szerves anyagokból energiát termel, melynek hasznosítását további magas technológiai
színvonalú projektek biztosítják.
ÖSSZEFOGLALVA; A bioreaktor egy olyan különlegesen magas műszakitechnológiai színvonalú létesítmény (projekt), mely a szervesanyagokban „sűrített”
energiát tárja fel úgy, hogy a termék- és energia előállítás, felhasználás, valamint a
létesítményfejlesztés (projektfejlesztés) környezetet védő, káros hatásokat csökkentő
harmonikus új logisztikai és hardware rendszerét biztosítja.

1.2. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK

A bioreaktor projekt, vagy projektek megvalósításának előkészítésénél a lehetőségek és
feltételek gondos mérlegelését kell elvégezni, s mindezeket a Magyarországra ható és a
már működő folyamatok összefüggéseiben kell értékelni, különös figyelemmel a
lehetőségek, feltételek és folyamatok időbeniségére és térszerkezeti összefüggéseire.
Meghatározó nagyságrendet jelent Magyarország számára a közeli (2004. május)
Európai Uniós csatlakozás. E folyamatot mérlegelve szükséges megállapítani, hogy
mely nemzetközi megállapodások, hatások, tények és összefüggések azok, melyek
révén az Európai Unió e területre eső fejlesztési programját, támogatási- és
finanszírozási elképzeléseit kialakította.
Mindezek az elkövetkező egy-két évtizedben alapvető meghatározói lesznek a biorektor
beruházásoknak, s rendszer- és programszerű megvalósításuknak.
Energiaigények alakulása Magyarországon
Az ország és az adott régió társadalmi-gazdasági tevékenységének mozgásterét, az
életkörülmények alakulását közvetve és közvetlenül befolyásolja az energiahordozók
megléte, tulajdonlása vagy hiánya, behozatala, kényszerűsége az energiahordozó
milyensége, mennyisége, hasznosítás módja, az ezekkel való gazdálkodás módja,
lehetősége, végül az energiahordozóknak a fogyasztói helyekre juttatása, elosztása,
szállításmódja, azaz: energiaellátás is. Az energiaellátás a nélkülözhetetlen és
biztonságos termelés-, szolgáltatás és a komfortos életvitel egyik feltétele.
Az energiafelhasználások nagysága, az energiahatékonyság mértéke, továbbá a
fogyasztott energiahordozók szerkezeti megoszlása befolyásolja a gazdaság
növekedését, az innováció érvényesülését és az ökológiai rendszerben mérhető
egyensúlyra gyakorolt hatását.
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Az energiaigények (45.sz. táblázat és 19. ábra) – de különösen a villamosenergia
igények-, fogyasztások – nagysága, végül a villamosenergia-igényesség nagysága, és a
magyar gazdaság alakulását jelző bruttó hazai termék – a GDP között szoros korreláció
mutatható ki,, amikor is a gazdasági növekedéssel arányosan, de valamivel kisebb
mértékben növekedik az összenergia felhasználás, és nagyobb mértékben a
villamosenergia-fogyasztás országos szinten.

45. táblázat: Az energiaigények alakulása Magyarországon
(Pylon Kft. Adatok, saját számítások)

1980

1987

1990

1991

1992

1993

Összenergia felhasználás
(PJ/év)

1260,5

1356,9

1244,2

1179,5

1057,1

1058,3

Átlagos évi növekedési ütem
(%/év)

-

1,1

-2,8

-5,2

-10,4

0,1

40362,0

39538,0

37342,0

35080,0

35258,0

-

4,2

-0,7

-5,6

-6,1

0,5

1994

1995

1996

1997

1998

2000

Összenergia felhasználás
(PJ/év)

1042,6

1067,1

1080,2

1053,0

1052,0

1056,0

Átlagos évi növekedési ütem
(%/év)

-1,5

2,3

1,2

-2,5

-0,1

0,4

36422,0

36953,0

37217,0

37562,0

37850,0

2,5

1,5

0,7

0,9

0,9

Villamos energia felhasználás
31262,0
(GWh/év)
Átlagos évi növekedési ütem
(%/év)

Villamos energia felhasználás
35520,0
(GWh/év)
Átlagos évi növekedési ütem
(%/év)

0,7
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19.ábra: A gazdasági fejlődés és az energiafelhasználás alakulása
Magyarországon

A bemutatott hazai fogyasztókat értékelve megállapítható, hogy: az Európai Unió
energiapolitikai megítélése szerint Magyarországnak a korábbi feltételezésnél nagyobb
gazdasági növekedésre van szüksége a felzárkózáshoz, amelyhez nagyobb
energiafelhasználás és ugyanakkor kisebb energiaigényesség tartozik, azaz a GDP
jelenlegi dinamikus ütemű növekedéséhez tartozó 2,5-3,5%-os évi energiafogyasztás
növekedésével szemben, hosszú távon ezek kétszeres arányú éves növekedése mellett
lehet a tagországi átlagot elérni, s az energiahatékonyság jelenlegi – 0,9-1,5%-os érték
hullámzásával szemben a prognózis szerint – 2,5-3,3 villamosenergia igényességet
elérni.
Az országos energiafelhasználás térszerkezeti változása is megállapítható. Ezt jól
mutatják az 1997-es év tényszámai. Budapest energiafelhasználása 200-400 PJ
értékhatárok között változik, Pest megye energiafelhasználása 150-200 PJ értéket ér el,
ezt követi a Közép-Dunántúli régió és Heves megye 50-150 PJ közötti
energiafelhasználás változása. Borsod-Abaúj-Zemplén megye igénye Pest megyével
azonos nagyságrendű energiafelhasználást mutat.
A hagyományos energiahordozók térszerkezeti alakulása egy ország energiaadottságainak a jellemzésénél mértékadó szempontnak tekinthető. A hagyományos
energiahordozók térszerkezeti elhelyezkedését mutatja be a 20. ábra.
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A feltüntetett ábrán a hagyományos energiahordozók tekintetében nem csak a jelenleg
feltárt és működő forrásokat, de ezek tervezett további bővítésének területi
elhelyezkedését is bemutatjuk.
Amint azt az előzőekben bemutattuk, látható, hogy Magyarország energia-ellátottsága
és az energiafelhasználása a 2000-ben elfogadott területfejlesztési törvény térszerkezeti
tagozódása szerint (régió, megye, kistérség) változatos képet mutat.

20. ábra: Magyarország komplex energiahordozói területi szerkezete
(Pylon Kft., VÁTI adatok)

E helyzetértékelő, döntéselőkészítő szakértői tanulmány a hagyományos
energiaforrásokat, mint a tervezett bioreaktor fejlesztés-beruházás általános és fontos
háttérjellemzőiként mutatja be. Ugyancsak e területhez tartozik annak megítélése, s a
bioreaktor beruházásokra vonatkozódöntéseknél, hajdani mérlegelése, hogy
térszerkezeti szempontból hogyan alakul az energiaellátottság színvonala (21. ábra), az
egy főre jutó GDP (22. ábra), a munkanélküliség (23. ábra) és az az átlagos kistérségi
szintű komplex fejlettség (24. ábra). Ez utóbbi egy összetett mutatórendszer alapján
kimunkál kommulált mutatószám, mely a beruházások és fejlesztések gyakorlati
megvalósításához kétségtelenül iránymutató jellemző.
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21. ábra Energiaellátottság várható színvonala a fejlesztések figyelembevételével
(Pylon Kft. adatai alapján)

22. ábra Egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában 1994
(Pylon Kft. adatai alapján)
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23.ábra: Fejlettség és munkanélküliség térszerkezeti alakulása

24.ábra: A kistérségek átlagos fejlettsége komplex mutatórendszer alapján
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A bioreaktorok alapanyaga, a biomassza
A biomassza naprendszerünk ciklikusan megújuló biológiai terméke, szervesanyag. A
biomassza megújuló energiaforrás, a bioreaktor input alapanyaga.
A biomassza termelése, felhasználása és feldolgozása a bioreaktorok tervezése,
működtetése és a beruházások megvalósítása alapkérdésének tekinthető. E kérdések
tisztázásához elengedhetetlen egy célirányos áttekintés a mezőgazdaságból és a
vidékről, fő jellemzőikről, sajátosságaikról, strukturális kérdéseiről.
Mezőgazdaság és vidék
A magyar mezőgazdaság fajlagos mutatóinak trendje negatív. Értékei mind mennyiségi,
mind minőségi vonatkozásban romlottak. A vidék és a mezőgazdaság fejlesztésére,
átalakítására az utóbbi tizenkét évben alkalmazott módszerek, eljárások nem vezettek
eredményre.
Alapvető változásokra van szükség, olyanokra, amelyek építenek a mezőgazdaság eddig
ki nem használt képességeire. Megoldásaik – gyakorlatban megvalósított –
projektekben testesülnek meg, növelve a termelés - feldolgozás – kereskedelem
hatékonyságát, a vidéki élet színvonalát. E változások irányát, rendszerét, módját és
eljárásait egyfelől a vidék gondjai, másfelől pedig az Európai Unió e területre eső
pénzügyileg is támogatott stratégiái és programjai határozzák meg.
A mezőgazdaság fejlesztése és szerkezeti átalakítása
A magyar mezőgazdaság élelmiszeripari teljesítményei – az egyébként is kívánatos
műszaki-technológiai fejlesztések és szolgáltatások rendszerszerű biztosításával –
néhány év alatt 30-40 %-kal biztonsággal növelhetők. E fejlesztés problémáját és
feszültségét egyfelől az EU már jelenleg túltelített élelmiszerpiaca jelenti, másfelől
pedig a vidék és a mezőgazdaság termelési-feldolgozási képességeinek kihasználása
vagy annak elmulasztása adja. Úgy kell tehát a magyar mezőgazdaság termelését,
hatékonyságát fejlesztenünk, hogy az az EU élelmiszerpiaci feszültségeit csökkentse.
Az élelmiszertermelést szabályozó EU kvóták jelentősen alatta maradnak a magyar
mezőgazdaság teljesítőképességének.
Összességében a mezőgazdaság szerkezetátalakítása célszerű és szükségszerű úgy, hogy
az a magyar vidék kívánatos átalakulását is segítse. Ennek két egymást kölcsönösen
feltételező és szervesen összefüggő része van; a hagyományos élelmiszertermelő
szektor és az újonnan kialakítandó nem-élelmiszertermelő szektor.
A nem-élelmiszertermelő szektor
A nem-élelmiszertermelő szektor termék-előállítása ugyanarra a szervesanyag
(biomassza) tömegre alapozható, mint az élelmiszertermelő szektoré, de termékelőállítás technológiája főként az ipargazdaság területére esik jelentős – többnyire
mezőgazdasági igényekkel lefedett – biztos belső piacot jelent. Termékei többnyire ipari
termékeket (csomagoló- és tömítőanyagok, használati cikkek, szerkezeti elemek stb.),
energiahordozókat (gáz, gázolaj, benzin, fűtőenergia, villamos energia, etc.) váltanak
vagy egészítenek ki.
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Többek között ide tartozik a keményítő- és az olaj tartalmú növények termesztése,
feldolgozása és felhasználása, valamint a rostos, fás szárú növények termesztése. Új és
egyben rendkívül fontos terület a keményítő tartalmú növényekből előállított ipari
termékek, szerkezeti anyagok, használati cikkek (pl. eldobható tányérok, evőeszközök,
bútorlapok, stb.) gyártása. Mindezek az EU stratégiailag támogatott fejlesztéseihez
tartoznak és már jelenleg is megpályázható projektek formájában jelennek meg.
A mezőgazdasági melléktermékek feldolgozása is a nem-élelmiszertermelő területhez
tartozik. Eredménye a harmonikus szervesanyag körforgalom, mely az EU környezeti
normáknak is megfelel.

A nem-élelmiszertermelő szektor jellemzői,
jelentősége, rendszere

Különböző elemzése – többnyire egybehangzó – eredménye, hogy a nemélelmiszertermező szektor termelési alapanyagainak (biomassza) termőterülete mintegy
500 ezer hektár nagyságúra tervezhető (szántóterületeink 10 %-a).
A termőterületek nagyságánál a jelentősége lényegesen nagyobb. A termőterületek
földrajzi-térségi elhelyezkedése az ország valamennyi (153 db) statisztikai kistérségét
átfogják. A megtermelt biomassza alapanyag értéke 100-150 milliárd forint (jelenlegi
árindexeket alkalmazva), a feldolgozott termék-érték pedig 650-900 milliárd forint
nagyságrendű.
A gazdasági szerkezetváltás részeként kialakítandó újszektor jelentőségét tovább növeli,
hogy a feldolgozás utáni termékeit mindkét mezőgazdasági szakterület felhasználja.
A nem-élelmiszertermelő szektor termékeivel létrehozott belső piac különleges
biztonságát a mezőgazdasági szektorok évente rendszeresen ismétlődő, jól tervezhető
szükségletei jelentik. A nem-élelmiszertermelő szektor többleteit a szektor által
előállított mintegy 100-150 milliárd forint értékű biomassza alapanyag biztonságos
feldolgozóipari átvétele és a feldolgozás utáni végtermékek alapanyag termelésben
történő hasznosítása eredményezi.
A lényeges összefüggések jól mutatják, hogy a nem-élelmiszertermelő szektor
fejlesztése (infrastruktúra, technológia, feldolgozóipar) az élelmiszertermelő szektor
fejlesztését, többlethatékonyságát is szolgálja. A nem-élelmiszertermelő szektor
kialakítása igényli, és egyben feltételezi a kutatás-fejlesztési, képzési, tanácsadási,
marketing, informatikai, minőségbiztosítási, logisztikai centrumok regionális szintű –
adaptált – kialakítását és működtetését.
További pozitív hatása – a belső piac megteremtésén túl – a mezőgazdasági (biomassza)
termelés növelésével egyidejűleg az EU Magyarországra meghatározott élelmiszerkvótáinak zökkenőmentes bevezetése, fejlesztési programjainkba való illesztése.
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A nem-élelmiszertermelő szektor hatása a környezetre
A nem-élelmiszertermelő szektor működése környezetvédelmi és –biztonsági
szempontból is különleges jelentőségű. Ez főként a levegő – jelenlegi értékeihez
viszonyított – CO2 emisszió csökkenésben mutatkozik meg (évenkénti értéke 150-200
ezer tonna csökkenést jelent). E fejlesztés a legmagasabb szintű elvárásoknak is
megfelel a világon, hiszen a leírt nem-élelmiszertermelő szektor kialakításaként
megvalósuló fejlesztéssel úgy hozunk létre gazdálkodási többletet, hogy a
környezetbiztonság nő (CO2 emisszió csökkenés) és így a Kyoto-i egyezmény
elvárásainak, az EU egyre markánsabban számszerűsített kívánalmainak megfelelünk.
Nemzetközi együttműködések, EU részvétel
Magyarország biomassza termelésben kimutatható különleges képességeinek a
kihasználása, a nem-élelmiszertermelő szektor kialakítása és működtetése, a
környezetbiztonsági eredmények szükségszerűen involválják a műszaki-fejlesztési,
technológiai együttműködéseket. Ez Magyarország számára a technológia transzfer
harmadik fél számára történő átadása területén többletképességet jelent.
Az EU tagországok és az EU-n kívüli fejlett országok egy részénél – a technológiai
együttműködés célszerűségén túl – egyfajta „kényszer” is fellelhető. Ennek oka, hogy
egyes technológiailag fejlett országok kis szántóföldi termőterületük, csekély
biomassza-termelési képességük (pl. Japán), vagy egyéb okok miatt korlátozva vannak
olyan fejlődés megvalósításában, mely együtt járna a légkörbe kibocsátott CO2 emisszió
csökkentésével, a Kyoto-i egyezmény elvárásainak a teljesítésével.
Összhang a terület- és vidékfejlesztéssel
A nem-élelmiszertermelő szektor létrehozása, működtetése komplex technológiai,
fejlesztési, projekt-beruházási feladatot jelent és mindezekhez szükséges szolgáltatási
„háttér” intézményrendszer kialakítását igényli. E szektor komplex rendszere a vidékés területfejlesztés céljaival a földrajzi térségek szerint adaptált fejlesztési folyamataival
teljes mértékben egybeesik. A program a terület- és vidékfejlesztés stratégiájára,
módszerére és eszközrendszerére épülhet, de szakmai vonatkozásban együttműködést
igényel és feltételez az agráriummal, környezetvédelemmel, az ipari és gazdasági
területekkel.
Illeszkedés az EU-hoz
A nem-élelmiszertermelő szektor kialakítása és működtetése teljes összhangot mutat az
EU e területre eső gondolkodásmódjával, stratégiájával és finanszírozott programjaival.
Ez Magyarország számára e program finanszírozásának biztosítását, „EU rendszerbe”
történő illesztését jelenti, ugyanakkor nagy hatékonysággal lehetővé teszi a már működő
EU programokban való részvételt, beleértve az EU által biztosított pénzforrások
felhasználását is.
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Agrárreform az EU-ban
Az EU 1995-ben vezette be agrárreformját, melynek részeként alakította ki a nemélelmiszertermelő piacot. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy szántóterületeik 10 %án élelmiszerterméket nem állítottak elő. Azok a gazdálkodók, akiknek a
szántóterületeiket a program érintette, egyfelől hektáronként forintra átszámítva 60-100
ezer forint nagyságú támogatást kaptak, másfelől pedig a nem-élelmiszer célú
növénytermesztés, biomassza előállítás megengedett volt számukra. Ez az agrárreform
indította el az EU-ban a nem-élelmiszertermelő szektor rohamos fejlődését, melynek
látható eredményei új projektberuházásokat, technológiai fejlesztéseket eredményeztek
(biomassza fűtőművek, energiaközpontok, bioreaktorok, bioethanol üzemek, biodízel
üzemek, stb.).
Az agrárreform továbbfejlesztése, biomassza hasznosítás az EU-ban
Az EU jelenleg az agrárreform megújítását tűzte ki célul, melynek központi eleme az
egyéni támogatások megszüntetése, a programszintű támogatások erősítése. Ez utóbbi
összhangban van a nem-élelmiszertermelő szektor magyarországi kialakításával. Az EU
agrárreformjának megújításában kiemelt helyet foglal el a biomasszából előállított
megújuló energiaforrások programja és projektjei. Az erre vonatkozó tanulmányt 12 EU
tagállamra és 5 közép- és kelet-európai országra – köztük Magyarországra is –
vonatkoztatva az EU Bizottság 1997-ben elfogadta és egyidejűleg a következő
időszakra szóló stratégiáját is kidolgozta. Ennek lényege, hogy a primer
energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részaránya 2010-ig elérje a
12%-os részesedést az EU tagországaiban. E jelenleg az EU tagországaiban 6%,
Magyarországon 2,5-3%. A program intenzív fejlődését és markáns pénzügyi
támogatását mutatja a biomassza nem-élelmiszeripari célú felhasználására és
feldolgozására összesen 6,85 milliárd eurot fordít az EU az 1999-2003. közötti
időszakban. Átlagosan 1,5 millió euro értékű projekttámogatással számolva mintegy
4600 új projekt megépítését jelentette a feltüntetett négyéves időszakban.
Biomassza potenciál Magyarországon
Magyarország biomassza termelő képessége rendkívül kedvező, az Európai Unió
átlagértékeinél lényegesen magasabb. Fajlagos értékeit tekintve az Európai Unió és a
világ élvonalába tartozik Magyarország. Ez a potenciális helyzet megteremti a stratégiai
jellegű projekt fejlesztések lehetőségét és azok gyakorlati megvalósítását.
A biomassza termelés (keletkezés) alapján csoportosíthatjuk a nyersanyag forrásokat:
1. Elsődleges biomassza
(Szántóföldi „zöld” anyagok, mező- és erdőgazdasági hulladékok, ipari- és energia
növények stb.)
2. Másodlagos biomassza
(Állattenyésztés melléktermékei)
3. Harmadlagos biomassza
(Élelmiszerfeldolgozás melléktermékei, kommunális hulladékok)
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A biomassza keletkezés, előállítás, feldolgozás és felhasználás egységesen, de
különböző formában input alapanyagait jelentik a bioreaktoroknak.
A biomassza termelésre Magyarországon mintegy 5 millió hektár szántóterület és 8,7
millió hektár mezőgazdasági áll rendelkezésre. Az egy lakosra vetített szántóföldi
terület (0,5 hektár/fő) mintegy 40-50%-kal magasabb az Európai Unió átlagát jelentő
fajlagos értékhez képest. Ez a mennyiségi többlet Magyarország számára a nem
élelmiszer-piac megalapozását, a bioreaktorok lehetséges létesítésének gyakorlati
megvalósítását involválja.
A fajlagos mennyiségi többleteken túl jelentős az a minőségi háttér, mely a biomassza
előállítás objektív alapjait és a világ élvonalába tartozó termelési színvonalát biztosítja.
A talaj termőképessége alapján Magyarország talajai a nemzetközi élvonalba tartoznak.
A talajaink termőképességének térszerkezeti alakulását a 25. ábra mutatja be.

25.ábra: Magyarország körzeteinek értékelése a föld termőképessége szerint
(aranykoronában kifejezve)

A biomassza potenciáit, termőképességét, eltartóképességét a talaj termőképességén és
térszerkezeti változékonyságán a túl a vízgazdálkodási tulajdonságok és adottságok,
klimatikus viszonyok, s összefoglalóan az ökológiai adottságok határozzák meg.
Mindezek együttesen, a technológia képességek és az emberi tapasztalatok együttesen
biztosítják Magyarország kedvező biomassza potenciálját.

91

Magyarország vízgazdálkodási adottságai, tulajdonságai kedvezőek. A biomassza
előállításra jó alapot teremtenek. Az ország 24 befolyó és három kifolyó víz rendszerdinamikájában biztosítja a biomassza termelés vízigényét (26. ábra).

26. ábra: Magyarország nagyobb folyóinak középvízhozama

Az előzőekben felsorolt, a biomassza potenciált befolyásoló összes tényező, egyben az
ország kedvező adottságát is érzékelteti. Ezek elsősorban a növénytermesztés és
erdészetre gyakorolt hatásaikban mutatkoznak meg, de közvetett hatásuk az
állattenyésztésben és a biomassza-termék feldolgozásban is érzékelhető.
Magyarország klimatikus viszonyainak változását Dr. Péter Béla szabadalma alapján
feldolgozott összeállítás mutatja be. Ez felhívja a figyelmet a klimatikus viszonyok
térszerkezeti változására, s mindezeknek az adott növény termesztése szempontjából
megvalósuló minősítésére (27. ábra). Ugyancsak Dr. Péter Béla számításai alapján
meghatározott ökológiai pontérték egy összesített mutató (28. ábra) a biomassza
potenciál meghatározására, a termelés mennyiségének, térszerkezeti alakulásának a
meghatározására (29. ábra).
Az előállított összes biomassza mennyiség, mint a megújuló energia termelés egyik
alapja, energia tartalommal, energia mennyiséggel mérhető, kvantifikálható és
kvalifikálható.
ÖSSZEFOGLALVA megállapítható, hogy Magyarország biomassza potenciálja
nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvező, ez megfelelő hátteret biztosít
bioreaktorok telepítéséhez és gazdaságos működtetéséhez.
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27.ábra: Magyarország klímájának regionális minősítése
Kukorica igénye alapján.

2.ábra: A kukorica ökológiai potenciált meghatározó
ökológiai pontérték megyénként
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29.ábra: Összes biomassza mennyiség energiatartalma
megyei bontásban
A biomassza; megújuló energiaforrás
Az ember-középpontú világ fejlődési-fejlesztési harmóniája megbomlott. Az erre utaló
jelenségek, ma már tartós folyamatokká, világot átfogó trendekké szilárdultak. E világproblémához vezető út okait-összefüggéseit már sokan elemezték, s hosszú, terjedelmes
elemzés tárhatná fel ennek részleteit. E szakértői tanulmány terjedelmi keretei a
részletes elemzést nem teszi lehetővé, a tanulmány célja, racionalitása pedig a részletes
elemző-összefoglalást nem indokolja. Kétségtelen tény, hogy a folyamatokban és
trendekben megjelenő negatív hatások, s ennek következményeként a fejlődés-fejlesztés
diszharmóniája fő okaiként a társadalom működési zavarai megjelölhetők. Ez főként
abban nyilvánult meg, hogy korábban nem születtek meg azok a törvények, nem
alakultak azok az intézmények és működési mechanizmusok, melyek a fejlődésfejlesztés harmóniáját biztosították volna. A társadalom említett működési zavarait
felerősítette a gazdaság – fejlődési-fejlesztési rendszermérték nélküli – profit
növekedése.
A világot átfogó problémák egyre markánsabban jelentek meg az emberi élethez,
tevékenységhez nélkülözhetetlen természeti erőforrások (talaj, víz, levegő, klíma,
napfény, hőmérséklet, csapadék, biomassza) minőségének romlásában, mennyiségének
és szolgáltató képességének a csökkenésében.
E világot átfogó probléma értelmezésére, megoldására szinte a világ valamennyi
országát mozgósító tanácskozásokat szerveztek. Az 1960-as évek végén a Rio-de
Janeiró-i tanácskozás a biodiverzitással (növényi és állati fajok pusztulása) foglalkozott,
majd ezt követte a Kyotó-i tanácskozás, mely a levegőben lévő túlzottan sok CO2
emisszió csökkentését (6%) irányozta elő.
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Legutóbb (2003-ban) Johannesburgban találkoztak a világ országai, ahol a világ
fejlődésének-fejlesztésének összes kérdéséről, problémájától tárgyaltak (háború, béke,
élelmiszertúltermelés,
éhínség,
tőkefelhalmozás,
szegénység,
anyagválság,
energiaválság, környezeti válság).
A világ átfogó fejlődési-fejlesztési diszharmóniájára válaszként a problémák
mérséklésére, megszüntetésére egy új fejlődési stratégia, a „fenntartható fejlődés”
fogalmazódott meg. Ez egy olyan fejlődést irányoz elő, melynek eredményei, hatásai,
jelenségei, folyamatai, trendjei az utódgenerációk fejlődéshez való esélyeit nem
csökkentik (lehetőség szerint növelik). Gyakorlati megközelítésben ez azt jelenti, hogy
a világot átfogó környezeti problémák (globális felmelegedés, üvegházhatást okozó
gázok – CO2, NOx, bután, stb. – mértéktelen jelenléte a légkörben, ózonlyuk, stb.)
mérséklődnek, megszűnnek. Az említett problémák nagyságát és veszélyét tovább
növelte az a tény, hogy a világ ásványolaj készletei fogyóban vannak, s a prognózisok
szerint 30-50 évre elegendőek.
Az előzőekben összefoglalt – világot átfogó – problémák „kézzel foghatóan” a
környezetünk negatív változásaiban tapasztalhatók meg. E negatív változások
mérséklésében, megszüntetésében a biomassza különösen fontos szerepet játszik.
Egyfelől mint energiaforrás, környezeti harmóniát biztosít (termelés–felhasználás–
kibocsátás egyensúlya), másfelől pedig – a hagyományos foszilis energia hordozókhoz
képest – a környezet terhelése, a gázkibocsátások (C, CO, CO2, CH4, N, NOx, P, SOx
stb.) technológiától és felhasználástól függően lényegesen alacsonyabbak.
E kérdéskör fontosságát, jelentőségét és aktualitását alátámasztandó egy kampány indult
az Európai Unióban „Fenntartható Európa” elnevezéssel, ennek keretében a környezeti
tér célirányos változásának irányszámait, s a változások mértékét adják meg 2010-re
vonatkoztatva (46.sz. táblázat).
46.táblázat: Környezeti tér, jelenlegi felhasználás és az Európai Unió
2010-re kitűzött céljai
Erőforrás
CO2
kibocsátás
Cement
Nyersvas
Alumínium
Klór
vegyületek
Fa

Jelenlegi egy
főre jutó
felhasználás

Egy főre jutó
éves környezeti
tér optimuma

Szükséges
változtatás (%)

Célok 2010-re
(%-os
változtatás)

7.2 tonna

1.7 tonna

-77

-26

536 kg
273 kg
12 kg

80 kg
36 kg
1.2 kg

-85
-87
-90

-21
-22
-23

23 kg

0kg

-100

-25

-15

-15

3

0.66 m

3

0.56 m

Forrás: Spangenberg, J. (ed.), The Study „Towards Sustainable Europe”,
Wuppertal Institute, 1995
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A Wuppertal Institut jelentéséből egyértelműen kitűnik, hogy – az eddigi erőfeszítések
ellenére – az egy főre jutó CO2 kibocsátás rendkívül magas. A szükséges változtatás
mintegy 77%-os csökkentést irányozna elő, melyből 2010-ig mintegy 26%-os mértékű
csökkentést terveznek megvalósítani.
Bár a táblázat adatai hozzávetőlegesek, egyértelművé teszik a szükséges változtatások
nagyságrendjét az erőforrások felhasználása terén az iparosodott országokban. A
nyersanyag felhasználás 1 főre jutó értéke Németországban 1975. óta 64 tonnáról 76
tonnára nőtt. Hollandiában ezek az értékek 56 és 67,32.
A kelet-európai országok esete részben hasonló, részben eltérő. Általában a fosszilis
fűtőanyagok egy főre jutó felhasználása a kelet-európai országokban éppolyan magas,
mint az EU-ban. Sőt, Észtországban és Ukrajnában az egy főre jutó CO2 kibocsátás
olyan magas, mint az Amerikai Egyesült Államokban (kb. 16-19 tonna CO2/fő).
Nyilvánvaló, hogy ezek az országok nagyon gyenge hatékonysággal használják fel az
energiát, az elavult technológiák és a monopóliumok által uralt energiapiac
következtében. A közép-kelet-európai országok tehát elvileg csökkenthetik a jövőben az
energiafelhasználásukat az életszínvonal növelésével párhuzamosan.
A kelet-európai országok arra használhatnák az átmeneti időszak által kínált
lehetőségeket, hogy közvetlenül a fenntartható fejlődés pályájára álljanak. Az
erőforrások felhasználásának szükséges csökkentése viszonylag könnyen és olcsón
megoldható, hiszen az a hatékonyság javításával ellensúlyozható. Emellett a keleteurópai országoknak megvan az az előnye, hogy a források jelenlegi egy főre eső
felhasználása miatt néhány esetben nem állnak messze a méltányos elosztás szintjétől.
Az egy főre jutó természeti terület nagysága jóval nagyobb Közép-Kelet Európában. Az
energia-felhasználás csökkentésének jó esélye van az alacsony energiahatékonyság
miatt.
A 46.sz. táblázatban feltüntetett irányszámok, célok és az értékelés tükrében
értelmezhető az egyes országok egy főre jutó éves mennyiségű (tonnában kifejezve)
CO2 emissziója (47.sz. táblázat).
Jól látható, hogy az Európában legkisebb CO2 emisszió kibocsátású ország Portugália.
5,0 tonna/fő éves CO2 emisszió kibocsátása még mindig háromszorosa a kívánatos
mértéknek. A probléma nagyságrendjét érzékeltetendő, hogy az USA CO2 emisszió
éves kibocsátása egy főre vetítve közel négyszerese a portugáliai értéknek.
Mindenesetre a feltüntetett számok, mértékek és arányok jól mutatják a fenntartható
fejlődés új stratégiai irányának megvalósulását, az e területen kialakuló technológiai
versenyt.
Egyes országok a megújuló energiaforrások gyakorlati hasznosítása terén különlegesen
innovatív stratégiát alakítottak ki és programot valósítottak meg. Az összes energia
felhasználás részarányaként számított megújuló energia Európában a legnagyobb értékű
Ausztriában (70%), majd ezt követi Svédország (50%) és Portugália (38%) (48.sz.
táblázat).
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47.táblázat:Egy főre jutó CO2 emisszió nemzetközi összehasonlításban
(IEA.1997. és saját számítások)

Ország

Egyfőre számított CO2 emisszió (tonna)

Portugália
Svájc
Franciaország
Svédország
Magyarország
Görögország
Málta
Ausztria
Norvégia
EU átlag
Japán
Nagy-Britannia
Írország
Finnország
OECD
Németország
Hollandia
USA

5
5,9
6,2
6,4
6,5
7,4
7,5
7,6
7,9
8,5
9,1
9,6
9,7
10,6
11
11
11,6
19,8

18. táblázat: Megújuló energiaforrások részaránya
az összes energiafelhasználáshoz viszonyítva
(Renewable Energy in Austria 1998)
Ausztria
Svédország
Portugália

70%
50%
38%

Ausztriában a megújuló energiaforrások szerkezete értékes tapasztalatokat rögzít.
Egyrészt tükrözi a biomassza erőforrások dominanciáját, másrészt jelzi a
továbbfejlesztés, a további növekedés területeit (30. ábra). A megújuló energiák
termelése és felhasználása területén Ausztria vezető szerepe megalapozott és indokolt.
Ezt mutatja az is, hogy az energiakutatás ráfordításain belül a megújuló energia
kutatások közel egyharmados részarányt tesznek ki (49.sz. táblázat).
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4%
1,10%

Faapríték

13%
16%

Tüzifa

5%
biogáz és -hajtóanyag
geotermikus

0,10%

Kommunális szilárd

0,80%

Napenergia
Hőszivattyú
Folyékony biomassza
(fekete liqour)

60%

30.ábra: Megújuló energiaforrások alapanyagai Ausztriában
(ÖSTAT. 1997)

49.táblázat: Közpénzek felhasználása a megújuló energiák kutatására Ausztriában
(millió ECU)
(Faninger 1995-98)
1994

1995

1996

1997

Energiakutatás
összesen

23,5

24,1

24,2

25,7

Megújuló
energiakutatás

6,5

7,8

6,1

7,4

27,6

32,3

25,2

28,7

Magyarországon a megújuló energiák részaránya az összes energia felhasználáson belül
rendkívül csekély (5,5-6,5%). A megújuló energiák felhasználásának szerkezete (31.sz.
ábra) egyfelől azt mutatja, hogy a biomassza energetikai hasznosítására vonatkozó
stratégiai program még nem indult be, kezdeti szakaszában van.
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2,2

0,8
Napenergia

5,8
egyéb
biomassza

1,3

Háztartási
hulladék

Tüzifa

7,6

Víz, szél,
geotermikus

82,3

100
80
60
40
20
0

Biogáz

Megújuló energiaféleségek
részaránya (%)

Az összes megújuló energia részaránya
Magyarország energiafelhasználásában
(5.5-6.5 %)

31. ábra Megújuló energiaforrások szerkezeti összetétele (részaránya)
Magyarországon
(Energia Info 2000, Bohoczky)

hektár/fő

A biomassza termelés alapjait az egy főre vetített termőföld mennyisége határozza meg.
Az Európai Uniót jelenleg az élelmiszer túltermelés jellemzi. Az élelmiszerszükségletet
valamivel kisebb területen is meg lehetne termelni (32.sz. ábra).

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0,4

0,22
0,18

1
2
4
1

EU - 15

EU-15
EU+10

0,18

0,18
0,22
0,18
0,4

2

3

4

10 csatlakozásra váró
ország

EU-15 Élelmiszer ellátáshoz szükséges terület
EU-15 Élelmiszer ellátáshoz szükséges ténylegesterület
10 csatlakozásra váró ország területe
10 csatlakozásra váró ország tényleges területe

32. ábra Egy főre jutó termőföld az Európai Unió 15 tagországában
és a 10 csatlakozásra váró országban
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Az Európai Unió a tényhelyzetből adódó felszültségek mérséklésére, a fenntartható
fejlődés stratégiájának gyakorlati érvényesítésére bevezette a „földpihentetés”
rendszerét, mely azt jelentette, hogy a szántóföldi termőterületeik 10 %-án nem
termelnek élelmiszer-növényt, ezért a gazdálkodók mintegy 100 ezer forint/hektár
nagyságú támogatást kapnak, ugyanakkor megengedett a számukra, hogy
nemélelmiszer növényt (ipari- és energianövények) termeljenek. Ezzel az intézkedéssel
kettős célt teljesítettek az Európai Unió 15 tagországa számára; egyfelől csökkentették
az élelmiszeripari túltermelési feszültségeket, másfelől megújuló energiák termelését
segítették elő, csökkentve a környezet általános problémáit. Ez utóbbi általános
környezeti probléma Európában, jól mérhető módon megjelenik az erdők
károsodásában (33. ábra).

Az erdők károsodása Európában
Ausztria

6,8

Spanyolország
Belgium
Svájc
Németország

11,4
12,9
13,2
17,7
18,2
19
19,7
21,7

Lengyelország
Bulgária

Adatsor1
27,8
30,6
35,3

Ukrajna
0

10

20

30

40

44,2

50,4

56,2

50

60

33.ábra: Erdők károsodása Európában

Az Európai Unió a környezeti- és piaci (élelmiszer túltermelési) problémáinak a
mérséklésére kampányt indított a megújuló energiák előállítására, az erre szolgáló
projektek megvalósítására. Az említett kampány jelentős pénzösszegekkel támogatta az
Európai Uniós tagországok megújuló energiák előállítására szolgáló projektjeinek
megvalósítását (50.sz. táblázat).
A megújuló energiák előállítására szolgáló projektek fejlesztése az Európai Unió primér
energia felhasználás szerkezetét is megváltoztatja (34. ábra)
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50. táblázat Megújuló energiák projektjeinek a fejlesztése az Európai Unióban
(1999-2003)
Megújuló
energiafajták

Kampány

Kapacitás

Beruházási
költség
(milliárd Euro)

Napenergia

Villamos energia
Kolektor

1000 PWh
15 millió m2

5,3
4,7

Villamos energia
(szélturbina)

10000 MWh

10,1

kombinált
rendszer (hő- és
villamos energia)

10000 MWh

5,5

fűtés
Biogáz
Biohajtóanyag

10000 MWh
10000 MWh
5 millió tonna

4,4
1,2
1,25

Szélenergia

Biomassza

Mindösszesen

32,45

A PRIMÉR ENERGIAFELHASZNÁLÁS
STRUKTÚRÁLIS VÁLTOZÁSÁNAK
ELŐREJELZÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ
TAGORSZÁGAIBAN (EU Info, saját számítások)
EJ
80
70
szén
60

olaj

50

gáz
atom

40

megújuló

30
20
10
0
1990

1990
2010
2020

megújuló
3
8
17

2010

atom
7,5
3
5

2020

gáz
9,5
19
20

olaj
23
24,5
22

év

szén
12
7,5
4

34. ábra A primér energia felhasználás strukturális változásának előrejelzése
az Európai Unió tagországaiban
(EU Info, saját számítások)
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A megújuló energiák előállítására szolgáló projektek beruházásainak támogatásán túl
megszülettek azok a törvények és rendelkezése, melyek a projektek nyereségtermelő
képességét biztosítják. Ezek közül kiemelendő a biodízel és a bioethanol jövedéki adó
mentességét biztosító rendelkezések, valamint a biomasszából előállított elektromos
áram áramszolgáltató általbiztosított átvételi kötelezettsége. Mindezeket az Európai
Unió gyakorlatát, törvényi rendelkezéseit figyelembe véve Magyarország átvette és
jogszabályba iktatta. Így megteremtette a jogszabályi és működési hátterét a megújuló
energiák magyarországi projektjei megvalósításának. A biomasszából előállított
elektromos áram Európai Uniós paritáson számított átvételi árak megfelelnek a
Magyarországon kialakított áraknak (35. ábra).
A támogatott villamos energia átvételi árai
Németországban (2000. április)
víz, hulladék
szélerőpmű
biomassza-erőmű
naperőmű
kapcsolt termelés
0

20

40

60

80

100

120

35. ábra: A támogatott villamos energia átvételi árai
Németországban (2000. április)

A megújuló energiaforrások projektjeinek megvalósításában Németország eredményes
innovatív stratégiát valósított meg. Ennek tendenciáját jól mutatta az 1992-2000. évekre
vonatkoztatott megújuló energiát előállító projektek fejlesztése (51. táblázat).
51. táblázat: Megújuló forrásokra épített erőművek Németországban
1992

1994

1996

1998

2000

100
150
1500

400
560
1400

1550
2200
1400

2800
4500
1600

6100
9200
1500

31
13,7
450

50
51,2
1020

81
117,9
1450

101
210,1
2080

108
245,8
2290

5
2
400

10
4
400

22
8
400

42
16
380

95
35
370

SZÉL
teljesítmény, MW
termelés, GWh
kihasználás, h/a

BIOMASSZA
teljesítmény, MW
termelés, GWh
kihasználás, h/a

NAP (PV)
teljesítmény, MW
termelés, GWh
kihasználás, h/a
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A megújuló energiaforrások 2000 évben történő hő- és villamos energia hasznosítása
52. és 53. táblázat) jól mutatja azt az intenzív fejlődést Németországban, melyek e
stratégiai fejlesztés gyakorlati projektekben történő megvalósításáról, beruházásairól ad
képet.
52. táblázat: Megújuló források potenciálja hőenergia termelésre
Németországban 2000-benPJ/A-ban
Energiaforrás

Termelési potenciál

Műszaki végső energiapotenciál

Nap - tetőkön

608-920
2660-4025
kb. 1800
1100-1240
50 - 116
374-433
kb. 940
kb. 1710
kb. 3010

136
530
Kb. 1755
990-1180
48-110
336-411
kb.1316
kb.1175
kb. 2061

- szabadban
Környezeti hő
Biomassza
Bioüzemanyag
Szerves hulladék
Talajhő - felszinközeli
- hidrotermál
- mélyszondás

Hazsnosítás
Kb. 4,5
kb.6
kb.167
0,07-0,15
3,8-5,4
kb. 5
kb.0,5
kb.0,006

53. táblázat: Megújuló források potenciálja villamos energia termelésre
Németországban 2000-ben, TWh/A-ban
Energiaforrás

Termelési potenciál

Műszaki végső potenciál

Hasznosítás

Vízenergia
Szélenergia
Napsugárzás
Biomassza
Bio-üzemanyag
Szerves hulladék
Talajhő

kb.25
104-128
104-128
40-530
96-153
10-43
kb.125

kb.23,5
30-35
30-35
35-40
91-145
42-46
kb.119

20,5
11,5
0,09
0,31
0,004
0,92

A hazai adottságokat, az Európai Unió fejlesztési stratégiáját, az ehhez kötődő
folyamatokat, a megvalósult beruházásokat figyelembe véve; elemezve a feltételeket,
kényszereket és lehetőségeket megállapítható, hogy Magyarországon reális alapjai
vannak a bioreaktor beruházások megvalósításának, rendszer- és program szerinti
felépítésének.
Bioreaktorok
Mint ahogy ebben a szakértői tanulmányban tisztáztuk, a biorekator megnevezés,
kifejezés formájában és tartalmában újnak tekinthető. Meghatározását ebben az
anyagban adjuk meg, leírva azt a különbséget és többletet, mely ezidáig a hazai és
nemzetközi szakirodalomban ismert biogáz termelő üzemekhez képest megjelenik.
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A biogáz előállítás technológiája és üzemi méretű megvalósítása mind a hazai
gyakorlatban, mind nemzetközi szinten régóta ismert. Általánosan megállapítható, hogy
ezek a projektek rendkívül szélsőségesen, egymástól eltérő technológiai színvonalat
képviselnek. Vannak egészen kezdetleges technológiai szintű megoldások, ugyanakkor
ismertek a legmagasabb szintű – csúcstechnológiát képviselő – biogáz üzemek. Az
üzemi méretekre vonatkozóan is a szélsőségek a jellemzők, hiszen a néhány száz tonna
biomasszát feldolgozó biogáz üzemek ugyanúgy ismertek, mint a néhány tízezer vagy
százezer tonnát feldolgozó biogáz üzemek.
A biogáz jellemzői
Biogáznak nevezzük a szervesanyagok mikrobiológiai anaerob bomlása során keletkező
túlnyomórészt metánból, széndioxidból és egyéb gáz okból álló keveréket. Mivel a
gáztermelés a szerves anyagok fehérjéinek, szénhidrátainak, zsírjainak hosszú
szénhidrogén láncaiból állít elő egyszerű szerkezetű metánt illetve széndioxidot (és
hidrogént), ezért nyilvánvalóan a különböző anyagokból előállítható gázok összetétele
és mennyisége is diverzifikált.
A biogáz termelés négy szakaszra bontható:
1.

2.
3.
4.

szakasz: a fakultatív anaerob baktériumok lebontják a makromolekuláris szerves
anyagokat kismolekulájú termékekké (pl. egyszerű cukor, aminosav, zsírsav és
víz). Ez a folyamat a hidrolízis.
szakasz: savképző baktériumok végzik a további bontási folyamatokat; szerves
savak, széndioxid, hidrogén és aminosavak képződnek. Ez a savanyítás szakasza.
szakasz: az ecetsav képzés során az ecetsav-baktériumok acetátot, széndioxidot és
hidrogént állítanak elő.
szakaszban metánbaktériumok hatására létrejövő anyagok a metán, kéndioxid, víz.

Összességében elmondható, hogy ha nem teremtjük meg az adott fázisok optimális
lejátszódásához a megfelelő életkörülményeket a baktériumok számára, akkor a
gázhozam kicsi lesz, vagy esetleg teljesen el is maradhat. Az alábbi körülmények
befolyásolják a gáztermelést:
I.
II.
III.
IV.

nedves környezet (>50 tf%)
levegőtől mentes környezet (legalább is az utolsó fázisban)
fénymentes környezet
adott hőmérséklet: attól függően, hogy milyen hőmérsékleti zónát kedvelő
metánbaktérium törzsek végzik a fermentációt megkülönböztethetünk:
— pszikrofil: 20oC vagy annál kisebb hőmérsékleti zónát kedvelő
— mezofil: 25-35oC hőmérsékleti zónát kedvelő és
— termofil: 45 oC-nál nagyobb hőmérsékletet kedvelő törzseket.
A nagyüzemi gáztermelésre leginkább a termofil illetve a mezofil törzseket
használják, hiszen a termofil törzsek termelik fajlagosan a legtöbb gázt. A
gáztermelés ideje szintén a termofil zóna alkalmazásakor a legrövidebb.
Ugyanakkor e hőmérséklet (55-60 oC) tartomány tartós fenntartásához kell a
legtöbb termikus energiabefektetés.
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V.

VI.
VII.

Gyengén lúgos környezet. A második szakaszban ez az ammónia keletkezése
miatt magától kialakul, savas alapanyagok esetén oldott meszet szoktak az
anyagokhoz hozzákeverni.
Tápanyagellátás
Nagy anyagfelület (rothasztási idő csökkentése)

Mivel a metánbaktériumok életműködését károsan befolyásolja a metán jelenléte (túl
nagy metánkoncentráció) ezért a termelt gázt el kell távolítani. Másfelől az
alapanyagokat nem szokás 100%-os mértékben lebontani, hiszen
-

-

a gáztermelés sebessége időben nem állandó, ( a gáztermelés sebessége egy
adott idő után csökken), ezért a teljes kigázosításhoz nagy időre van szükség ami
nagy marginális költségeket eredményez
a ligninből és cellulózból álló anyagokat a metánbaktériumok nem, vagy csak
nehezen tudják bontani.

A kigázosodást a bomlási fokkal lehet jellemezni, amely megmutatja, hogy a szerves
szárazanyag hány százaléka bomlik le a rothasztási idő alatt. Általában 40-60%-os
bomlási fok eléréséig hagyják lejátszódni a folyamatokat. A kisebb bomlási fok
ugyanakkor a pozitív mellékhatások (pl. szaghatás) csökkenését eredményezi.
Biogázgyártási módok
Alapjában három féle eljárást különböztethetünk meg: a száraz erjesztéses, a félszáraz
illetve a nedves erjesztéses eljárást. Ezeken belül a különböző biogázgyártási módokat
az 36. ábra szemlélteti
Biogázgyártási módozatok
Biogázgyártás
Száraz erjesztés

Félszáraz eljárás

Nedves erjesztés
Folyamatos

Átfolyós
eljárás

Szakaszos

Batcheljárás

Perkolási eljárás
Tárolós
átfolyós
eljárás
Átfolyóstárolós
eljárás

36. ábra Biogázgyártás sematikus áttekintése
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Váltótartályos
eljárás
Tárolós
eljárás

A száraz erjesztéses eljárás ma még nem ipari termelésre megérett eljárás. A félszáraz
eljárás lényege a 15 térfogatszázalék feletti szárazanyag tartalom. Bár az inputanyag
nagy fajlagos szerves anyag tartalma miatt nagyobb a fajlagos gáztermelés, de az oltást
hiánya és a keverés nehézkessége miatt eljárást ipari termelésben nem alkalmazzák.
Mindezek mellett a kirothasztott anyag nehezen ömleszthető, ezért a reaktorból való
eltávolítása meglehetősen munkaigényes.
Az alábbiakban röviden ismertetem a nedves eljárási módokat.
Szakaszos üzemű eljárások
A szakaszos üzemű biogázgyártási eljárások jellegzetessége, hogy a
Batch-eljárás
A Batch-eljárás lényege, hogy az erjesztőtartályba betáplált anyag egy adott ideig
tartózkodik a tartályban anélkül, hogy a tartózkodási ideje alatt eltávolítanánk, vagy
hozzáadnánk újabb alapanyagokat. Ürítés után egy kevés iszapot a rendszerbe kell
hagyni (kb. 5-10 % [1.])), amely oltóiszapként fog a következő töltetnél funkcionálni. A
minél gördülékenyebb betöltés végett a rothasztótartály mellett szükség van egy
előtartályra is. Ugyanakkor az egyenetlen gáztermelés csökkentése két vagy több, 1/n
ciklusidővel eltoltan működő erjesztőtartály használatával lehetséges (n – pozitív egész
szám, az erjesztőtartályok száma). Az eljárás hátránya az előzőekből adódik:
egyszerűségéhez képest a több tartály elhelyezése növeli az eljárás bekerülési költségeit,
több hőenergia szükséges a két tartály adott hőfokon tartásához, mint az egytartályos
megoldásnál, a hosszú tartózkodási idő miatt a várakozó input-anyag már az
előtartályokban elkezd bomlani, ami nitrogén és metánveszteséggel jár[1.]. Előnye
viszont, hogy az homogén output-anyagot szolgáltat, mivel csak egyszeri betáplálás
van, nincs keveredés az erjesztőtartályban, ezért általában jellemzően a
laborkísérleteknél a mai napig használják.
A Batch-eljárás egyes fázisait a 37. ábra szemlélteti.
Váltótartályos eljárás
A váltótartályos eljárás két rothasztótartályból és egy előgödörből áll. A beérkező
inputanyag az előgödörben áll 1-2 napig, majd onnan egyenletesen át lehet tölteni az
egyik rothasztótartályba. A töltés ideje alatt a másik rothasztótartályban lévő anyag
erjed. Az első rothasztótartály töltésének befejezése után kezdődik el az első tartályban
lévő anyag rothasztási fázisa, ugyanakkor a második tartályból a kierjedt anyagot
eltávolítják az utótárolóba, és megindul a második tartály folyamatos feltöltése.
Az eljárás előnye az egyenletes és higiénikus gáztermelés, hiszen az erjesztési folyamat
szakaszokban történik, nincs alapanyag-erjesztettanyag keveredés. Hátránya – a Batcheljáráshoz hasonlóan – az egytartályos rendszerhez képest nagy hőenergia-veszteség.
Probléma továbbá az ürítés folyamata alatti kiszellőzés. A váltótartályos eljárás
folyamatábráját a 38. ábra szemlélteti.

106

TELE

TELE

ÜRES

TELE

ÜRES

TELE

Előtároló
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Utótároló

Előtároló

Fermentor

Utótároló

1. fázis: Ürítés

2. fázis: Adagolás
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TELE
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Előtároló

Fermentor

Utótároló

3. fázis: Erjesztés

37.ábra: Batch-eljárás folyamatai
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Utótároló

Előtároló
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1. fázis: Fermentor 2 erjeszt

TELE
Fermentor 2

ÜRES
Utótároló

2. fázis: Fermentor 1 töltése
fermentor 2 ürítése

TELE

TELE

ÜRES

Előtároló

Fermentor 1

Fermentor 2

TELE
Utótároló

3. fázis: Fermentor 1 erjeszt,
fermentor 2 töltése

38.ábra: Váltótartályos eljárás
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Tárolós eljárás
A tárolós eljárásnál az erjesztő egyben tárolótartály is. Hasonlóan a Batchkészülékekhez ürítésnél ennél az eljárásnál is egy kis mennyiségű maradékot
hátrahagynak – oltás céljából. A kombinált erjesztő- és tárolótartályt lassan újra feltöltik
az előtárolóból. Kétféle típusát különböztethetjük meg: a szilárd födémmel ellátott
illetve a fóliasátras megoldást. Ez utóbbinál megkülönböztethetünk egyrétegű illetve
dupla fóliasátras típust.
Az eljárás előnye, hogy csak egy nagy tartály szükséges, emellett a
tárolóberendezéseket egyszerűen és átláthatóan lehet üzemeltetni, a felül nyitott
trágyatárolókat viszonylag egyszerűen biogáz erjesztőkké lehet alakítani [1]. A fóliával
fedett tárolótartályok egyik problémája a nagyobb hőenergia-veszteség, ezért általában
alacsonyabb hőmérsékleten – 20-25 oC –on - üzemeltetik őket. Gondoskodni kell
továbbá az időjárás viszontagságai elleni védelemről is.
A szilárd födémmel és külső gáztárolóval ellátott berendezés – felépítésükből adódóan –
természetesen drágábbak. Ugyanakkor a trágya kiemelésénél figyelni kell arra is, hogy
ne kerüljön levegő a gáztárolóba. A tárolós eljárás sematikus felépítését az 5. ábra
szemlélteti.

FÓLIASÁTOR

GÁZ
TÁROLÓ

Előtároló

Berendezés
(töltött)

Berendezés
(üres)

39.ábra: Tárolós eljárás
Átfolyós eljárás
A legtöbb biogáz eljárás átfolyós rendszerben működik vagy tiszta formájában, vagy a
tárolós eljárással kombinálva. Ennél az eljárásnál a rothasztótartály mindig tele van és
csak bizonyos alkalmanként (pl. javításhoz) kell kiüríteni [1]. A kisebb méretű
előtárolóból az lapanyag a nagyobb méretű rothasztótartályba áramlik meghatározott
időközönként – általában naponta egyszer-kétszer. A friss inputanyag beáramlásakor
ugyanakkora térfogatú trágya áramlik ki a tartályból.
Az eljárás előnye az egyenletes gáztermelés, a tartály jó kihasználtsága, kevés hőenergia
veszteséggel járó építési mód és a folyamatok (egészét vagy részét tekintve)
automatizálhatósága. Természetesen hátrány a szakaszos üzeműekkel szemben a friss és
a kierjesztett anyag keveredésének a lehetősége, ezért higiéniai szempontokból
kedvezőtlen.
Az átfolyós eljárás felépítését a 40. ábra szemlélteti.
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Előtároló

Fermentor

Utótároló

40. ábra: Az átfolyós eljárás folyamatábrája

Kombinált átfolyós-tárolós eljárás
Ez az eljárás a biogázgyártás legfejlettebb módszere. Az eljárás lényegében az átfolyós
rendszerből származtatható, ahol a kierjesztett-trágyatárolót lefedték egy szilárd fóliával
vagy szilárd födémmel. Ennek szükségességét indokolta a rendszerint több hónapig is
eltartó trágyatárolás, amely következtében jelentős nitrogéncsökkenés következne be. A
gyakorlati tapasztalatok szerint egy 7 hónapos tárolási idő mellett a gázhozam 20-40%-a
származik a tárolótartályból. A tárolótartályt általában nem szokták fűteni, illetve
keverni, így a járulékos gázmennyiség viszonylag csekély kiadással jár. Különleges
esetekben – pl. ha növénytermesztés miatt egyszerre sok trágyát kell kivenni elképzelhető, hogy az átfolyótartály tárolóként is funkcionálhat. Ez esetben ügyelni kell,
hogy az ürítésnél külső levegő ne szivárogjon be. Az eljárást a 6. ábra szemlélteti.

GÁZ

Előtároló

Tárolótartály

Fermentor

41. ábra: Kombinált (átfolyós-tárolós) eljárás

Szilárdanyag eljárás
Az eljárás még kísérleti fázisban van, nagyüzemi alkalmazása és hasznosítása még nem
terjedt el. Sorozatosan folynak olyan kísérletek, amelyben nem folyékony (folyós)
trágyát vagy egyéb szilárd anyagot hasznosítanak.
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Egy- vagy többlépcsős eljárás
Az alapanyag erjesztése és a biogázgyártás lehet egy- illetve többlépcsős aszerint, hogy
a biogáztermelés négy folyamata egyetlen tartályrészben megy végbe vagy az egyes
fázisok (teljesen vagy részlegesen) elkülönülten, külön vagy elválasztott térrészben
játszódnak le. Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a többlépcsős eljárások
közül általában csak a kétlépcsős jöhet szóba. Például egyes berendezéseknél a
kierjesztett trágya előmelegíti a hőcserélő felület kamrájában a friss trágyát és itt megy
végbe az első (savas) fázis. A második fűtött fázis már a lúgos térben zajlik.
Többlépcsős eljárás során a folyamatok (teljesen vagy részben) külön egységben
zajlanak le, így a széndioxid nagy részét már a gáztermelési folyamat alatt el lehet
távolítani.
Nagyüzemi körülmények között elmondható, hogy a biogázgyártás 5-15% közötti
értékek között kifizetődő. Bár 5%-nál kisebb szárazanyag-tartalomnál is lejátszódik a
folyamat, de túl
Előtárolók - beadagoló-, keverő és előfűtő akna
A nedves eljárásnál az előtárolóból kisebb biogáz erőműveknél 2-3, közepes és nagy
berendezéseknél 3-4 alkalommal kell betáplálni az előkészített biológiai anyagot
(recepturát). Általában a homogenizálásra propellerkeverők, vagy maguk az adagoló
szivattyúk szolgálnak. Félszáraz eljárásnál a az aerob feltáró periódust erjesztőkamrában
bonyolítják le – nyitott állapotban levegőztetéssel (komposztálás) – majd a megkívánt
hőfok elérése után az erjesztőkamrát lezárva anaerob körülmények között a biogáz
előállító fázis következik. Figyelni kell a helyes C:N arányra (10-20). Helytelenül
beállított C:N arányú anyag besavanyodhat; Ekkor mészoldattal semlegesíteni lehet a
besavanyodott töltetett.
Keverés nélküli erjesztőben – a sűrűségkülönbség következtében - az alábbi rétegződés
alakul ki.

Úszóréteg
Hotlvíz
Aktív iszap
Kirothadt iszap

42.ábra: Rétegződés keverés nélküli reaktorban
Ez esetben a metántermelő baktériumok nagy része a reaktor aljában találhatóak. A
feljebb lévő szerves anyagok a baktériumok legnagyobb része csak a kirothadt iszap
felszínen lévő baktériumok számára érhetők el. Így a tápanyagok és a baktériumok
közötti érintkezés meglehetősen korlátozott.
110

Ráadásul az alsórétegben lévő baktériumok anyagcsere termékei nagyon gyorsan
felhalmozódnak, mérgezik a mikroorganizmusokat, gyengítik életfeltételeiket. Ezen
túlmenően a környezetük növekvő koncentrációja rontja a baktériumok ozmotikus
szívóhatását is, amelynek következtében a baktériumok „kiszáradnak”.
Ebből következik, hogy a fermentáció optimális feltételeinek biztosításához a
rothasztóteret át kell keverni. A keverés így szétrombolja az úszóréteget (termelődő gázt
el lehet szállítani), egyenletes lesz a tápanyagellátás, az alsó rész koncentrációja
csökken, amely serkentőleg hat a baktériumokra. Elkerülhető az első rothasztási szakasz
savtermelésének helyi felszaporodása, biztosítva ezzel a következő szakaszok optimális
lefolyását.
Összességében elmondható, hogy a keverés nagymértékben hozzájárul az egyes
gáztermelési szakaszok - technológiai szempontú - lefutásához, amely során cca. 10 %
gázhozam növekedés érhető el a keverés nélküli technológiákhoz képest. További 10 %
gázhozam növekedést eredményez az úszórétegek kialakulásának megakadályozása.
Keverberendezések közül a mechanikus keverőberendezéseket részesítik előnyben.
Kisebb (100m3 fermentortérfogat alatti erjesztőkben) propellerkerekes keverőket. Ezek
általában egy függőleges tengelyen axiálisan elmozdíthatóak illetve e tengely körül is
elforgathatóak. A hajtást általában valamilyen villamos motor, a fordulatszám
változtatását pedig lánckerék-áttétel vagy bolygóműves hajtómű biztosítja.. Ezen
berendezések tervezésénél nagy figyelmet kell fordítani a berendezések javíthatóságára,
hiszen jelentős költségekkel jár a keverőberendezés javítása miatti esedékes anyagnak a
reaktorból történő eltávolítása.
Lehetséges továbbá a meténgáz visszavezetésével is a keverés. Ekkor a keveréshez egy
lgésűrítő berendezés (kompresszor) szükséges, amely plusz beruházás jelent,
ugyanakkor az úszórétegek szétrombolására az ilyenfajta berendezések nem
alkalmazhatóak.
Töltő- és ürítőberendezések
A bioreaktorok töltő- és ürítőberendezéseit tekintve megkülönböztethetünk szivattyús
töltésű és szabad hozzáfolyású készülékeket. Általában folyékony trágya szállítására
centrifugál szivattyúkat használnak. A rostanyagokban gazdag receptúrák esetében
különleges szivattyúkra van szükség, amelyek a receptúra betöltése mellett még aprítják
is a szálas anyagokat. Ezeknél a szivattyúknál a járókerék lapátozása egyben mozgó
vágóél is, míg az álló ellenél a házban található.
Elterjedt még a forgódugattyús szivattyúk használata; ezek ovál alakú 2-4 ágból álló
dugattyúja a nagyobb idegen testek szállítására is alkalmas.
Egyszerűbb a töltés szabad hozzáfolyással, ugyanakkor ez a töltési módot nagyobb
rothasztótérfogatú fermentortipusoknál nem alkalmazzák (egyenetlenebb keveredés).
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Erjesztőszerkezetek
Az erjesztőszerkezeteket építési módja szerint két csoportba sorolhatjuk:
megkülönböztetünk álló illetve fekvő erjesztőket. A fekvő helyzetű erjesztőkre
jellemző, hogy a hosszuk lényegesen nagyobb, mint az átmérőjük. Előnye, hogy
kedvezőbb paraméterekkel rendelkező keverőszerkezetet lehet az erjesztőkben
alkalmazni (megbízhatóság, energiafelhasználás, etc.), mint a függőleges kivitelűeknél.
Az áramlási irányra merőlegesen lehet keverni, a tartály hosszában nem keveredik az
anyag, ezért általában higienizálásra használják. Hátrányuk viszont a nagy felülettel járó
hőenergia-veszteség, a nagy helyszükséglet, valamint az, hogy a kirothasztott iszap
baktériumflórájával nem lehet közvetlenül az erjesztendő anyagot beoltani. Általában
ezért az oltás külön erjesztőgödörben vagy oltóanyag visszavezetéssel történik. A kevés
baktériumot tartalmazó alapanyagokat (pl. sertéstrágyát vagy tyúkürüléket) be kell
oltani az erjesztőtérbe való bejuttatás előtt; ezzel ellentétben a szarvasmarha trágyát
vagy hígtrágyát nem szükséges külön beoltani. A vízszintes erjesztőszerkezetek felszín
feletti kialakítású hengeres acéltartályok.
Álló építésmódú erjesztők általában betonból, kör alapkeresztmetszettel épülnek.
Kedvezőbb a felület-térfogat arányt lehet velük elérni a fekvő építésmódú erjesztőkhöz
képest, azonban nem alakul ki az a dugóáramlás, ami a fekvő építésű erjesztőknél.
Ezen kívül csoportosíthatjuk az erjesztőket aszerint, hogy felszín felett, vagy felszín
alatt helyezkednek el. Akkor alkalmazzák a felszín feletti építést, ha az üzem területén
magas talajvízszinttel kell számolni. Az ilyen fajta kialakítás hátránya, hogy az erjesztő
nagy felületét érik az időjárás hatásai, a téli nagy hőenergia veszteség. A felszín alatti
építési módú szerkezetek ezektől a hatásoktól védettek, de nehezen karbantarthatóak
illetve fajlagos bekerülési költségük magasabbak, mint a felszín feletti építésűeknek.
Az erjesztőtartály az alábbi szerkezeti egységekből áll:
-

Tartályköpeny
Gázgyüjtő
Hőszigetelés
Külső burkolat (időjárás elleni védelem)
Kombinált kialakításúaknál fóliasátor
Mázolások, bevonatok, szigetelőanyagok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések (ellenőrző-, mérő-,etc.)

Az erjesztőtartály anyaga
Általában a tartályokat vasbetonból vagy acélból készítik.
E két építőanyag közül a vasbeton a gyakoribb. Ez a beton általában nem a helyszínen
keverik ki, hanem szállítják a helyszínre. A betonozásnál – a beton gáz- és vízzárásának
érdekében – ügyelni kell a munkahézagok és a zsugorodási repedések keletkezésére.
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Itt kell megjegyezni, hogy az erjesztő alsóbb részein nem okoznak nagy problémát a
repedések, hiszen itt az erjesztendő anyag szilárd alkotói – a réseket betömve - fogják
ellátni a szigetelést. Mivel a bejuttatott anyag és a födém között fog elhelyezkedni a
gázzóna, ezért a födém betonozását nagy gondosságot igényel.
Az erjesztő födémének hézagait – vasbeton anyagú erjesztők esetében - rugalmas
hézagcsíkokkal kell kitölteni. A tartály építésének befejezte után szigetelésellenőrzést
kell végezni. Ez vagy úgy történik, hogy vízzel túlnyomás alá helyezik (0,5 vízoszlop
méter). A vízoszlop szintjének változásának sebességéből lehet következtetni a
szivárgás helyére és mértékére.
A vasbeton mellett az acél a legjelentősebb tartályanyag. Kisüzemi (házi) termelésnél
(kisebb mint 100 kW elektromos teljesítménynél) kiselejtezett tartályokat használnak.
Az alapozásnál az alapot és a tartályt faalátétekkel választják el egymástól
megszüntetve ezáltal a tartály és az alap közötti hőhidat. A kiömlőnyílás helyzetétől
függően kell a tartályt vízszintes helyzetbe állítani, esetleg 1-2% lejtéssel fektetni.
A fermentor szigetelése
Nagy hangsúlyt és figyelmet kell fordítani a fermentorok fűtésére, hiszen a fermentor
hőenergiájának a csökkenése a folyamat hatásfokának, ebből következően
nyereségcsökkenéshez vezet. Ugyanakkor nagyobb figyelmet kell fordítani a
baktériumok életének a fenntartására. Az egyik legelterjedtebb szigetelőanyag a
habosított vagy extrudált polisztirolhabok illetve hablemezek. A habosított polisztirol
lemezeket közvetlenül a betonra ragaszthatóak, de figyelmet kell fordítani az időjárás
elleni védelemre is, hiszen nem időjárásállóak; külső fa-, vagy hullámlemez borítással
kell ellátni a tartályokat. Az extrudált polisztirolhab lemezek nyomószilárdsága nagy,
zártcellás kialakításuk miatt időjárásállóak, tartós nedvesség esetén sem vesznek fel
vizet. Az újonnan épülő tartályok alaplemezét is ilyen szigetelésre alapozzák illetve a
földbe süllyesztett építésű fermentorok falait is ilyen lemezekkel borítják.
Megoldás lehet még az ásványgyapot alkalmazása, hiszen ebben a környezetben
minimális az egészségkárosító hatása. A poliuretánhab hővezetési tényezője kicsi
(0,025-0,035 W/m2K), alkalmazhatóságának viszont gátat szab a magas ára. Hasonló a
helyzet a szerves hőszigetelő anyagoknál (pl. juhgyapjú, pamut, len, etc.)
A fermentor fűtése
A klímaviszonyoktól független tartós hőmérséklet biztosítása miatt (mezofil
baktériumok: 30-35 oC, termofil baktériumok esetén: 55-60 oC) fűtőberendezés
szükséges. A fermentorokban lévő erjesztendő anyagok állandó hőmérsékleten való
tartásához szükséges hőenergia két feladatra kell, hogy fordítsuk:
-

rothadóanyag felmelegítésének a biztosítása
a hőátbocsátás következtében elvesztett hőenergia pótlása
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A rothadóanyag felmelegítéséhez szükséges hőenergia kiszámításához az alábbi képlet
használatos:
Qm= fVρcr(Tr-T)/1000t kJ/nap, illetve a rothasztótér hővesztesége:
Qv = k A (T-Tk) kJ/nap, ahol
-

f: a rothasztótér töltési faktora (<=1)
V: a reaktor térfogata, m3
ρ: a rothadóanyag sűrűsége, kg/m3
t: rothadási idő, nap
cr: a rothadóanyag fajhője, J/(kg.K)
Tr: rothasztási hőmérséklet, K
T: a közeg hőmérséklete,
Tk: külső (környezeti) hőmérséklet, K
k: hőátbocsátási tényező, kJ/(kgK)
A: a fermentortartály felülete, m2

Qv hőenergiát 24 órás időtartamra kell számolni. Ez esetben a két hőenergia összege
lesz a folyamat fenntartásának termikus energia igénye. Ezt az igény többféleképpen is
lehet fedezni. A napkollektoroknak, hőszivattyúknak a termelésbe történő bekapcsolása
jelentősen megemeli a beruházás költségeit. Sokkal inkább – a kapcsolt
energiatermelésnek köszönhetően – a blokkfűtőművek (hűtővíz és kipufogógázból
eredő) hulladékhőjének – hőcserélők alkalmazásával történő – közvetett hasznosítása
terjedt el leginkább. Közvetlen fűtést azért nem alkalmazzák, mivel ha az optimálisnál
nagyobb hőmérséklet alakul ki a rothasztótérben, akkor a baktériumok száma –
akárcsak az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet esetén – jelentősen lecsökken. A
forróvíz vagy vízgőz közvetlen bevezetése szintén befolyásolja a biológiai folyamatok
lezajlását.
Ezért hőcserélők közbeiktatásával hasznosítják a blokkfűtőmű hulladékhőjét. A
felmelegített tápvizet a reaktor belső falában elhelyezett csőkígyókon keresztül vezetik.
A nagy felületű hőcserélők alkalmazása problémás a bioreaktorok esetében, hiszen
lerontják a reaktoron belüli áramlást.
A fermentort tehát fűteni kell, amelynek fajlagos energiaigénye hozzávetőlegesen 350
KWh/év a fermentor minden egyes köbméterére.
Gáztárolás
A biogáz előnye más megújuló energiával – napenergia, szélenergia, stb. – szemben,
hogy tárolása a kémiai energiának köszönhetően rendkívül egyszerű, a termelt energia
hosszú ideig tárolható. Az energia átalakítás (kémiaiból hő- és villamos energia) során a
metán szén-dioxiddá és vízzé ég el. Ezeket a „melléktermékeket” a növények részben
vagy egészben a levegőből felveszik (vö. levéltrágyázás), így a biogáz a fosszilis
energiahordozókhoz képest CO2-semlegesnek nevezhető.
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Minden biogáztárolót külön-külön kell megtervezni – legalább is ami a méretét illeti –
hiszen a paraméterei a gáztermelés és a fogyasztás mérlegétől függ a leginkább.
Kizárólagosan hőenergia termelésnél méretnek egy napi gáztermelés befogadására
alkalmasnak kell lennie, kombinált termelésnél (hő- és villamos energia) ez az érték
csupán a napi gáztermelés 20-50%-a.
A biogáz tárolókat az építési módjuk szerint szokás megkülönböztetni.
54. táblázat: Biogáz tárolók építési módjuk szerint
Nyomástartomány
Kis nyomás
Közép nyomás
Nagy nyomás

Üzemi nyomás
(mbar)

Szokásos méret

(bar)

(m3)

05-20
200-300

5-200
10-2000
1-100
0,1-0,5

20-50
0,05-0,5

Kivitelezés
Vízcsészés gazométer
fóliasátras tartály
acél nyomótartály
acélpalack

(forrás:Heinz Schulz – Barbara Eder: Biogázgyártás, Budapest 2005, 72.o.)
Kisnyomású tárolók
A biogázgyártás kezdetén – leginkább az 50-es évekig – ezek a tárolók terjedtek el a
leginkább – történetesen a vízcsészés gazométerek. A vízcsészés gáztároló (gazométer)
tulajdonképpen egy acélharang, amely vízbe (trágyába) merül. Kültéri tárolónál fagyálló
adalékot kell használni. Előnye, hogy a gáz viszonylag egyenletes nyomás alatt áll, és
elegendő ahhoz, hogy a kazánt kiegészítő égő nélkül üzemeltesse. Egyes fogyasztók
lényegesen nagyobb nyomást igényelnek, amelyet csak nehéz gázharanggal lehet elérni.
Kisebb gázüzemeknél illetve melegebb éghajlatú helyeken használják. További
általános jellemzőjük, hogy nagyon magas falszerkezetet kell hozzájuk készíteni, ezért
általában kisnyomású üzemeknél elterjedtebbek a fóliasátras tartályok.
A fóliasátras tárolók lehetnek az erjesztőre vagy külön tárolóként telepítve. Általában
elemekből, a helyszínen állítják össze a kívánt formának és méretnek megfelelően. A
biogáz gázmotoros hasznosításánál természetes biztonsági rendszert képez: ha a tároló
üres, akkor a motor még üzem közben sem tud külső levegőt befújni. Hátránya viszont a
külső mechanikai behatolás, időjárás elleni gyengébb védelem. Hátrány továbbá a
megfelelő túlnyomás biztosítása. Régebben ezt a fóliasátor tetejére helyezett
pótsúlyokkal oldották meg. Gázmotoros hasznosításnál ez nem jelent problémát; a
fóliasátor saját súlya által keltett nyomás illetve a motor által keltett depresszió
elegendő az üzemhez.. Az anyagtulajdonságok miatt figyelmet kell fordítani a
túlnyomás elleni védelemre.
Középnyomású tárolók
Az acélból készült tárolók 5-20 bar nyomáson üzemelnek. A közép- és nagynyomású
gáztárolók a kisnyomású gáztárolókhoz képest kis helyigénnyel rendelkeznek. Továbbá
előnyük, hogy a nyomás változtatásával arányosan változik a tárolható gáz mennyisége.
A gáz kivételéhez gázreduktort használnak.
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Nagynyomású tárolók
Nagynyomású tárolók használatát elsősorban a kedvező térfogat-kihasználás indokolja.
A 200-300 bar nyomású gáz előállítása többfokozatú kompresszorral történhet, ám a
sűrítendő biogáz energiatartalmának akár 20 %-át is a sűrítésre kell fordítani, tekintetbe
véve az energiatermelés veszteségeit.
A nagynyomásra sűrített biogázzal gépjárműveket is lehet hajtani, ugyanakkor a
használatának mértéket és határt szab az aktuális hajtóanyagárak.
A nagynyomású sűrítés előtt mindenképpen szükséges a biogáz kéntelenítésére és
víztelenítésére. Az előbbi szükségességét indokolja a kénhidrogének vízzel történő
reakciója, amely kénessavat illetve kénsavat eredményez. Ezen savak rendkívül
korrozívak, rongálják a gépészeti berendezéseket. A víztelenítés szükségességét
indokolja a kivételnél fellépő jegesedés elkerülése.
A gáz előkészítése és kezelése
Az erjesztőből kikerült biogáz közel 100 %-osan vízgőzzel telített és jelentős
kéntartalommal bír. Továbbá intenzív keverésnél fellépő aeroszolképződés miatt
kéregképződés jöhet létre a csövekben.
A tervezésnél és a kivitelezésnél ügyelni kell a csövek fektetésére (fagymentesen) és
szigetelésére. Nem szabad szifonszerű, lesüllyesztett ágakat képezni, biztosítani kell,
hogy a kondenzvíz vissza tudjon folyni az erjesztőbe, tárolótartályba vagy a tárolóba.
A víztelenítés több lépcsőben történik. A víztelenítés első lépcsője a csővezetékekben
történik, amikor a gáz környezeti hőmérsékletre hűl és a víztartalmának jelentős része
kicsapódik.
A második szakaszt a kondenzvíz leválasztó valósítja meg. Ezt az ún gázszakasz
elejére, egy fagymentes helyre kell elhelyezni. Szükséges továbbá egy nyomáshiányfigyelő rendszert is beépíteni, amely megakadályozza, hogy túl sok gáz elvétele vagy
kiürített tároló esetén a gázrendszerben nyomáshiány keletkezzen, illetve, hogy külső
levegő kerüljön be például a kondenzvíz-leválasztó szifontömlőjén keresztül. Ez a
rendszer egy mágnesszelep működtetésével lekapcsolja a gázfogyasztókat, egészen
addig, míg a szállított nem alakít kia szállításhoz elegendő nyomást.
Szükséges védelmi berendezés továbbá a lángvisszacsapó. Ha a gázkeverékben éghető
gáz-levegőkeverék alakul ki, akkor a gázvisszacsapó akadályozza meg, hogy a láng
továbbterjedjen a gázfogyasztók felé.
A biogáz víztelenítése mellett a kéntelenítés a legfontosabb eljárás. A kénhidrogének
vízzel kénsavat képezhetnek, amely rendkívül korrozív sav. Régebben ez vashidroxiddel történt. A biogázt átvezetve ezen a vas-hidroxidon vas-szulfid képződött. Ez
a tisztítás meglehetősen munkaigényes és drága volt, ezért ma már biotechnikai
kéntelenítést alkalmaznak, azaz csekély mennyiségű külső levegőt fújnak be a gáztérbe.
A kén és a levegő hatására a kénbaktériumok a kénhidrogéneket vízre , kénsavra, elemi
kénre bontják. A levegő befúvását egy vagy több kis kompresszor fújja be.
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Továbbá szükséges lehet a gáztisztítás folyamata is, a kéntelenítés mellet esetleg
eltávolítják a széndioxid jelentős részét.
Blokkfűtőművek

Nagyüzemi termelésnél a biogázhasznosítás blokkfűtőművekben történik. Ezek a
blokkfűtőművek modulrendszerben kerülnek ki a piacra. A konténerbe épített
berendezések segítik a szállítást, elhelyezést, esetleges karbantartást (cserét), csökkentik
a zajkibocsátást. Egy gyártó általában többféle gáz hasznosítására kínál lehetőséget. Így
pl. létezik depóniagáz, széngáz, biogáz hasznosítására kialakított egység. Ezek az
egységeknek a főbb részei:
-

gázmotor
generátor
vezérlőberendezés
transzformáló és szinkronizáló berendezés
hőcserélő- és kipufogórendszer
egyéb berendezések

A blokkfűtőművek különböző teljesítményű kivitelben kerülnek piacra, általában vagy
csak az elektromos teljesítményüket vagy az elektromos és a termikus teljesítményüket
jelölik. Az összhatásfokuk –a termikus energia hasznosítása révén 75-85% közötti.
Ebből megközelítőleg 35-40 %-nyi az elektromos, 40-45 % pedig a termikus rész.
Az áramtermelés aszinkrongenerátorral esetleg szinkrongenerátorral történik. A
hálózattal párhuzamosan működő generátoroknál áramkimaradás esetén feltétlenül
szükséges egy automatikus hálózatleválasztó. A feszültségingadozást tekintve ±3 %
feszültségingadozást nem lehet megengedni, mivel ez esetben károsodhatnak a
fogyasztók. A 15 kW-nál nagyobb teljesítményeknél szükség van a hálózat
megerősítésére és a feszültség stabilizálására.
A hulladékhő hasznosítása általában a hideg hónapokban nem okoz gondot. Sokszor
nehéz olyan gazdasági egységet találni, amelynek éves hőenergia szükséglete
kiegyenlített. Mivel a kisebb gazdaságokban ez nem megoldható ezért a
biogázmotorokhoz tartozik egy vészhűtő, azért, hogy a távozó hőt a szabadba jutassa.
Ez lehet valamilyen lamellás hőcserélő, pl. egy személy- vagy teherautó hűtője,
amelynek ventillátorát a hálózatról működtetik. Mivel a motor hűtőrendszerét a
termosztát 85-95 oC között szabályozza, ezért a motor alsó részén kilépő hőmérséklet
nem haladhatja meg a 80 oC hőmérsékletet. Ez a feltétel nehezen teljesül, mivel a
hűtővíz egy tárolóba jut általában, ezért a motor és a fűtővezeték közé egy háromutas
keverőszelepet szoktak elhelyezni. A hűtővíz mellet a kipufogógáz termikus energiáját
is felhasználják; hőcserélő segítségével hasznosítják. Ha a kipufogógáz hőmérséklete
nem éri el a 100 oC-ot, akkor a hőcserélő jól működik. Ellenkező esetben vagy
alulméretezés vagy elkoszolódás lehet a hiba forrása.
A jövőbeni fejlesztések a Stirling-motoros hasznosításra illetve a tüzelőcellás
megoldásokra koncentrálnak.
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BIOGÁZ ÜZEMEK, TECHNOLÓGIÁK

A világ különböző tájain található biogáz üzemek nemcsak technológiai
színvonalukban, üzemi méreteikben különböznek egymástól, hanem abban is, hogy
milyen jellegű szerves anyagból állítják elő a biogázt és azt milyen módon használják
fel.
Egyszerű és kis méretű biogáz előállító üzemnél a fermentorokat és a gáztárolókat
fóliából állítják elő. Ezek a kis beruházási költségű, kis méretű ún. „családi” biogáz
előállító üzemek. A 43. ábrán egy Nicaraguában működő családi biogáz telepet
mutatunk be, míg a 44. ábrán a Tanzániában működő „Narancs Sauna” néven elnevezett
kis méretű biogáz előállító üzem hordozható sátrai láthatók.

3. ábra: „Családi” biogáz előállító Nicaraguában

44. ábra: Kis méretű biogáz telep hordozható sátrai Tanzániában

Nagy méretű szervesanyag átalakító rendszert működtetnek Kanadában. A Sappororán
felépített nagy ipari méretű üzem sajátossága, hogy a sörgyártás maradék termékeinek a
feldolgozására épült üzem (45. ábra). Az előállított gázenergiát üzemanyagcellák
gyártására hasznosítja (46. ábra).
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45. ábra: Sapporoi sörgyár Ltd. Tulajdonában lévő
Chiba sörgyár biogáz üzeme, Kanada
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gáztároló

erőmű
üzemanyag
cella

Élelmiszeripari
hulladék
Szennyvíz
Biomass

átfolyásmérő
tartály

Ph
ellenőrző
tartály

tároló

biogáz
CH4 65%
CO2 35 %
H2S 1000 ppm

Levegőztetés és
szikkasztás

szárítás

iszaptartály

CH4 80%
CO2 20 %
H2S 0 ppm

46. ábra: Sörgyártás és élelmiszeripari mellékterméket hasznosító biogáz üzem

Az Amerikai Egyesült államokban is építettek számos biogáz előállító üzemet. A 47.
ábrán az 1986 óta üzemelő „Rocky Knoll” elnevezésű nagyméretű fermentort mutatjuk
be. A biogáz előállítás állati trágyából és ételmaradékból történik. Ez utóbbi
fermentorokban történő manipulációja Magyarországon is fontos, különös tekintettel az
Europai Unio e területre eső felhasználási szabályaira és előírásaira.
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47. ábra: A Pennsylvaniában működő Rocky Knoll fermentor

Litvániában állati trágya átalakítására modern biogáz üzem épült. Az üzem központi
részét a föld felett elhelyezett fermentor tartályok jelentik (3x1200 m³), melyekben a
trágya elgázosítása folyik. Az üzem biztonságosan működik, a tervezési célok a
gyakorlatban teljesültek (48. ábra).

48. ábra Biogáz fermentorok Litvániában

Svédországban a legtöbb biogáztelep szennyvíztisztító-telep mellett található, vagy
szemétlerakók mellett (depóniagáz).
A megfelelő mennyiségű inputot az országban található éttermek, élelmiszergyártó
üzemek és háztartások biztosítják.

Svédországban évenként 1,5 TWh energiát termelnek biogázból. Fejlesztésre inkább a
terményekből és a hulladékokból előállított biogáz üzemek szorulnak.
Svédországban található biogázüzem gáztárolóit mutatja be a 49. ábra.
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49. ábra: Svédországban található biogáz üzem látképe
Az Európai Unió fejlesztési programja részeként Görögországban is megindultak a
szervesanyag hulladékra, általában a szerves anyagokra alapozott biogáz üzemek
kialakítása, beruházásainak a megvalósítása. Egy sajátos beruházás megépítését
jelentette Ano Liossianban kórházi hulladék megsemmisítésére, szervesanyag
átalakítására szolgáló biogáz üzem. Ezt mutatja be a 50. ábra.

50. ábra Biogáztelep Ano Liossianban

Dánia legújabb fejlesztései közé tartozik azt a biogáz üzem, mely sertéstrágya
feldolgozását végzi el. Ez egy sertésteleppel egybekötött biogáz telep. A 11.000 sertés
által termelt trágyából naponta 60 m³ trágyát lehet a telepen biotrágyává alakítani. A
fermentációt 3 párhuzamosan elhelyezett – egyébként horizontálisan működő –
fermentor végzi. Egy fermentor 300 m³ űrtartalmú, amelyek egyenként 20 m³ anyagot
kaphatnak a 3, egyenként 30 m³-es keverőtankokból.
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Hulladékadalékok ugyancsak a keverőtartályokban kerülnek a trágyához hozzáadásra és
bekeverésre. 24 órán át adott időközönként kerül a trágya beszivattyúzásra a
fermentorokba. Ugyanannyi anyag kerül kiszivattyúzásra a fermentorokból, mint
amennyit betáplálnak a fermentorokba. 35-50 °C hőmérsékleten. Időközönként keverőhomogenizációt végeznek a fermentorokban. Ugyancsak a keverő szállítja el az
üledéket a rendszerből. A biogáz (nyers) a rendszer tetején távozik alacsony nyomáson.
A 60 m³-es gáztartály elegendő nyomást biztosít ahhoz, hogy bármiféle kompresszor
nélkül működjön a gázfáklya és a generátor. Ha a rendszernyomás (25 mbar) eléri a 45
mbar nyomást, akkor egy szelepen keresztül távozik a rendszerből a biogáz.
Generátorok (1x75 kW és 1x100 kW).
Melegítők és égetők: 1x300 kW gázégető és 1x300 kW olaj/gázégető.
Biogáztermelés naponta: 1200 m³ (csak trágyából, koncentrált hulladékből: 3600 m³).
Elektromos energia termelés: 2400 kWh/nap (700 000 kWh/év 80%-os elektromos
energia átalakítás során).
Hőenergia: 4200 kWh/nap (1 600 000 kWh/év).
A farm elektromos energia szükséglete: 3 700 000 kWh/év (2 300 000 kWh/év fűtés).
A beruházás összesen (magyar forint paritáson számítva) 17 milliárd forint
nagyságrendet tesz ki, melyből a Dán Környezetvédelmi Minisztérium 15 milliárd forint
támogatást biztosít, míg a beruházó farm (Ab Vycia Farming Compant) 2 milliárd forint
nagyságú összeggel járult hozzá a beruházás megvalósításához.
A biogáz előállítás különböző fajtájú szerves alapanyagokra alapozott technológiájának
az elterjedése, illetve ezek beruházásokkal történő megvalósítása az Európai Unió
országaiban ugrásszerűen megnőtt. Néhány fontosabb projektet a 55. táblázat mutat be.
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55.táblázat: Biogáz projektek Nyugat-Európában és az Európai Unióban

Alkalmazott rendszer
Technológiai
kivitelező

Kompogas

Beruházás helye

Teljesít- Üzembe
mény helyezés
(t/év)
éve

Fokozatok
száma

Fermentáció Eljárás

Rümlang/Svájc

3 500

1992

Egyfokozatú

Termofil

száraz

Bachenbülach/Svájc

10 000

1994

Egyfokozatú

Termofil

száraz

Samstagern/Svájc

10 000

1995

Egyfokozatú

Termofil

száraz

Kempten/Németország

10 000

1995

Egyfokozatú

Termofil

száraz

Brecht/Belgium

10 000

1992

Egyfokozatú

Termofil

száraz

Salzburg/Ausztria

20 000

1993

Egyfokozatú

Termofil

száraz

Amiens/Franciaország

72 000

1988

Egyfokozatú

Mezofil

száraz

Thaiti/Franciaország

90 000

1991

Egyfokozatú

Mezofil

száraz

Tilburg/Hollandia

52 000

1994

Egyfokozatú

Mezofil

száraz

Helsingör/Dánia

20 000

1991

Egy- vagy
kétfokozatú

nedves

Baden-Baden/Németország

5 000

1993

Egy- vagy
kétfokozatú

nedves

Landshut/Németország

12 000

1995

Egy- vagy
kétfokozatú

nedves

20 000
40 000
14 000
6 500
6 000
15 000
30 000
25 000
10 000
30 000
30 000
6 000

1987
1995
1990
1995
1994
1990
1987
1996
1985
1992
1994
1995

kétfokozatú
Kétfokozatú
Egyfokozatú
Egyfokozatú
Kétfokozatú
Egyfokozatú
Kétfokozatú
Kétfokozatú
Egyfokozatú
Egyfokozatú
Egyfokozatú
Egyfokozatú

Kompogas

Dranco

Valorca

Valorga
BTA

BTA

Zobes/Németország
Grossmühlingen/Németország
Stormossen/Franciaország
Wabio
Bottrop/Hollandia
AN
Oldenburg/Németország
WASAA
Vasa/Franciaország
Breda/Hollandia
Paques
Leiden/Hollandia
Solidigest (Italba)
Bellaria/Olaszország
Lanholm/Svédország
Bigadan
(Krüger-Hölter)
Hashoj/Dánia
BRU
Baar/Svájc
Plamen
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Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Mezofil
Termofil

nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
nedves
száraz

A világ egyik legmodernebb technológiájú és legnagyobb méretű biogáz üzemét
Magyarországon Nyírbátorban építették fel. A projekt állati trágyát, baromfi vágóhíd és
más vágóhídi hulladékot, állati tetemeket, egyéb szerves anyagokat, zöld biomasszát
dolgoz fel, s alakít elektromos árammá. Az elektromos áramon kívül keletkező
hőenergia a csirkevágóhídon, a hűtőtárolóban, az állati tetemek fermentáció
előkészítésénél, valamint a fermentációs hőmérséklet biztosításánál kerül hasznosításra.
A mintegy 100 ezer tonna biomasszát évente feldolgozó üzem (51. ábra) már a 2003.
évi kísérleti üzem során is jól „vizsgázott”, az évi elektromos áram termelése mintegy 7
millió kilowattóra teljesítményt tett ki. Ez az érték normál üzemi körülmények között
megduplázható.

51. ábra Biogáz üzem Nyírbátorban
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2. BIOREAKTOR HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGON

Jelenleg Magyarországon egy modern technológiájú biogáz üzem működik, mely a
2003. év elején történt üzembe helyezés óta, a teljesítmény elvárásokat visszaigazolta.
A Nyírbátorban működő projekt az üzemviteli tervszámokat teljesítette (néhány
vonatkozásban túlteljesítette), a biztonsági szempontoknak megfelelt. Méreteit tekintve
a projekt a világ és Európa legnagyobb (egyik legnagyobb) projektének tekinthető, s
aktuálisan vetődik fel a kérdés, hogy mintaprojektként (pilot-projekt) mind
Magyarország, mind pedig a Közép-Kelet Európai térség számára figyelembe veendő.
Ennek alapján reálisnak mondható egy magyarországi bioreaktor hálózat kiépítés. A
bioreaktor kifejezést tartalmában ebben a szakértői tanulmányban meghatározott
nomenklatúrának megfelelően használjuk, vagyis úgy értelmezzük, hogy a szerves
anyagokból történő energia előállítás, felhasználás, valamint a kapcsolódó
létesítményfejlesztés (projektfejlesztés) környezetet védő új logisztikai és hardware
rendszerét megtestesítő fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatunk meg.
E rendszer megvalósításának további biztonságát jelenti, hogy Magyarország biomassza
termelő potenciálja különlegesen jó hátteret teremt egy országos bioreaktor rendszer
kialakításáéra és működtetésére. Az országos rendszer bázisán lehet megfogalmazni,
célként megjelölni, az Európai Unióhoz csatlakozó Közép-Kelet Európai országokban
és a térség további országaiban a bioreaktor hálózat kiépítését (know-how, projekt
beruházás) és működtetését.
A megnevezett térség országai Magyarországéhoz hasonló – többnyire kedvező –
biomassza termelő képességgel rendelkezik. Példaként említhető, hogy az Európai
Unióhoz 2004. májusában csatlakozó 10 Közép-Kelet Európai ország egy főre jutó
szántóföldi termőterülete 0,4 hektár. Ez az érték az Európai Unió jelenlegi 15
tagországára vonatkoztatva 0,23 hektár. Megállapítható, hogy az újonnan belépő
országok átlagosan – egy főre számítva – kétszer akkora szántóföldi termőterülettel
rendelkeznek, mint a jelenlegi Európai Uniós tagországok. Mindezekhez kapcsolódva
Magyarország egy főre eső szántóföldi termőterülete 0,5 hektár, több mint kétszerese az
Európai Unió jelenlegi átlaga; különösen nagy képességet biztosít a bioreaktor hálózat
megvalósítására. A hálózat megvalósításának biztonságát megalapozza és növeli az
Európai Unió fejlesztési prioritásainak a meghatározása. Ez utóbbi dokumentálja azt,
hogy az Európai Unió egy intenzív fejlesztés keretében növeli a megújuló
energiaforrások részarányát az összes energiafelhasználás szerkezetéhez viszonyítva.
Konkretizálva ez azt jelenti, hogy 2010-ig az említett megújuló energiaforrások
részarányának 12 %-ot kell elérnie úgy, hogy a biomasszából előállított villamos
energia részarányának az összes villamos energia felhasználáshoz viszonyítva a 11 %-ot
kell elérnie. A megújuló energiaforrások növelésének irányszámai tekintetében
Magyarország átmeneti kedvezményt kapott, de még így is jelentős projektfejlesztéssel
érheti el az Európai Unió által meghatározott értéket. A bioreaktorok üzemére is
kiterjednek az Európai Unió előírásai, többek között az, hogy Magyarországnak a
biomasszából előállított villamos energia mennyiségét 2010-ig meg kell hétszerezni.
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Magyarország
Magyarországon a megújuló energiahordozó-felhasználás az összenergia-felhasználáson
belül 3,6%-ot tesz ki, amelynek növelése energiapolitikai szempontok szerint, valamint
várhatóan felénk megfogalmazásra kerülő EU elvárások alapján is szükséges:
— javulhat a környezet állapota,
— mérséklődhet a hagyományos energiahordozóktól való energiaimport-függőség,
— munkahelyek keletkezhetnek.
A megújuló energiahordozóból előállított villamos energia részaránya Magyarországon
jelenleg 0,5%, ennek növekedésére kedvező előjelek mutatkoznak (erőművek
fatüzelésre történő átállása, szélerőművek létesítése).
A megújuló energiahordozó-felhasználás előnyeit szem előtt tartva energiapolitikai
célkitűzéssé kell, hogy váljon a jelenlegi 3,6 %-os részarány jelentős növelése, esetleg
megduplázása, 7,2 %-ra történő emelése. Tudomásul kell azonban venni, hogy a
megújuló energiahordozók önmagukban nem versenyképesek a hagyományos
energiahordozókkal, elterjedésük függvénye annak, hogy milyen mértékű állami
támogatást biztosítunk a folyamathoz. Ezt a tényt a villamos energia jogi szabályozása
is tükrözi, ezért alkalmaznak a megújuló energiából termelt villamos energiánál
kötelező átvételt, valamint az egyéb energiákhoz képest lényegesen kedvezőbb átvételi
árakat, továbbá ezért került be a törvénybe a „zöld bizonyítvány” rendszer kialakítása.
Előzetes becslések azt mutatják, hogy ahhoz, hogy a részarány 7,2% körülire
növekedjen, 400-450 Mrd Ft nemzeti beruházás szükséges, és ahhoz, hogy ez a nagy
program vállalkozói alapon megvalósulhasson, a beruházásokhoz jelentős állami
támogatást szükséges biztosítani. Tudomásul kell azonban venni, hogy a növelés
számos előnnyel is jár, és elvárásként jelentkezik az EU részéről. Fontos azt is szem
előtt tartani, hogy jelentős állami támogatás mellett is fenn kell tartani a kötelező
átvétel, a kedvező átvételi ár és a jövőben a „zöld bizonyítvány” intézkedéseit, valamint
további jelentős költségek szükségesek a megnövekvő tartalék-kapacitások, valamint a
rendszerszabályozás területén.
A megújuló energiák és a biomasszából előállított elektromos áram
támogatási formái az Európai Unióban és a tagországokban
A megújuló energiaforrások támogatásának formái
A megújuló energiaforrások felhasználásával termelt villamos áram támogatása az EUban megengedett. Formáját és mértékét az EU jog nem szabályozza.
Alapvetően öt formáját tartják nyilván, ezek az alábbiak:
- a hálózatba betáplált áram ártámogatása,
- forgalomképes zöld certifikátok (bizonyítványok),
- adókedvezmények a befektetőknek,
- befektetési tőketámogatás,
- tenderezési sémák.
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A hálózatba betáplált áram ártámogatása
Ez a változat volt eddig a leghatékonyabb eszköz Európában a megújulók alkalmazása
növelésének elérésében. Magyarországon is alkalmazzák. Hátránya, hogy a termelőket
nem ösztönzi a költségek csökkentésére. A jövő feladata ennek a megoldásnak olyan
módosítása, mely hosszú távon elfogadható piaci eszközként képes biztosítani a
megújulók arányának növelését az áramtermelésben. Ez jelenleg még csak
körvonalazott cél, ismert, az igénynek megfelelő megoldás még késik.
Forgalomképes zöld certifikátok (bizonyítványok)
Ez még nem teljesen kialakult rendszer. Kialakulatlanságában rejlik hiányossága: a
befektetőknek nem nyújt kellően alacsony kockázatot, mivel a certifikátok piaca még
nem teljesen működőképes. Kialakulása több előnnyel is járhat: pl. nemzetközivé teheti
a vele való kereskedést, és/vagy átláthatóvá teheti az eredet-garanciát.
Adókedvezmények a befektetőknek
Ez kedvező lehet a kis, háztartási léptékű beruházóknak, de nem bátorítja azokat a
befektetőket, akik nem lesznek végső tulajdonosai az áramtermelő egységeknek, és így
a befektetés idején nem kérhetik az adócsökkentést.
Befektetési tőketámogatás
Ez volt a legkorábban alkalmazott támogatási mód (Magyarországon is alkalmazzák),
de mára csökkent a vonzereje, mert nem bátorít a költségek csökkentésére. Helyette:
Tenderezési sémák
Alkalmazására tettek kísérletet Nagy-Britanniában és Írországban a verseny bevezetése
és a költségcsökkentés érdekében. Az eredmény e téren még várat magára.
Az Európai Unióban tapasztalt gyakorlati helyzet
Általános körkép:
a) Zöld bizonyítvány rendszer működik jelenleg Belgiumban, Nagy-Britanniában,
2002-ig Olaszországban, 2003-ig Hollandiában is ilyen rendszer működött, de
áttértek a kötelező átvételre. Dánia tervezi ilyen rendszer bevezetését, de nemrég
elhalasztották az erről szóló törvény elfogadását.
b) Egyetlen átvételi árat Görögország és Luxemburg alkalmaz, mint fő támogatási
formát.
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c) Differenciált átvételi árak vannak érvényben Ausztriában, jelenleg még
Dániában, Franciaországban, Németországban, Portugáliában, Svédországban,
illetve Olaszországban és Hollandiában is áttértek erre a megoldásra.
Spanyolországban a termelő választhat egy rögzített ár, és a kereskedelmi ár
felett fizetett prémium között (ez a gyakoribb).
d) Pályázatok formájában támogatják a megújulókat Írországban.
e) Adókedvezmények, támogatások vannak érvényben a megújulókba
Finnországban.

Néhány példa részletesebben az Európai Unió országaiból:
Ausztria:
A támogatás fő formájaként differenciált átvételi árak vannak érvényben, az árak a
legalacsonyabbak mini vízerőmű, a legmagasabbak fotovillamos termelés esetén. A
szövetségi kormány, illetve a tartományi kormányok más támogatási formákat is
alkalmaznak, a jogi keret tartományonként változik:
- Biomassza és fotovillamos áramtermelés: kötelező átvételen túl vissza nem
térítendő támogatások, kedvezményes kölcsönök
- Napkollektor és hőszivattyú technológiák: beruházási támogatás (költség 1/3ának megtérítése
- Geotermikus: regionális és helyi szintű támogatások, beruházás direkt
támogatása formájában (10% a hálózattal együtt és 30% hálózat nélkül)
Spanyolország:
Spanyolországban az a leggyakoribb eljárás, hogy a villamosenergia-piaci ár felett
prémiumot fizetnek, de a termelők kérhetnek e helyett állandó átvételi árat is.

56. táblázat A liberalizált piaci ár felett fizetett prémium összege (c€/kWh)
Technológia/Év
Szélenergia
Kis vízenergia
Biomassza
Piaci ár

2000
2,8788
2,9870
2,7707
3,1836

2001
2,8800
2,9900
2,7700
3,1500

*Átlagár január-augusztus között
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2002
2,8969
3,0051
2,7887
3,8890

2003
2,6640
2,9464
3,3250
2,997*

Németország:
A német megújuló energiafelhasználás és támogatás a 2000. évi megújuló energia
törvényben van szabályozva. A törvény alapján szél-, nap-, geotermikus- és vízenergia,
valamint biogáz kommunális hulladékokból vagy szennyvíz-iszapból, szénbányászat
során kinyert metán felhasználása esetén 5 MW-ig, biomassza-felhasználás esetén 20
MW-ig meghatározott (differenciált) áron kell a villamos energiát átvenni.
Franciaország:
15 évre szóló szabvány-szerződések a vízenergiára, a kogenerációra, a háztartási
hulladékégetőkre, valamint a fotovillamos áramtermelésre, differenciált átvételi árak
meghatározása mellett.
Napkollektorok alkalmazása esetén a háztartások központi beruházási támogatást
kapnak, amit még növelhet a regionális támogatás.
Szélenergia: 1996-ban pályázatot írtak ki 124 MW kapacitásra, a nyertesen hosszú távú
garantált szerződést köthettek az EdF-fel.
Dánia:
A megújuló energiák elterjedésének támogatása egyrészt a villamosenergia-iparral
kötött „Önkéntes Megállapodás”-okon alapul, mint a szélenergia esetében, másrészt
kötelező felhasználási előírásokon, mint a biomassza esetében, továbbá a magán
szélerőművek a decentralizált hőt és villamos energiát kombináltan termelő rendszerek
(biomassza és hulladék-felhasználás) piacának védelmével. Ezeken az energiapolitikai
eszközökön túlmenően közvetlen pénzügyi támogatás is lehetséges, azonban az adózási
rendszer (energia-adó, CO2-adó, SO2-adó) is maximálisan támogatja a megújuló
energia felhasználást, pl. zéro CO2 és SO2 emisszió (szél) esetén. Vissza nem térítendő
támogatás jár azoknak az áramtermelőknek, akik azt megújuló energiából állítják elő,
illetve hulladékból történő áramtermelés esetén. Ugyancsak kapható beruházási
támogatás széntüzelésű távfűtő rendszerek biomasszára történő átalakítására.
Szélenergia önkéntes megállapodás: hosszú távú átvétel megszabott áron a
szélenergiából termelt áramra, a szélerőművek hálózatra kapcsolása költségeinek
megosztása: szélerőmű fizeti a csatlakozási költséget, a hálózatfejlesztés költségét a
villamosenergia-szektor viseli.
2.1. MŰSZAKI JELLEMZŐK

A bioreaktorokban történő szervesanyag manipuláció technológiai jellemzői, műszaki
alapparaméterei elsősorban attól függenek, hogy milyen fajtájú biomasszát, alapanyagot
dolgoznak fel.
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A technológiai eljárások rendszerében „száraz” és „nedves” eljárások az ismertek.
Ebben az anyagban a „nedves” technológiai eljárást ismertetjük. Annak elterjedtsége,
gyakori alkalmazása, s számos üzemeltetési előnye miatt.
Üzemi terület nagyság
5-30 hektár attól függően, hogy a bioreaktor projektjei milyen jellegűek, felépítésűek, s
hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és a biogáz előállító egységhez.
Feldolgozandó biomassza mennyisége
A bioreaktor biogáz előállító projektjének méretezése elsősorban a biztonsággal
rendelkezésre álló szervesanyag mennyiségétől, fajtájától és tulajdonságaitól függ. A
fajlagos jellemzők kedvező alakulása és a hatékonyság növelése érdekében lehetőleg a
nagyobb biomassza mennyiség évenkénti feldolgozására törekedni. Ennek lehetséges
értékei 60-80-100-120 ezer tonna biomassza évenként (12 %-os szárazanyagsűrűség).
A biogáz előállító egység főbb részei
Keverőaknák
2 db egyenként 200-320 m³ térfogatú tároló (egy-egy keverőakna a fermentorokba
történő betáplálás 1 napi mennyiségét biztosítja). A keverőaknákban lévő biomassza
homogenizálását illetve a keverőaknákból a fermentorokba történő szállítását
aprítókésekkel felszerelt szivattyúk biztosítják.
A keverőaknák lehetnek a föld felszíne alatt, illetve a föld felszíne felett elhelyezve, a
helyi viszonyoktól és a technológiai célszerűségtől függően.
Állati fehérje fogadó tartályok
Az állati tetemek és az ehhez kapcsolódó szerves anyagok tárolásának és a
fermentorokba történő beadagolása előtti technológiai manipulációjának a rendszerét ki
kell alakítani. Az erre vonatkozó állategészségügyi szabályokat be kell tartani. Ez 1 db
30 m³ térfogatú tartály, amely állati hullák és azok szervesanyagainak fogadására
alkalmas. A fogadótartályokba kerülő anyagot előzőleg baktérium-mentesítik
(autoclave).
A tartályba kerülő anyagot felaprítják, majd ezután baktérum-mentesítik – a
szervesanyag jellegétől függően – 70 °C vagy 130 °C hőmérsékleten.
Fermentorok
A fermentorok a szervesanyag átalakítás és a gázképzés fő egységei. A szervesanyag
fermentáció egy vagy kétfokozatú rendszerben történik. A gázkinyerés mennyisége és
minősége, valamint a szervesanyag átalakítás hatékonysága a kétfokozatú fermentáció
alkalmazását helyezi előtérbe.
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A mezophil- és a thermophil-fermentorok felső harmadába homogenizáló szivattyúk
kerülnek beépítésre. A technológiailag előírt hőmérsékletet a tornyok aljába illetve az
oldalfalpalástjába épített fűtőrendszer biztosítja. A bioreaktor tornyok felső részében
működik a biogázelvezető rendszer.
Mezophil fermentorok
A feldolgozandó biomassza mennyiségtől függően lehet meghatározni a fermentorok
számát.
A 3, 4 vagy 6 db 35-38 °C-os – mezophil – hőmérsékleti tartományban működő
fermentor-torony, egyenként 1500-1600 m³ biomassza tárolótérrel rendelkezik. A hat
darab torony összes tárolási térfogata: 9000-9600 m³.
Thermophil fermentorok
A thermophil fermentorok száma – a kétfokozatú fermentációs rendszerben – azonos a
mezophil zónában működő fermentorok számával. Minden egyes mezophil zónában
működő fermentor megfeleltetve rendelkezik a thermophil zónában működő
fermentorral. Így tehát a thermophil zónában (55-60°C) 3, 4 vagy 6 db fermentor torony
működik egyenként 1500-1600 m³ biomassza tárolótérrel. A hat darab torony összes
tárolási térfogata 9000-9600 m³.
Biogáz tisztító
A fermentorokban képződő biogáz tisztításra szorul azzal a céllal, hogy a
gázmotorokban üzemi és környezeti problémák nélkül felhasználható legyen.
Különösen fontos a gáz kéntelenítése.
Biogáztároló
2 db egyenként 4500-6000 m³ térfogatú biogáztároló tartály, amelyek kapacitása
egynapi teljes üzem során keletkezett gázmennyiség tárolására tervezettek.
A gáztároló túlnyomással működik. A túlnyomás mértékét a gáztárolóhoz illetve a
gázmotorokhoz illesztett csővezeték rendszer határozza meg azzal a feltétellel, hogy a
gázmotorok maximális teljesítményét biztosító gázszállítás biztonsággal teljesíthető
legyen.
Biotrágya tároló
5-8-10 db egyenként 1900-2100 m³ térfogatú biotrágya tároló fogadja a fermentorokból
kikerülő kierjedt biomassza szervesanyagot. Az összes (maximális) tárolási térfogat
19000-21000 m³. Ez a tárolókapacitás 100 napos működési időtartamra tervezett. A
tárolók keverő, homogenizáló rendszerrel vannak ellátva.
A biotrágya tárolóból a leggyakrabban alkalmazott, egyidejűleg a legegyszerűbb
megoldással a szántóföldre kijuttatjuk a folyékony biotrágyát. A másik megoldás, hogy
a folyékony biotrágyát úgynevezett szikkasztásos eljárással „leszikkasztjuk”, s az így
előálló szilárd halmazállapotú biotrágyát juttatjuk ki a szántóföldre.
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Blokkfűtőmű
A 3, 4 vagy 6 db egyenként 500 kW teljesítményű gázmotor villamos energia
átalakítóval és transzformátor-hálózattal a térségi villamos szolgáltató hálózathoz
kapcsolva képez üzemi egységet.
A gázmotorok feltüntetett (500 kW) teljesítménye más teljesítmény nagyságú
egységekből is összeállítható. Ezt a mindenkori beruházási ár mellett befolyásolja a
bioreaktor üzeme, különös tekintettel a gázképződésre, annak időbeni ütemére, az
energiafelhasználás pénzterületeire és annak időfüggvényeire, az üzemfenntartás
biztonságára és költségeire, az áramszolgáltatóval kötött szerződés üzemi működést
befolyásoló feltételeire.
Biogázfáklya
Automatikus komplex rendszer, gáztúltermelődés illetve üzemzavar esetére.
Vezérlőközpont
A bioreaktor működési folyamatainak összehangolását, vezérlését végzi számítógép
segítségével. A számítógép az üzemi jellemzőket folyamatosan, göngyölítve tárolja,
dokumentálja.
Laboratórium
A bioreaktor hatékony működéséhez, a megfelelő üzemi jellemzők kialakításához
laboratóriumi
mérővizsgálatok
(pH
érték,
gázmennyiség,
gázminőség,
nedvességtartalom stb.) szükségesek. E vizsgálatokhoz célszerű akkreditált
laboratóriumot kialakítani.
Technológiai paraméterek
Biomassza alapanyag:

3000-45000-60000 tonna/év, szárazanyag tartalomból
függően. Napi biomassza alapanyag: 240-360 tonna.

Biomassza szárazanyag tartalom: 12 %

Technológiai víz:

65000-105000 m³/év

Fermentálási idő:

24-30 nap (mezofil zóna, termophil zóna)

Biogáz mennyiség:

2.000.000-3.500.000-4.000.000 m³/év
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Hőenergia:

50.000.000-80.000.000-90.000.000 MJ/év
50-80-90 TJ/év

Földgázegyenérték:

1.400.000-2.650.000-2.800.000 m³/év

Olajegyenérték:

1.100.000-1.850.000-2.100.000 kg/év

Villamos energia egyenérték:

12.500.000-21.200.000-25.500 kWh/év
1,25-21,2-25,5 TWh/év

Blokkfűtőmű hatásfok:

90-92%

Blokkfűtőmű hűtőközeg
hőmérséklet:

Biogáz összetétel:

120-135 °C (túlnyomásos rendszerben)
80-90 °C (normál nyomású rendszerben)

65-70 % CH4, 29-34 % CO2, 1 % egyéb

Gazdasági jellemzők (jelenértéken)

Energia-output részarányok:

2/3 rész hőenergia, 1/3 rész villamos energia

Energia árbevétel:

250-400-600 millió Ft/év

Üzemeltetés,
üzemfenntartás költségei:

60-95-130 millió Ft/év

A beruházás összes költsége:

1,8-2,1 milliárd Ft
1,0-1,8-2,1 milliárd Ft/év

Átlagos megtérülési idő:

5-7-9- év

2.2. BIOREAKTOR RENDSZER MODELLJE

A bioreaktor projekt rendszer a vidéki környezetben lévő mezőgazdasági-,
élelmiszeripari- és egyéb szerves anyagok átalakításával energiát állít elő; a rendszert és
a projektjeit hatékonyan működteti, az anyag- és energiaforgalmat környezetében
harmonizálja.
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Mindezek alapján a bioreaktor összefüggéseinek, elemeinek, ható tényezőinek
modellszerű összeállítása megadható. Ezt mutatja be a 52. ábra.

BIOTRÁGYA

GT

BT

SZT
BGF – Biogáz fermentor
SZE – Szervesanyag előkészítő
SZT – Szervesanyag tároló
BT – Biotrágya tároló
GT – Gáztároló
BF – Biogáz fűtőmű
CV – Computer vezérlés
L – Laboratórium
PR I, II, III - projektek

SZE

BGF
PRI

PRII

PR III

BF

CV

L

Szervesanyag input
Energia
Információ
ENERGIA

52.ábra: Bioreaktor-projekt működési rendszere

Az 52. ábrán bemutatott bioreaktor projekt működési rendszere az anyag-energia és
projekt kapcsolatok viszonyrendszerét mutatja be. Az említett viszonyrendszer rámutat
az egyes projekt elemek közötti többtényezős és többváltozós kapcsolatokra, ezek
szerteágazó összefüggéseire. A kapcsolatok és összefüggések informatikai hátterét
foglalja logisztikai rendszerbe a computer-vezérlés. S mindehhez tényszerű
mérővizsgálat hátteret a projekthez kiépített laboratórium biztosít. A PRI., II., III.
elnevezésű projektek az úgynevezett satellit projektek a bioreaktor szerves részét
képezik, s ezek száma, mérete, működése, a bioreaktor hatékonyságának,
nyereségtermelésének, környezet-harmóniájának egyik alapkérdése.
2.3. BEMENETI JELLEMZŐK

A bioreaktor legfontosabb bemeneti jellemzői azok a szervesanyagok, melyek
megfelelő előkészítés után a biogáz előállító fermentorokba kerülnek. A bioreaktor
bemenetét jelentő szerves anyagok mennyisége és minősége, fizikai, kémiai, biológiai,
kolloidika jellemzői, texturális és strukturális összetétele, a feltárható belső
energiatartalma (gázképződés mennyisége, minősége, időfüggése) mind-mind alapvető
és meghatározó jellemzői a bioreaktor működésének, hatékonyságának, nyereség
termelésének.
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A felsorolt tényezők a legjelentősebbek közé tartoznak, de nem jelentenek mindenre
kiterjedő felsorolást. Összegezve és racionalizálva e komplex kérdéskört, az
összefüggések alapvetően leszűkíthetők arra, hogy adott szervesanyag egy tömeg vagy
térfogati egységéből mekkora mennyiségű és milyen minőségű biogáz állítható elő,
milyen időtartamú (ciklusidő: mezophil-termophil) időszak alatt történik az adott
szerves anyagból a gázelőállítás és a visszamaradó szervesanyag, mint biotrágya milyen
jellemzőkkel rendelkezik.
A bioreaktorba bekerülő input szervesanyagok néhány jellemzőjét mutatja be az 57., az
58. és az 59. táblázat.
57. táblázat: Állati ürülékek (szervesanyagok) mennyiségei
(Bartha I. adatai és saját számítások)

Megnevezés

Bélsár (kg/nap)

Vizelet (kg/nap)

Összesen (kg/nap)

Borjú
Növendék marha
Tehén
Malac
Hízó (sertés)
Kan(sertés)
Nyúl
Juh
Ló
Baromfi (csirke)
Baromfi (tojó)

2
12
18
0,6
3,2
7,9
0,5
1,6
36
0,07
0,05

4
8
14
0,9
3,8
7,8

6
20
32
1,5
7
15,7
0,5
1,6
45
0,07
0,05

9

58. táblázat: Állati trágya tápérték jellemzők szárazanyag %-ában
(Barótfy I. adatai alapján)
Megnevezés

Nyers rost (%)

Nyers zsír (%)

Hízó marha
Fejős tehén
Bivaly
Sertés
Baromfi
Juh
Ló

21,0
39,0
18,5
20,3
15,7
13,0
23,6

2,4
3,6
3,0
3,8
3,7
3,0
3,0
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Nyers protein
(%)
9,2
15,0
9,9
18,5
31,3
12,0
10,1

Lignin (%)
16,0
23,0
17,3
12,0
19,2
13,2
5,0

59. táblázat: Szántóföldi növények, élelmiszeripari és kommunális anyagok
(Barótfy I. adatai és saját számítások alapján)

Megnevezés
Árpa (őszi)
Búza (őszi)
Kukorica
Napraforgó
Káposztarepce
Bendőtartalom
Baromfibél
Konzervipari
hulladék
Települési
szerves szemét
Szennyvíz iszap
Híg fekália

Szárazanyag
kg/t
795
788
755
478
578

Olajtart. a
szárazanyag %ában

Szén/n
itrát

Nedvesség

Szervesa
nyag

kg/m3

kg/m3

3
4

865
952

18,4
1,6

2,98

6,8

805

21,7

2,1

4,3

35

947

261

0,22
0,12

0,06
0,11

18,6
5,6

940
942

45
34,8

Nitrát

Foszfor

Kálium

kg/t
15
20,5
8,4
8,6
3,7

kg/t
8
10,5
8
8,2
1,9

kg/t
5,5
5
16,4
16,2
1,2

14
11
14
14
52

136
48

0,46
0,4

0,27
0,38

0,15
0,24

195

3,2

0,26

653

4,7

60
58

0,61
0,35

kg/m3

3
2,3
13
4,4
4,4

Az általunk megadott szervesanyag jellemzők, sajátosságok, összefüggések értékelhetők
az 57.,58. és az 59. táblázatban feltüntetett számadatokból.

Az input szervesanyag rendszer részarányait, jellemzőit; összesítve az anyagmérlegét,
az 53. ábra mutatja be.

Az 53. ábrán feltüntetett input szervesanyag csoportok mennyiségi arányai gyakorlati
tapasztalatok alapján felvett tetszőleges értékek. A mindenkori helyi viszonyokra
meghatározott értékeket a bioreaktor konkrét helyi körülményekre vonatkozó
sajátosságainak, viszonyainak, összefüggéseinek a figyelembevételével lehet
megállapítani.
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SZERVESANYAGCSOPORTOK ÉS ÖSSZETÉTELÜK
1

2

3

4

5

6

Állati hullák

Vágóhídi
hulladék

Élelmiszer
hulladék

Állati
trágyák

"Zöld"
biomassza

Kommunális
hulladékok

zöld
Használt étolaj,
növények,
használt Zsír,
Zsírok,
sertés,
takarmány
Szarvasmarha,
ételmaradékok,
fehérjék,
marha,
maradék,
sertés, ló,
törköly,
vér, bél,
baromfi, vetőmagüzemi
kutya
konzervipari
stb.
juh, stb. hulladékok,
hulladékok,
borsószalma,
stb.
stb.

Szennyvíz
iszap,
fekália,
szerves
anyagok,
stb.

Szervesanyagcsoportok és összetételük

10% 8% 10%

40%

25%

7%
70

1 Állati hullák Szarvasmarha, sertés, ló, kutya
0%
20%
40%
60%
80%

30

biotrágya
biogáz

100%

2 Vágóhídi hulladék Zsírok, fehérjék, vér, bél, stb.
3 Élelmiszer hulladék Használt étolaj, használt Zsír,
ételmaradékok, törköly, konzervipari hulladékok, stb.
4 Állati trágyák sertés, marha, baromfi, juh, stb.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5 "Zöld" biomassza zöld növények, takarmány maradék,
vetőmagüzemi hulladékok, borsószalma, stb.
6 Kommunális hulladékok Szennyvíz iszap, fekália, szerves
anyagok, stb.

54. ábra: Bioreaktor input anyagmérleg

2.4. KIMENETI JELLEMZŐK

A bioreaktor projekt-rendszernek két kimeneti iránya van. Az egyik a biogáz
hasznosítás, illetve annak valamely energiatranszformált formája. A másik az átalakított
szervesanyag, melynek egyik közvetlenül átalakított formája a biotrágya. Ez utóbbi –
környezetharmonikus rendszerben – a szántóföldi termőhelyre jut vissza, biztosítva a
termőtalaj tápanyag utánpótlását.
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Az energiahasznosítás rendszerét, az energiamérleget az 54. ábrán mutatjuk be. Az
energiamérleg bemutatott energiamennyiség részarányai gyakorlati tapasztalatokat
(nagyságrendeket és viszonyokat) tükröznek, de semmiképpen sem általánosíthatóak. A
mindenkori értékeket a konkrét projekt jellemzői, viszonyai, összefüggései, valamint a
helyi viszonyok ismeretében lehet meghatározni.
A bioreaktor projekt-rendszer előzőekben megjelölt másik kimeneti jellemzője a
biotrágya. Ennek az output anyagnak a legfőbb jellemzője, hogy a talajra (vagy talajba)
környezeti rizikó nélkül kijuttatható (növénytermesztési, bakteorológiai, gyomosodási
problémát nem okoz). A biotrágya jellemzőit a 60. táblázatban, a biogáz összetételét és
jellemzőit pedig a 61. és 62. táblázatban mutatjuk be.

Biogáz

100%
Villamos
energia

Hőenergia

Veszteség

31%

61%

8%

Projekt energia

Fermentor

35%

18%

Szervesanyag
előkészítés
(autoclave)
8%

5. ábra: A bioreaktor energia mérlege
60.táblázat: A friss és a kierjedt biotrágya jellemzői a szárazanyag %-ában

Jellemző
Szilicium (SIO2)
Kalcium (CaO)
Nitrogén (N)
Foszfor (P2O3)
Kálium (K2O)
Vas (Fe2O3)
Aluminium (AlO2)
Magnézium (MgO)
Mangán (MnO)
Nátrium (Na2O)
Titán (TiO2)
Réz (CuO)
Bárium (BaO)
Cink (ZnO)
Ólom (PbO)
Kén (SO3)
Klorid (Cl)

Friss biotrágya (%)
13,80
2,70
4,50
2,25
0,50
3,20
2,10
0,60
0,02
0,80
0,06
0,02
0,05
0,01
0,10
1,20
0,50
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Kierjedt biotrágya (%)
13,80
2,70
2,25
0,75
0,25
3,00
2,10
0,50
0,02
0,75
0,05
0,02
0,05
0,01
0,10
1,20
0,25

62. táblázat: A „nyers” biogáz összetétele (csúcs-technológia)
(saját számítások)

Gázféleségek

MAX (%)

MIN (%)

Átlag

Metán

80

55

67,5

Szén-dioxid

44

17

31

H2

4

-

2

O2

1

-

0,5

N2
CO

1
4

0,1
-

0,5
2

H2S

2

-

1

Mellékgázok

62. táblázat: A biogáz jellemzői

Jellemzők

Max.

Min.

Átlag

Fűtőérték (MJ/M3)

24,7

21,5

22

Sűrűség (kg/m3)

1,2

1,04

1,13

Relatív sűrűség (levegőhöz viszonyítva)

0,85

0,75

0,8

Levegőigény (égetés) (m3/m3)

6,42

Füstgáz (égetés) (m3/m3)

7,33

Gyulladáshatár (%) (levegővel)

6-12

Gyulladási hőmérséklet (oC)

650-750

Kritikus nyomás (bar)

75-89

Kritikus hőmérséklet (oC)

82,5

Lángsebesség) (m/s)

43

Oktánszám

105 - 120
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2.5. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A környezetünkben lévő szerves anyagok technológiai manipulációjára; biogáz és
biotrágya előállítására többféle megoldás alakult ki. Így a száraz, száraz és nedves,
illetve a nedves technológiák. A szervesanyag átalakítás történhet levegővel érintkezve
(aerob) és levegőtől elzárt körülmények között.
Gyakorlati tapasztalatokat, technológiai célszerűségeket számbavéve nedves
technológiai eljárás előnyei mutatkoznak meg. Komplex módon szemlélve a kérdést, a
kétfokozatú (kofermentáció) fermentációt előnyös alkalmazni, ahol az első fermentációs
lépcsőhöz (37 °C) rendszerszerűen és közvetlenül kapcsolódik a második fermentációs
lépcső (55 °C). Ez utóbbi különleges előnye, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő
biológiailag jól bontható anyagok (vágóhídi hulladék, állati fehérje, állati zsír,
kommunális szennyvíziszap, használt étolaj, használt zsír stb.) a rendszerben
feldolgozhatók.
A technológia szervesanyag bázisát jellemzően az állati trágya jelenti, így az alkalmazás
indokoltságának is ez az egyik meghatározója.
Az állattartó telepeken keletkező trágyát több mint fél éven át a keletkezés helyszínén
tároljuk. Megfelelő feltételek hiányában – gondos kezeléssel sem – akadályozható meg
a trágyalé talaj-, talajvízszennyező hatása, a szagemisszió és a levegőszennyezés.
A kedvezőtlen termőhelyi adottságok miatt szükséges – a növénytermesztés
hatékonyságának növelése céljából – a nyers trágyánál értékesebb biotrágya előállítása,
hasznosítása.
Az energiahordozók árának növekedése minden évben meghaladja a mezőgazdasági
termékek árnövekedését, így annak jövedelmezőségét folyamatosan rontja. Különösen
kedvezőtlen az ez évi villamos-energia díjszabás változása. A villamos-energia
termeléséből, értékesítéséből folyamatos költségmegtakarítás, illetve árbevétel
kiegyensúlyozottabb gazdálkodást tesz lehetővé.
A technológia egyfelől nagy mennyiségű energiatermeléssel párosul, másfelől pedig a
környezet számára kedvező hatások alakulnak ki és kedvező anyagok keletkeznek.
A mezőgazdaság számára másik nagy eredmény, hogy az anaerob fermentáció során a
szén és hidrogén tartalmú vegyületek lebomlanak és biogáz formájában hasznosulnak.
A szerves anyagban lévő tápanyagok a fermentáció során oldott vegyületekké
alakulnak, melyek a növények számára kedvezően felvehetők. A C/N arány kedvezőbbé
válik, így a szerves trágya alászántásakor fellépő pentozán hatás kivédhető. Szerves és
ásványi anyagokon kívül egyéb növekedést serkentő anyagokat, vitaminokat is
tartalmaz. A 37 °C-os 30 napos fermentáció során a gyommagvak csíraképessége és a
patogén baktériumok fertőző képessége megszűnik.
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A második fermentációs lépcső (55 °C) lehetővé teszi a környezetre veszélyes,
biológiailag bontható anyagok környezetharmónikus biotrágyává történő átalakítását. A
fermentáció során felszaporodó nagy tömegű baktérium, valamint száradás után is
megmaradó porózus szerkezete, a gyenge termőképességű homoktalajok
talajszerkezetét és talajéletét javítja. Mindezek eredményeként nő a terület
termőképessége.
A biogáz-termelő üzem ún. nedves eljárással működő, anaerob fermentorokból áll. A
keletkező biomasza nedvességtartalmát részben pótvízzel, részben a biotrágyából
dekantált víz újrahasznosításával – egy keverő aknában – 12 % szárazanyag tartalomra
állítjuk be. Az aknában elhelyezett keverő és szivattyú vágóéllel van ellátva, így a
biomassza homogenizálásával egyidejűleg elvégzik a szálas szerkezetű anyagok
aprítását is. A keverő aknában megtörténik a biomassza előmelegítése is.
Az így előkészített biomassza párhuzamosan üzemelő anaerob fermentorokba kerül. Itt
a fermentáció 25-30 napig, 37 °C hőmérsékleten meg végbe. Ez alatt az idő alatt az
obligát anaerob metánbaktériumok hatására a bevitt szerves anyagok több mint 50 %-a
lebomlik, melynek eredményeként metán (CH4), víz (H2O és szén-dioxid (CO2)
keletkezik. A 37 °C hőmérsékletű fermentációt követi az 55 °C hőmérsékletű
fermentáció úgy, hogy a 37 °C-on végbemenő fermentáció után a fermentorban lévő
anyag átkerül 55 °C hőmérsékleten fermentáló tartályba.
A fermentorokban a biomasszát a folyamat során is homogénen tartjuk a beépített
keverők segítségével. Az érett biotrágyát nemesacélból készített, hullámlemez
tartályban tároljuk.
A 100 napos tárolásra méretezett tároló térfogat a keletkezés és mezőgazdasági területen
történő elhelyezés közötti időbeli eltérés kiegyenlítését és a biotrágya utóérlelését
szolgálja.
A keletkező biogázt a fermentorok gázterében, majd gáztároló ballonokban gyűjtjük. A
biogáz hasznosítása blokkfűtőműben történő elégetéssel történik. A biogázban lévő
energiát az átalakítás során mintegy 85-90%-os hatásfokkal hasznosítjuk. A keletkező
villamos-energia az összes energia mintegy 1/3-a. A motor és égéstermék hűtéséből
keletkező hőenergia az összes energia kb. 2/3a. Az esetlegesen keletkező többletgázt
gázfáklyával elégetjük.
A beruházás megvalósításának eredményeként a biomasszában lévő energiát
hasznosítjuk, a keletkező értékes biotrágyával megteremtjük a biogazdálkodás
alapfeltételét, megszüntetjük a jelenlegi trágyatárolás okozta környezetszennyezést és
csökkentjük a légtér CO2-terhelését. A biogáz elégetése során kibocsátott CO2
kevesebb, mint a feldolgozott növények asszimilációja során légkörből felvett CO2
mennyisége.
Az általános technológiai leíráshoz kötődően az első magyar, modern technológiájú
bioreaktor technológiai leírását és fontosabb üzemi adatait is ismertetjük.
Az első magyar modern, csúcstechnológiát képviselő, az EU technológiai színvonalán is
mértékadó BIOREAKTOR komplexum működik Nyírbátorban BÁTORTRADE Kft. és
társvállalatai tulajdonosi gondozásában.
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E komplexum nemcsak technológiai színvonala, de méretei és főként a térség termelési
rendszerébe történő illesztése, valamint előnyös környezetvédelmi hatásai miatt érdemel
európai szinten is figyelmet.
A BIOREAKTOR 12 db reaktor tornyában összesen 100 ezer tonna szervesanyag
környezetbarát átalakítását végzi el évente. Ez a szervesanyag mennyiség 1500
szarvasmarha létszámú telep trágyájából, évenként 1,5 millió db kibocsátású broyler
csirketelep trágyájából, és csirkevágóhíd vágóhídi hulladékából és a térségben
keletkezett egyéb hulladékokból tevődik össze.
Hat reaktor 37 °C-os mezophil zónában működik, összesen 7.632 m³ anyagtérfogatot
tartalmaz. További hat reaktor 55 °C-os termofil zónában működik és a fermentált
anyagmennyiség 9.520 m³. A reaktor 4 végtárolóval rendelkezik, melyek összesen
10.000 m³ anyag tárolására alkalmasak. A reaktor naponta 254-343 m³ fermentálandó
anyag fogadására képes és a naponta képződő biogáz mennyiség mintegy 14.000 m³. Az
összes megtermelt energiamennyiség 5,15 MW teljesítményt jelent, ennek 61 %-át
hőenergia, 39 %-át elektromos energia formájában használják fel. A rendszerhez két –
egyenként 1.078 m³-es – gáztároló tartozik. A sterilizáló egység 20 m³ anyagot fogad
naponta. A bioreaktor komplexum elektronikus vezérlő- és ellenőrző rendszerrel van
ellátva.
A BIOREAKTOR-ban lejátszódó fermentáció során keletkezett gáz egy számítógépvezérelt 1.400 kW (közel 2.000 LE) motorteljesítményű gázmotort hajt meg, amely
villamos energiát állít elő és szolgáltat a szarvasmarha-, broyler csirketelepek és a
vágóhíd illetve az országos hálózat számára. A gázmotor hűtővize a vágóhídhoz
csővezetéken elvezetve ipari melegvízként kerül hasznosításra. Ezzel az eljárással a
gázmotor termikus hatásfokát a kétszeresére sikerült megemelni.
A BIOREAKTOR komplexum az alapanyagot szolgáltató létesítmények geometriai
középpontjában van és a fermentálandó szerves anyag főként csővezetéken keresztül jut
el a reaktorba. A fermentált végtermék (biotrágya) mintegy 10 ezer hektár szántóterület
tápanyagutánpótlását segíti elő; részben vagy teljes egészben kiiktatva a jelenleg
használt műtrágyákat.
A BIOREAKTOR komplexum – magyarországi körülményekre adaptált – reaktor
technológiája az elterjesztését indokolja. További biztonságot jelent a továbbfejlesztésre
és a hatékonyság növelésére irányuló K+F együttműködések, üzemi méretű vizsgálatok.
Ezek sorában megemlítendő a fermentáció hatékonyságára irányuló baktériumkísérletek
a szervesanyag-receptúra modellek vizsgálata, az anyag és energiaforgalom logisztikai
rendszerének kialakítása.
Az anyag- és energiaforgalom logisztikai rendszerének kialakítása, számítógépes
hálózatának megteremtése az EU előírásainak megfelel. A BIOREAKTOR által érintett
termőhelyi környezetben megtermelt élelmiszerek és áruk környezetbarát
technológiával kerülnek előállításra; így az EU és a világpiacon is versenyképesek
lesznek.
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A BIOREAKTOR új és meghatározó vidékfejlesztési-gazdasági egység a térség
életében a hozzákapcsolt alrendszerekkel (szarvasmarha és broyler telepek, vágóhíd,
energiatermelő rendszer) együtt további fejlesztések megvalósítását feltételezi és igényli
a szántóföldi termeléstől az állattartáson át a termékfeldolgozásig. Mindezekhez
nélkülözhetetlen az oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás, minőségbiztosítás,
informatika, a rendszerszerű szolgáltatások és a kutatás-fejlesztés e vidéki kistérségre
adaptált rendszerének kialakítása és továbbfejlesztése.
A BIOREAKTOR óriási jelentősége abban van, hogy környezetet szennyező
szervesanyagokból
környezetbarát
anyagot
állít
elő
(energiatermeléssel
egybekapcsolva) és ezzel a szántóföldi méretű biotermelés alapjait megteremti. Ma
ennek szinte korlátlan piaca van. A mai gyakorlat szerint a kis területen mesterségesen
fenntartott biokörnyezetben megtermelt biotermékek irreálisan magas áraihoz képest
lényegesen alacsonyabb piaci árat lehet kialakítani a BIOREAKTOR termőhelyi
környezetében.
A Nyírbátorban megépülő BIOREAKTOR magyarországi elterjesztésre és használatra
vonatkozóan modell értékű, hiszen Magyarország számára is EU előírás olyan
egészséges élelmiszer alapanyagok és termékek előállítása, melyek technológiai,
melléktermékei a környezetet nem szennyezik.
A biogáz-termelő telep a nyírbátori régióban élő 70-80 ezer lakos környezetvédelmi
problémáinak megoldásához, a régió biogazdálkodásának megalapozásához, a
biomassza magyarországi hasznosításának elterjesztéséhez nyújthat hatékony segítséget.

2.6. A BIOREAKTOROK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI KÉRDÉSEI
ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A bioreaktorok megvalósításánál a feldolgozandó szervesanyag mennyiségét, annak egy
éves időtartamon belüli változását, a szervesanyag fajtáját, jellemzőit, sajátosságait kell
megállapítani. Ennek alapján lehet meghatározni a bioreaktor rendszertani jellemzőit, fő
méreteit, sajátosságait. E rendszer jellemzők és méretek sorában meg kell állapítani az
input szervesanyag tárolók méreteit és számát, a szervesanyag előkészítő jellemző
méreteit, a fermentorok geometriai méreteit (átmérő, magasság) és számát, ehhez
kapcsolódóan méretezni kell a képződő gázmennyiségét és az egy éves időcikluson
belüli tervszerű változását, ez meghatározza a gáztároló méreteit, s a fermentorokhoz
kell illeszteni (méretezni) a biotrágya tárolót. A képződő gázmennyiség meghatározza a
gázmotorok (blokkfűtőművek) méretnagyságát, az előállított villamos energia és a
hőenergia mennyiségét és időfüggéseit. A villamos energiát transzformátor segítségével
juttathatjuk el a villamos energia szolgáltató hálózatába, vagy a bioreaktor belső üzemi
rendszerébe. A hőenergia elosztásnál meg kell határozni, hogy milyen hőfokon (90 °C,
120 °C, 130 °C) és milyen nyomáson (légköri nyomás, túlnyomás) szolgáltatjuk a
hőenergiát a bioreaktor belső üzemi rendszerének működtetéséhez (szerves anyag
előkészítő és a fermentorok, valamint az autóclave melegítése, hőntartása), valamint a
rendszer egyéb projektjeihez.
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A felsorolt jellemzőkhöz, méretekhez igazítottan kell a computer vezérlést és
szabályozást meghatározni, valamint a laboratóriumot kialakítani.
A bioreaktor által előállított elektromos áram áramszolgáltató hálózatába történő
betáplálásakor fontos szempont a hálózat blokkfűtőművekhez viszonyított távolsága, s a
betáplálással érintett hálózat elektromos jellemzői, különös tekintettel a betáplálni
kívánt villamos teljesítmény nagyságára és időbeni változásaira (csúcsidőszak,
völgyidőszak). A villamos energia hálózati betáplálását az áramszolgáltató vállalattal
szerződésben kell rögzíteni.
A biotrágya hasznosításához a táperőgazdálkodás és a kijuttatási technológia
szempontjából a szántóföldi területeket ki kell választani és méretezni kell.
A bioreaktor technológia beruházás megvalósításához egyfelől a hagyományos
beruházási-építési engedélyeztetési eljárást kell teljesíteni, másfelől pedig
környezetvédelmi hatóság – környezetvédelmi hatás tanulmány alapján – engedélyét
kell beszerezni. Ez utóbbihoz tartozik egy közmeghallgatás megszervezése, melynek
keretében a bioreaktor térségében élők tájékoztatását is meg kell oldani.
A bioreaktor működése a levegő CO2 emisszió tartalmát csökkenti. A csökkentés
mennyiségét – a Kyoto-i Egyezmény alapján – tőzsdei kereskedelemben vagy más úton
el lehet adni. Ennek előfeltétele, hogy még a beruházás megkezdése előtt a projektet
(tervezési mutatószámok) a Gazdasági Minisztériumban nyilvántartásba kell venni és
engedélyeztetni kell.
A bioreaktor projekt pontos beruházási költségvetését csak a beruházás helyi
viszonyainak ismeretében és a pontos tervek alapján lehet elkészíteni. Természetesen
rendelkezésre állnak mértékek és irányszámok, valamint gyakorlati tapasztalatok,
melyek e területen is helyes útbaigazítást adnak.

A bioreaktor beruházás fontosabb költség elemei:
-

Tervezés
Földterület vásárlás
Építmények vásárlása
Infrastruktúra kiépítés
(víz, villany, csatorna, gáz, út, telefon stb.)
Tározók, létesítmények építése
Technológia beruházás
Blokkfűtőmű
Computer vezérlő egység
Gépek, eszközök, műszerek
Beruházás lebonyolítás
(műszaki ellenőrzés, közbeszerzés stb.)
Próbaüzem
Hitelek, biztosítások, hatósági díjak, illetéke
Környezetvédelmi hatásvizsgálatok, közmeghallgatás
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Európában több vállalkozás is képes a bioreaktor beruházás gyakorlati megvalósítására.
Hasonló referencia üzemeket már több helyen elkészítettek. A már előzőekben is
feltüntetetteken kívül megemlítjük a PRO2, HAASE, HENKELHAUSEN, EISELE stb.
vállalkozásokat. Természetesen – talán elsősorban – a magyarországi első bioreaktor
(Bátor Trade Kft.) tapasztalatait kell figyelembe venni.
A nyírbátori bioreaktor rendszer teljes kiépítettségében; (szervesanyag tároló,
szervesanyag előkészítő, állati hulla és veszélyes hulladék előkészítő (autoclave)), 12 db
fermentor, 2 db utótároló, biztonsági vízi tároló, 2 db gáztároló, 5 MW teljesítményű
blokkfűtőmű, computer vezérlés, laboratórium, csirkevágóhíd (1.200.000 db/év),
transzformátor, infrastruktúra kiépítés) összesen mintegy 2 milliárd forint beruházási
költséget igényel. Ez az érték közelítőleg azonos nagyságú azzal a 2200 USA dollár/kW
tervezési irányszám alapján számítható értékkel.
A beruházási költségek szerkezeti összetételére is több változat lehetséges. E
változatokat a konkrét viszonyok ismeretében lehet összeállítani. Néhány modellt
mutatunk be az 55., 56. és 57. ábrákon.

Beruházási tőkeszerkezet

hitel
30%
EU támogatás
50%
saját erő
20%

55. ábra: Beruházási tőkeszerkezet I.
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Beruházási tőkeszerkezet II.
pályázati
támogatás
10%
tárgyi aport
20%
Kedvezményes hitel
50%

saját erő
20%

56. ábra: Beruházási tőkeszerkezet II.

Beruházási tőkeszerkezet III.

tárgyi aport
20%

Kedvezményes hitel
60%

saját erő
20%

57. ábra: Beruházási tőkeszerkezet III.

A bioreaktor továbbfejlesztése egyfelől a projekt rendszer hatékonysága és
nyereségtermelő képessége nézőpontjából elemezendő, másfelől pedig az
alapkérdéseket meghatározó (hatékonyság, nyereségtermelő képesség) rendszerelemek,
tényezők – sokszor szerteágazó – belső összefüggései alapján vizsgálandó.

Minden egyes bioreaktor újdonságot és sajátosságot hord magában éppen attól függően,
hogy a helyi viszonyokhoz illeszkedő adaptáció hogyan valósult meg. A helyi
fejlesztési igények és lehetőségek, valamint a bioreaktor energia hasznosítása
meghatározza azokat a konkrét projekteket, melyek a bioreaktor hatékony, nyereséges
működését jelentik.
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Mindezekből következik, részben csak a konkrét bioreaktor projekt ismeretében,
részben pedig a működési-üzemeltetési tapasztalatok birtokában lehet a továbbfejlesztés
megoldásait meghatározni. A jelenlegi helyzetben a továbbfejlesztés lehetséges
irányait,„súlypontjait” lehet összefoglalni az alábbi összegzés szerint:

-

3.

Szervesanyag receptúraszerű meghatározása
Szervesanyag adagolás a fermentorokba, receptúra szerint
Biomassza szárazanyagtartalom növelés (3-12%)
Szervesanyag management
Villamos energia management
Hőenergia management
Biotrágya management
Biotrágya – szántóföld – bioreaktor management
Település – szántóföld – bioreaktor management

A BIOREAKTOROK MŰKÖDTETÉSÉNEK
LOGISZTIKAI KÉRDÉSEI

A bioreaktor beruházásokkal kapcsolatos sokoldalú kérdéskört tárgyalja ez az anyag
hazai, Európai Uniós kitekintésben és világviszonylatban. Bemutatja a motiváló
tényezőket, a determinisztikus hatásokat, a fejlesztési irányokat, a gazdasági és piaci
elemeket, szereplőket, kényszereket és lehetőségeket, az erősségeket, gyengeségeket, a
befolyásoló tényezőket, hatásokat és folyamatokat, tartós trendeket. Mindezeket
összesítve alakul ki az a végkövetkeztetés, hogy reális és megalapozott a bioreaktorok
beruházásainak átgondolt megindítása és egy Magyarországra kiterjedő projekt-rendszer
megvalósítása.
A beruházások átgondolt és megfontolt megindítása az összes ható tényező
számbavételét és figyelembevételét jelenti. Ezek közül elsősorban a korlátozó,
negatívan ható tényezőket kell különös gonddal számításba venni. Ez utóbbiak sorában
a bioreaktor projekt beruházásainál figyelembe veendő partnerek tőke-szegénységét kell
realitásnak tekinteni. Ez a tényhelyzet várhatóan úgy is érezteti hatását, hogy a
beruházási konzorcium vezető vállalata elképzelését, akaratát viszonylag egyszerűen
meg tudja valósítani.
Mindezek okán a figyelemnek a bioreaktor projekt hatékony üzemeltetési kérdéseire
kell irányulnia. Ennek okán különös jelentősége van azoknak az informatikai-logisztikai
kérdéseknek, melyek alátámasztják és döntési hátteréül szolgálnak a szervesanyag-,
villamos energia-, hőenergia-, biotrágya-, szántóföldi gazdálkodás- és települési
hulladék gazdálkodás managementnek. Az egyes területek logisztikai kérdéseit és az
egész rendszer logisztikát egymást kölcsönösen feltételező rendszerben kell
megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy az egyes részterületek pl.: input szervesanyag
logisztika és az egész bioreaktor projekt logisztikai kérdéseit külön-külön egy
együttesen is elemezni kell, hogy ez utóbbi pozitív rendszerhatásait figyelembe
vehessük, megvalósíthassuk.
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A logisztikai elemzéseknél, s az erre épített döntéseknél – a korábbi megállapításokat is
figyelembe éve – az időbeni kapcsolatokat, az input szervesanyag rendszer hatásait, a
hatékonyságot és a nyereségtermelést kell figyelembe venni. Ezek együttes hatása
meghatározza a rendszer többi jellemzőjét illetve a bioreaktor rendszer működését.

3.1. NYERSANYAGFORRÁSOK ÉS A HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI GYAKORLAT

A bioreaktor beruházások helyszíneinek meghatározásakor alapvető szempontként
szerepel a szervesanyag források meghatározása, a folyamatos vagy ciklikus
keletkezések mennyiségének, minőségének, fajtájának, jellemzőinek az ismerete. A
bioreaktorok szempontjából minősíteni kell a szervesanyag forrásokat.

— Elsőként meg kell ítélni a szervesanyag források biztonságát.

Ez a szempont a bioreaktorok működésének biztonságát is jelenti, hiszen a
szervesanyag források biztonságának megítélése azoknak a folyamatoknak a vizsgálatát
jelenti, melyekben az említett szervesanyag forrásokat jelentő input anyagok
keletkeznek. Meg kell állapítani, hogy a bioreaktor számára szolgáló input
szervesanyagok keletkezése milyen folyamatban, társadalmi-gazdasági szerkezetben
valósul meg, mennyiben tekinthető ez fenntarthatónak, vagyis a tervezett
mennyiségekre a bioreaktor input értékeként milyen biztonsági valószínűséggel lehet
számítani. Az említett folyamatok és szerkezeti kérdések vizsgálatánál arra is választ
kell kapni, hogy kauzálisan, jövőbe mutatóan melyek azok a tényezők és hatások,
melyek a bioreaktorban feldolgozandó szerves anyagok mennyiségét és minőségét
befolyásolják, csökkenik vagy növelik.
Amint azt az előzőekben említettem, a nyersanyagforrások vizsgálata folyamatok és
szerkezetek (társadalmi-gazdasági) permanens analízisét jelentik, s az ebből levont
következtetések, döntések és cselekvések együttesen kell, hogy biztosítsák input
szervesanyag rendszerét, s a bioreaktor üzemi rendszerében erre kell, hogy épüljön
szervesanyag manipuláció logisztikája. Az elemzések arra is rávilágíthatnak, hogy a
bioreaktorban használt input szervesanyag források valamely időváltozás szerint
csökken vagy esetleg meg is szűnik, vagy éppen a szervesanyag keletkezés mennyisége
növekszik. Előfordulhat olyan eset is, hogy egyes korábbi nyersanyagforrások
megszűnnek, illetve más szervesanyagforrások pedig újként keletkeznek.
Ö S S Z E G E Z V E megállapítható, hogy az input szervesanyag ellátás biztonság
kérdése a biztonságos előrejelzés kérdésével függ össze. Ha ez a kérdés
Magyarországon talán túlzottan teoretikusnak tűnik, de a közeli évtizedben ez nagyon is
valóságos napi kérdés lesz. Amilyen mértékben kiépül Magyarországon a bioreaktor és
egyéb más szervesanyagfeldolgozó rendszer, olyan mértékben nő a szervesanyag ellátás
biztonságának a kérdése.
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Az RE-1 vállalat fejlesztési stratégiájának megvalósulása egyidejűleg kialakítja a
szervesanyagok piaci versenyét, vagyis a szervesanyag-ellátás biztonsága a következő
időszak napi, valóságos gazdasági kérdése lesz.
Ma még azzal a gonddal küzd Magyarország, hogy a környezetünket ellepi a hulladék, s
ennek megtisztítása a legfontosabb kérdéseink közé tartozik. Az Európai Unió szigorú
követelményei, az élelmiszerpiac szigorú elvárásai, mely szerint az élelmiszerpiaci
versenyben (minőség, ár) csak azok a termékek vehetnek részt, melyeknek termékei
bizonyítottan környezet-harmonikus (a környezeti igényeknek, elvárásoknak megfelelő)
technológiával állítottak elő.
Ebben a magyarországi helyzetben lehetséges, de talán szükségszerű is, hogy a
szervesanyag források térképszerűen is feldolgozásra kerüljenek. A projektek és
rendszerek fejlődésével ennek jelentősége fokozatosan növekszik.
A hulladékgazdáldokás a szervesanyag hulladékok területén a fejlődés kezdeti
szakaszában van, különös tekintettel a gyakorlati megvalósítást jelentő projektek
működésére. Az állati hullák, vágóhídi hulladékok, élelmiszer hulladékok, állati
trágyák, „zöld” biomassza, kommunális hulladék magas technológiai színvonalú,
rendszerszerű feldolgozása még nem alakult ki. Egy-egy területre vonatkozó (parciális)
megoldások ugyan léteznek, de ezek – éppen a hiányosságaik miatt – nem jelentenek
átütő megoldást.
Az állati hullák, vágóhídi hulladékok az ATEV vállalati rendszerben kerülnek
feldolgozásra – sok hiányossággal. Példaként említhető, hogy az itt keletkező állati
zsírok feldolgozása nincs megoldva. Az élelmiszer hulladékok feldolgozása területén –
különös tekintettel az Európai Unió állati takarmányozásra vonatkozó rendelkezéseire;
háztartási élelmiszer hulladék („moslék”) állati takarmányozásban nem hasznosítható –
nincs érdemi megoldás. Az állati trágyát és a zöld biomasszát depóniában „érlelik”. Itt
jelentős mennyiségű szén-dioxid és nitrogén gázok kerülnek a levegőbe. Hasonló
jellegű folyamatok rendszerében kezelik a kommunális szennyvíziszapot, melynek
hasznosítása hatékonysági és környezeti kérdéseket vet fel. A háztartási hulladékok
tárolására szolgáló rendszer Magyarországon átalakulóban van, a jelenlegi
szeméttárolók mintegy egyharmada meg fog szűnni, a megmaradók teljes
rekonstruálásra kerülnek és új, modern technológiájú szeméttárolók kerülnek
kialakításra. A modern szeméttárolók a depóniagáz hasznosítását biztosítják.
A bioreaktorok a felsorolt nyersanyagforrások mindegyikének környezetharmónikus
feldolgozására alkalmas úgy, hogy az energiatermelését újprojektek fejlesztésével és
működtetésével kapcsolja egybe.
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3.2. TÉRSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A bioreaktorok létesítését és működését az Európai Unió térszerkezeti rendszerében is
át kell gondolni. Ebben a térszerkezeti rendszerben (Európai Unió – tagországok –
régiók (megyék) – kistérségek) való gondolkodást akkor is célszerű felvetni, amikor
ennek részletes elemzése – világosan látható – nem lehet ennek az anyagnak a feladata.
A felvázolt térszerkezetben való gondolkodás jelentőségét az is mutatja, hogy az
Európai Unió fejlesztési stratégiáját, prioritásait, pénzügyi támogatási rendszerét ebbe a
térszerkezetbe illesztve működteti. A működtetés rendszere alapvetően érinti a
területfejlesztés, a vidékfejlesztés és a projekt-fejlesztés tudományos-fejlesztési
szakterületeit, működtetési módozatait és gyakorlati alkalmazását.
Az Európai Unió térszerkezeti rendszerébe illeszkedik Magyarország térszerkezete is,
melyet az Országgyűlés 2000-ben törvénybe foglalva fogadott el. Ennek alapján
Magyarország 7 régióból (19 megye) és 156 kistérségből áll. Budapest főváros Pest
megyével együtt alkotja a központi régiót.
ÖSSZESÍTVE ÉS LEEGYSZERŰSÍTVE; a magyarországi térszerkezetben a
területfejlesztési jellemzők az elmaradott térszerkezeti egységek felzárkóztatását,
infrastrukturális fejlesztését irányozzák elő. Vidékfejlesztés nézőpontjából a
térszerkezeti egységekben élő emberek tevékenységére, életére, biztonságára pozitív
hatást gyakorló fejlesztéseket helyeznek előtérbe, s biztosítanak számukra támogatást.

A bioreaktor projektek egyfelől modern technológiájú műszaki fejlesztést innovációt
jelentenek, másfelől eleget tesznek a terület- és vidékfejlesztési szempontoknak,
igényeknek és célkitűzéseknek. Mindezek tovább erősítik a bioreaktorok programszerű
fejlesztését és megvalósítását Magyarországon.
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IV. FOLYÉKONY BIO-HAJTÓANYAGOK
(BIODÍZEL, BIOETHANOL)
1. BIODÍZEL ÉS BIOETHANOL JELLEMZŐK
Biodízel előnyök
- Üvegház gázok (CO, CO2, SO2, NO2) csökkennek.
- Részecske kibocsátás csökken.
- Aromás vegyületek (benzol, toluol) csökkennek.
- Az égés és kenés hatékonysága és a motor élettartama nő.
- Nem toxikus anyag.
- Biológiailag lebomlik.
- Az előállítás során glycerin keletkezik.
Biodízel alapanyagok (olajok)
- Pálma
- Szója
- Repce
- Napraforgó
- Kókusz stb.
- Sütő olaj (használt háztartási olaj, zsír, faggyú)
- Állati zsír
- Zsírsav
Bioethanol előnyök
- CO2 emisszió csökken a hagyományos hajtóanyagokhoz viszonyítva.
- Nagymértékű oktánszám növelés kismértékű költség növekedéssel.
- Szilárd részecske csökkenés a benzol és 1,3 butadin vegyületeknél.
- Nincs CO2 emisszió és kénmentes.
- Kevesebb toxikus (mérgező) anyagot bocsát ki ugyanazon oktánszámnövelt
(MTBE, ETBE, benzol, metanol) hajtóanyagokhoz képest.
- Biológiailag lebomlik.
- Az importolaj függőséget csökkenti.
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Bioethanol alapanyagok
Gabonafélék
- Kukorica
- Búza
- Árpa
- Rozs
- Triticale
- Cirok
- Zab
Cukornövények
- Cukornád
- Cukorrépa
Gyökérgumósok
- Burgona
- Manióka
Biodízel és bioethanol meghatározottsága a világon
-

A „Kyotó-jegyzőkönyv” az üvegház gázok csökkentését határozta el.
Az Európai Unió a biohajtóanyagok hagyományos hajtóanyagokba történő
bekeverését határozta el (2005-ig 2%, 2010-ig 5,75 %, 2020-ig 20 %).
Biodízel és bioethanol hajtóanyagok jellemzői nemzetközi szabványban
rögzítettek.
Az ásványolaj vállalatok a biohajtóanyagok hagyományos hajtóanyagba történő
bekeverésére kötelezettséget vállaltak.
Az USA a biohajtóanyagok részarányát az összes hajtóanyaghoz viszonyítva
2016-ra a jelenlegi 0,8 %-ról 5 %-ra növeli.
Brazília, Argentina, Ausztria és más országok törvényben vállalják a biodízel és
bioethanol alkalmazását.
Az E-85 elnevezésű szabvány hajtóanyag 15 % bioethanolt tartalmaz.
A bioethanol révén előállítható az etil-tercier-butil-éter, mely helyettesíti a
szintetikus adalékanyagot (MTRE) a hethyl-tercier-butil-eter-t.
Az új fejlesztésű hajtóanyag cellák a hagyományos hajtóanyagokat és a
biohajtóanyagokat, mint hidrogén szolgáltatókat egyaránt hasznosítják.
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BIODÍZEL ÉS BIOETHANOL ELŐÁLLÍTÁS

58.ábra:Biodízel előállítás

BIODÍZEL ANYAG STRUKTÚRA
1 hektárra

1 tonna alapanyagra

2 tonna (repce + napraforgó)

0,58 tonna olajdara

1,15 tonna olajdara

0,375 tonna biodízel

0,75 tonna biodízel

0,5 tonna nyers glycerin

0,1 tonna nyers glycerin

0,04 tonna gyógyvegyészeti glycerin

0,07 tonna gyógyvegyészeti glycerin

59. ábra: Biodízel fajlagos anyagstruktúrák
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BIOETHANOL ELŐÁLLÍTÁS

60.ábra: Bioethanol előállítás

BIOETHANOL ANYAG STRUKTÚRA

61.ábra: Bioethanol anyag struktúra
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2. MAGYARORSZÁG HELYZETE — EU STRATÉGIA
Magyarország a jelenlegi energiafogyasztásának 70 %-át importálja, jelentős
függőségben állva a nyersolaj és gázszállításoktól. Az energiaellátás fennmaradó
hányadában alapvetően a nukleáris energia a meghatározó. Az energetikai
mérlegben a megújuló energiaforrások jelenleg mindössze 3,6 %-t képviselnek,
amelyből jelentős mértékűnek mindössze a termálenergia hasznosítása tekinthető.
A biomassza energetikai célú alkalmazásának igénye ennek tükrében mind a
nemzetközi kötelezettségek, így EU előírások és a kyotói egyezményben vállaltak
teljesítése, mind az energiabiztonság szempontjából szükségszerű. A folyamat
felgyorsításának indokoltságát tovább erősítette a Közösségi Agrárpolitika változása, az
új prioritások, így a fenntartható agrárágazati modell érvényre jutása. Az
energiaszerkezet módosításának megindításában döntő fontosságú volt a 63/2005. (VI.
28.) OGY határozat megszületése az alternatív és megújuló energiahordozók
elterjesztésének hatékonyabbá tételéről. Az országgyűlési határozat többek között az
1.4. pontjában kimondja:
„A mezőgazdasági alapanyagból előállított folyékony energiahordozók térnyerése
érdekében az Európai Unió ajánlásait is fegyelembe véve kötelezővé kell tenni azok
üzemanyagokba bekeverését, 2007-től energiatartalomra vetítve 2%-os, 2010-től
legalább 4%-os mennyiségben. A szabályozásnál kiemelten kell érvényesíteni a hazai
alapanyag-termelők érdekeit. A bio-üzemanyag elterjesztésének elősegítése érdekében
a jövedéki szabályozás elkészítésénél előnyben kell részesíteni a hagyományos
kőolajból származó folyékony üzemanyagokkal szemben.”
Az Európai Unió tanácsának legutóbbi (2007. március) határozata a bio- és megújuló
energiák jelentős növelését (20 %) írja elő az összes energiafelhasználáshoz
viszonyítva. Ez az érték a bio- és megújuló energiák különlegesen nagy mértékű
növekedését irányozza a következő évtizedre (2020-ig). Mindezek az e területre eső
fejlesztése aktualitását és jelentőségét méginkább hangsúlyozzák.

3.

AZ EURÓPAI UNIÓ STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI A MEGÚJULÓ
ÉS A BIO-ÜZEMANYAGOK ELTERJESZTÉSÉRE

3.1. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS ENERGIAPOLITIKAI STRATÉGIÁK

Az EU energiapolitikájának legfontosabb törekvése biztosítani az olcsó, elérhető és
környezetbarát energiaforrásokat figyelembe véve az egyéb stratégiai célkitűzéseket (pl.
versenyképesség, mezőgazdaság és vidékfejlesztés stb.). Az EU energiapolitikáját
jelentősen befolyásolják az alábbi tényezők:
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⇒

az EU jelentős energiaimportra szorul, ennek mértéke jelenleg 50%, de 2020-ra
elérheti a 70%-ot is, amelyek sokszor politikailag instabil országokból származnak
(pl. Közel-Kelet), illetve a közelmúlt energiaellátási eseményei is (ld. orosz-ukrán
gázár-vita) felhívták a figyelmet a függőség kockázataira;

⇒

a világ energiaigényének növekedése következtében a kőolaj iránti igény évente
kb. 1,5-1,6%-kal nő (ld. Kína, India fejlődésével párhuzamosan), amely maga után
vonja azok árának gyors ütemben történő növekedését (pl. kőolaj az 1995-ös 1012 USD/barrelről a jelenlegi 65-70 USD/barrel szintig);

⇒

az egyik legnagyobb CO2 kibocsátási szektor az energiaipar. Ezen belül az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csaknem egynegyede a közlekedésnek
tulajdonítható. Ezért alapvetően fontos megoldást találni a közlekedésből
származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére. A közlekedésben felhasznált
energia csaknem teljes egészében a kőolajból származik, ami azzal jár, hogy
ebben a tekintetben az EU erőteljesen függ az importtól. A jelenlegi tendenciák
folytatódásával a globális felmelegedés meghaladhatja a 2 °C-ot (világátlag). Az
EU Kyotóban vállalta a C O2 kibocsátás 8%-os csökkentését 2012-ig.

A fenti tényezők súlya, szerepe, a várható tendenciák alapján megállapítható, hogy
gazdasági és társadalmi céljai alapján az EU közösségi szinten is megoldásokat keres
azok kezelésére. A bio- üzemanyag-ágazat támogatása egyúttal új jövedelmi
lehetőségeket is jelent a vidéki területek számára, és a fosszilis tüzelőanyagok
hosszú távú kiváltásával hozzájárul a lisszaboni célkitűzések1 megvalósításához. A
bio- üzemanyag-gyártás ugyanakkor nem csak az EU, de számos fejlődő ország
számára is gazdasági és környezeti haszonnal járhat, új munkahelyeket teremthet,
csökkentheti az energiaimportra fordított kiadásokat, és új exportlehetőségeket nyithat
meg. A bioetanol előállítása például lehetséges alternatívát kínál az európai uniós
cukorágazat közelmúltban bevezetett reformja által közvetlenül érintett cukortermelő
országoknak. A kihívásokra történő válaszreakcióban rangos helyet foglal el az
energiahatékonyság növelése, az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások
fokozott felhasználása.
Az Európai Unió a rövid távú intézkedések mellett továbbra is tervezi a második
generációs bio-üzemanyagok, pl. a fa cellulóztartalmából előállított etanol, a FischerTropsch-eljárással készülő biodízel és a bio-dimetil-éter kutatásának támogatását.
Az összefoglalt célok számos stratégiai EU dokumentumban megtalálhatóak, csak
felsorolva a legfontosabbakat:
—
—
—
—
—

Zöld Könyv COM(2006)105 az energiapolitikai célkitűzésekről;
Zöld, illetve Fehér Könyv a megújuló energiaforrások felhasználásáról;
Stratégia a Fenntartható Fejlődésről COM(2005)658;
Biomassza Akcióterv COM(2005)628;
Bio-üzemanyag Stratégia COM(2006)34.

1

Az EU versenyképességi célkitűzéseit meghatározó dokumentum, elfogadva 2000 márciusában
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Az energiapolitika – köztük a megújuló energiaforrások kérdésköre – az EU
legmagasabb szintű döntéshozóit is foglalkoztatja, ezt jelzi többek között a 2006.
áprilisi csúcs, ahol elvi döntés született arról, hogy a bio-üzemanyagok felhasználásának
részarányát 2015-re 8 %-ra kell növelni.
A politikai elkötelezettségből és a kapcsolódó dokumentumok alapján megállapítható,
hogy az EU igen elkötelezett a megújuló energiaforrások növelésére és a bioüzemanyagok termelésének és felhasználásnak növekedése (62. ábra) érdekében kész
intézkedéseket, konkrét jogszabályokat hozni, támogatásokat biztosítani a célok
elérésének érdekében.

62.ábra: A bio- üzemanyagok termelése az EU-ban
(Forrás: Euroobserv’er 2005)
A Bizottság 2006-ban – a meglévő dokumentumok mellett – un. útitervet dolgoz ki,
amely javaslatokat fog tartalmazni a konkrét intézkedések vonatkozásában is. Ezek
várhatóan a már elfogadott Biomassza Akciótervre és Bio-üzemanyag Stratégiára
fognak épülni.
3.2. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRPOLITIKA VÁLTOZÁSA, BIOMASSZA AKCIÓTERV
A Közösségi Agrárpolitika a 2003. évi reform következtében alapvető szemléleti
módosuláson ment keresztül. A korábbi termékhez kötődő támogatások (intervenció,
export támogatás) rendszere fokozatosan átalakul és a kifizetések egyre fokozódó
mértékben a környezeti, állatvédelmi, állatjóléti előírások mellett megvalósuló
termeléshez, kultúrállapotban tartáshoz kötődnek, illetve fognak kötődni. A szántóföldi
kultúrák (gabonafélék, olajos növények, cukorrépa) támogatási rendszerének és
támogatási mértékének változása az alternatív felhasználás iránti érdeklődést
felerősítette, így a bio-üzemanyagok piaca is új ösztönzést kapott. a nem
élelmiszertermelésre hasznosított területekre nyújtott támogatás, a vidékfejlesztési
intézkedéseken keresztül hozzáférhető egyéb ösztönzők egyaránt felgyorsították a
termelők és feldolgozók szemléletének változását.
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A Közösségi Agrárpolitika reformjával is összefüggésben áll az, hogy a Bizottság
COM(2005)628 számon Biomassza Akciótervet fogadott el, amely összefoglalja az
egyes biomassza energiaforrás típusonként az aktuális problémákat, és javaslatot tesz a
szükséges intézkedésekre. A bio-üzemanyagok vonatkozásában ennek során az alábbi
következtetéseket összegezte a Bizottság:
⇒

határozott lépésekkel el fogja érni a 2003/30/EK irányelvben megfogalmazott
célkitűzések teljesítését;

⇒

külön tanúsítványrendszert fog kidolgozni annak megvizsgálására, hogy az adott
bio-üzemanyag a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelően került előállításra
(csak ezek fognak beleszámítani az irányelv teljesítésébe);

⇒

közösségi szintű jogszabályok útján ösztönözni fogja a bio-üzemanyagot
felhasználó gépjárművek elterjesztését (pl. közbeszerezési pályázatokon történő
preferálás);

⇒

javasolni fogja az EN 14214 szabvány módosítását, amely révén nagyobb
lehetőség nyílik a napraforgóból történő biodízel előállításra;

⇒

kiegyensúlyozott megközelítést fog követni, ennek részletei még nem tisztázottak
teljesen, de várhatóan az import nagyobb teret fog kapni (különösen a cukorreform
vonatkozásában a bioetanol területén).

3.3. BIO-ÜZEMANYAG STRATÉGIA

A Bio-üzemanyag Stratégia legfontosabb javaslatai, következtetései az alábbiakban
foglalható össze.
a) A bio-üzemanyagok iránti kereslet élénkítése
- a 2003/30/EK irányelv teljesítésének felülvizsgálata, konzekvenciák levonása;
- a második generációs üzemanyagok kedvező elbírálásának ösztönzése;
- a flex-fuel járművek közbeszerzésének támogatása (Bizottsági indítvány).
b) Környezeti előnyök kiaknázása
-

-

-

a Bizottság megvizsgálja, hogy az autóflották esetében hogyan járulhat
hozzá a bio-üzemanyag a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozó
célértékekhez;
intézkedések kidolgozása, hogy az üvegházhatást okozó gázok előnyei hogyan
realizálhatók a legoptimálisabban a bio-üzemanyagok révén (ld. CARS21
jelentés);
megvizsgálja, a határértékek kérdését a benzin etanol-, éter- és egyéb
oxigénszármazékok-tartalmának; a benzin víztartalmának; és a dízelolaj
biodízel-tartalmának vonatkozásában.
158

c) A bio-üzemanyagok termelésének és forgalmazásának fejlesztése
-

-

a Bizottság ösztönzi a tagállamokat, hogy az operatív programjaik és nemzeti
kerettervek (NSRK) elkészítésekor vegyék figyelembe a bio-üzemanyagok által
biztosított előnyöket;
eseti csoportot állít fel a vidékfejlesztési programokon (NAVT) belüli
lehetőségek felmérésére;
felkéri az érintett iparágakat, hogy adjanak magyarázatot a bioüzemanyagok
bevezetését akadályozó gyakorlatok műszaki indokoltságára, és ellenőrzi ezen
iparágak magatartását a bio-üzemanyagok hátrányos megkülönböztetésének
elkerülése érdekében.

d) Nyersanyagbázis szélesítése
-

-

-

-

a Bizottság a bioetanol célú cukortermelést jogosulttá fogja tenni mind a
pihentetett földre vonatkozó nem élelmiszer célú támogatásokra, mind az
energianövényekre vonatkozó árkiegészítésre („energy crop premium”);
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a meglévő intervenciós gabonakészletek
egy része feldolgozható-e bio-üzemanyaggá, hogy hozzájáruljon az exportvisszatérítésre jogosult gabona mennyiségének csökkentéséhez;
a Bizottság 2006 végéig értékeli az energianövények támogatási
rendszerének alkalmazását;
figyelemmel kíséri a bio-üzemanyagok iránti keresletnek a nyersanyag és
melléktermék árakra gyakorolt hatását, illetve hogy a nyersanyagok és
melléktermékek rendelkezésre állnak-e a konkurens iparágak számára, valamint
az élelmiszer-ellátásra és -árakra gyakorolt hatásokat az EU-a belül és fejlődő
országokban;
tájékoztató kampányt finanszíroz a gazdálkodók és erdőtulajdonosok részére az
energianövények jellemzőiről és az általuk kínált lehetőségekről.

e) Kereskedelmi lehetőségek javítása
-

-

-

2

a Bizottság felméri egy a bio- üzemanyagok külön nómenklatúra kódokba való
sorolására vonatkozó javaslat előnyeit, hátrányait és jogi következményeit;
olyan piacra jutási feltételeket tart érvényben az importált bioetanolra, amelyek
nem hátrányosabbak a jelenleg hatályos kereskedelmi egyezményekben
foglaltaknál, hangsúlyozottan hasonló szintű preferenciális piacra jutást biztosít
az AKP2-országok részére, és figyelembe veszi a preferenciális bánásmód
felpuhulásának problémáját;
az etanol termelő országokkal folytatott folyamatban lévő és jövőbeli
kereskedelmi tárgyalásokon kiegyensúlyozott megközelítést követ - az EU
tiszteletben tartja mind a hazai termelők, mind az EU tárgyalópartnereinek
érdekeit a bio-üzemanyagok iránti növekvő kereslettel összefüggésben;
a Bizottság javasolja a „biodízel szabvány” módosítását annak
előmozdításához, hogy a növényolajok szélesebb köre legyen bevonható a
biodízel termelésbe, és hogy a metanol etanollal legyen felváltható.

AKP = Afrika, Karib-tenger, Csendes- óceán (Pacific)
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f) Fejlődő országok támogatása
-

-

a Bizottság biztosítja, hogy a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró és az EU
cukorpiaci reformja által érintett országokkal kapcsolatos kísérő intézkedések
alkalmasak legyenek a bioetanol előállítás fejlesztésének támogatására;
átfogó bio-üzemanyag segélycsomagot dolgoz ki, amely felhasználható a bioüzemanyag termelési kilátásokkal rendelkező fejlődő országok támogatására.

g) Kutatás és fejlesztés támogatása
-

-

a Bizottság a hetedik keretprogram keretében folytatja a bio-üzemanyagfejlesztések támogatását és a bio-üzemanyag-ágazat versenyképességének
erősítését;
kiemelt elsőbbséget biztosít a „biofinomítás” (az üzem összes részének értékes
használata) fogalmával és a második generációs bio-üzemanyagokkal
kapcsolatos kutatásoknak.

4. A BIO-ÜZEMANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁNAK,
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK HELYZETE AZ EU-BAN

A Bizottság megállapította, hogy a tagországok jelentősen elmaradtak a 2005. december
31-re kitűzött 2%-os célértéktől. A felhasználás volumene az EU-25 átlagában nem érte
el 0, 8%-ot.
Az egyes tagországok által hivatalosan jelentett százalékos részarányt a következő
táblázat tartalmazza.
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63. táblázat: Bio-üzemanyagok felhasználásának részaránya
2003-ban és 2005-ben.(Forrás: EU Bizottság)

Tagállam

Piaci részesedés
2003.

Nemzeti célkitűzés
2005

Elért növekedés,
2003-2005.

AT

0,06%

2,5%

+2,44%

BE

0

2%

+2%

CY

0

1%

+1%

CZ

1,12%

3,7% (2006)

+1,72%

DK

0

0%

+0%

EE

0

n.a.

n.a.

FI

0,1%

0,1%

+0%

FR

0,68

2%

+1,32%

DE

1,18%

2%

+0,82%

GR

0

0,7%

+0,7%

HU

0

0,4-0,6%

+0,4-0,6%

IE

0

0,06%

+0,06%

IT

0,5%

1%

+0,5%

LA

0,21%

2%

+1,79%

LI

0

2%

+2%

LU

0

n.a.

n.a.

MT

0

0,3%

+0,3%

NL

0,03%

2% (2006)

+0%

PL

0,49%

0,5%

+0,01%

PT

0

2%

+2%

SK

0,14%

2%

+1,86%

SI

0

n.a.

n.a.

ES

0,76%

2%

+1,24%

SV

1,33%

3%

+1,67%

UK

0,03%

0,3%

+0,27%

0,6

1,4%

+0,8%

EU25
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4.1. BIODÍZEL IGÉNY ÉS KAPACITÁSOK AZ EU-BAN

Az EU-25-ök összesített üzemanyag fogyasztását és a 2003/30/EK irányelv
teljesítéséhez szükséges volumeneket az alábbi táblázat tartalmazza.
64. táblázat: Biodízel igény az EU-ban
a 2003/30/EK irányelv teljesítéséhez
Megnevezés

Mennyiség (kt/év)

Benzin

138.000

Gázolaj

181.000

5,75%-os elvárás teljesítéséhez
szükséges mennyiség biodízelből

11.811

A 2010-re vonatkozó várható gázolaj felhasználás 4,7%-os energiaigény növekedéssel
és a dízel üzemű személygépkocsik részarányának növekedésével került kiszámításra
(Ecofys becslése). Az energiaigény növekedése várhatóan intenzívebb lesz az új
tagországoknál (ld. 63. sz. táblázat), figyelembe véve, hogy az EU-15 országok
személygépkocsi ellátottsága 470-500 szgk/1000 lakos, szemben az újonnan
csatlakozott tagállamok 270-350 szgk/1000 lakos átlagával.
Jelenleg 19 országban folyik biodízel előállítás az EU-ban, a legnagyobb termelő
országok kapacitását a 65. táblázat tartalmazza.
65. táblázat: Az EU legnagyobb biodízel előállítói
(Forrás: EU Bizottság)
Tagország

Meglévő kapacitás (ét/év)

Németország

1.800

Olaszország

1.000

Franciaország

361

Nagy-Britannia

327

Spanyolország

321

Ausztria

250

Csehország

125

Egyéb

216

Összesen

4.400
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Az irányelv teljesítésére irányuló ösztönzőknek köszönhető kedvező piaci lehetőségek
miatt szinte valamennyi EU tagállamban további kapacitások installálását tervezik.
Jelenlegi információink szerint min. 27 üzem tervezése van folyamatban, kb. 2.400
kt/év összkapacitással.
A jelenlegi kapacitás (4.400 kt), a közeljövőben befejezni tervezett kapacitások (2.400
kt) és a 2010-re prognosztizált igény (11.810 kt) alapján megállapítható, hogy
várhatóan jelentős hiány fog keletkezni biodízelből az EU-ban. A 11.810 kt/év
biodízel előállításának repce-, illetve napraforgómag igénye évente 32-35 millió tonna.
A hiány várhatóan még a kapacitások gyors kiépítésével sem lesz kezelhető, így az EU15 országai alapanyag, vagy biodízel importra fognak szorulni.
Magyar viszonylatban ez azt is jelzi, hogy a hazai értékesítés mellett (MOL Rt.)
lehetőségek nyílhatnak az exportértékesítésre is.

4.2. BIO-ETANOL ALKALMAZÁSÁNAK HELYZETE AZ EU-BAN
Az EU bio-etanol felhasználásában két irány a meghatározó, zömét ETBE3 formájában
benzinadalékként alkalmazzák, a másik alkalmazás az etanol benzinbe keverése. A
jelenleg érvényes benzinszabvány (EN 228) szerint a motor átalakítása nélkül csak 5 %ban alkalmazható, ugyanakkor az u.n. flex- üzemanyagú kocsik már a 85%
alkoholtartalmú keverékkel is (E 85) működhetnek.
A 66. táblázat az EU bio-etanol gyártásának volumenét és trendjét mutatja be.
66. táblázat Az EU bio-etanol termelése 2003-2004-ben
(Forrás: Euroobserv’er 2005)
Tagország

2003
Etanol

2004
ETBE

Etanol

ETBE

Spanyolorszá

160 000

340 800

194 000

413 200

Franciaország

82 000

164 250

102 000

170 600

Lengyelország

60 430

67 000

35 840

Nincs adat

Svédorszá

52 000

0

52 000

0

20 000

42 500

87 200

Nincs adat

491 040

626 300

Németország
Intervenciós készlet
EU-25 összesen

3

70 320
424 750

572 050

ETBE = bioetanol származék (etil- tercier- butiléter)
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A bio- etanol ellátás helyzetében hasonló megállapításokat tett az EU Bizottság, mint a
bio-dízel esetében, azaz az EU-n belüli termeléssel a megfogalmazott céloknak
megfelelő belső ellátás nem elégíthető ki. Ennek tükrében számít az EU a fejlődő
országokból származó etanolra, a cukorreform hátterében ez a tényező is jelentős
szerepet játszott.
Az EU Observ’er 2005 jelentése arra utal, hogy amennyiben a „Európa Fenntartható
Energia” program célkitűzéseit el kívánjuk érni, a bio-etanol termelést meg kell
ötszörözni, míg a bio-dízel előállításban háromszorosára kell növelni a termelést az EU25-ben.

5. A BIO-ÜZEMANYAGOKRA VONATKOZÓ EU SZABÁLYOZÁS
5.1. A 2003/30/EK IRÁNYELV
Bio-üzemanyagok vonatkozásában a fenti stratégiák gyakorlati megvalósulásaként
az egyik legfontosabb a 2003/30/EK irányelv. Az irányelv célul („indicative
target”) tűzi ki, hogy a tagországok érjenek el bizonyos részarányt a bioüzemanyagok alkalmazásában. Ambivalens megfogalmazás, hogy a 3. cikk első
bekezdésében még indikatív célt fogalmaz meg (azaz választhatna a tagország
mekkora célt tűz ki), de a következő bekezdésben már egyértelműen megjelöli
mekkora legyen ez az indikatív cél. Ez alapján a konkrét célkitűzés, hogy az EU
átlagában a bio-üzemanyagok felhasználásának részaránya (energiatartalomra
számítva) 2005-re érje el a 2%-ot, illetve 2010-re az 5,75%-ot. Konkrét
jogszabályban még nem megjelent, de prognosztizálható elvárás a 8%-os
részarány elérése 2015-re és a 15%-os részarány elérése 2030-ra.
A tagországok a 2005. évben a jelentősen elmaradtak a kitűzött céloktól (2%), miként
azt a 63. ábra mutatja.

63. ábra: A bio- üzemanyag célok teljesítése 2005.
(Forrás: EU Bizottság)
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Az adott tagország esetében a céloktól történő elmaradásra az irányelv lehetőséget
biztosít bizonyos indokok esetén (pl. alapanyagbázis korlátozottsága), de Magyarország
esetében várhatóan nem fog elfogadni ilyen kifogást, ezért ki fogja kényszeríteni az
elvárások teljesítését. A Római Szerződés alapján a Bizottságnak erre számos eszköze
van, ami az írásbeli nyomásgyakorlástól kezdve a jogsértési eljárásig terjedhet.
A jogsértési eljárás keretében a Bizottság először formális felszólító levelet küld az
adott tagállamnak, amelyben felhívja a figyelmet a hiányosságokra, illetve adatokat,
indoklást kér be azok vonatkozásában. Ha a Bizottság nem fogadja el a tagállam
válaszát, akkor végső esetben szankciókat kezdeményezhet az Európai Bíróságnál,
amelyek az alábbiak lehetnek:
- kohéziós alapok felfüggesztése;
- bírság, amely mértéke akár napi (!) több millió euró is lehet.
Belátható, hogy a fenti szankciók elégséges fenyegetettséget biztosíthatnak az elvárások
betartásának kikényszerítésére, mivel azok mértékét úgy állapítják meg, hogy kellően
ösztönző jellegűek legyenek (ld. Franciaország esete a GMO szabályozással
kapcsolatban).
A Bizottság álláspontja szerint az „indicative target” megfogalmazás az irányelv
betartásában egyértelmű kötelezettséget jelent a tagországok részére. A Bizottság
2006-ban felülvizsgálja az irányelv teljesítésének helyzetét és amennyiben nem
tapasztal kellő előrelépést, akkor valószínűsíthetően élni fog a jogsértési eljárás
intézményével. Meg nem erősített információk szerint ez jelenleg 8 tagországot –
köztük Magyarországot – érinthet. Ezek között a nagyobb országok közül NagyBritannia is megtalálható, de Nagy-Britannia megkezdte a bio-üzemanyag kapacitások
intenzív kiépítését, és politikai elkötelezettsége miatt várhatóan teljesíteni fogja az
elvárásban rögzítetteteket. Elképzelhető, hogy egyes tagországok valamilyen könnyítést
fognak kapni (pl. Belgium), de az érintett tagországok közül számos – könnyítések
nélkül is – képes lesz teljesíteni az elvárásokat (pl. Csehországnak megvan a lehetősége
az elvárás teljesítésére, de a 125 kt/év biodízel mennyiségből 120 kt/év mennyiséget
exportál és nem a nemzeti piacon használ fel).
A fentiek eredményeképpen a „renitens” országok között csak a kisebb
érdekérvényesítési képességgel rendelkező országok fognak maradni, ezek esetében
szinte bizonyos, hogy példastatuálás céljából kemény szankciókat fognak alkalmazni. A
fentiek alapján megállapítható, hogy a 2003/30/EK irányelvben rögzítetteket
teljesítése Magyarországnak elemi érdeke.
A hazai üzemanyag fogyasztás az elmúlt években kb. 4.000 kt körül alakult. Várhatóan
az életszínvonal emelkedésével növekedni fog a motorizáció is, ezért még az emelkedő
üzemanyag árak mellett is nőni fog ill. legalább szinten marad az éves üzemanyag
felhasználás (ezt támasztják alá a 2006. I. negyedéves üzemanyag kiskereskedelmi
értékesítési adatok is, amely alapján 15-20 Ft/liter árnövekedés ellenére is nőtt az
üzemanyag értékesítése).
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Az elkövetkező években 10%-os import részarányt feltételezve, illetve valószínűsítve,
hogy az import tartalmazni fogja az elvárásoknak megfelelő mennyiségű
biokomponenst, az elvárás betartása a 67. táblázatban szereplő mennyiségű bioüzemanyag hazai felhasználását és előállítását fogja feltételezni.
67. táblázat: A 2003/30/EK irányelv betartásához szükséges
bio-üzemanyag mennyiségek Magyarországon.
Év

Bioetanol (kt/év)

Biodízel (kt/év)

2006

62

76

2007

78

96

2008

95

117

2009

112

138

2010*

129

159

2015

179

221

2030

672

829

* az igények kiszámítása kismértékű üzemanyag fogyasztás növekedéssel számol, de nagyobb országos
üzemanyag növekedés esetén az 5,75% teljesítéséhez szükséges biodízel igény elérheti a 170-180 kt/év
mennyiséget is

Az irányelv alapján a célok elérése biztosítható tiszta formában, bekeveréssel,
komponensként (pl. ETBE) történő forgalmazással, illetve azok tetszőleges arányú
kombinációjával is (3. cikk 3) bek.). Az 5% feletti FAME4 tartalmú üzemanyagok
esetében külön fel kell tüntetni azok FAME tartalmát.
5.2. A BIO-ÜZEMANYAGOK ADÓZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK
A 92/81/EGK tanácsi irányelv alapján a tagországoknak lehetősége volt arra, hogy
kedvezményeket biztosítsanak a bio-üzemanyagok ásványolaj adójának vonatkozásában
(adómentesség, adópreferencia) a piacot még nem megzavaró összmennyiségig. A
Tanácsi rendelet alapján ez a mennyiség a forgalomba hozott üzemanyagok 2%-a volt.
A 2003/30/EK irányelv célkitűzései alapján (5,75% 2010-re) indokolttá vált a fenti
tanácsi irányelv módosítása, a 2%-os határértéktől történő elmozdulás. Ezt a módosítást
az energiamértékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről
szóló 2003/96/EK irányelv tartalmazza. Az irányelv a belső piac kiegyensúlyozott
működése, az egyes tagországok vonatkozó adórendszerének összehangolása céljából
minimum értékeket határoz meg az egyes energiahordozókra és a villamos energiára (az
adó mértékét aggregáltan kell kiszámítani – kivéve hozzáadott érték adó – ÁFA), illetve
meghatározza milyen esetekben és feltétekkel lehet kedvezményeket biztosítani, eltérni
a minimumértéktől.
4

FAME = biodízel származék (zsírsav/ fatty acid/- metilészter)
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Az irányelv alapján a gázolaj adómértéke nem lehet kevesebb 330 €/1000 liternél (az
euróövezeten kívüli országok esetében a naptári év elején rögzítik az átszámításhoz
használt árfolyamot). Az irányelv taxatíve felsorolja a kivételeket, például ez alapján
van lehetőség olyan nemzeti szabályozás kialakítására, amelynek megfelelően vissza
lehet igényelni a mezőgazdasági tevékenységre felhasznált gázolaj jövedéki adójának
egy részét.
Bio-üzemanyagok vonatkozásában az irányelv 1. cikkének 24) bekezdése és a 9. cikk 1)
bekezdésének a) pontja lehetővé teszi, hogy – adóügyi ellenőrzés mellett – a
tagállamok adókedvezményeket, vagy adómentességet állapíthatnak meg a
megújuló energiaforrások felhasználására, amennyiben azok nem károsak a belső
piac működése szempontjából és nem okoznak torzulásokat a versenyben (azaz 330
€/1000 liter adómértéknél alacsonyabbat is meghatározhatnak a biodízelre). A
kedvezményeket jelen szabályozás alapján a rendelet hatályba lépésétől számított 10
évig (azaz 2013-ig) lehet alkalmazni (amennyiben később más jogszabály ezt az
időpontot nem hosszabbítja meg). A tagállamoknak bejelentési kötelezettségük van
ezen adókedvezményekről a Bizottság részére, amely megvizsgálja, hogy azok
összeegyeztethetőek-e a Közösségi jogszabályokkal (az esetek többségében igen).
Az irányelv megállapítja, hogy egységes keretrendszert kell kialakítani, amely
szabályozni fogja, hogy pontosan a piac mekkora részére terjedhet ki a kedvezményes
felhasználás (5,75% vagy magasabb érték). Figyelembe véve azt is, hogy az előállítók
ösztönözve legyenek a költséghatékony gyártásra. A keretrendszer kialakítása
folyamatban van, de várhatóan igazodni fog az EU stratégiai célkitűzéseihez.
Fontos hangsúlyozni, hogy az irányelv csak lehetőséget jelent, de nem kötelező a
kedvezményeket alkalmaznia a tagországoknak. A tagország döntési kompetenciájába
tartozik, hogy az irányelv adta keretek között milyen mértékben és körben alkalmaz
kedvezményeket figyelembe véve az adott ország lehetőségeit, gazdasági és egyéb
adottságait (pl. mekkora részt képes a Jöt. bevételből erre a célra „áldozni”).
Kötelezettség csak a 2003/30/EK irányelv vonatkozásában áll fenn, a tagország döntése,
hogy ennek elérése érdekében milyen ösztönzőket, adókedvezményeket alkalmaz.
Ennek megfelelően a bio-üzemanyagok felhasználásának támogatására a
tagországonként rendkívül eltérő megoldásokkal élnek. A Bizottsággal történt
engedélyeztetés alapján alkalmazható nemzeti intézkedések jellemzőit a 68. táblázat
összegzi.
A hazai jövedéki szabályozás (Jöt.) összhangban áll az irányelvvel, miszerint a 9.
cikk alapján – adóellenőrzés mellett – lehetővé teszi meghatározott biokomponens
hányad után a jövedéki adó visszaigénylését, illetve fizetendő adóból történő levonását.
A differenciált adómérték 2008. január 1-től történő alkalmazása szintén összhangban
áll az irányelvvel, mivel az önmagában nem jelent sem adókedvezményt, sem
adómentességet. Ez alapján a differenciált adómértéket – amíg az alsó adómérték
meghaladja a 330 €/1000 litert – a tagország gyakorlatilag korlátlan mennyiségig
alkalmazhatja.
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68. táblázat: Nemzeti támogatások a bio-üzemanyagok alkalmazásának
elősegítésére. (Forrás: EU Bizottság)

Tagállam
Ausztria
Belgium
Csehország

Dánia
Egyesült
Királyság

Érintett üzemanyag
Bioetanol, biodízel,
növényi olajok
Biodízel, bioetanol,
ETBE
Biodízel

Minden bio- üzemanyag
Biodízel, bioetanol

Észtország

Bioetanol, biodízel,
növényi olajok
Franciaország ETBE
Hollandia
Biodízel, bioetanol
Írország
Biodízel, bioetanol,
növényi olajok
Litvánia
Biodízel, bioetanol,
növényi olajok ETBE
Magyarország Biodízel, ETBE
Németország Bioetanol, biodízel,
növényi olajok
Olaszország
Biodízel, bioetanol,
ETBE
Svédország

Minden „CO2 –
semleges” üzemanyag,
kísérleti projektek

Időtartam

Referencia

2011. szept.30.

OJ C34(2006.02.10.)

6 év

OJ C34(2006.02.10)

6 év adózás,
2006. dec.30.
(beruházás)
6 év
2007.03.31. ill.
2005.01.01.2010.12.31.
2005-2011

OJ C103 (2005.04.28.);
OJ C324(2005.(12.21.);
N 613/05 CZ
NN 59/05 DK
OJ C238 (2002.03.27.)
OJ C103 (2005.04.28.)
OJ C226 (2005.09.15.)

2006
2 év

OJ L94 (2003.04.10.)
N 570/05 NL
OJ C98 (2005.04.22)

5-6 év
6 év
2004.01.01.2009.12.31.
3 év

2007.12.31.
illetve max. 5
év

OJ C329 (2005.12.24.)
N294/05 LT
OJ C133 (2005.05.31.)
OJ C86 (2004.04.06.)
OJ C146 (2002.06.19.)
OJ C16 (2004.01.22.)
OJ C240 (2005.09.30.)
OJ C33 (2004.02.06.)
OJ C75 (2003.03.27.)
N 187/04 SE

Az irányelv egyik fontos vezérlő elve, hogy el kell kerülni a „túlkompenzáció”- t, a
kedvezményeket célhoz kötötten lehet biztosítani (15.cikk 3) bek.). Ez a vezérlő elv
olyan szempontból lehet fontos, hogy amennyiben a kőolaj világpiaci ára tovább
emelkedik – ez által a bio-üzemanyagok versenyképesebbé válnak a fosszilis
eredetűekkel – akkor az adókedvezmények köre várhatóan szűkítésre fog kerülni. Ez az
előállítók szempontjából nem jár extra kockázattal, mivel a kiegyensúlyozottabbá váló
ár azonos (vagy emelkedő) értékesítési árakat fog részükre biztosítani, csak a
forgalmazók, végfelhasználók nyereségét szűkíti.
Nem tartozik az irányelv tárgykörébe, de fontos megemlíteni a hozzáadott érték adóra
(ÁFA) vonatkozó EU szabályokat. Ez alapján egy tagország egyszerre maximum 3
adókulcsot alkalmazhat (Mo-n jelenleg: 5%, 15% és 20%) és nem lehet 0%-os
adókulcs.
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5.3. A BIO-ÜZEMANYAGOK ELTERJESZTÉSÉRE, ÖSZTÖNZÉSÉRE VONATKOZÓ
GYAKORLATI SZABÁLYOZÁSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azokat a legfontosabb adózási preferenciákat,
amelyeket az egyes tagországokban alkalmaznak a bio-üzemanyagokkal kapcsolatban.
Mindezek mellett az egyes tagországok további támogatásokat is biztosítanak, pl.
beruházási támogatások, kutatás-fejlesztés támogatása stb.
Ausztriában a tiszta biodízel jelenleg jövedéki adómentes, az ÁFA 20% helyett 10%os. 2004. január 1-től max. 2%-os biodízel bekeverésig az adó 100%-a
visszaigényelhető. A bekeverésre csak vámraktárban kerülhet sor és az adóraktár
engedélyes igényelheti vissza az adót a bekevert hányad után. Bevezetésre fog kerülni a
differenciált adómérték alkalmazása is, amely alapján egy meghatározott biokomponenst (4,4%) legalább tartalmazó üzemanyag adója kedvezőbb, a biokomponenst nem tartalmazó üzemanyagnál.
Németországban a biodízel jövedéki adója teljes mértékben visszaigényelhető tiszta
formában történő forgalmazás, illetve a bekevert komponens után is. Az
adókedvezményben a bekeverő részesülhet, a program 2010. január 1-én fejeződik be,
utána felülvizsgálják az adókedvezmény mértékét.
Franciaországban a biodízel max. 396,64 €/t adópreferenciában részesíthető. Az
adópreferencia speciális vonása, hogy nem horizontális jellegű, hanem tendereket
hirdeti meg a Kormány, a hatósági engedélyek lejárata max. 6 év lehet. A részleges
vagy teljes adókedvezmény célja a bioüzemanyagok ásványolajokhoz viszonyított
magasabb előállítási költségeinek kompenzálása. A költségek kiszámítása az éves
francia előállítási költségek alapján történik, szektor specifikus differenciált
adószinteket határoznak meg. Az éves támogatási keretet a költségvetés tartalmazza.
Csak az a biodízel mennyiség részesülhet adókedvezményben, amelyet a Közösség
területén állítottak elő és adóraktárban bekeverik. Nem lehet alvállalkozói szerződést
kötni bioüzemanyag termelésre. A gyártó ország – erre Franciaországgal egyetértésben
kijelölt – hatósága folyamatosan ellenőrzi a termelőüzemet. Minden francia piacra
kerülő terméknek rendelkeznie kell gyártási bizonyítvánnyal (production certificate). A
gyártási bizonyítványnak kísérnie kell a bio-üzemanyag szállítmányt, és be kell azt
mutatni a keverést végrehajtó adóraktár tekintetében illetékes vámhivatalnak.
A svéd jövedéki adó két részből áll: energiaadóból és széndioxid adóból. A Tanács úgy
határozott, hogy 2007. december 31-ig a biodízel mentesül a széndioxid adó alól (200
€/1000 liter). A kedvezmény komplikáltabb visszaigénylési rendszer nélkül
automatikusan érvényes mind a hazai előállítású, mind az importált biodízelre. Ezt
követően várható, hogy Svédország is áttér a differenciált adókulcsok módszerére.
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Nagy-Britannia kedvezményes adómértéket alkalmaz a biodízelre. Támogatja mind a
tiszta felhasználást, mind a gázolajba történő bekeverést. Utóbbi esetben a fizetendő
adóból vonható le a biokomponensre eső adókedvezmény hányad.
Szlovákiában a gázolajba max. 5%-ig bekevert biodízel jövedéki adómentes,
amennyiben adóraktárban történik annak bekeverése.
Lengyelország korábban kísérleteket tett a kötelező bekeverés előírására, de mivel
problémák adódnak ennek EU konformitásával, ezért kérdéses alkalmazása. Jelenleg a
bekevert biodízel hányad után igényelhető vissza az adókedvezmény.
Csehországban 2000-ben megszüntetésre került a biodízel 3 CZK/1-es
adókedvezménye, mivel rengeteg visszaélésre adott lehetőséget. Sok adóvisszaigénylésre jogosult magánkút törvénytelenül forgalmazott hagyományos
gázolaj/biodízel keveréket az adó megfizetése nélkül. A cseh példa intő jel lehet a
magyar hatóságok részére is, figyelembe véve, hogy üzemanyagokkal kapcsolatos
jövedéki visszaélésnek sajnos már korábban is volt igen káros „hagyománya”
hazánkban (ld. gázolaj-szőkítés). Rávilágít arra, hogy jogos lehet a VPOP és a PM
félelme, miszerint a rendszer „puhítása” (kőolaj adóraktár finomító mellett más
kedvezményezettnek is lehetővé tenni az adó-visszaigénylést) teret adhat a
visszaéléseknek.
A cseh rendszer jelenleg van felülvizsgálat alatt, mivel a 2005. évi 125 kt biodízel
termelésből belföldön csak 5 kt-át használtak fel (a többit exportálták), így igen
jelentősen elmaradtak a 2003/30/EK irányelv teljesítésétől. Várhatóan olyan
szabályozás fog megszületni, amely ösztönözni fogja a belföldi felhasználást.
Szlovéniában csak a kísérleti üzemben előállított biodízel forgalmazható adómentesen.
Litvániában az 5%-os FAME tartalmú gázolaj adókedvezményben részesíthető
(bekeverés támogatása, adó-visszatérítéssel).

5.4. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRPOLITIKA (KAP) VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA

A KAP jelenlegi szabályozása alapvetően a hagyományos termék-szerkezet
szabályozását jelenti, így az energetikai célra alkalmas nyersanyagok eltérő
szabályozási körben vannak. Ilyen összefüggésben a KAP önmagában nem terjed ki a
bioüzemanyagok előállítására, forgalmazására, de az egyes nyersanyagokhoz kötődő
feltételek, szabályok meghatározásával, támogatások alkalmazásával befolyásolja az
egyes energetikai hasznosítású termelek termelési feltételeit.
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A BIODÍZEL alapanyagai GOFR5 növények, ezek támogatásának nagysága
Magyarország vonatkozásában a Koppenhágai Csúcson kerültek elfogadásra. Ez alapján
hazánk a SAPS6 rendszert választotta, ami alapján a támogatás nagysága évente
fokozatosan nő (feasing-in, 2010-re eléri 287,99 €/ha-t). Legkésőbb 2009-tól át kell
térni az SFP7 rendszer használatára, amelynek a biodízelt érintő legfontosabb
következménye a kötelező ugaroltatás bevezetése lesz. Ez alapján a támogatás
feltétele, hogy bizonyos területnagyság felett (93 tonna gabona / referenciahozam = kb.
18 ha) kötelező a terület 10%-át ugaroltatni. Az ugaroltatás nem parcella, hanem a
termelő szintjén értelmezendő. Ez alapján, ha a gazdálkodó összesített termőterülete
eléri a kb. 18-20 ha-t, akkor kötelező az ugaroltatás függetlenül attól, hogy
termőterülete hány parcellából áll (mindegy, hogy 1 db 20 ha-s terület, vagy 4 db 5 ha-s
parcella). Az ugaroltatást nem parcellánként, hanem termelői szinten kell teljesíteni
(tehát nem minden parcella 10%-át kell ugaroltatni, hanem megteheti egy pl. 100 ha-s
termelő, hogy egy 10 ha-s parcellát hagy ugaron).
Az ugaroltatott területet – a gyomosodás elkerülése érdekében – kultúrállapotban kell
tartani, de megengedett rajta a nem élelmiszeripari célú növénytermesztés, így a
biodízel alapanyagának termelése is.
Az általános GOFR támogatásokon felül energetikai növénytermesztésre az SFP-t
alkalmazó országokban kiegészítő támogatásként elérhetőek az un. energia növény
prémium támogatások, amely mértéke 45 €/ha. Mivel ez a támogatási konstrukció
hazánk csatlakozását követően került bevezetésre, és az ugaroltatási kötelezettséghez
kapcsolódott, ezért az újonnan csatlakozott tagállamokra nem vonatkozik, ám azok
nemzeti költségvetésükből biztosíthatnak ilyen támogatást. Magyarország ennek
megfelelően biztosít a 74/2005. (VIII.22.) FVM rendeletben, illetve 2006-ban a
25/2006. (III.31.) FVM rendeletben kiegészítő területalapú támogatást az energetikai
növénytermesztéshez. A támogatás nagysága a GOFR támogatásokhoz hasonlóan
fokozatosan növekedni fog és 2010-re éri el az EU-15-ök átlagát (45 €/ha).
Magyarország – a többi újonnan csatlakozott tagállammal együtt – kezdeményezte,
hogy kerüljön bevonásra ebbe a rendszerbe, de ennek eredményei a termelőket nem
érintik, a támogatás nagyságára nincs befolyással (csak a költségvetés nettó pozíciójára,
mivel így a támogatás egy részét a KAP biztosítaná).
A támogatás feltétele, hogy a termelő rendelkezzen az elsődleges feldolgozóval kötött
szerződéssel, illetve a visszaélések elkerülése érdekében a feldolgozó garanciát
vállaljon az energetikai célú felhasználásra (biztosíték). A 2006-os szabályozás az
elsődleges feldolgozóval kötött szerződés mellett megengedi a saját célú felhasználást
is, amennyiben igazolni tudja a termelő az energetikai célt. Ez alapján a saját
beruházásban megvalósított energetikai egységekben történő felhasználás esetében
is igénybe vehető a támogatás.
Az energy crops premium rendszer felülről zárt, jelenleg 1,5 millió ha terület
támogatását teszi lehetővé az EU összességében (túligénylés esetén visszaosztásra kerül
sor). A támogatott területek nagysága 2005-ben kb. 0,5 millió ha volt, de számos
tagország előre gondolkodva kezdeményezte a rendszer további finomítását.
5

GOFR = Gabona-, olaj-, fehérjenövények rendtartás
SAPS = Single Area Payment System
7
SFP = Single Farm Payment
6
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Ennek eredményeképpen elképzelhető akár kvóták kiosztása is, vagy a bázisterület
megemelése. A szabályozás finomítása jelenleg van folyamatban, annak eredményeit
még nem lehet előre jelezni.
A 2009-ben esedékes KAP reform hatásait egyelőre még nem lehet felmérni, mivel ez
jelenleg csak előkészületi fázisban jár, gyakorlatilag még el sem kezdődött, illetve nagy
mértékben függ az EU költségvetési pozíciójától, az új csatlakozó tagállamokkal
(Románia, Bulgária) kötött alkuktól és a WTO tárgyalásoktól.
A BIOETANOL egyaránt előállítható a gabonafélékből és cukorból. Így a nyersanyagelőállítás szabályozása tekintetében a GOFR növényekre vonatkozó szabályozás mellett
a cukor termékpálya szabályozását is tekintetbe kell venni.
A cukor- rendtartás az árgarancia mellett termelési kvótarendszert is alkalmazott, a
három kvóta szintjén (A,B,C) eltérő garantált árral (támogatással) illetve lefölözéssel. A
cukorpiaci rendtartás része volt az EU-n belül előállított izoglükóz mennyiségi
szabályozása és az ACP országokból érkező cukor kedvezményes importja is.
A 2006 tavaszán elfogadott cukor- piaci reform a korábbi árgaranciákat alapvetően
megváltoztatta, a reform főbb elemei a következők:
-

-

-

-

-

39 százalékos árcsökkentés két évre elosztva, 2006/2007-től kezdődően, a piaci
egyensúly biztosítása érdekében.
Az „A” és „B” kvóták egyetlen kvótába való összevonása. Az intervenciós rendszer
megszüntetése, az intervenciós ár helyettesítése egy referenciaárral.
A termelők kártalanítása az árcsökkenés 60 %-ának megfelelő összegben. E
támogatás integrálása az SFP kifizetésbe, és a kifizetéseknek a környezetvédelmi és
területgazdálkodási előírások betartásához való kötése.
Négy évre terjedő, önkéntes szerkezetváltási program az EU cukorgyárai,
izoglükóz- és inzulinszirup-gyártói számára, amely a gyár bezárását és a
kvóták visszaadását ösztönző folyamatosan csökkenő kifizetést, valamint a
szerkezetváltás társadalmi és környezeti hatásainak mérséklését foglalja
magában.
A kifizetés mértéke 730 euro tonnánként az első év során, 625 euro tonnánként a
második év során, 520 a harmadik és 420 az utolsó év során.
Kiegészítő támogatás fizetése az első évben azon cukorrépa-termelők számára, akik
szállítási jogokkal rendelkeznek a bezárt gyárakban.
Mindkét kifizetést a kvóták jogosultjaira hárított, fokozatosan csökkenő mértékű
járulék fedezi, mely három évig marad érvényben.
A cukorrépa után – amennyiben nem élelmezési célra termesztik – legyen adható
területpihentetési támogatás, valamint az energianövények után járó hektáronkénti
45 euro támogatás is.
A jelenleg „C” cukrot termelő országokban a termelés bizonyos szintjének
fenntartása érdekében 1 millió tonnával megnő a keret egy egyszeri kifizetés
ellenében, ami megfelel az első év során egy tonnáért fizetendő szerkezetváltási
támogatásnak.
A vegyipar és a gyógyszeripar számára termelt cukor, valamint a bioetanol
előállítására szánt cukor nem képezi részét a termelési kvótáknak.
Az izoglükóz-kvóta 300 000 tonnával történő növelése a meglévő termelők
esetében. Az emelést három éven keresztül, évi 100 000 tonnával hajtják végre.
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6.

A BIO-ÜZEMANYAGOK GYÁRTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSNAK
SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A biodízel szabályozásának ismertetése során elsősorban specifikus (csak a biodízelre
vonatkozó) jogszabályokra fókuszálunk, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi,
építési stb. szabályok az adott beruházás műszaki-technikai paramétereinek az
ismeretében értelmezhetőek.
6.1. ADÓZÁSI SZABÁLYOZÁS
A jövedéki adóról és a jövedéki termeltek forgalmazásának különös szabályairól szóló
többször módosított 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) alapján a biodízel előállítása,
forgalmazása és birtoklása a Jöt. hatálya alá tartozó tevékenységek, amely
szabályainak megsértése súlyos - akár büntetőjogi - szankciókkal sújtható.
A Jöt. 37/A. pont alapján biodízel „a kizárólag növényi olajból átészterezéssel
előállított 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó termék”. Ez alapján biodízel a
repcéből, napraforgóból és a használt sütőolajból előállított metil-észter. Itt kell
megjegyezni, hogy jelenleg a Jöt. kedvezmények nem terjednek ki az állati eredetű
zsiradékokból előállított biodízelre, de ha erre vonatkozóan nagyobb igény fog
mutatkozni, akkor várhatóan a jogalkotók rugalmasak lesznek és bővülhet a biodízel
fogalom meghatározása.
A Jöt. 34.§ alapján biodízel előállítása kizárólag ellenőrzött körülmények között,
jövedéki adóraktárban történhet. A jövedéki biztosíték mértéke a termelési
volumentől függ, de legalább 25 millió forint.
Az 50.§ 5) bekezdése alapján a biodízel kiszereléstől függetlenül megfigyelt
terméknek minősül. Ennek célja a visszaélések elkerülése (más ásványolaj termékeknél
csak az 5 liternél nagyobb kiszerelésre vonatkozik ez a szabály).
Az 53.§ lehetővé teszi a gyártás során keletkező glicerinnek adómentes felhasználását,
amennyiben azt erőműben villamos energia, vagy kapcsolt hő- és villamos energia
előállítására használják fel, amennyiben az erőmű megfelel a vonatkozó
környezetvédelmi előírásoknak.
Összhangban a 2003/96/EK irányelv minimum adóra vonatkozó előírásaival és
biztosított kedvezményeivel az 55.§ alapján vízgazdálkodással kapcsolatos közfeladat
ellátása (pl. belvíz szivattyúzás), bányászati tevékenység esetében visszaigényelhető a
jövedéki adóból 79 Ft/liter (a gázolaj jövedéki adója 85 Ft/liter), ha a berendezések
közúti forgalomban nem vesznek részt.
Az 57.§/A pontja alapján a kőolaj-finomító adóraktár engedélyese, bejegyzett
kereskedő, illetve importáló visszaigényelheti, fizetendő adójából levonhatja a
szabadforgalomba bocsátott gázolajban max. 5%-os koncentrációban

173

Közösségen belül előállított biodízel mennyiség után a jövedéki adót, az általa
forgalmazott mennyiség max. 2%-áig (illetve évente 0,5%-os növekedéssel). A
visszaigénylés rendkívül fontos szabályai:
—
—
—

az üzemanyagba max. 5% biodízel keverhető be;
maximum a visszaigénylő által forgalomba hozott mennyiség 2%-áig élhet ezzel
az adólevonással/visszaigényléssel;
a visszaélések elkerülése érdekében korlátozott a forgalomba hozók köre.

2008. január 1-től változik a Jöt-ben a biodízelre vonatkozó ösztönzési rendszer. Ez
alapján a visszaigénylést (57.§/A hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXIX. tv. 185.§) a
differenciált adókulcs rendszere váltja fel. Az új szabály alapján (51.§) a kénmentes,
legalább 4,4 térfogatszázalékban biodízelt tartalmazó gázolaj jövedéki adója 85 Ft/liter
(a jelenlegi szint), a magas kéntartalmú, 4,4%-nál kevesebb biodízelt tartalmazó gázolaj
jövedéki adója 93 Ft/liter. Ez a 8 Ft/liter jövedéki adó differencia fogja ösztönözni a
forgalmazókat a biodízel bekeverésére, felhasználására. Hasonlóan 6 Ft/liter
adókedvezmény jelenik meg a bio-etanol felhasználásával készült benzinre is.
A differenciált adókulcs alkalmazása EU konform megoldás, összhangban áll a
2003/96/EK irányelvvel és más tagországok is alkalmazzák (pl. Ausztria). Elégséges
eszköz a biodízel felhasználásának ösztönzésére – ezt jelzi a MOL Rt. biodízel
tendere – és piackonform, versenysemleges megoldás, valamint figyelembe veszi a
költségvetés teherbíró képességét. A differenciált adókulcs alkalmazásával a
költségvetés ugyanakkora bevételt realizálhat, ez pedig különösen fontos tényező a
konvergencia program teljesítésének szempontjából és egyben meg is valósítja a
nemzetgazdasági célt (2003/30/EK irányelv betartása).
Elképzelhető, hogy lesznek bizonyos törekvések a közvetlen értékesítést
adókedvezményekkel lehetővé tevő módosításokra, de ezek sikere kétséges lehet az
alábbi tényezők miatt:
—
—
—

lehetőséget adhat a visszaélésre;
csökkenti a költségvetési bevételeket;
a differenciált adókulcs is képes a nemzetgazdasági célt megvalósítani.

Ilyen szempontból a MOL Rt. a forgalmazásban speciális helyzetben van, jelenleg csak
a kőolaj-finomítói adóraktár engedélyese igényelheti vissza a bekevert biodízel
hányadra eső jövedéki adót. Ezen a szabályozáson a 2008-ig hátralévő idő rövidsége
miatt várhatóan nem lesz változtatás (addig nem fognak nagyobb kapacitások sem
installálásra kerülni), figyelembe véve, hogy a szabványok is ezt erősítik (max. 5%
FAME tartalmat megengedve). A MOL Rt. speciális helyzete várhatóan megmarad a
későbbiek során is, mivel csak a MOL Rt. rendelkezik olyan disztribúciós hálózattal és
infrastrukturális háttérrel, amellyel – fordított szemszögből – biztosítani tudja a
bekeveréshez szükséges 95% gázolaj mennyiséget. Rendkívül alapos gazdasági-műszaki
elemzést igényel, hogy az 5% biodízel tartalom értékesítésének céljából reális-e
kiépíteni egy külön disztribúciós hálózatot. Elméletileg az üzemeknek lehet elvi
lehetősége más nagykereskedő felé is értékesíteni a biodízelt (hogy az keverje be), de
mivel a MOL Rt. monopolhelyzetben van Magyarországon az üzemanyagnagykereskedés területén, ezért ennek kicsi a valószínűsége.
174

A nagyobb felhasználóknak (pl. Volán társaságok) nem éri meg külön foglalkozniuk a
bekeveréssel, többlet befektetésekkel keverőket vásárolniuk csak azért, hogy
ugyanakkora jövedéki adóterhet tudjanak elérni, mint ami egyébként is vonatkozna
rájuk (85 Ft/liter ha maga keveri be és 85 Ft/liter akkor is ha a MOL Rt-től vásárol).
Külön speciális helyzet a mezőgazdasági célú felhasználás figyelembe véve, hogy a
termelők (90 liter/ha mértékig szántó esetében) jelenleg is jogosultak a jövedéki adó
80%-nak visszaigénylésére. Ez alapján még a biodízel esetleges adómentessége is csak
17 Ft/liter árelőnyt (85 Ft/liter - 85 Ft/liter*80%) jelentene a gázolajhoz képest, ami
önmagában nem elégséges ösztönző. Ez is szerepet játszott a korábbi zárt rendszerű
forgalmazás sikertelenségében is. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a
bio- üzemanyagok alkalmazásában sikert elért országok a zárt rendszerű forgalmazás
(saját felhasználás) ösztönzését a forgalmi adó mérséklésével is elősegítik. A 63/2005.
(VI. 28.) OGY határozat által előírt termelői érdekeltség megteremtésében a zárt
rendszerű forgalmazás jelenleginél kedvezőbb feltételeinek kialakítása alapvető
tényező.
A fentiek alapján várhatóan – ha nem lesz rendkívül erős lobbi nyomás – ugyanakkor
általánosan a differenciált adókulcs rendszere hosszabb távon is meg fog maradni.
Ez nem a „multik” lobbi érdeke, hanem költségvetési és nemzetgazdasági szempontból
racionális megoldás.
Elképzelhető néhány további speciális ösztönző jellegű módosítás (ld.
bányatevékenység), de ezek nehezen prognosztizálhatóak előre és volumenüket tekintve
csak egy-egy kisebb/közepes üzem kapacitását érinthetik.
A további módosítások leginkább a szélesebb körű elterjedést fogják elősegíteni, pl. az
E85 bevezetését.
Az értékesítési lehetőségeket az EU-ba történő export bővítheti jelentősen (ld. 6.
fejezet).
6.2. EGYÉB KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

A bio- üzemanyagok elterjedésének ösztönzését a kormányzat a 100 lépés program
egyes elemeivel is elő kívánja segíteni. Így a növénytermesztés korszerűsítésének
keretében a program:
- Támogatja az energetikai célú növénytermesztés terjedését. 2005.
szeptembertől lehetővé vált kiegészítő támogatást igényelése az energia célú
szántóföldi növények termesztéséhez (közel 7000 forint/ha), valamint
energiaerdőkhöz (50 ezer forint/ha).
- Segíti a bio-üzemanyagok elterjesztését a már érvényben lévő jövedéki
adómentesség fenntartásával.
- Ösztönzi a mezőgazdasági eredetű biomasszából előállított villamos
energiatermelést az átvételi árak hosszútávú rögzítésével.
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A bio- üzemanyagok hazai elterjedésének ugyanakkor gátat szabhat, hogy a
feldolgozó- kapacitásokkal kapcsolatos beruházások, továbbá a közösségi
felhasználói kör (tömegközlekedés, bio-üzemanyag alapanyagot saját használatra
termelők közössége) preferált kezelése – ellentétben más EU-s országokkal – eddig
nem kapott kiemelt támogatást.
Az EU szintjén egyértelmű ösztönzést jelent a termelői csoportok elismerését lehetővé
tevő operatív program azon eleme, amely előírja a környezetbarát technológiák
alkalmazását. Ugyanakkor a termelői csoportok elismerését lehetővé tevő termékpálya
rendszer az új piaci szegmenst jelentő bio- üzemanyag egységes kezelését jelenleg nem
teszi lehetővé. Ennek szabályozása és tudatosítása szintén társadalmi és kormányzati
cselekvést igényel.

7.

A BIO-ÜZEMANYAGOK GYÁRTÁSÁNAK, FORGALMAZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

7.1. ALAPVETŐ MŰSZAKI-TECHNIKAI FELTÉTELEK

A biodízel telítetlen zsírsavakból előállított zsírsav-metil észter (FAME). Alapanyagai
lehetnek a különféle növényi olajok (szója, pálma, napraforgó, repce), használt étkezési
olajok és állati eredetű zsírsavak. Hazánk éghajlati adottságai között értelemszerűen a
legfontosabb alapanyag a repce és a napraforgó.
Előállítása alapvetően két fázisra bontható: olajsajtolásra (ill. használt sütőolaj
szűrésére) és észterezésre.
A fentiek alapján két struktúrában valósítható meg a biodízel gyártása
- komplett nagyüzemekben (sajtolás + észterezés);
- kisüzemi sajtolók és nagyobb észterezők összefogásával.
A kisüzemi struktúra melletti fontos érv, hogy a keletkező melléktermékek helyben
hasznosíthatóak, ez által mérsékelhető a szállítási költség, illetve vidékfejlesztési
szempontból erősíti a szinergikus hatásokat, várhatóan magasabb támogatási
intenzitással lesznek megvalósíthatóak.
Az olajsajtolás elméletileg kisebb üzemekben is rentábilisan elvégezhető (3-5 kt/év
kapacitással), sőt a nagyobb üzemek préssora is általában moduláris felépítésű. A
piacon nagyon sok préstechnológia érhető el és számos hazai gyártó is forgalmaz
műszaki szempontból kiváló berendezéseket.
Az észterezés során a növényi olajat lúgos közegben metanollal reagáltatják,
leválasztásra kerül a glicerin és végtermékként repce-metil-észtert (RME), illetve
naprafogó-metil-észtert (SME) nyernek. A kétfajta biodízelnek – az alapanyagtól
függően – eltérőek a paraméterei.
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Mindezekkel összefüggésben a Bizottság várhatóan kezdeményezni fogja az EN14214
szabvány módosítását, lehetővé téve a napraforgóból történő biodízel előállításának
térnyerését.
Az észterezés során katalizátorok hozzáadásával (pl. KOH) a nyersolajhoz kb.
10% metanolt kevernek, a reagáltatott termékből desztillációval távolítják el a
felesleges metanolt. A gyakorlatban az alacsonynyomású eljárások terjedtek el, a
folyamatot 60-70 °C között végzik el.
A piacon számos észterező technológia van forgalomban a komoly tapasztalattal és
referenciákkal rendelkező külföldi cégektől, a kisebb – sokszor csak tervezőasztalon
létező ill. házilag „barkácsolt”" – un. konténeres technológiáig. A külföldi technológiák
korszerű, számítógép vezérlésű, automatizált berendezések, illetve sokszor különféle
pénzügyi konstrukciókkal, minőségi garanciavállalással segítik a beruházókat. A
legnagyobb – EU referenciákkal rendelkező – külföldi észterező technológiagyártók: az
AT (Agrartechnik Gmbh.), B&D, Lurgi és a V&N (Voegel und Noot). Az egyik vezető
technológia az AT, számos referenciával rendelkezik a környező országokban (sőt még
az USA-ba is szállít, Minnesotaban a közeljövőben ad át egy üzemet), illetve a
Mátészalkai üzem is AT technológiát választott (az üzemeltetés gyakorlati tapasztalatai
a hazai viszonyok között is megfigyelhetőek lesznek).
Az észterező megválasztásánál kritikus szempont a végtermék szabványnak történő
megfelelése (pl. foszfortartalom). Figyelembe véve, hogy a szabványtól eltérő
(EN14214) biodízel üzemanyagként nem hozható forgalomba, csak tüzelőanyagként
(fűtőolajként) lehet hasznosítani, az üzemanyag célú értékesítésnél jóval alacsonyabb
áron. Ezért a kevés referenciával, gyakorlati tapasztalattal rendelkező technológia
telepítése helyett megfontolandó a külföldi berendezések beépítése (a külföldi cégek
technikai segítséget nyújtanak a szerelésnél, illetve minőségi garanciát is vállalnak a
végtermék minőségére vonatkozóan), mivel a fűtőolajként történő értékesítés, a
szabványtól történő eltérés a beruházás teljes rentabilitását veszélyeztetheti.
Az olajsajtolás mellékterméke az olajpogácsa, amely felhasználható
- takarmányozási célra;
- tüzeléstechnikai célra;
- biogáz reaktorokban.
Az olajpogácsa értékesítési ára értelemszerűen a takarmánytól a biogáz felé csökken,
akár 2-3 szoros különbség is előfordulhat az egyes felhasználási kategóriák között.
Fontos tényező, hogy az olajpogácsa olyan szerves hulladék, amelyet felhasználás
hiányában külön ártalmatlanítást igényelne.
A takarmányozási célra történő felhasználás során a pogácsában – a könnyebb
emészthetőség céljából – indokolt 10-12%-os olajtartalmat visszahagyni. Magas
fehérjetartalmú takarmány (a statisztikai adatok alapján importálunk is repce- ill.
napraforgódarát), de nagyobb volumenben történő felhasználásának korlátot szab az
állatállomány nagysága, illetve a Blair-House Egyezmény. Utóbbi miatt
takarmányként várhatóan Magyarországon csak évi kb. 100-200 ezer tonnát lehet
majd értékesíteni.
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Tüzeléstechnikai célra történő felhasználás során a pogácsa jobban kipréselhető, de
értékesítési ára kb. a fele a takarmánynak. A meglévő biomasszás erőművek (pl.
PannonPower) elméletileg fel tudják használni zöldáram termelésre is, de nagyobb
szállítási távolság esetén megfontolandó saját berendezés (kazán) telepítése is, amely a
gyártáshoz biztosíthatja a technológiai gőz szükségletet, illetve a hulladékhő fűtési célra
is felhasználható.
A biogáz előállítás céljára történő hasznosításnak korlátot szabhat a rendelkezésre
biogáz erőművek elérhetősége (jelenlegi alacsony száma), illetve a nyomott értékesítési
ár. A magas beruházási költségek miatt külön biogáz erőmű létesítése csak az
olajpogácsa felhasználására gazdaságilag nem célszerű. Azon esetekben indokolt ilyen
célra hasznosítani az olajpogácsát, ahol a biogáz erőművek egyébként is rendelkezésre
állnak (pl. a bioetanol üzemek mellé telepíteni tervezettek) és a más célú értékesítés
nem lehetséges.
Az észterezés mellékterméke a glicerin, amely felhasználható
- vegyipari, kozmetikai célra;
- tüzeléstechnikai alapanyagként;
- biogáz előállítás céljára.
A vegyipari-kozmetikai felhasználásnak korlátot szab, hogy ilyen célra csak magas
finomságú, tiszta glicerint lehet alkalmazni. Az észterezés során keletkező glicerin
viszont különféle szerves- és az adalékanyagokból származó (pl. metanol, káliumhidroxid, kénsav stb.) szervetlen maradványokkal szennyezet. A tisztítása magas
beruházási költségű berendezések telepítését igényli, amelyek installálási költsége a
biodízel üzemét is meghaladná. A tiszta glicerint vegyipari célra lehetne a legkedvezőbb
áron értékesíteni, de a piaca jelenleg nagyon nyomott, ezért és a magas addicionális
költségek miatt ezt a megoldást csak nagyon ritkán alkalmazzák.
A glicerin égőfej cserével eltüzelhető, de a biodízel előállításból visszamaradó glicerin
magas víztartalmú (15-20%) ami rontja az értékesítés lehetőségeit, illetve részbeni
dehidratálást tehet szükségessé. Ennek ellenére, ahol logisztikailag megoldható (van a
közelben erőmű, nagyobb szárító, vagy a beruházó maga telepít kazánt) ott gazdasági
szempontból a tüzeléstechnikai felhasználás a legcélszerűbb vagy értékesítéssel, vagy
saját berendezésekben (pl. szárító).
A glicerinnek igen kiváló a biogáz termelő képessége, de – az olajpogácsa
felhasználásához hasonlóan – ilyen célú értékesítésének korlátot szabhat a biogáz
erőművek elérhetősége és a nyomottabb értékesítési ár.
Külön ki kell térni a használt sütőolajok felhasználására, amely gazdaságilag igen
kedvező mivel alacsonyabb áron hozzáférhető, mint az olajnövények. A megtermelt
olajos magot és a hulladék étolajokat egyaránt feldolgozó üzem költséghatékonysága
lényegesen jobb lehet, versenyképesebb végterméket állíthat elő. Ehhez viszont
biztosítani kell begyűjtést. Magyarországon ezzel gyakorlatilag csak egy társaság
foglalkozik (a használt sütőolaj legnagyobb részét Ausztriába szállítja biodízel előállítás
céljára), de ahol a közelben nagyobb étkezési olajat felhasználó céget találhatóak, ott
érdemes külön megvizsgálni a kérdést.
A gyártás legfontosabb műszaki-technikai paramétereit 1 liter biodízelre vetítve a 69.
táblázat tartalmazza.
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Az output jelentős szórást mutathat a technológia függvényében, a korszerűbb
technológiák képesek a táblázat adatai szerinti 425 liter biodízel / tonna repce
produktumra, míg más technológiákkal csak 380-410 liter érhető el. Ez azért lehet
fontos, mivel a biodízel előállítási költségéből kb. 80% az olajnövény ára.

69. táblázat: A bio- dízel előállítás input-output mérlege

Input

Mennyiség

Mértékegység

Repce

2,42

kg

Víz

0,96

liter

Gáz

0,0297

m3

0,36

kWh

1

liter

Olajpogácsa

1,53

kg

Glicerin

0,2

kg

Villamos
energia
Output
Biodízel

A biodízel felhasználható tisztán, illetve a gázolajba keverve. A tiszta felhasználás ellen
szól, hogy az észterek oldanak bizonyos szerves vegyületeket (pl. gumitömítések),
hidegindítási problémák jelentkezhetnek, külön szabályozni kell az adagolókat,
gyakoribb szűrőcserét igényel, ki kell cserélni az üzemanyag tartályokat stb. és a
disztribúciós hálózatban is további fejlesztéseket igényelne. Az átalakítás költségei –
gépjármű típustól függetlenül – elérhetik a 15-50 ezer Ft-ot is, ezért és a disztribúciós
problémák miatt a tiszta felhasználás csak olyan fix üzemű berendezések, motorok
esetében célszerű, amelyek várhatóan tartósan biodízellel üzemelnek (pl. szivattyúk,
bányaművelés során használt eszközök stb.). A bekeveréssel történő felhasználás esetén
a fenti problémák orvosolhatóak, gépjármű típustól függően az eddigi (külföldi)
tapasztalatok azt mutatják, hogy max. 5%-os beverés esetén a biodízel alapvetően
problémamentesen felhasználható.
Ugyanakkor a biodízel – még észterezés után is – hosszabb távon instabil
tulajdonságokkal bír (hő, napfény, vízgőz hatására bomlik), ami logisztikai
módszerekkel kezelhető (tárolás, az előállítást követő max. néhány hónapon belül
történő felhasználás stb.), de hosszabb távon nem tárolható, ezért stratégiai
készletezésre nem alkalmas. A gyártóüzemeknek ezért hangsúlyt kell fektetniük a
megfelelő logisztika kialakítására (ez a pogácsa felhasználása szempontjából is
fontos, mivel hosszabb tárolás esetén minőségromlás következhet be).
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Külön meg kell említeni a tiszta olaj felhasználását, amely nem azonos a biodízellel! A
repcéből és a napraforgóból kinyert (nyers)olaj (triglicerid) elméletileg közvetlenül is
felhasználható üzemanyagként, de a gázolajhoz képest magasabb a viszkozitása,
megnöveli a fajlagos fogyasztást, oxidációs katalizátor használatát igényli, hosszabb
távon instabil, bonyolult a szabványosítása stb. Ezért tiszta, észterezés nélkül történő
alkalmazása jelentős többlet költségekkel jár, üzemanyagként nem célszerű
felhasználni.
A tisztán felhasznált biodízel versenyképességének – az átalakítás költsége mellett –
egy másik fontos tényezője, hogy a biodízel energiatartalma csak 90%-a a
gázolajénak. Azonos futásteljesítmény, mezőgazdasági munka stb. eléréséhez tehát
mennyiségileg kb. 10%-kal több biodízelre van szükség. Ez a hatás bekeverés esetén
marginálisan jelentkezik, de tiszta felhasználás esetében figyelembe kell venni az
árképzés során.
A bio- etanol iránti kereslet nem teljesen újkeletű. Az alkoholt a XX. század folyamán
gyakran alkalmazták a hagyományos hajtóanyagok helyettesítőjeként. Az 1960-as
évekig viszonylag ritkán, kísérleti jelleggel, illetve válsághelyzetekben, háborúkban és
energiahiány kezelése céljából került sor felhasználásukra. Magyarországon a II.
világháború előtt és alatt eredményesen használták a benzinnel való keverékét (un.
Motalko- keverék). A nyolcvanas években a világ több országában volt megfigyelhető a
motoralkoholok elterjedése, amelyet az energetikai szempontok mellett a
környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülésének lehet tulajdonítani. A bioetanol –
víztelenített alkohol – a környezetbarát üzemanyagok közül a legelterjedtebb a világon.
Használhatják a kőolaj alapú üzemanyag helyettesítőjeként, vagy a benzinbe keverve. A
keverés történhet közvetlenül, illetve a kőolaj-finomítás során keletkező
melléktermékkel, az izobutilénnel történő reakciójában keletkező etil-tercier-butit-éter
(ETBE) formájában (64. ábra). Az ETBE a motorbenzinben már korábban oktánszámnövelőként alkalmazott – teljes mértékben fosszilis nyersanyagból előállított – metiltercier-butil- éter helyett került alkalmazásra.

64. ábra: Az ETBE szintézise

A bio- etanol felhasználásában korlátozó tényező, hogy a motor átalakítása nélkül csak
5 % keverhető be (ez a jelenlegi E228 szabványnak felel meg) a jelenlegi általános
benzinütemű gépjárművek üzemanyagába, az E85 keverék (85% alkohol, 15 % benzin)
csak az un. „flex-fuel” gépjárművekben használható. A fejlesztések eredményeképpen
kialakított rugalmas üzemmódú járművek tisztán etanollal is működhetnek.
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E fejlesztésben kiemelkedő szerepet játszott Brazília, ahol az előállított gépjárművek
kb. 60%-a ún. „flexi”, azaz alkohol és gázolaj bármilyen arányú keverékével vagy akár
100% alkohollal működik. A biológiai úton előállított etanol ETBE formában történő
felhasználását ugyanakkor az izobutilén hozzáférhetősége korlátozza.
A bio- etanol alapanyagaként bármely cukor- vagy keményítő tartalmú nyersanyag
alkalmas lehet. Ezen túlmenően nyersanyag- forrásként számításba jön a borfelesleg
lepárlásakor előállítható szesz is. Európai termesztés- technológiai feltételek mellett így
a keményítő alapú növények közül elsősorban a gabonafélék és a burgonya, a
cukortartalmú növények közül a cukorrépa és a csicsóka jöhetnek számításba. Az eltérő
alapanyag- forrás természetesen eltérő gyártástechnológiát igényel. A folyamatot a 65.
ábra foglalja össze.

65. ábra: A bioetanol gyártásának fő szakaszai

Tekintettel a nyersanyagbázis sokféleségére, az egyes technológiák alapvetően jelentős
mértékben eltérnek egymástól. A technológiai fejlesztések tekintetében így a legkisebb
ráfordítással a szesztartalmú folyadékokból történő alkohol- kinyerés valósítható meg
(azaz a szeszgyárak jelentősebb technológiai átalakítás nélkül megfelelő alapanyagból
előállíthatják a bio- etanolt), viszonylag egyszerűen kiegészíthető a cukorgyárak
technológiája, míg a leginkább összetett fejlesztéssel a keményítő alapanyagra épülő
bio-etanol gyártásnál kell számolni. Megjegyzendő, hogy az etanolból ETBE-vé történő
szintézisre a mezőgazdasági alapanyagokat feldolgozó üzemek általában nincsenek
felkészülve, azt világszerte a kőolajipari céget végzik.
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A bio-etanol előállítás nyersanyagforrása tekintetében a legnagyobb volument a
gabonafélék jelentik. Átlagos technológiai szint anyagmérlege alapján egy tonna
kukoricából mintegy 300-320 liter bio- etanol nyerhető ki, míg a visszamaradó hasonló
tömegű törköly kiváló takarmány, a keletkező széndioxid cseppfolyósítva szintén jól
értékesíthető termék. Mindezek tükrében a technológiai többlet- igény elhanyagolható a
kedvező anyagmérleg és a rendelkezésre álló nyersanyagbázis volumene alapján.

7.2. BIODÍZEL ÉS BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSÁNAK IELENLEGI HELYZETE
MAGYARORSZÁGON
Az EU irányelvekben meghatározott bio- üzemanyag felhasználási arányok
Magyarországot is késztetik a gyártó kapacitások bővítésére. Az igény 2010-ig
jelentkező bővülését a 66. ábra mutatja be.

66. ábra: Bio- üzemanyag igény Magyarországon 2010-ig.

Hazánk termelési szerkezetének és az egyes termények éves termésének szórását is
figyelembe véve ugyanakkor megállapítható, hogy a hazai agroökológiai
potenciálunk nem csupán a hazai igények kielégítésére elegendő, de jelentős export
mennyiség is előállítható (70. táblázat).
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70. táblázat: A fontosabb bio- üzemanyag termékek
magyarországi mérlege

Megnevezés (ezer
tonna/év)

Búza

Kukorica

Napraforgó

Repce

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max

Termésmennyiség

4.700

6.000

7.200

8.500

950

1.250

220

460

Motorhajtóanyag
célú felhasználás

600

1800

1200

2000

50

200

220

460

Bioetanol
Előállítható
motorhajtóanyag

Összesen
motorhajtóanyag

min.
215

max.
640

min.
420

max.
690

min.
23

max.
90

min.
77

max
160

min.

max.

min.

max.

635

1330

100

250

Hazai igény 2010
Exportálható

Biodízel

144

176

491

1186

—

74

A korábban már jelzett gazdaságpolitikai környezet következtében a kedvező
nyersanyag bázis ellenére hazánkban a bio- üzemanyag előállítás fejlesztése lassan
indult meg, de 2006-ban az ezzel kapcsolatos fejlesztések felgyorsultak.
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V.

A SZILÁRD BIOMASSZA HŐENERGETIKAI
HASZNOSÍTÁSA

A biomassza hőenergetikai hasznosítása jelentős mezőgazdasági potenciállal rendelkező
területeken korábban is adott illetve hasznosítandó lehetőség volt, de a kiterjedt hasznosítás
környezeti (mindenek előtt gazdasági és politikai) feltételei hiányoztak A hazai
tendenciákat korábban a hagyományos, fosszilis-bázisú energetika nem túl korszerű
szempontjai határozták meg. Jelentős változást Magyarország EU-hoz történő csatlakozása
eredményezett, bár ez a változás sem olyan gyors, mint az elvárható lenne. Ma már nem
halasztható a biomassza-bázisú energetika hazai terjesztése, mert az EU döntései-direktívái
Magyarországra is érvényesek, és a 2007-2013 tervezési időszakban EU-s pénzügyi keretek
(esetleg szankciók) is megjelennek, tehát a cselekvés nem halasztható.
A Téma Hódmezővásárhely térségében történő elemzéséhez
⇒
⇒
⇒

1.

Összefoglaljuk a legfontosabb EU-s tendenciák jellemzőit,
keressük a kistérség azon biomassza-bázisát, amelyre az ottani fejlesztés
alapozható, és
vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amelyekhez kapcsolódóan a közeljövőben
fejlesztés tervezését látjuk indokoltnak.

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON BELÜL A BIOMASSZATERMESZTÉSRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS ELVÁRÁSOK,
ÉS IRÁNYELVEK

Az 1980-as és az 1990-es években, valamint a XXI. század elején a FAO, illetve az IEA is
létrehozta az energetikai célú biomassza termelés témában a nemzetközi kutatási
programjait, (Pl.: FAO Európai Mezőgazdasági Energia Együttmeködési Hálózata (CNRE)
„Biomassza termelés energia célra” című programja, IEA Bioenergy különböző rövid
vágásfordulójú faültetvény kutatásai, IEA Task 30 Short Rotation Crops for Bioenergy
System) amelyekhez a világ meghatározó energetikai célú biomassza kutatói csatlakoztak.
Nagyfokú energetikai célú biomassza és dendromassza termesztési és hasznosítási
kutatások folytak/folynak. Svédországból T. Verwijst és B. Telenius, az USA-ból L.
Wright és R. Costello, Dániából U. Jorgensen és K. Mandrup, Horvátországból D. Kajba és
B. Jelavics, Kanadából A. Gordon és P. Hall, Új-Zélandról I. Nicolas és J. Gifford,
Ausztráliából D. McGuire és S. Schuck, Brazíliából L. Couto és M. Poppe és Angliából J.
Seed és G. Shanahen, valamint számos egyéb kutatók vettek/vesznek részt a Nemzetközi
Energia Ügynökség által létrehozott Rövid Vágásfordulójú Ültetvények a Bioenergia
Rendszerek Ellátására című program(ok)ban.

6

A 2005/2006-os év telén – a kialakult ún. mini gázválságban – az Európai Unió számára
még hangsúlyosabbá vált, hogy diverzifikálni szükséges az energiaellátást, illetve előtérbe
kell helyezni a fosszilis energiahordozókkal szemben a megújuló energiaforrások
hasznosítását. Ennek eredményeképpen az Európai Unió Bizottsága már előzőleg
kialakította a Biomassza Akciótervét (COM(2005) 628 final, Brussels, 07.12.2005.),
amelyben a rövid vágásfordulójú energetikai faültetvényekkel kapcsolatos kutatások nagy
prioritást élveznek, a bioenergia termelés hangsúlyozása érdekében.

1.1. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BIOMASSZA AKCIÓ TERVE
1.1.1. ELVÁRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

—

Marian Fischer Boel főbiztos asszony a biomassza energetikai hasznosítására a
következőket mondta: „Számomra ez a legfontosabb prioritás”.

—

Az Európai Unió 2010-re a megújuló energiaforrások felhasználásában a 12%-os
részarány elérését tűzte ki célul, amely most 5,3%.

—

10.000 MW biomassza alapú kapcsolt hő és villamosenergia-termelő berendezés,

—

1 millió biomasszával fűtött lakóhely,

—

100 kisközösség, település, régió sziget energiaellátása teljes egészében megújuló
energiaforrásokból történjen

—

A megújulóból termelt villamosenergiának a 22%-ot (jelenleg 14% körül van)
(2001/77/EK), míg a bio-üzemanyagok felhasználásának energiatartalomra vetítve az
5,75%-ot (2003/30/EK) kell elérni.

Magyarországra vonatkozó értékek:
—

Az összes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát 3,6 %ról 2010-re 7 %-ra kell növelni. A biomassza-erőművek megindulása ellenére még
most is 3,6% körül áll ez az érték, mivel közben az energiafelhasználás is növekedett.

—

A megújuló energiahordozókkal előállított villamos energia részarányát ~0,7 %-ról
3,6 %-ra kell növelni. 2005-ben a zöldáram-termelés elérte a 4,5%-ot, ezzel
túlteljesítve az elvárásokat. A 2010 utáni elérendő értékek jóval magasabbak lesznek,
várhatóan 12-15%, ami jelentős további bővítéseket igényel. (MEZŐGAZDASÁGI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL, 2006.)
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71. táblázat: Európai Unió, a megújulók részaránya (%)
Kioto-Davos-Brüsszel

2003

Összes energiában
Villamos energiában
Üzemanyagban

2005

2010

2015

2020

(EU Tanács 2006.
márciusi
határozata szerint)

(EU Bizottság 2007.
jan. 10.i
energiacsomagja
szerint)

6

12

15

20

14,8

22,1

27-29

33-40

5,75

8

10-12,5

2

2

Kioto-Davos-Brüsszel-Budapest
2003

2005

2010

2013

Összes energiában

3,5

5,3

8,2

14

Villamos energiában

0,9

4,5

6,5*

10-11

0,5

5,75

Üzemanyagban
* vállalás 3,6

72. táblázat: Az EU megújulókkal kapcsolatos legfontosabb jogszabályai
Évszám

Jogszabá ly

1974

Határozat az energiatakarékossági politikák fejlesztéséről

1980-1990

Energiapolitikai célkitűzések meghatározása

1986-1995

Újabb közös energetikai célkitűzések meghatározása

1995

Fehér Könyv a Közösségi energiapolitikáról

1996

96/92/EC: az energiapiac liberalizációjáról

1997

8522/97. sz. határozat („Zöld Könyv”)

1999

Felkészülés a Kyotoi Jegyzőkönyv végrehajtására
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2001

2001/77/EKr : megújuló erőforrásokból származó energia elterjedésének
támogatása

2002

Sevillai keret-megállapodás a megújítható energiaforrások fejlesztéséről

2003

A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről (1228/2003/EKr)
A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (2003/54/EKr)
Az üvegházgázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelemi
rendszerének létrehozásáról (a 96/91/EK irányelv módosítása, 2003/87/EKr)
2003/30 EKr a bioüzemanyagok közlekedésben való alkalmazásáról

2004

A hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacion
való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról (2004/8/EKr)

Források: Szajbert, 2005, Bohoczky, 2004, Gőgös, 2005.

Forrás:EnergiaközpontKht.[2004].

67. ábra: A megújuló energiaforrások részaránya az összes energiafelhasználáson belül 1998-ban
9

Az előző ábrán látható, hogy Magyarország 1998-ban nincs is olyan távol a
középmezőnytől, azonban ez a helyzet mára megváltozott. Annak ellenére, hogy történt egy
minimális fejlődés a megújuló energiaforrások felhasználása terén, az ország energiaigénye
is növekedett és ennek mértéke arányaiban közel azonos a megújulók részarányának
növekedésével, így ma ez a részarány szintén csak 3,6 % körül van. Ezzel szemben
Ausztria 22,8 %-ról 27 %-ra, illetve Németország 2,6 %-ról 3,6 %-a tornázta fel magát.
Magyarország sikertelen felzárkózását az energiapolitikához való hozzáállásában kell
keresni.

Forrás:www.cegnet.hu[2005].

68.ábra: A megújuló energiaforrások hasznosítási részaránya
Magyarországon 1999-2003 között
73. táblázat: A megújuló energiaforrások felhasználásának alakulása
Magyarországon 2001-ben
Villamosenergiatermelés
Megújuló energiafajta

GWh

TJ/év

Víz energia

186

670

Szél energia

0,92

3,2

10

Hőhasznosítás
TJ

Geotermia

3600

Napkollektor

56

Fotovillamos energia

0,06

0,2

Tűzifa

24000

Növényi hulladék

1,3

4,7

800

Egyéb szilárd hulladék

3000

Szeméttelepi biogáz
Települési szennyvíz gáz

2

7,2

12

7,6

27,4

120

Hőszivattyú

40

Szemétégetés

112,5

405

480

Forrás: Marosvölgyi[2002].

74. táblázat: A hazai megújuló energia-termelés adatai

Villamosenergia-termelés (GWh)
2001

2002

2003

2004

Hőhasznosítás (TJ)*
2001

2002

2003

2004

Geotermia

-

-

-

-

3 600

3 600

3 600

3600

Napkollektor

6

109

-

60

70

76

76

Tűzifa

7

13 539 14 592

18 176

23900

Erdészeti hulladék

-

-

-

793

4 600

4 550

4 800

15029

Egyéb biomassza

11,2

18,37

12 461 11 602

9 625

Biogáz

7,6

23

126

133

191

229

Vízenergia

186

194

171

210

669,6

698,4

615,6

756

Szélenergia

0,9

1,2

3,6

5,5

3,24

4,32

12,96

20

Fotovillamos

0,06

0,06

0,07

0,1

0,0252

0,36

ÖSSZESEN

201,5

212,4

35,2 PJ

37,1 PJ

42,7 PJ

Hulladékégetés

112

59

2 597

1 995

1 507

1373

Mindösszesen

313,5

271,4

368,97 1089,6 37,7 PJ

37,2 PJ

38,6 PJ

44,1 PJ

Részarány (%)

0,8

0,6

3,6

3,5

4,2

0,0216 0,0216

301,97 1031,6 35,1 PJ
67

54

0,9

2,6

*villamosenergia-termelésre felhasznált mennyiséggel
Forrás: Szajbert (2005), Bohoczky (2005), Bai (2005).
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3,6

75. táblázat: Hazai energetikai alapadatok
M.e 1998
PJ
489

1999
472

2000
459

2001
449

2002
430

2003
433

2004
414

2005
455

1046

1043

1036

1069

1059

1092

1089

1058

Belföldi
energiaterm.
Belföldi
PJ
energiafogy.
Belföldi villamosGWh
áram fogyasztás
Benzinfogyasztás
et
Gázolaj-fogyasztás
GDP változás

et
%

37928 38217 38725 39590 40340 41084 41615

39314

2113

2083

2068

2111

2288

2055

2156

2120

1897

1898

2058

2060

2103

2253

2285

2045

4.9

4.2

5.2

3.8

3.5

3

4.20

4.10

Trend Átlag
Forrás: KSH (19982003), Bai (2005)

1.1.2. ELVÁRÁSOK A VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
—

Az Európai Parlament határozatot hozott /No 8522/97/ a „Zöld Könyv”-ről és arról,
hogy a „megújulók” arányának 2010-re el kell érnie az EU-ban a 12 %-ot.

—

Az Európai Parlament és Tanács 2001. szeptember 27-én fogadta el a 2001/77/EK
Irányelvet a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiának a belső
villamosenergia-piacon történő támogatásáról. A 2001/77/EK Irányelv (direktíva)
előírja az EU 15 tagállamai számára, hogy 2010-re a jelenlegi 13,9%-os EU átlag
helyett összesen 22,1 %-os részesedése legyen a megújuló energiaforrásokból termelt
villamos energiának. A következő 10 évre tagállami szintre is lebontották az elérni
kívánt célt. A legmagasabb értéket Ausztriának kell elérnie, 78,1 %-ot, a
legalacsonyabb értéket Luxemburgnak állapították meg, 5,7 %. Magyarországon
2001-ben 0,5 % ez az érték, és optimista becslések szerint sem érjük el 2010-re még
az 5 % sem, állapították meg, ezzel szemben már most 4,6 %-nál tartunk, az előírt 3,6
%-hoz képest. A fenti direktívák 2010-re történő nem teljesítése esetén még 2015-ig
lehet haladékot kapni, azonban ha ekkor sem teljesülnek az előírások, akkor az
Európai Uniótól retorziókra számíthat az ország, mely valószínűleg megint az
adófizetők zsebét fogja megterhelni.

—

Várható volt, hogy a DG TREN által kidolgozott, a csatlakozni kívánó országokban
2010-re elérendő megújuló villamosenergia-termelésre meghatározott értékeket
(melynek figyelembe kellene vennie az illető ország megújulóból termelhető villamos
energia lehetőségeit) előzetes egyeztetésre leosztják. Tárgyalási alapként
Magyarország megújulóból termelt villamos energia értéket 2010-re 11,5 %-ban
határozták meg, amit később külön kérelemre csökkentettek le. (KAMARÁS, 2003.)
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69.ábra: Megújulókból villany hazánkban

Elvárások az újratermelhető energiaforrásból származó villamos energia felhasználásával
kapcsolatban
—

Intézkedéseket kell tenni, hogy a szállító- és elosztórendszer üzemeltetői saját ellátási
területükön szavatolják, és előnyben részesítsék a megújuló energiaforrásokból
előállított villamos energia szállítását és elosztását. Kötelezik őket a rákapcsolási
műszaki átalakítások költségeinek, vagy azok egy részének viselésére. A szállítás és
elosztás költségei nem jelenthetnek hátrányos megkülönböztetést a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energiára.

—

Az Irányelv alapján meg kell teremteni a megújuló energiaforrások piacának
jogszabályi kereteit. A csatlakozni kívánó országok villamosenergia-piac rendszerét
hozzá kell igazítani az Európai Uniós elvárásokhoz.

1.1.3. HAZAI RENDELETEK AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSBÓL ADÓDÓAN
Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése érdelében kormányzati szintű lépés
történt 1999. július 27-én a Kormány 2199/1999, (VIII.6.) határozatával elfogadta „A
magyar energiapolitika alapjai, az energetika üzleti modellje” előterjesztést, melynek céljai
között kiemelten szerepel az energiatakarékosság, az energiahatékonyság-növelés, a
megújuló energiaforrások hasznosításának bővítése és a környezetvédelem. E célok
realizálása érdekében a Kormány kidolgoztatta a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és
energiahatékonyság-növelési stratégiát [1107/1999,(X.) Kormányhatározat] és a
megvalósulást segítő 15 feladatcsoportból álló Cselekvési Programot.
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E feladatcsoportok között kiemelt a megújuló energiaforrások hasznosításának
részprogramja, de több pont is kapcsolódott a megújuló energiaforrások témaköréhez, mint
például a helyi önkormányzatok energiagazdálkodása, az alternatív tüzelési rendszerek
alkalmazásának növelése, távhőellátó-rendszerek felújítása, a távhőszolgáltatás
versenyképessé tétele stb. A támogatási lehetőségek a Széchenyi Terv Energiatakarékossági
Programja segítségével kibővültek és vissza nem térítendő támogatássá alakultak. Így
általában a beruházási összeg 30 %-át vissza nem térítendő támogatásként megkapta a
pályázó. (BOHÓCZKY, 2002.)

1.1.4. SZÜKSÉGES LÉPÉSEK AZ ELVÁRÁSOK TELJESÍTHETŐSÉGE ÉRDEKÉBEN

—

E témakörben meghatározó közös elhatározás az Európai Bizottság 1999-ben kiadott
közleménye a Preparing for the Implementation of Kyoto Protocol – Commission
Communication to the Council and the Parliament. COM (1999) 230 final.
(Felkészülés a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtására) címmel született. A közlemény
szerint a jegyzőkönyvet a tagországoknak mielőbb ratifikálni kell és meg kell kezdeni
a Kiotóban vállalt kötelezettségek végrehajtását. A végrehajtás azonban csak akkor
kezdődhet el, ha megfelelő politikai döntések születnek. Ezek a döntések mindezidáig
nem születtek meg, és e késlekedés az EU vezető szerveit arra sarkallja, hogy egyre
határozottabb lépéseket tegyenek a szükséges változások bevezetésére. A változások
között mindenekelőtt az adózás, az energiaszektor, és a közlekedést érintő területen
szükségesek. Az Európai Bizottság sürgeti a gazdasági és pénzügyminiszterek
tanácsát (Ecofin), hogy mielőbb fogadja el az energiahordozókra kivetendő adókról
szóló javaslatot, valamint az energia-hatékonyságot javító intézkedéseket dolgozzon
ki. A bizottság javasolja továbbá, hogy az egyes tagországok az üvegházhatás
csökkentése érdekében dolgozzák ki a kibocsátásokkal való kereskedelem rendszerét,
és a különböző technológiai megoldások elterjesztésének szervezett formáját,
melyhez az európai bankok (EIB, EBRD) közreműködésére számítanak.

—

Magyarországon a biomassza energetikai hasznosítása tehát nem környezetvédelmi és
nem energetikai kérdés, hanem mindenekelőtt agrárgazdasági szabályozási kérdés.

—

Nem lehet csupán az energia-átalakítók (pl. biomassza tüzelésű kazánok) beépítését
támogatni, és a különböző emissziós értékek alapján többletadót kivetni, ha az
energetikai célra felhasználható biomassza megtermelésére a gazdálkodókat nem
lehet rávenni. A szükséges intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha a
biomassza energetikai hasznosítása teljes folyamatában (a mező- és
erdőgazdálkodástól a kazánok gyártóin keresztül a felhasználókig) egyaránt
érdekeltek a résztvevők. Ennek realizálása az érdekeltség szabályozásán kívül (az
adózáson, a különböző támogatásokon, a megvalósítás hitelfeltételein kívül)
nagymértékben azonban attól is függ, hogy a lakosság környezeti tudata milyen
mértékben tartja fontosnak e saját jövőjét alapvetően befolyásoló törekvéseket.
(MESZLÉNYI, 2006.)
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1.1.5. EGYEZMÉNY AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK
CSÖKKENTÉSÉRŐL

—

A 2004. év február hónapában, az ENSZ milánói éghajlat-változási konferenciáján
kijelentették, hogy a legfejlettebb ipari országokban a globális felmelegedést okozó
üvegházhatású gázok kibocsátása idén sem csökkent. Az idei konferencián sem
sikerült életbe léptetni az üvegházhatású gázok csökkentéséről szóló 1997-ben aláírt
kiotói egyezményt. Az egyezményhez csatlakozott 119 ország mellett szükség lett
volna a kibocsátás 35, illetve 17 százalékáért felelős Egyesült Államok és
Oroszország részvételére is. A tudósok szerint az erdőtelepítés lehet az egyik
megoldás arra, hogy csökkentsék a levegő szén-dioxid-koncentrálódását.

—

Amíg nem csatlakozik mindenki, de főként az iparilag fejlett országok, addig nem
lehet jelentősebb eredményt elérni e téren.

2.

A KISTÉRSÉGI BIOMASSZABÁZISÚ HŐTERMELÉS
LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város már az őskorban lakott hely volt. Korábban Hód és
Vásárhely két különálló falu volt, majd a 15. században az említett két falu és Ábrány
összeolvadásából jött létre ez a tipikus, az Alföldre jellemző nagyhatárú mezőváros. A
dualizmus idején indult a város dinamikus fejlődésnek, a századfordulón bontakozott ki az
az építkezési hullám, amelynek eredményeképpen a 20. század elejére a város arculata
gyökeresen megváltozott. Hódmezővásárhely megőrizte mezővárosi jellegét, nagyhatárú
települést kiterjedt tanyarendszer övezte. A második világháború után a városban is
megtörténtek azok az építkezések, amelyek során létrejött a város lakótelepe, a kertváros
városrész ekkor indult fejlődésnek. A város határában ipartelepet hoztak létre, noha a
nehézipari termelés soha nem jellemezte a várost. Ekkor jöttek létre azok a nagyvállalatok,
amelyek elsősorban a könnyűiparhoz és a mezőgazdasági gépgyártáshoz, valamint az
élelmiszeriparhoz kapcsolódtak. A rendszerváltozás után, az önkormányzati rendszer
létrejöttével Hódmezővásárhely erőteljes fejlődésnek indult, elsősorban az infrastruktúra
terén. Új szennyvíztisztító telep létesült.
Hódmezővásárhely jövőbeni fejlődése körvonalazódni látszik, a városban fedett uszoda,
valamint gyógyszálló építése kezdődik meg ez év őszétől. Hódmezővásárhely
idegenforgalmi szempontból nagy természeti kincse az a termálvízkészlete, amely a városi
strandfürdőt táplálja és oly sok vendéget csábít nyaranként a városba. A városban nyugdíjas
lakópark építése vált lehetővé, sikeres pályázat által. A város további eredményes és kitartó
munkával és erőfeszítéssel elérheti, hogy a Dél-alföldi régió egyik legkiemelkedőbb és
legdinamikusabban fejlődő településévé válhat.
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Lakosok száma: 48.333 fő,
Népsűrűségi mutató:100 fő/km2 a legjobb a megyei jogú városok között!
Iparban foglalkoztatottak: csaknem 50 %
Vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya: 90,6 %, 19.hely (Győrt megelőzi.)!
Gázzal való ellátottság: 97,5 %, (lakások kétharmadát fűtik gázzal)
Szemétgyűjtésbe bevont lakások aránya: 89,4 %,
Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya: 13,9 %

A település jelentős fejlődéséhez a feltételek adottak. Megvizsgálandó, hogy milyen jellegű
fejlődés várható.
.
>> A település jellegéből és a fejlesztési tervek célkitűzéseiből következően a Város és
környéke megőrzi illetve bővíti a természeti értékekre és a lakosság életviszonyait
javító beruházásokra alapuló fejlesztéseket.
>>

Jelentősen bővül a csatornázás és a víztisztítás,

>>

Bővül az idegenforgalom, ennek megfelelően a vendéglátás, a minőségi
élelmiszertermelés

>>

Ipari fejlesztés az ipari parkban történik, ahol egy bio hajtóanyag-üzem létesítésével
számolnak

>>

Megalapozottnak tekintjük a biomasszára alapozott energiatermelés növelését, mert a
decentralizált energiatermelés jól alkalmazkodhat a kiterjedt településszerkezethez,
illetve a földhasznosításhoz és az állattartáshoz.

2.1. JAVASLATOK

a. Kogenerációs kiserőmű biotechnológiai melléktermékre
Az ipari parkba tervezett biohajtóanyaggyártás biodízel hajtóanyag előálítása lehet. Az
üzemben jelentős mennyiségben keletkezik jó fűtőértékű melléktermék, ezért itt egy
hőközpont kialakítása javasolható. A hőközpont alkalmas lehetne folyamatos üzemre, mert
az ipari park hőigénye is közel állandó lehet. A megoldás lehetőséget kínál egy
kogenerációs kiserőmű létesítésére. A biomassza égetése folyamatosan történhet
(Holzkessel). Célszerű gőzt termelni, mert a gőzzel (Dampfmotor) indokolt esetben áram is
termelhető, de kiemelkedő hőigény esetében a gőzmotorok részleges terhelésével vagy
leállításával az energiastruktúra átszervezhető. Ismereteink szerint mintegy 50 000 t
tüzelőanyaggal számolhatunk. Ez lehetővé tenné egy kb. 10 MW hőteljesítményű
hőközpont üzemeltetését, amely ezen belül 3 MW villamos teljesítmény kiadására is
alkalmas lehet.
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.

.
70.ábra: Hódmezővásárhely és körzete
17

71.ábra: Kazánház keresztmetszeti rajza
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b. Biogáztermelés hőhasznosításra
A Kistérség növénytermesztési adatait, a szántóföldek tápanyag-utánpótlásában
bekövetkezett negatív tendenciákat, az állatállomány nagyságát és azt a tényt, hogy a
térségben a csatornázás bővítését, ezzel egyidejűleg a szennyvíztisztítás mértékének
növekedést tervezik, számításba vettük több biogáztelep létesítését. A biogáztermelés
lehetővé teszi az állattartási hulladékok hasznot hozó ártalmatlanítását (biogáztermelés, és a
biogáz hőhasznosítása), ugyanakkor lokális energiatermelés mellett olyan növényi tápanyag
is keletkezik, ami a térségben a talajok javítására használható. Ez egy nagyon fontos
lehetőség, mert a következő táblázat adatai arra utalnak, hogy a tápanyag-utánpótlás
mértéke a térségben jelentősen csökkent.
76. táblázat: Szervestrágyázás a gazdasági szervezetekben
Csongrád megyében
1990

2000

2002

2003

2004

2005

Szervestrágyázott
terület, ha

20 225

7 815

6 286

5 124

6 295

6 180

Ebből: szántó

17 124

5 418

4 197

5 006

4 386

4 861

495
334

101
6

3
160

5
112

6
59

15

gyep
Felhasznált
szervestrágya, t

376
748 963

199 585

164 807

1
198 998

121 191

2
162813

Ebből: szántóra

717 390

195 656

160 029

196 158

117 825

161159

szőlőre
gyümölcsösre

8 177
10 727

1 792
130

25
2 367

315
2 455

4
1 267

212

gyepre

9 549

-

-

70

-

15

Megnevezés

szőlő
gyümölcsös

Forrás: Csongrád megye statisztikai évkönyve 2004, 2005, KSH Szegedi Igazgatósága

Ezt a kedvezőtlen tendenciát változtathatja meg a biogáztermelés térségi elterjesztése.
A kistérség adatait figyelembe véve a kistérség szennyvíztisztító telepei közelében egy
nagyobb és három kisebb biogáztelep létesítése is indokolt.
Egy 3 MW villamos teljesítményre is képes berendezés 1,3 milliárd Ft.
Egy 0,8-1 MW villamos teljesítményre is képes berendezés 650 millió Ft beruházást jelent.
A biogáztermelés jól felhasználható a térségben indokolt ültetvényes biomasszatermelés
intenzívvé tételére is.
Ez azt jelenti, hogy a keletkező biogáziszapot energetikai ültetvények tápanyagellátására is
felhasználjuk. Ezzel elérhető, hogy jelentős biomassza-többlethez juthatunk, melynek egy
része energiahordozóként hasznosítható, egy része pedig a biogáztermelésben kerül
felhasználásra, lehetővé téve a magas fehérje-, illetve zsírtartalmú, egyébként veszélyes
ételmaradék-hulladékok hasznosítással összekötött ártalmatlanítását is.
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A térségben –figyelembe véve a mezőgazdasági hulladékok egy részének, és a szelektív
hulladékgyűjtésből származó szerves bomló anyagok egy részének biogáz-termelésre
történő felhasználásához a csőfermentáló ajánlható. A biogázüzem mintegy 50%-ban
metánt tartalmazó nagy energiatartalmú biogázt állít elő. Ez a meglevő jogszabályok
betartása mellett is helyi gázvezetéken keresztül hasznosítható gázégőkkel, hőtermelésre. A
gáz – tisztítást követően – közösségi hálózatba is betáplálható.
c. Biomassza-termesztés energetikai célra.
A Kistérség mezőgazdálkodással kapcsolatos adatait vizsgálva megállapítható, hogy
⇒

Igen kis mértékben erdősült

⇒

Kiterjedt védett körzetekkel rendelkezik

⇒

A szántóterület jelentős, melynek későbbi hasznosítása a food-technológiákat
illetően visszafejlesztésre kerül, ha más okból nem is, az EU elvárásainak
megfelelően bevezetésre kerülő ugaroltatási rendszer miatt. Ez azt jelenti, hogy
a szántóterület 10%át a termelésből ki kell vonni (ugaroltatás). A kieső bevételt
az ugaroltatási támogatással kompenzálják. Az ugaroltatott területen művelési
kötelezettség van, azaz művelt állapotban kell tartani. A terület tulajdonosa
energetikai növényt termeszthet, azaz az ugaroltatási támogatáson túl
többletbevételhez juthat.

⇒

Az ugaroltatással érintett terület a következő oldali táblázat szerint mintegy
5000 ha lehet.

Az 5000 ha ugaroltatott szántó maximum 100 000 t energianövény előállítására lehet
alkalmas. Kommunális hőtermelők esetében ez az alapanyag-mennyiség összesen mintegy
25 000 lakásegység fűtéséhez és HMV ellátásához elegendő. Lokális áramtermelést
feltételezve 12 MW villamos teljesítmény előállítására, mellette kb. 25 MW hulladékhőalapú hőszolgáltatásra elegendő. Az így termesztett biomassza hőtermelésre történő
felhasználása három módon lehetséges.
Egy nagy felhasználó esetében a kogeneráció lenne célszerű. A lakásszám és a
koncentráltság figyelembe vételével egy ilyen létesítmény Hódmezővásárhelyen
létesülhetne. Telepítésére a város peremterülete vehető számításba, tekintettel arra, hogy az
alapanyag beszállítása jelentős teherforgalommal járna. A termesztett energianövény évelő
lágyszárú lehet, tekintettel arra, hogy ilyen nagyságrend esetében célszerű a meglevő és
hagyományos mezőgazdasági technikára alapozni A lágyszárú ültetvények anyaga bálázva
takarítható be (és tárolható). Ennek megfelelően egy bálatüzelő vehető számításba. A
kiválasztott megoldás alkalmas bálán kívül apríték vagy más ömlesztett biomassza
fogadására is. A megoldás előnye az, hogy ha a biodízel-üzem az ipari parkban megvalósul,
melléktermékét a bálákkal együtt lehet égetni, azaz egy jelentős energetikai centrum
hozható létre.
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72. ábra: Biogáz berendezés elvi kapcsolási vázlata
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77. táblázat: Földterület művelési ág szerint a Hódmezővásárhelyi kistérségben 2005.

Szántó

Kert

TELEPÜLÉS
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Összesen

ha
35353,22
38
3290,553
0
3569,849
2
8939,018
6
51152,64
46

Gyümölcs

Szőlő

Gyep

Mezőgazdasági terület

Erdő

Fásított t.

Nádas

ha
4279,691
0
388,8240

ha
40117,4973

ha
2166,48
24
42,0784

ha
0,4606

ha
91,3858

ha
157,646
8
16,9478

ha
244,064
0
4,8521

ha
82,8717

57,9049

36,4598

9,5876

638,0172

4311,8187

2,7996

40,3353

0,5100

11417,4998

235,299
1

325,711
2

92,9693

2434,836
3
7741,368
5

3701,1769

59547,9927

Forrás: Csongrád Megyei Földhivatal évkönyve 2001., 2002., 2004., 2005., Szeged
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523,911
1
119,881
9
2852,35
38

Halastó
ha
4,5716

4,4721
21,3929

119,113
5

19,8353
0,4606

137,0861

123,685
1

Termő
terület

Kivett

ha
42380,39
77
3747,727
4
4976,236
2
11557,21
70
62661,57
83

ha
5941,347
4
373,7163
962,5586
842,0017
8119,624
0

ÖSSZESEN
ha
48321,74
51
4121,443
7
5938,794
8
12399,21
87
70781,20
23

73. ábra
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Az energianövény-termesztéssel létrejövő lignocellulóz másik hasznosítási lehetősége a
decentralizált hőtermelés. Kisebb hőtermelők vagy bálát égetnek, vagy a biomasszából
előállított pelletet, esetleg faaprítékot..
Kisebb hőtermelők (0,5-2,5 MW) jól használhatók kisebb településeken közösségi
létesítmények fűtéséhez, mezőgazdaságban állattartó telepeken fűtéshez, vagy
üvegházak/fóliasátrak fűtéséhez. Az utóbbinak negy szerepe lehet a ma már drága gáz
kiváltásánál.

1. Tároló, 2. Adagoló csiga, 3. ventilátor, 4. Hamukihordó csiga, 5. Tűzvédelmi szelep,
6. Füstgáz hőmérő, 7. Visszaégés gátló, 8. Tűzfal,

74. ábra: Aprítékos vállalkozói hőközpont elvi elrendezése

Az ábrán egy aprítékos vállalkozói hőközpont elvi elrendezése látható. A megoldás
viszonylag olcsón megvalósítható, tekintettel arra, hogy ilyen berendezés
Magyarországon is készül, referenciahelyek már vannak. A beruházás viszonylag kis
költséggel valósítható meg (kb. 75 millió forint/MW)
3. PELLETTÁLÁS

A termesztett lignocellulóz (és az egyéb mezőgazdasági melléktermékek) pellettálással
homogenizálva igen jó eredménnyel hasznosítható hőtermelésre.
Az energetikai pellet korszerű, biomassza-bázisú energiahordozó, és mindenek előtt a
lakossági és a kisfogyasztói igények kielégítésére szolgál. A termék Nyugat-Európában
jól ismert és ott elterjedt, keresett. Mindenekelőtt német-, osztrák-, olasz piacon keresik.
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A nyugati piaci lehetőségeket felismerve jelenleg Szlovákiában, Ukrajnában és
Romániában foglalkoznak egyre nagyobb mennyiségű pellet előállításával, és
exportjával.
Magyarországon a téma még gyakorlatilag ismeretlen. A piacon pellettüzelő berendezés
csak elvétve kapható, hazai pelletgyártás nem folyik. A néhány hazai pellet-felhasználót
importból származó fapellettel látják el. Elkezdődtek a hazai pellet-gyártással
kapcsolatos kíséretek energiafő-bázison. A pellet speciális energetikai jellemzője miatt a
külföldön fejlesztett pellettálók a tüzelőanyag elégetésére többnyire nem alkalmasak,
ezért hazai pellettüzelők fejlesztése és kísérleti gyártása is elkezdődött.
A pellettálás a biobrikettgyártás speciális változata. Korábban takarmányozási célra
állítottak elő pelletet, de kedvező méretei miatt az utóbbi időben igen nagy mértékben
terjed a tüzipellet-gyártás.
A biobrikett ugyan igen kedvező tulajdonságokkal rendelkező energiahordozó, de egy
nagy hátránya van: méretei miatt kis tüzelőberendezések esetében nem-, vagy csak igen
nehezen oldható meg a tüzelőanyag automatizált betáplálása. Erre a célra az igen kis
méretű (5-10 mm átmérőjű, és 10-25 mm hosszú) pellet sokkal jobban megfelel, mert
csigás- vagy cellás adagolóval igen pontos adagolással juttatható a tűztérbe, tehát
egészen kis hőteljesítményű berendezések (2-3 kW) is jó hatásfokkal működtethetők
vele.
A pellet igen termelékenyen állítható elő. Az alapanyag por-forgác-apríték-szecska
lehet. A gépben a termék előállítása közben is folyik aprítás-őrlés, ezért kevésbé finom
szemcseméretű alapanyagot igényel, mint a dugattyús brikettálók.
A pelletálás gépe a pelletáló. Két fontos változata használatos:
• síkmatricás
• hengermatricás
Mindkét esetben járókerekek (görgők) préselik át az alapanyagot a matrica furatain. A
görgők őrlést is végeznek. A pellet 0,7-0,9 g/cm3 sűrűségű. Ömlesztett halmazsűrűsége
600-650 kg/m3.
Mezőgazdasági melléktermékek és termesztett energianövények pellettálására gyakran
használják a hengermatricás pellettálókat is. Ezeken a gépeken a hengerpalást
formájában kialakított matrica könnyen cserélhető, tehát egyszerűbb a méretváltoztatás,
emellett nagyobb nyomások érhetők el.
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75. ábra: Hengermatricás pelletáló, és pellet égés közben

A termék előállítására alkalmazott technológia igen korszerű. A technológiában
megtalálható az alapanyagot aprító gép, a pelletáló-gépek sorozatgyártottak. Figyelembe
véve azt, hogy a gyártás alapanyaga lignocellulóz leket (fa, nyesedék, szalma, nád,
energianád, stb.)lehet, célszerű a következőkre kitérően is komplettírozni a technológiát:
•

A faanyag nedvességtartalma változó, ezért a szükséges nedvességstandardizálást
is meg kell oldani, lehetőség szerint lignocellulózból termelt energiával.

•

Az aprítás és a pellettálás anyagáramai eltérőek, ezért az anyagáramok
összehangolását közbenső tárolással kell biztosítani.

•

Az anyagok minősége (fafajták, száranyagok, stb.) változóak, ezért a pellettálót a
nagymértékű szabályozhatóság kell hogy jellemezze. Ez a követelmény a gép
szállítójának adott megrendelésben megfogalmazott specifikációval biztosítható.

Várható-e a termék iránt kereslet?
A pelletüzelés a vezetékes ill. palackos gáz árának gyors növekedése miatt ma már
gazdaságos. Kedvező tulajdonságai (nagy energiasűrűség, kedvező homogenitás, jó
tárolhatóság, a tüzelőberendezések automatizáltságának mértéke miatti komfortos
használhatóság (a használatának komfortossága azonos az olajtüzelésével) révén igen
kedvező tulajdonságú tüzelőanyagnak tekinthető. Külön kiemelendő előnye az, hogy
mint megújuló energiahordozó alkalmas a környezetbarát energiatermelés lakosság
körében történő elterjesztésére, a fosszilis energiák és energiahordozók kiváltására.
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Hazai piaca még nem alakult ki, bár több pellettüzelőt is üzembe állítottak. Ennek
alapvető oka az, hogy a fejletlen magyar faipar a pellettáláshoz alapanyagot nem
szolgáltat, így pellettálás nem folyik. Egyben a hazai pellet hiánya miatt a pellettüzelők
sem terjednek. Megfelelő hazai pellet-gyártó bázis mellet a pellettüzelés gyorsan
elterjeszthető lenne.
Vannak-e kockázatai a beruházásnak, ha igen, milyen jellegűek?
A beruházás kockázatai inkább műszaki-technológiai, semmint piaci jellegűek.
A fanyersanyag szándéknyilatkozattal garantált és szerződésekkel biztosítható.
Szükséges vagy indokolt esetben energetikai faültetvények létesítésével a nyersanyag
bázis bővíthető.
A termék megfelelő minősége biztosítható. A termék piaca biztosítható. Megfelelő
pellet-minőség esetében a termék ausztriai értékesítésének feltételei jók, mert
keménylombos alapanyaga miatt keresettebb lehet, mint a román vagy ukrán fenyő
pellet, emellet az említett országokból történő szállítás szállítási távolsága lényegesen
nagyobb, mint a hazai terméké, tehát határparitásban árelőnnyel rendelkezik.
Jelentősen csökkenti a piaci kockázatot az, hogy a termelést kezdetben külföldi
értékesítésre alapozzák, és a hazai piacnyerést későbbre tervezik.
A pellettálással a térség energiahordozó-kibocsátó is lehet.
A pellettálás azért is érdekes lehet a kistérségben, mert Szeged és környéke a
bioenergetikát fejlesztő térség. Ilyen jellegű fejlesztő feladatot vállat a szegedi PÓLUS
K+F program is. Ez lehetővé tenné, hogy a térségben a pellettálással és a
pellethasznosítással kapcsolatos ipar is fejlődjön.
A pellet energetikai hasznosításának három fontos lehetőségét látjuk.
Az egyik a már korábban bemutatott hőközpont lakótömböknél, közösségi
létesítményeknél történő hasznosítása. A pellettüzelés ugyanis olyan kis helyigénnyel és
legalább olyan komfortossággal valósítható meg mint az olajtüzelés. Gázkazánok
kiváltásánál 2 MW teljesítményig ajánlható.
A másik felhasználási lehetőség a lakossági decentralizált hőellátás. Az egyre dráguló
gáz kiváltásához, illetve gázzal el nem látott települések, tanyák stb. esetében nagyon jó
hatásfokú (ή > 0,9) fűtőkazánokban használható a pellet.
A pellettüzelők kistelepülési óvodákban, iskolákban, orvosi rendelőkben, stb. is jól
felhasználható.
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1,hamuzócsiga, 2.vízköpeny, 3. égetőserleg, 4. szintszabályozó, 5. fúvókagyűrű, 6.
ventilátor, 7. oltóvíz, 8. betápcsikga, 9. lángtér, 10. terelőlap, 11. vezérlő PC

76.ábra: Pellettüzelő elrendezése

4. KISÁRAMTERMELŐ

A decentralizált
kisáramtermelés.

energiatermelésnek

egészen

új

területe

a

biomassza-bázisú

Fejlesztését az EU-ban az indikálja, hogy a helyi energia-önellátásnak minél magasabb
szintje valósuljon meg úgy, hogy közben a fosszilis energiahordozók (földgáz, kőolaj,
szén) felhasznált áram felhasználása csökkenjen.
Ilyen megoldásra jó lehetőséget kínálnak azok a mezőgazdasági egységek, melyek farm
jelleggel működnek, a hőtermelésben egyébként is önellátók.
Ilyen esetben vagy egy farm, vagy egy tanyabokor villamosítása részben vagy egészen
jól megoldható pellet-felhasználással is.
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A legújabb fejlesztési eredmény az igen korszerű és környezetbarát üzemű
stirlinmotoros áramtermelés (kisáramtermelő), melyhez a bemenő energiát pellettüzelő
szolgáltatja.
Ilyen jellegű berendezések fejlesztése is nagy lehetőségeket jelent a biomassza
energetikai hasznosításának terjesztésében. A Hódmezővásárhelyi térség ilyen újszerű
fejlesztések térsége is lehet.

76. ábra: 5 kW-os pelletes stirling-motoros áramtermelő
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VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA
BEVEZETÉS
Jelen tanulmány célja, hogy kapcsolódva az alternatív energiák alkalmazási
módszereihez, ezen belül a tágabban vett termálvíz hasznosításról egy általános képet
adjon megalapozva a továbbgondolkodás és döntések lehetőségét a hódmezővásárhelyi
képviselők számára- függetlenül attól, hogy Hódmezővásárhely geotermikus energia
hasznosítás területén a legfejlettebb település az országban, így az ott élők számára nem
ismeretlen a szakterület.
Annak megértéséhez, hogy a geotermikus energia hasznosítás fogalma alatt mit értenek
az Európai Unióban és nemzetközileg, valamint a magyarországi köztudatban mi
hogyan értelmezzük, szükségesnek látszik néhány alapfogalom tisztázása.
Mint az alábbi ábrán látható, a föld mélyéről érkező hő felmelegíti a kőzeteket és az
abban tárolt vízkészletet, gázokat, olajat. Ahol a kéreg vékonyabb, a föld mélye felé
haladva magasabban emelkedik a hőmérséklet is. Közismert, hogy Magyarország alatt
elvékonyodott földkéreg van, melynek vastagsága 24-26 km. A hőmérsékleti növekedés
mértékegysége az un. Geotermikus Gradiens. Ez a Pannon medencében 45-50 ºC / km,
szemben a világ átlagos 30 ºC / km értékével. A föld mélyén keletkező hő a felszín felé
áramlik. Ez a földi hőáram (hőfluxus) mérőszáma világ átlagban 62 mW x m-2,
Magyarországon 84 mW x m-2. Ez a hő a Föld szilárd kőzettömegeit az évmilliók alatt
felmelegítette. Ezt az akkumulált hőenergiát termeljük ki.

kéreg

köpeny

külső mag

belső mag

78. ábra: A Föld
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A földnek azokon a területein, ahol nem stabil a kéreg, jelentős tektonikai tevékenység
zajlik a tektonikai lemezek határán, mint a képen látható Izland környéke, előfordulnak
vulkán kitörések. Itt a felfelé irányuló hőáram különösen erős.

79. ábra
Amennyiben a magas hőmérséklet és a kőzetek jó áteresztő képessége együtt fordul elő,
a pórusokban felmelegedő víz gyakran gejzír formájában tör ki. A neovulkanikus
területeken kutak segítségével felszínre hozott vízkészlet, lévén a hőmérséklete
rendkívül magas (150-250 ºC) alkalmas turbinák meghajtására, ezen keresztül
elektromos áram termelésére.

80. ábra
Míg Európában a föld mélyének energia hasznosításán kizárólag az energia kinyerését
értik, addig Magyarországon a termálhasznosítás fogalmi köre a termálvízhez
(hévízhez), mint hőhordozó közeghez és magához a vízhez is kapcsolódik a maga
komplex, többoldalú hasznosítási lehetőségeivel. A karsztból feltörő források
kivételével, ezt a vízkészletet nagymélységű fúrásokkal (500-2500 méteres) tudjuk a
felszínre hozni.
A statisztikai mutatókat különböző mérőszámok szerint állítják össze. Ilyen az energia
termelő egységek kapacitása; ezek kihasználtsága és az évenként megtermelt
geotermikus energia; a geológiai lehetőségek fajlagos kihasználási mutatója; az adott
periódusra (ez általában 5 év) eső mélyfúrási kutak száma stb.
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Az eltérő tradíciókból fakadó szemléletmód különbséget a hazai és a nemzetközi
hasznosítás között jól jellemzi, hogy a nemzetközi szakirodalomban szinte alig
szerepelnek azok a nálunk hangsúlyos problémák, mint a visszasajtolás nehézségei,
rétegnyomás csökkenés és kitermelési gondok, depresszió veszélyei a vízadó rétegek
hőmérsékletére stb.
Fentiek nem pusztán azért fontosak, mert szemügyre véve a nemzetközi
összehasonlításokat, hol az első 10 között vagyunk a világon – direkt hőhasznosítás
céljára megteremtett kapacitás területe, a geológiai kapacitás kihasználtsága
tekintetében már csak az utolsó harmadban. Hol még a statisztikai adatokban sem
szerepelünk – pl. a geotermikus energiával előállított villamos áram-. Ezek amiatt
fontosak, mert ezek az összeállítási metodikák meghatározzák és adott esetben
facilitálják mind az egyes országok belső, mind az Európai Unió közös energetikai
fejlesztési tendenciáit és nem utolsósorban a támogatások rendszerét, ennek pénzügyi
mértékét és prioritásait.
Tovább fokozza a problémákat annak meghatározása, hogy mennyiben „zöld” energia a
geotermikus? Megújuló (továbbiakban : RES - renewable energy source), vagy az
alternatív energiaforrások közé sorolható be? Ahol van a magma által közvetített
konvekciós hőáramlás a felszín felé ott megújulónak tekinthető a hőkészlet, ahol
azonban évmilliók alatt akkumulálódott egy-egy jól lokalizálható mélységi területen, ott
számolni kell azzal a veszéllyel, hogy a hőutánpótlás sebessége jóval lassabb a
kitermelésnél, tehát véges a rátelepített erőmű élettartama.
Milyen környezeti emissziós hatásokat okoz használata? Ennek alapján mennyiben
„tiszta” energiaforrás ? A probléma összetett, mert ez a kérdésfelvetés még az abszolút
tiszta forrásnak tekintett napenergia hasznosításánál is felmerül, mivel az energia
tárolása a környezetre fokozottan veszélyes akkumulátorban történik. A geotermikus
energia kinyerésére szolgáló termálkutaknál pedig a vízzel együtt feltörő kísérőgázok
légköri emissziós hatása szennyez, túl az elfolyatás esetén bekövetkező hő-, és
sószennyezésen.
Mivel a geotermikus erőműveknél általában visszasajtolják a hő kinyeréséhez szükséges
termálvizet, a nedvesgőz termelés, asegédközeges (ORC), a nagyon magas
hőmérsékletű száraz kőzetek hőkitermelése (továbbiakban HDR-Hot Dry Rock
technológia) és geotermikus hőszivattyú esetében zárt cirkulációról van szó, így ebben
az értelmezésben megújuló energiaforrásnak számít. Nincs különösebb gyakorlati
jelentőségük azoknak az elméleti fejtegetések, amelyek nálunk a termál energiát a
fosszilishez járuló additív energiának definiálják. A direkt geotermikus hő valóban nem
éri el a fosszilis hordozók égési hőmérsékletét, valamint kommunális fűtésnél a
termálvízben levő hőmennyiség nem mindig elégséges a fűtési csúcsigényhez, tehát
ilyenkor be kell kapcsolni a gázkazánokat – azonban az additív/nem additív
megközelítés nem különösebben befolyásolja a termálfűtés elfogadottságát.
Az európai szakpolitikai döntéshozók szemléletmódjában azonban prioritása a
fenntartható fejlődés elvének van, így a megújíthatóság sokkal inkább determinálja a
probléma kezelését.
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Jelenleg úgy tűnik , hogy az Európai Unió energia stratégiájában meglehetősen háttérbe
szorul a geotermikus energia hasznosítása és a fejlesztések támogatása. Ennek
megváltoztatása elég bizonytalan, mert a különböző nemzetközi geotermikus
egyesületek által tartott konferenciákon eddig hiába alkottak meg különböző
deklarációkat (Ferrara 1999, Altheim 2001, Kistelek 2005) és kértek fel lobbizásra
politikusokat a geotermikus energia előtérbe helyezéséhez, nagyon nehéz az
érdekérvényesítés, szemben a többi megújuló energiaforrással (nap, szél, biomassza
stb.). Jelenleg folyik Brüsszelben a következő 25 év energia stratégiájának
meghatározása. Remélhetően a 2007 május végén, Münchenben tartandó World
Geothermal Congress alkalmával ismertetett eredmények pozitív irányban fogják
befolyásolni a döntéshozókat. Egyenlőre azt látjuk, hogy a 2006 decemberében kiírt 7.
Framework Program, mely az EU közös, 2013-ig tartó kutatási és támogatási
programját jelenti, a megújuló energiák kutatásán belül elsősorban azokat támogatja,
melyek villamos energia előállítására alkalmasak.
Hazánkban azonban a direkt geotermikus hőhasznosítás az elterjedt, ráadásul
komplikáltabb, mert tradicionálisan a termálvíz a hőhordozó (a földhő szivattyús
megoldások csak mostanában kezdenek elterjedni), így komoly mértékben a vízügyi és
környezetvédelmi szabályozáshoz kötött. Az Alföldön sok helyen az energetikailag
hasznosított víz reinjektálása a porózus tározókba gazdasági és műszaki nehézségeket
okoz. A környezetvédelem az elfolyó termálvizet a hő és sószennyezés miatt
szennyvíznek minősíti, eszerint is bírságolja. Ha meggondoljuk, hogy a gyógyturisztikai
hasznosítási ágazatnak viszont fizikai bázisát jelentik a magas sótartalmú, 35-40 ºC
hőmérsékletű vizek (melyeket felhasználás után szintén elfolyatunk), nem feltétlenül
szerencsés a szennyvíz titulus, mert a fogalom konnotációja a kommunális
szennyvízhez társul.
Tekintettel arra, hogy egyre élesebb a verseny az EU-ban és a környező államokban a
geotermikus energia befektetőiért és a gyógyturisztikai piacért, el kell kerülni, hogy a
vízügy-környezetvédelem kontra energetika és balneológia ágazati harcai jellemezzék a
szakterület lehetőségeinek hazai (és nemzetközi) publikációit – függetlenül azok
igazságtartalmától. („elfogy a termálvíz”; a „visszasajtolási kényszer megfojtja a hazai
geotermikus fejlesztéseket” stb.)
Nemzetközi és hazai összevetésekben egyaránt azt látjuk, hogy a geotermikus energia
és a termálvíz hasznosítását, a jellemző fejlesztéseket mindig az adott ország geológiai
specifikumai és - termálfürdők, vagy balneológia esetében – többszáz, vagy ezer éves
tradíciói határozzák meg.

Jelenleg három fő iránya van a geotermikus energia hasznosításának Európában:
¾ a 130 ºC hőmérsékletet meghaladó vizekre alapozott, főként villamos energiát
termelő geotermikus erőművek és annak különböző műszaki megoldásai, beleértve
a Hot Dry Rock (HDR) technológiát is, mikor a mélységi nagy entalpiájú kőzetekbe
vizet nyomnak, majd az gőzzé válva egy másik kúton keresztül feljőve turbinát hajt
meg
¾ a direkt hőhasznosítási rendszerek, ahol általában a 100 ºC alatti termálvizekkel
hőenergiát adnak át a különböző (mezőgazdasági, kommunális és ipari)
fogyasztóknak
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¾ a GSHP (Ground Source Heat Pump)- földhő szivattyús megoldások, ahol a
termikus geológiai adottságok és a felszíni felhasználó energiaigényének
megfelelően nagymélységű fúrásokkal (USA, Németország) vagy kisebb, felszín
közeli (50-100 m, - családi házaknál) mélységben fúrt kutakkal, segédközeg
közbeiktatásával nyerik ki a föld hőjét fűtési célra, illetve a rendszert nyáron
megfordítva hőt vonnak el az épülettől – temperálva azt – és visszajuttatják a földbe.
A geotermikus hőszivattyús megoldást igényli leginkább a mai európai piac.

Mélységi vízkészletek turisztikai és gyógyászati hasznosítása
Ahol erre lehetőség adódik, ott a mélységi vízkészletnek nem csak a hőtartalma (közepes
hőmérsékletet értve ezalatt: 35-40 ºC), hanem a kémiai összetétele és a kapcsolódó
gyógyhatása jelenti a hasznosítási irányt a balneológiában és a wellness turizmusban
(összefoglaló nevén „egészségturizmusban”). Balneológia alatt a komplex, a víz
hőmérsékletét, áramlását, felhajtóerejét és kémiai összetételét hasznosító gyógyászatot
értjük. A balneológiai felhasználás ma is leginkább azokhoz az országokhoz kötődik,
ahol ennek e gyógyászati megoldásnak ókori római, vagy későbbiekben arab és török
előzményei voltak. (Itáliai félsziget, Kárpát-medence, Törökország, Kis-Ázsia, Alsó –
Egyiptom, Spanyolország és Portugália valamint Észak-Afrika a mórok által
meghódított területeken, stb.).
Ma azonban legtöbb EU országban – főként a gyógyvíz pozitív kémiai és hőhatását a
szervezetre – nem tekintik orvosilag bizonyítottnak (evidence base medicine), így nem
kapcsolódott az egészségbiztosítási rendszerekhez és nagy a „tablettás kezelésben” hívő
orvosok és szervezeteiknek ellenállása is. Fentiek abból a megfontolásból is érthetők,
hogy egyik ország orvosai sem örülnek annak, ha a betegük más országban kap
gyógykezelést – azaz ott költekezik vagy a beteg, vagy a biztosítója.
Fenti problémáktól függetlenül nem árt tudni, hogy az utóbbi években rohamos
fejlődésnek indult ez az ágazat globálisan is - például Kínában, - mi több a Közép és
Dél-Afrikai államok (Etiópia, Zambia, Mozambik és Dél-Afrika) turisztikai
célkitűzéseiben is egyre komolyabb szerepet játszik a spa-kultúra. Ez viszont a
konkurencia növekedésével jár együtt.
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2.

EURÓPAI UNIÓ ÉS A TÁGABB NEMZETKÖZI TENDENCIÁK

2.1. HASZNOSÍTÁSOK, ALKALMAZÁSOK, TAPASZTALATOK

Az első geotermikus erőművet az olaszországi Lardorello-ban hozták létre 1904-ben.
Izlandon régóta a feltörő melegvizű források vizét használták a ruhák mosására, de a
századfordulót követő fúrásos feltárások után már 1928-ban termálvízzel fűtötték
Reykjavik jelentős részét, majd a XX. század második felétől a villamos energia ellátást
is részben vizi,- részben geotermikus erőművekből biztosították.

Az első ,villamos energiát termelő geotermikus erőmű

Gejzír vizét használják mosásra; Izland XIX század vége

81. ábra
Általánosságban kijelenthető, hogy a XX. század 50-es, 60-as éveiben indult meg a
geotermikus energia hasznosítás szélesebb körű elterjedése Európában és szerte a
világon.
Alkalmazási területek
Mint a bevezetőben említettük az egyik kiemelt terület a geotermikus erőművekkel
előállított villamos energia termelés. Ezek műszaki megvalósítási lehetőségei
változatosak és a megtermelt villamos energia tekintetében is különbözőek.
Áram termelésére magas fajhője miatt leginkább a víz alkalmas, így ahol a mélységi
hőmérséklet magas, de a kőzet nem tartalmaz vizet, ott a felszíni vizet sajtolják be a
mesterségesen megnövelt felületű hőátadó kőzetbe, majd a feljövő gőz energiáját
használják áramtermelésre, közvetlen munkaközegként. (Hot Dry Rock technológia)
Munkaközeg szempontjából megkülönböztetjük az elgőzölögtetéses áramfejlesztési
módszert, mely abban az esetben alkalmazható, ha a termálvíz hőfoka és nyomása
lehetővé teszi, hogy a telített víz egy része telített gőzzé alakuljon és ez a gőz a
turbinákat meghajtva áramot termeljen.
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A másik megoldási lehetőség a segédközeges (bináris) körfolyamattal történő
áramtermelés. Ezt akkor alkalmazzák, ha nem áll rendelkezésre kellően magas hőfok
(közepes entalpia esete), így egy, a víznél alacsonyabb forráspontú folyadékkal vezérlik
a termodinamikai körfolyamatot.
Magas entalpiájú termálvizeknél /140 ºC –ot meghaladónál/ az elgőzölögtetéses
megoldás a hatékonyabb, de nincs jelentős teljesítménybeli differencia a két módszer
között.
A Hot Dry Rock technológiát és az erőművek elvi sémáját az alábbi ábrák mutatják:

1. Besajtoló kút 2. szétrobbantott kőzet 3. Termelő kútpár 4. Hőszivattyú
5. Turbina és generátor 6. Hűtési ciklus 7. Forróvíz tároló 8. Szeizmikus szonda

82.ábra

A kisebb erőművek közé tartozik az olaszországi mérnökök segítségével megépült
erőmű Tibetben, melynek teljesítménye 1,3 MW.

83.ábra
Geológiai lehetőségek függvényében nagyobb teljesítményű erőműveket is lehet
építeni, mint az alábbi, Fülöp-szigeteken létesített 125 MW-os erőmű.
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84.ábra
Annak ellenére, hogy az ezredforduló környékén és napjainkban is jelentős kísérletek
folynak abban az irányban, hogy különböző műszaki megoldásokkal a közepes
entalpiájú hőmérséklettartományt is kihasználják erőművi termelésre (például
Altheimben – Felső Ausztria, 105 ºC), a gazdaságosnak tekinthető legalacsonyabb
hőmérséklet alsó határa még mindig a 130 ºC. Mindehhez hozzájárul, hogy az
erőművek létesítési költsége nagyon magas, így csak hosszú távon biztonságos ellátást
nyújtó, magas hőfokú mélységi készletekre célszerű erőművet telepíteni.

85. ábra
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Az előző képeken az Altheim alatti geológiai viszonyok és a termelő-visszasajtoló
kútpár látható. Az első kutat a Geotherm Co. kezdeményezésére a MOL RotaryNagykanizsa fúrta meg. A második, elferdített, visszasajtolásra szolgálót fúrást 6 évvel
később mélyítették az osztrákok. Jól látható, hogy az interferencia problémák elkerülése
miatt több, mint 1 km a távolság a két talppont között. Nálunk hasonló próbálkozás volt
a Szeged-Felsővárosnál levő ferde fúrású kútpárnál, azonban geológiai okok miatt (a
porózus homokkő nem nyelte a vizet) le kellett állni a visszasajtolással.
Főként a tárolt hőkészlet geológiai bizonytalanságaival és a nagy mélységekkel
indokolható, hogy Európában csak kevés ilyen erőmű létesült, illetve azok a vulkanikus
régiókra koncentrálódnak.
Hazánkban a MOL Geotermia Projekt szakértői javasoltak 1998-ban három kísérleti
helyszínt (Fábiánsebestyén-Nagyszénás, Mélykút és Andráshida). Magas bekerülési
költségük, függetlenül az ilyen erőművek versenyképességétől a hagyományos fosszilis
energiahordozókra alapozott erőművekétől eddig megakadályozta, hogy nálunk is
létesüljenek. A 2006-2007 évben várható energia áremelések hatására várható a
szemlélet módosulása.
Jelenleg (2006-2007) két kisérleti erőmű létesítése van folyamatban, mindkettő Somogy
megyében. Az egyiket a MOL Rt végzi (kb. 3 MW erőmű, Iklódbördöcén), másikat az
Aquaprofit a bajcsai kúton.
Nemzetközi statisztikák alapján a vezető országok elektromos termelésben, 2000-ben:
MWe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

USA
Fülöp szigetek
Olaszország
Mexikó
Indonézia
Japán
Új Zéland
Izland
Costa Rica
Oroszország
/Kamcsatka/

2228
1908
785
755
589
547
437
170
143
23

A geotermikus energia direkt hasznosítása
A hasznosítási alkalmazások természetesen jelentős eltéréseket mutatnak, hiszen nem
csak a geológiai-hidrogeológiai adottságok, hanem a klimatikus viszonyok, a
hagyományos energiahordozók rendelkezésre állása, árai, az adott ország műszakitechnológiai fejlettsége és tapasztalatai, a rendelkezésre álló infrastruktúra és
legfőképpen a felszíni fogyasztók igényei határozták meg, hogy hol, melyik alkalmazás
került előtérbe. Példának okáért nyilvánvaló, hogy a németországi éghajlati viszonyok,
napsütéses órák száma nem indokolta a termál kertészetek fejlesztését, szemben
Magyarországgal, ahol a mezőgazdasági termelés tradicionális erőssége és az optimális
adottságok ezt lehetővé tették.
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Viszont nálunk nem terjedt el a termálvízre alapozott haltenyésztés – ebben Japán és
Kína vezet -, mert a magyarországi étkezési kultúrában a halfogyasztás nem
számottevő.
Az ipari (nehézipari, élelmiszeripari stb.) gyártási folyamatokhoz használt hőmérséklet
tartomány 120 ºC –180 ºC , ennek függvényében lehet hasznosítani:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elgőzölögtetéshez
Ammónia elnyeletéses hűtéséhez
Konzervgyártásban
Bútorfa szárításához
Elpárologtatáshoz a cukor finomításban
Cement szárításhoz
Só kristályosításához
Desztilláláshoz stb.

Az 50-100 ºC termálvizeket hasznosítják
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kertészeti növényházakban, fóliákban
Kommunális fűtésben
Használati melegvíz előállításához
Fürdő medencék fűtéséhez
Technológiai folyamatokban szükséges előmelegítéshez
Szerves anyagok szárításához (gyógynövények, gombák, takarmány stb.)
Istállók fűtéséhez
Kisállattenyésztéshez
Csirkekeltetőkben stb.

20-50 ºC hőmérsékleti tartományú vizek
•
•
•

Elsősorban a fürdőkultúrában hasznosulnak,
de ez a tartomány alkalmas jégmentesítésre,
a tartósan langyos hőmérsékletet igénylő
nevelőmedencék számára is

halivadék

szaporítók

és

Ha szemügyre vesszük a nemzetközi statisztikákat a geotermikus energia
hasznosításánál, az országok besorolása jelentősen változik annak függvényében,
hogy milyenek a földtani adottságai, ennek milyen mérvű a kihasználtsága és
milyen mértékegységben mérik a hasznosítást.
John W.Lund (USA, Oregon Institute of Technology) és Oliver Freeston (Australia,
Auckland University) publikált 2000-ben egy nemzetközi összehasonlítást, hogy a
világ országai hol állnak ezen a területen. (World-wide direct uses of geothermal
energy 2000)
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Telepített kapacitás
MWt
1. USA
2. Kína
3. Izland
4. Japán
5. Törökország
6. Svájc (geot. hőszivattyúkkal)
7. Magyarország
8. Svédország
9. Franciaország
10. Németország

3766
2282
1469
1167
820
547
473
377
326
397

Kiváltott energia
TJ/év
20 302
37 908
20 170
26 933
15 756
2 386
4 086
4 128
4 895
1 568

A helyzet az 1995-2000 év között feltérképezettekhez képest jelentősen változott
napjainkra, mivel Németország, Franciaország, Ausztria, Izland a Balti államok jelentős
erőfeszítéseket tettek a fejlesztések terén, de a Kelet-Európai országok is egyre jobban
figyelnek ezekre a lehetőségekre.
A 2007 májusi konferencia egyfajta összegzése is lesz ezeknek az eredményeknek.
Geotermikus hőszivattyúk alkalmazása -GSHP
Az 1973-as olajválság forradalmi változást eredményezett azoknak az alternatív fűtési
megoldásoknak az alkalmazásában, melyek függetlenek az olajtól és gáztól. A
geotermikus hőszivattyúk alkalmazása is ekkortól futott fel, ma pedig – az egyéb
geotermikus megoldások közül- a leginkább keresettnek tekinthető.
Hasznosításuk leginkább a USA-ban, Kanadában, illetve európai országok közül
Svájcban, Svédországban, valamint az elmúlt 6-8 évben rendkívül nagy mértékben
Németországban és Ausztriában terjedt el. (Többek között az új berlini Parlamentet is
ezzel a megoldással fűtik)
Működési elvét az alábbi egyszerűsített sémák mutatják:

86. ábra
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Alapvető, hogy a korábban ismertetettek nagy energia termelő és jelentős beruházási
költséget igénylő megoldások közé tartoznak, tehát egy kisebb épület, vagy családi ház
fűtéséhez nem alkalmazhatóak gazdaságosan. Kommunális fűtés esetén
Magyarországon is jellemző, hogy a termálvíz bázisú geotermikus távfűtésre zömében
lakótelepeket és középületeket kapcsolnak rá; kisebb fogyasztók rendszerbe kapcsolása
a fajlagos beruházási költségek miatt kevésbé gazdaságos.
A geotermikus hőszivattyú azonban, túl azon, hogy kisebb épületek hőellátására is
használják, azzal az előnnyel jár, hogy nyáron a rendszer visszafordítható, azaz
temperálható, hűthető a ház, ha a folyamatot megfordítjuk és az épülettől „elvett hőt”
visszajuttatjuk a földbe.
A „fordított hűtőszekrényben” a két hőcserélőt egy csőrendszer köti össze, melyben egy
speciális folyadék áramlik. Jellemzője, hogy nagy nyomáson és kis hőmérsékleten
párolog. A nagy nyomás hatására a gáz kondenzálódik; közben energiát ad le a másik
hőcserélő szekunder oldalán keringő fűtési víznek.
Természetesen az abszorbciós hálózatot megfelelően kell méretezni az épület
igényeihez és kellő nagyságú felületet kell biztosítani a hőfelvételehez/hőleadáshoz.
Azt, hogy a hőt milyen közegből vonom el – föld, levegő, tavak, elfolyó szennyvíz stb.
– elsősorban a helyi lehetőségek, a hőátadó forrás hosszú távú rendelkezésre állása és
főként a gazdaságosság befolyásolja, a műszaki megoldások rendelkezésre állnak.
Bizonytalansági tényezőt jelent részben egy műszaki-technológiai megfontolás: ti.
főként a hazai alkalmazásban rendkívül kevés a tapasztalat a rendszer élettartamát
illetően, részben a megvalósításhoz szükséges állami támogatások kiszámíthatatlansága
miatt még nem terjedt el nagy számban (milyen megoldásokat favorizálnak és milyen
mértékben), az ebből fakadó projekt tervezési nehézségek és az eddigi árviszonyokat
tekintve a fajlagosan drága beruházási költség miatt.

87. ábra
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Sajnos, eddig Magyarországon – függetlenül az előnyös adottságainktól -, csak
elenyésző számú hőszivattyús megoldás alakult ki (kb. 250); az is az elmúlt öt évben.
Ausztriában viszont a gázellátási problémák miatt a kormány határozottan melléállt
ennek a műszaki megoldásnak és mára már kb. 200 000 hőszivattyús egység működik,
felhasználva a talajhőmérsékletet,- vagy a levegőből, elfolyó szennyvizekből nyerik a
hőt. A program sikerét mutatja, hogy az így nyert hőtermelő kapacitásuk kétszerese
Kanadában hasonlóan előállítottnak, pedig ott is rendkívüli ütemben nő a használata.
Svájcban pedig minden harmadik háztartás hőszivattyúval működik.
Az EU stratégiával és a megváltozott fosszilis energiaárakkal összefüggésben várható,
hogy a Kelet-európai államokban is rohamos fejlődésnek indul ez az ágazat. Nálunk
hosszú ideig nem volt versenyképes az alacsony gázárak miatt, azonban a 2006 év végi
(és a jövőbeni további) gázáremelések most már gazdaságos megoldás, arról az előnyről
nem is beszélve, hogy nyáron hűteni képes az épületeket. Energetikailag természetesen
akkor optimális, ha a tervezési munkánál számolnak a hőszigeteléssel, falfűtés
lehetőségével stb. Ezeket azonban amúgy is egyre inkább figyelembe kell vennifüggetlenül attól, hogy miből állítjuk elő a hőenergiát; fosszilis energiából, vagy
valamelyik megújuló energiaforrást alkalmazzuk. A 90-es évek közepén a hazai
kormány megpróbálta elősegíteni ezeket a megoldásokat, így mind a szigetelést, mind a
költségmegosztók felszerelést támogatta. Sajnos a lakótelepen élők nem tartoznak a
gazdagabb társadalmi rétegbe, így nem csak a megszokás (átalánydíj), hanem a
beszerelési költség is akadályozta a program sikeres megvalósulását.
Európában és nálunk is megváltozott a településszerkezet, megszűntek a korábbi
évtizedekre jellemző szigeteletlen panel szerkezetű lakótelepi építkezések – a meglévők
távfűtése a mára rendkívül korszerűtlen egycsöves, vagy kétcsöves rendszer miatt
nagyon rossz hatásfokú és energiapazarló, geotermikus fűtési rendszer esetében is. A
termálvíz bázisú fűtési rendszerekre jellemző, hogy a „kályha”, a termálkút, valamint a
mostanra már előírt visszasajtoló kút beruházási költsége nagyon magas, így távfűtéses
hőenergia szolgáltatás kiépítése csak nagyobb (és nem mellékesen fizetőképes)
fogyasztói egységekre célszerű. Amennyiben az épített környezet széttagolt, alacsony a
hősűrűség, úgy ma már sokkal indokoltabb a hőszivattyús, egységekre speciálisan
méretezett megoldások alkalmazása.
Geotermikus energiahasznosítás országonkénti direkt támogatása
(1995-2000 között)

Függetlenül attól, hogy a nemzetközi összehasonlító tanulmány szerzői (Lund és
Freestone) hivatkoznak a hiányos adatszolgáltatásra, érdemes szemügyre venni, hogy az
európai országokon belül kik támogatták és milyen mértékben az adott időszakban a
fejlesztéseket. Erre két fő mutatót alkalmaztak: az öt éves periódusban újonnan fúrt
nagymélységű kutak számát és a hasznosítás anyagi támogatását.
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Új termálkutak
Ausztria
Bulgária
Horvátország
Csehország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Izland
Olaszország
Litvánia
Macedónia
Lengyelország
Románia
Szerbia
Szlovénia
Szlovákia
Svájc
Törökország

Pénzügyi támogatás ( US $)

17
130.000
1.900.000
300.000

1
1
16
75
4
241
1
102
1

500.000
90.000.000
10.000.000
23.940.000
15.000.000
12.000.000
24.000.000

181
5
18
4
4
15

16.080.000
11.750.000
230.000.000
25.000.000

Függetlenül az esetleges félreértelmezésektől az adatkérés folyamán, szembetűnő, hogy
azok az országok is intenzív fejlesztésbe kezdtek, ahol korábban a geotermikus energia
hasznosítás nem, vagy csak elvétve fordult elő. (Mj. Magyarországon az elmúlt 20
évben részben az állami célzott támogatás jelentős beszűkítése, a piacgazdaságra való
áttérés és a környezetvédelmi, vízkészlet-gazdálkodási szigorítások miatt erősen
csökkent az új fejlesztések száma valamint a mezőgazdaságban, az ÁG-ok és TSZ-ek
felbomlásával sokan felhagytak a korábbi hasznosítással)
Nemzetközi hasznosítási megoldások
A direkt geotermikus energiahasznosítás nemzetközi megoszlását a 2000 évi statisztikák
alapján, az alábbi táblázatban látjuk. Noha az egyes hasznosítási megoldások százalékos
aránya mára valamennyire megváltozott, a főbb irányok a GSHP kivételével nem igazán
változtak. A fürdési célú használatnál nem magát a fürdőt, hanem az ennek keretében
felhasznált hőenergiát jelzi a százalékos arány.
78. táblázat
Fürdési célú
Kommunális fűtés
Hőszivattyú (GSHP)
Növényházak fűtése
Haltenyésztés
Ipari felhasználás
Terményszárítás
Jég/hómentesítés, légkondicionálás
Egyéb

41,67 %
22,87 %
12,15 %
9,31 %
6,04 %
5,33 %
0,54 %
0,51 %
1,58 %
43

Nyilvánvaló, hogy a tipikus hasznosítási módok országonként eltérőek. Nálunk
tradicionálisan a kertészetekre, kommunális fűtésre koncentrálták a fejlesztéseket, így
például a jégmentesítés csak egyedül Hódmezővásárhelyen valósult meg. ( A 90-es
évek végén a Geotherm Co. is felvetette a Főváros felé, hogy a fürdőkből elfolyó
melegvízzel az érintett, közel levő felüljárókat fagymentesíteni lehetne, azonban a
bonyolult jogi, szervezeti és érdekeltségi viszonyok nem tették lehetővé a gyakorlati
megvalósítást.)
Bár figyelembe kell vegyük, hogy az ezredforduló óta eltelt időszakban sok változás
történt, az európai országok fejlesztéseit megpróbáljuk nagyon vázlatosan feltüntetni.
Annak ellenére, hogy Törökország még nem tagja az EU-nak, a felsorolásba bevettük,
annál is inkább, mert a termálgyógyászat területén az utóbbi években nagyon szoros
együttműködés alakult ki a magyar és a török tudósok között.
Vulkanikus területen létesített, elektromos energiát előállító geotermikus erőmű
Európában csak Izlandon, Olaszországban, - távolabb pedig a Portugál fennhatóság alatt
levő Azori szigeteken, illetve a Francia domínium Guadoloupe szigetén van. HDR (Hot
Dry Rock) erőmű elsőként Franciaországban Soultz-sous-Forêts-ben épült.
Alacsonyabb entalpiájú kőzetre alapozott, segédközeges ORC, vagy Kalina ciklusú
erőmű több is van Európában. (Franciaország, Ausztria-Altheim stb.)
Vázlatos európai körkép
Ausztria: 1995 óta nagyon megindult a geotermikus energia fejlesztése. 17 új
mélyfúrású termálkutat fúrtak, ebből 3 reinjektáló kutat. Jelenleg négy helyen folyik
visszasajtolás. A Geinberg-i fejlesztésnél energia-kaszkádos megoldással 95-33 fok
Celsius közötti hőmérsékleti tartományát hasznosítják a termálvíznek a következő
területeken: kommunális fűtés; medence fűtés; növényház fűtés; termálfürdő; úszás;
balneológia. 2000-ben adták át Altheim-ben az első, villamos energia termelésre
alkalmas segédközeges ORC erőművet.
Figyelemreméltó, hogy mára több, mint
háromszázezer lakás egyenértéket
fűtenek/hűtenek földhőszivattyúval (GSHP). Ennek és a biomasszából történő
energiatermelésnek együttes hányada az országos energia mérlegben 15 %!!. A 90-es
évek közepén az osztrák kormány meghirdette ezt a programot, pénzügyi segítséget
nyújtott hozzá és megépített hat hőszivattyút és csatlakozó berendezéseket előállító
gyárat.
A Pannon medencéhez tartozó Burgenland-i területen számos, magas színvonalú
termál-gyógycentrumot létesítettek.
Horvátország: Szintén a Pannon medencéhez tartozó területen több termálgyógycentrum létesült. Izlandi szakmai segítséggel, az INA (ottani MOL) a 90-es évek
közepén feltérképezte a geotermikus erőművek létesítési lehetőségét, főként a HorvátMagyar határ környéki, neogén rétegeket elérő kutak vonatkozásában. Mivel a fosszilis
energiaárak –hasonlóan Magyarországhoz – alacsonyak voltak, jelentős gazdasági
kockázattal illetve veszteséggel járt volna a program, így egyenlőre elálltak tőle.
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Bosznia: Jelenleg folyik Szarajevóban -német segítséggel és pénzzel- lakótelepek
termálvíz fűtésének megoldása, a háborút követő újjáépítési program keretében. A 80-as
évek elején a Szarajevói Egyetemet fűtését oldották meg geotermikus energiával. A
projektbe nemzetközi szakértőként Balogh Jenőt, a Geotherm volt igazgatóját vonták
be.
Szlovénia: Ilyen irányú fejlesztések csak a GSHP (földhő szivattyúra) korlátozódtak.
Geológiai adatokat nem adnak ki külföld részére. Tradicionálisan termálfürdőket
fejlesztenek, energetikailag a földhőszivattyús megoldások terjedtek el.
Szerbia és Macedónia: 30 éves gyakorlatra tekint vissza a hasznosítás, Szerbia
vonatkozásában főként a Pannon medence vízbázisán. Korábban kertészetekben, ipari
technológiai fűtésben illetve gyógyturizmusban hasznosították a termálvizet. Az elmúlt
évben úgy tűnik komoly kormányprogram született a geotermikus energia
hasznosítására. (nyilvánvalóan összefüggésben a háború alatt Szerbiát sújtó energia
embargóval). A program súlyát jelzi, hogy a Nemzetközi Geotermikus Egyesület egyik
alelnökévé szerb tudóst választottak és a 2007 májusi, München-ben tartandó
geotermikus kongresszus egyik fő támogatói a szerbek.
Bulgária: Kevés hasznosítás jött létre; azok is a 90-es években PHARE segítséggel.
Termál energetikai projektek kicsik; többet is le kellett állítani, mert elhanyagolták a
rendszerek karbantartását.
Románia: Több, mint 200 mélyfúrású termálkút van 800-3500 méteres mélység között.
Hőmérsékleti megoszlásuk 40-115 ºC közé esik. 96 van közöttük használatban; ebből
35 termálfürdőknél, a többi energetikában. Leginkább a Pannon medence Nagyvárad
környéki rezervoárjait hasznosítják, de szintén feltártak az Olt völgyében és Bukaresttől
északra is vízadó rétegeket. Főbb energetikai hasznosítások: 35 % távfűtésre, fürdők
melegítésére 30 %, kertészetre 23 %, ipari folyamatoknál 7 % és állat,- valamint
haltenyésztésre 2 %-a hasznosul a kutaknak. Az 1995-2000 között fúrt 14 kút közül
csak hármat hasznosítanak – gazdasági nehézségek miatt. 2004-et követően megindult
az együttműködés termálfürdők vonatkozásában Magyarországgal (Dél-Alföldi Fürdők
Szövetsége). Utóbbi években magyar fúróvállalatok is részt vesznek a romániai
hévízfeltárásokban.
Görögország:1995-2000 között az alacsony entalpiájú vízadó rétegekből nyert energia
hasznosítása volt előtérben. Főként kertészetekben és termálfürdőkben történtek a
fejlesztések. 2001-et követően a mediterrán szigeteken több geotermikus fejlesztés
indult meg- magas, 130 ºC fokot meghaladó rétegekre alapozva. Ilyen az EU
finanszírozású, német kooperációban épült Milos szigeti erőmű, melyből előállított
energiával a tengervizet sótalanítják, így biztosítva a sziget ivóvíz ellátását (a
mediterrán szigeteken sokszor nincs ivóvíz).
Ukrajna: A 80-as évek közepétől próbálkoznak magyar cégek közös geotermikus
projektek létrehozására, főként Beregszász és Munkács térségében. Projekt
finanszírozási nehézségek (támogatás nincs) és a fogyasztók fizetésképtelensége miatt a
közeljövőben sem várható, hogy megindulnak ezek a fejlesztések.
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Szlovákia: Kevesen tudják, hogy a Pannon medence északi részét képező Felvidék
termálkútjai közül nagyon sokat a VIKUV fúrt, még a 70-es és 80-as évek során. Ennek
kapcsán mind Galánta, mind a Podhajska projekt eredetileg magyar kezdeményezésre
indult meg. Galántán ma 1236 lakást és a kórházat fűtik termálvízzel. Podhajská-n
szállodát, középületeket, kertészetet és uszodát fűtenek. A rendszer izlandi szakmai
segítséggel és a Nordic Investment Bank, valamint a Slovnaft támogatásával jött létre
1996-ban. Itt valósult meg Szlovákiában az első termelő-visszasajtoló kútpár. 2000-től
intenzíven megindult a termálfürdő komplexumok létesítése. (Párkány stb.) Jelenleg
több, mint 30 rekreációs termálfürdő, 13 termálkertészet és jelentős számú geotermikus
távfűtés működik.
Csehország: Kevés a termálvíz alapú geotermikus hőhasznosítás –uszodavíz melegítés,
HMV ( használati melegvíz) előállítás, viszont 2000-től már 380 GSHP lett üzembe
állítva. Egy kis, 1 MW-os erőmű van; a Pribram-i aranybánya 28 ºC hőmérsékletű
bányavizére tettek rá hőszivattyút. Jelentősek a tradíciókra épülő gyógyturisztikai
centrumok, mint Karlsbad és Marienbad.
Lengyelország: A 90-es évektől kezdett fejlődni ez a terület. Rendkívül széles körűek a
hasznosítási megoldások: távfűtés (Zakopane, Podhala stb.), kertészeti hasznosítás és
növényszárítás, haltenyésztés, HMV készítés, stb. Ami eltérést jelent Magyarországtól –
túl a kevésbé kedvező geológiai adottságoktól – , az a tény jóval korábban alkalmazni
kezdték a hőszivattyúkat az energiaellátásban. Ezt kis egységeknél, mint családi házak
és nagyobb dimenzióban is működtetik. A két legnagyobb geotermikus projekt
Mszczonow-ban (6 000 lakos fűtésének és HMV-jének biztosítása) és Pyrzyce-ben van.
Ez utóbbinál összesen két egység, 20,4 MWt kapacitással működik. Hét említésre méltó
termálfürdő van.
Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia: Noha termálvízkészletekkel nem
rendelkeznek, a fűtési megoldások közül a GSHP oly mértékig elterjedt, hogy a földhő
szivattyúval előállított energiát tekintve Svédország a második Svájc mögött és
megközelíti hőtermelést tekintve a termálvízfűtésre ráállt Magyarországot is.
Izland: Noha a geotermikus hasznosítás nagyságrendjét tekintve – méretüknél fogva –
USA és Kína megelőzi, azonban az egyedüli ország a világon, ahol az ország energia
szükségletének 50 %-át geotermikus energiával fedezik. Geotermikus villamos
erőműveik hallatlanul fejlettek,- nem véletlenül kapnak sok megrendelést Kínától
erőmű tervezésre és építésre. Az eltérő geológiai struktúrák és földtani korok miatt
(vulkanikus terület) a vizek sótartalma nem jelentős, bár az utóbbi évtizedben komoly
kutatások indultak a Reykjavik-i egyetemen a vizek kémiai összetétele és az ezzel
összefüggő korróziós problémák kiküszöbölésére. Sem vízkészlet, sem vízelhelyezési
problémájuk nincs, így a lehűlt termálvizet a tengerbe engedik el.
Benelux: Nem rendelkeznek hőhasznosításra alkalmas termálvíz készletekkel, vagy
nagy entalpiájú rétegekkel, ezért – főként Hollandiában és Luxemburgban a GSHP kezd
elterjedni.
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Olaszország: Közismert, hogy már az ókori rómaiak felhasználták a feltörő
termálvizeket nemcsak fürdésre, hanem a kőpadlók melegítésére is. Mint a bevezetőben
említettük, az első geotermikus erőmű Lardorello-ban épült meg, már 1905-ben. A
jelenlegi hasznosítások főként a vulkanikus területen levő gőz dominanciájú
rezervoárokra épül. (Bagnore-városfűtés és kertészet) Teljes vertikumban, a
legkülönbözőbb célokra hasznosítják a termál hőenergiát. Kiemelkedő a termál
kertészetek száma is. (Carboli, Radicondoli, Castelnuovo, stb.) Függetlenül a
hidrogeológiai lehetőségektől, Olaszországban is egyre jobban elterjed a GSHP és a
különböző hulladékhő hasznosításán alapuló megoldások száma.
Franciaország: Szintén a világ vezetői közé tartozik geotermikus hasznosításban. A 70es évek olajválsága után nagyerejű fejlesztésekbe kezdtek. 1978-1987 között több, mint
70 településen létesítettek városfűtést geotermikus energiával. 1997-től a Zöld párt
bekerült a francia Parlamentbe, ettől fogva újból lendületet kaptak a fejlesztések.
Elsősorban folytatták a korábban sikeresen megkezdett HDR programot; prioritást adtak
a földhő szivattyúknak; a tengerentúli dominiumoknál (Francia Guayana) geotermikus
erőműveket létesítettek és nem utolsósorban hosszú távú – 10 éves – garanciát
biztosítottak
a
geotermikus
fűtési
rendszerek
megvalósításához,
vagy
továbbfejlesztéséhez. Ezekből 41 a Párizsi régióban, 15 az Aquitaniai medencében, a
többi az ország egyéb területein üzemel. A dimenziót érzékelteti, hogy több, mint 200
000 lakást fűtenek geotermikus energiával. (hazánkban kb. 7000-et).
Németország: Németországnak nincsenek jelentős termálvíz készletei, ennek ellenére
centrális szerepet tölt be az európai geotermikus életben. Ez vonatkozik konferenciák
tartására és szervezésére, valamint az európai (EGEC) és a globális (IGA) geotermikus
szövetségekben betöltött vezető szerepkörökre. A 2004 évben felmért statisztikák
szerint a legnagyobb kapacitást elérő (640 MW) felszín alatti GSHP egységek száma
országosan hozzávetőlegesen 45 000 darab. Ebből a kapacitásból kifejezetten megújuló
energiaként 460 MW-ot termelnek ki évente. A hőszivattyús rendszereknek
legkülönbözőbb megoldásait alkalmazzák; az 1.2-2 méter mélységű, horizontális
hálózattól kezdve, a 10-250 méter mélyre fúrt kutakban történő hőszivattyúkon át a 8-50
méter mélyre fúrt kutak segítségével a talajvíz hőmérsékletének hasznosításáig. Jelenleg
tervezési, vagy részleges megvalósítási stádiumban vannak a villamos energia
termelésére alkalmas geotermikus erőművi telepítések, azonban a nagymélységű
fúrások számának csökkenését várják a fúrási költségek világszerte növekvő drasztikus
emelkedése miatt – összefüggésben az acélárak növekedésével. Fentiek miatt (is) a
német energiapolitika sokkal inkább a földhőszivattyú országos kiterjesztését támogatja.
Bár sok termálfürdővel rendelkeznek, köztük nagy hagyománnyal rendelkező városok
vannak, mint Baden-Baden, Bad Urach stb., az ott kapott szolgáltatások sokkal inkább a
wellness területébe tartoznak, kiegészítve ezoterikus távol-keleti gyógymódokkal. Az
evidence base alapú magyarországi gyógyvizekre és azok kémiai komponenseinek
rendszerére alapozott balneológiai gyakorlat kevéssé ismert és elfogadott. Fontos
szemléletbeli és ezzel kapcsolatban lévő szabályozásbeli eltérés a magyar
jogviszonyoktól, hogy nemcsak a mélységi vízkészlet, hanem a föld hője is állami
tulajdonban van a német bányatörvény szerint. /Az európai joggyakorlat egyébként eltér
az amerikaitól, ahol a földingatlan tulajdonosát illeti az alatta lévő ásványi nyersanyag –
pl. a kőolaj./
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Svájc: 1980 óta nagyarányú GSHP fejlesztések történtek. Az összes telepített
hőszivattyú száma (részben felszín alatti, részben nagymélységű) 21 000. A
geotermikus hőtermelési kapacitás 547 MW. A svájci kormány 2005-2010 közötti
periódusban megindította a Hot Dry Rock programot, részben úttörő, részben
demonstrációs projekt jelleggel. 2006 év végére már több ezer métert elértek a fúrások.
Törökország: Rendkívül gazdag geotermikus és termálvízadottságokkal rendelkezik.
Mind az alacsony, mind a magas entalpiájú rétegeket hasznosítják. Intenzív fejlesztések
a 90-es évek második felében indultak meg- kiemelten a kommunális fűtés, erőmű
létesítés a magas entalpiájú rétegekre és nem utolsósorban a termálfürdők
továbbfejlesztése irányában. 2000-ben már 51 600 lakás fűtését oldották meg
geotermikus energiával. 2010-ig további 150 000 lakásegyenértéket akarnak
geotermikus energiával fűteni, majd 2020-ig már 1 250 000-et (!), 8300 MWt éves
kapacitással. Termál kertészet is jelentős; 45,4 hektárt fűtenek. Ipari technológiában is –
folyékony CO2 és szárazjég gyártás; 120 000 tonna/év – hasznosítják a geotermikus
energiát. 194 termálfürdő működik az országban. Ezek számát jelentős mértékben
tovább kívánják növelni. Ami Magyarország számára fontos, hogy a török orvosi
szemlélet, hasonlóan hozzánk elfogadja a termálvizek gyógyhatását és ezirányban
fontos orvosi kutatómunkát is végeznek. Nem véletlen, hogy a balneológia területén
világszinten is kiemelkedő együttműködés alakult ki a magyar és török orvosok között.
Több ilyen szakcikk hozzáférhető a www.balneologia.hu weboldalon.

2.2. EURÓPAI TRENDEK A GEOTERMIKUS HASZNOSÍTÁSBAN
Általános összefüggések az ökoszisztémával
Annak érdekében, hogy tisztában legyünk az Európai Unió vonatkozó szemléletével,
elvárásaival és támogatási megfontolásaival, szükséges egy rövid kitérőt tenni, mert így
válnak érthetővé a hazai geotermikus energia hasznosítás környezetvédelmi és
energetikai jogi szabályozásnak összefüggései.
Az EU Bizottság 2005 december 21-én kelt Közleményében –– (SEC/2005/1683) és
(SEC/2005/1684) – meghatározta a Tematikus stratégiát a természeti erőforrások
fenntartható használatáról.
Ennek alapja a 2000-ben, Washingtonban kiadott: Millenniumi ökoszisztéma értékelés:
az ökoszisztémák és az emberi jólét.
(http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx)
Megállapították, hogy amennyiben Európában tovább folyik az erőforrások
felhasználásának jelenlegi mintája, folytatódni fog a környezet állapotának romlása is,
és tovább zsugorodnak a természeti erőforrások. Az egyik legfontosabb, szemléletet
jellemző megfogalmazása a deklarációnak, hogy az EU-n belüli tevékenység kihat a
globális ökoszisztémára, ennélfogva természeti erőforrásainak kihasználását nem lehet
ettől függetlenül kezelni.
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“Az erőforrások fenntartható használata, amely egyben fenntartható termelést és
fogyasztást is jelent, kulcseleme a hosszú távú jólétnek az EU-n belül és világszinten
egyaránt. A 2005 tavaszi csúcstalálkozón elfogadott uniós növekedési és foglalkoztatási
stratégia (COM 2005) kiemelt jelentőségűnek tartja a természeti erőforrások
tartamosabb használatát.”
“ A stratégia hangsúlyozza ugyan, hogy mennyire fontos a környezeti szempontokat
integrálni a természeti erőforrások felhasználásán keresztül a környezetre kiható egyéb
politikákba, de nem tesz kísérleteket konkrét kezdeményezésekre olyan területeken, ahol
bevett politikák vannak érvényben (lásd hazai környezetvédelmi és vízügyi szabályozása
a termálvíz hasznosításának) Elemzési kereteket javasol ahhoz, hogy az erőforrások
használatának környezeti hatásait hogyan lehetne napi szinten figyelembe venni a
közpolitikai döntéshozatali folyamatban. Ez a megközelítés elmozdítaná az európai
gazdaságokat abba az irányba, hogy növekedési céljaikat a természeti erőforrások
hatékonyabb felhasználása révén, az ilyen erőforrásokat további pusztítása nélkül érjék
el.”
További fontos megállapítások, melyeket nem csak energiatermelés, hanem vízkészlet
gazdálkodás szempontjából is figyelembe kell venni:
“Az 1970-es években, az első olajválságok nyomán a természeti erőforrások szűkössége
és a növekedés korlátai adtak okot az aggodalomra. Mint azt a Bizottság e stratégiát
előrevetítő közleménye jelezte, kiderült, hogy az erőforrások szűkössége nem vet fel
akkora környezetvédelmi problémát, mint eredetileg gondolták. Nem fogytak el a
fosszilis energiák és a piac az áron keresztül képes szabályozni azok felhasználását.”
Más kérdés, hogy hazánkat, illetve a többi európai országot is - tekintve távolról sem
ilyen rózsás a kép. Az algyői fosszilis készletet a közelmúltig kimerülőnek tartottuk -, és
az orosz beszállítástól való nagymértékű függés rákényszeríti az országot a
tartalékolásra, egyébként ellátási zavarok jöhetnek létre. Ilyen válságközeli helyzetek
alakultak ki például korábban az orosz-ukrán, vagy napjainkban az orosz-belorusz
energiaszállítás leállásakor. Ami viszont reményre adhat okot, hogy a közelmúltban –
2006 november – a kanadai Falcon Oil & Gas Ltd az un. Makói árokban, Székkutasnál,
6034 méteres fúrással gázt talált. Felszínre hozatala várhatóan nem lesz könnyű, mivel a
600 milliárd köbméterre becsült készletet egy vastag kőzettömb tartja fogva. Ha sikerül
gazdaságosan kitermelni, akár földgáz exportőrök is lehetünk - a Kanadai Nagykövetség
Hírlevele szerint.
Távolról sem tűnik alátámasztott megállapításnak, hogy “.. a piac az áron keresztül
képes szabályozni a fosszilis készletek felhasználását.”
Németország az orosz olajszállítás leállása miatt most, 2007 január 24-én hívja össze
Berlinben - soron kívül – az országos geotermikus konferenciáját, melynek célja, hogy a
magánháztartások GHP (földhőszivattyú) energiaellátását begyorsítsa és erre a német
kormány rendkívüli pénzösszegeket biztosít. Magyarul: ott is pánik van; mindegyik
orosz energiaszállítás kapcsán érintett ország keresi a kiutat az importfüggőség
csökkentésére.
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“A fenntarthatatlan trendek megfordítása terén elérendő nagyobb siker, a
környezetpusztulás kordában tartása és a természetes erőforrások biztosította
lehetőségek megőrzése érdekében a környezetpolitikának túl kell lépnie a
kibocsátáscsökkentés és a hulladékkezelés témakörén. Ki kell dolgozni olyan
módszereket, amelyekkel az egyes anyagok, vagy energiatípusok használatának negatív
hatásait életciklusok során vizsgálni lehet (ez a szakmában a “bölcsőtől a sírig”
szemléletként ismert) és jelentőségük is meghatározható. A globális és kumulatív
hatások ok-okozati vizsgálata azért fontos, hogy az ilyen ismeretek birtokában
környezetvédelmi szempontból hatékony és a hatóságok és a gazdasági szereplők
szempontjából költséghatékony szakpolitikai intézkedéseket lehessen hozni.
A cél gazdasági fejlődés mellett csökkenteni a természetes erőforrások felhasználásának
kedvezőtlen környezeti hatásait – ezt elválasztásnak, vagy szétválasztásnak nevezik. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az EU gazdaságában mindenütt csökkenteni kell az
erőforrások felhasználásának környezeti hatását, és ugyanakkor javítani kell az
erőforrások felhasználásának hatékonyságát. A megújuló erőforrások esetében mindez
egyben azt is jelenti, hogy el kell kerülni a túlzott kiaknázást.”
Ha a fentieket átgondoljuk a geotermikus energiahasznosítás problémakörében,
érthetővé válnak azok a hazai kormányzati intézkedések (később ezekről bővebben)
melyek limitálják a termálvíz kitermelést készletgazdálkodási okokból, előírják
energiatermelés után a hasznosított hévíz visszasajtolását a földbe, az elfolyó
termálvizek hő,- és kémia kibocsátását bírságokkal szankcionálják, vagy –adott esetben
– megakadályozzák egy-egy projekt megvalósítását.
Ezek a szabályozások országonként jelentősen különböznek az EU-n belül. Szó sincs
egységes gyakorlatról, ami érthető is, hiszen a geológiai adottságok, az adott ország
műszaki-gazdasági kultúrája és fejlettsége, a kapcsolódó tapasztalatok jelentős
különbséget mutatnak, így a szabályozási megoldások is különbözőek.

Megújuló energiaforrások (RES – renewable energy source) és az EU Tematikus
Stratégia a Természetes Erőforrásokra Kutatására (TSNR)
Általános stratégiai célkitűzések az alábbiak:
¾ a gazdaság fejlődésében csökkenteni kell az energia felhasználás intenzitását
¾ csökkenteni kell az üvegházhatást okozó emissziót, ezáltal elejét venni a klimatikus
változások negatív hatásainak
¾ hosszú távú energia ellátás biztonságát el kell érni
¾ növelni kell az EU tagállamok belső és környezetbarát energiaforrásainak
felhasználását
Fentiek érdekében:
¾
¾
¾
¾

erősíteni kell a RES térfoglalását az EU piacon
széleskörűen meg kell ismertetni a RES technológiákat
csökkenteni kell az energia intenzitást
növelni kell az energiahatékonyságot az iparban, az épületek energia ellátásában, a
szállításnál és a szolgáltatásoknál
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Célkitűzés, hogy a jelenlegi 6 % RES részarányt 2010-ig 12 %-ra növeljék.
Kiemelt területek:
¾
¾
¾
¾

a RES-ből származó villamos energiatermelés növelése
bioüzemanyag termelés és felhasználás
épületek energiafelhasználás hatékonyságának növelése
kogenerációs (kapcsolt hő és villamos energiatermelés) erőművek létesítése*

•

Ez utóbbit a magyar állam már kivette a preferációból (ti nem tartozik a zöld
energiák közé, helyette sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a biomassza)

2.3. GEOTERMIKUS HASZNOSÍTÁS RÉSZVÉTELE AZ FP 7 PROGRAMBAN
/Patrice Christmann; EuroGeoSurveys, Kistelek Konferencia 2005)

Az FP 7, mely az EU most induló ( az FP6 2006 decemberben zárult) kutatás-fejlesztési
programja 2013-ig tart. Sok jóval nem kecsegtet a hazai geotermikus hasznosítással
foglalkozó települések és szakcégek számára az alábbiak miatt:
-

csak a Hot Dry Rock technológia, vagy ennek valamilyen változata
esetleg (!) érdekes az EU ( FP 7) számára, azokon a már ismert
területeken ahol erre esély mutatkozik (azaz a vulkanikus területek
illetve azok a neogén kőzetek, melyek nagyon magas hőfokúak, és nagy
hőmennyiséget tárolnak – lásd a mellékelt térképet-. Sajnos ilyen nálunk
csak kevés helyen van hozzáférhető mélységben.)

-

a megvalósításhoz szükséges, hogy nagynevű cégekkel közösen történjen
a fejlesztés, mint a francia EDF, olasz ENEL, német Siemens, vagy az
izlandi Hitaiveta Reykjavikur – ezen túl még erős lobbizás szükséges

-

az EU szintjén, a megújuló energiák közül sokkal inkább a biomasszát
támogatják, függetlenül annak kihatására a biodiverzióra, földre,
talajvízre (mivel intenzív monokultúrás termesztésen alapul)
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/Dr.Patrice Christmann, EU GeoSurvey előadási anyagából, Kistelek 2005/

88. ábra
A HDR (forró száraz kőzet) technológiával történő villamos energia és fűtés
lehetőségét ideálisnak tartják, mert teljesíti az alábbi elvárásokat:

•

•

-

legyen bőséges készlet és álljon rendelkezésre a jövő generációinak
számára is. 125 000 km2 területén az EU-nak nagyobb a hőmérséklet 200
Celsius foknál – 5000 méter mélyen*

-

ebből 12.500 km2 kihasználása esetén el lehet érni azt a szintet, amit az
EU nukleáris erőművekkel előállított 1995-ben

-

legyen független: a geotermikus energia egész évben, a nap 24 órájában
álljon rendelkezésre

-

legyen flexibilis: lehessen tárolni és felhasználni a csúcsterheléses
időszakban

-

csökkentse az EU függőségből adódó energiaellátási rizikóit (oroszokra
és az arabokra céloztak)

Az első két bekezdés értelme az elmélet/gyakorlat tükrében, a szakterülethez valamennyire is
értőket – finoman szólva – elgondolkoztatja. Az 5000 méteres fúrásoknál sok a rizikófaktor és
drága - milliárdos nagyságrendű -, így általában a nagy anyagi haszonnal járó gáz, vagy
kőolajkutatás esetében mennek le ebbe a mélységbe. Még az üzemben levő HDR erőművek
ellátására szolgáló kutakat is olyan helyeken mélyítették (USA, Franciaország, Kína stb.), ahol a
forró kőzet viszonylag közel van a felszínhez 1500 -max. 3000 m. Hol van ennek a szemléletnek,
vagy a technológia kiterjeszthetőségének gazdasági-műszaki realitása az elkövetkező 25 évre,
vagy tovább?
Geotermikus energia használatánál pontosan a tárolás és hőszolgáltatás esetén az
energiaszállítás okoz komoly korlátokat. Ez megint csak közismert.
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További előnyei a geotermikus energiának:
-

gazdaságos: a lakótelepek fűtésénél átlagosan kevesebb, mint a fele a
geotermikus fűtés ára a gázfűtésének*

-

a RES- megújuló energiák használata munkalehetőségeket teremt – csak
Németországban 120 000 embernek nyújt munkalehetőséget

-

környezetbarát, nincs szennyezéskibocsátás, nincs veszélyes hulladék
hozama, kevés földterületet vesz igénybe, nem érinti a vízkészletet, nem
használható fel katonai célokra

* A megtérülési mutatók különböznek az európai országokban, annak függvényében, hogy a
szénhidrogének árai helyileg milyen mértékűek. Magyarországon már a 80-as években felhívták egy
OMFB tanulmányban a figyelmet arra, hogy a geotermikus energiával kiváltott gáz, olaj, vagy szén
esetében alkalmazott mérőszámok nem tükrözik a fosszilis energiák bányászatának költségeit, míg a
párhuzamba állított geotermikus energiaár ezt is tartalmazza. Sajnos úgy tűnik a jelenlegi EU
szemléletben ugyanez a probléma érvényesül.

Fenti pozitívumok említése nagyon örvendetes lenne számunkra, ha nem szűkítenék le a
HDR technológiára. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy legalábbis kutatás-fejlesztés
oldaláról nem valószínű, hogy EU támogatásra lehessen számítani a geotermikus
hasznosításban.
Várható azonban, hogy a GSHP, azaz a földhőszivattyús megoldás alkalmazása
robbanásszerűen el fog terjedni. Az európai geotermikus szövetség (EGEC) jelenleg a
mediterrán szigeteken, valamint Csehországban és Lengyelországban indítja be ennek
tömeges elterjedését, azonban Magyarország speciális geológiai helyzete miatt (
geotermikus gradiens) már a közeljövőben számítani lehet, hogy ránk terelődik a
figyelem.
A nemzetközi geotermikus szakemberek által javasolt jövőbeni teendőket az
alábbiakban nagyon röviden összefoglaljuk:
(Ezt részletesen a 2005 évben Kisteleken tartott nemzetközi geotermikus konferencián az un. „Kistelek
deklarációban” fogalmazták meg)

¾ alapul vették a 2001/77/EC direktívát, mely a jelenlegi megújuló energiákból
előállítandó elektromos energia kétszeresét kívánja elérni 2010-ig
¾ alapul vették a Vízkészlet direktívát, a Kogenerációs direktívát, az „Épületek”
direktívát és a Tematikus Stratégiát a Természetes Erőforrások Kutatására
¾ definiálták, hogy a geotermikus energia egy határterülete az ásványi kincseknek, a
földben tárolt vízkészletnek és egyéb energiaforrásoknak, valamint geológiai
formációkhoz és termálvízhez köthető.
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¾ Megállapították, hogy a különböző tagállamok bányászaton, energián,
környezetvédelmen, vízgazdálkodáson keresztüli szabályozása jelentősen eltér és
sok esetben egymásnak ellentmondó, tehát szükség van az Európai Közösség (EC)
koherens szabályozási rendszerére e tárgyban
¾ Úgyszintén szükség van rá, hogy az EC szabályozásában a súlyának megfelelő
helyet kapjon a geotermikus energia, például a fűtés-hűtés szabályozásának
előkészítésében (földhőszivattyú !!)
¾ Feltétlenül szükséges a tagállamok geotermikus energiatartalékainak és a
hasznosításoknak-kihasználtságoknak regisztrációja és modellezése. Ez közös kell
legyen módszertanilag, így képviselje az EuroGeoSurveys.
¾ Szükséges lenne definiálni
műszakilag és gazdaságilag is az egységesen
használható, hivatalosnak tekintett „legjobb megoldásokat” (best practice)
¾ Megállapítják, hogy a geotermikus energia nem bocsát ki szennyezést (zárt
cirkuláció estén), azonban a mélységi vízkészlettel történő gazdálkodás és a
hasznosítás utáni termálvíz kibocsátás problémakezelése különböző országonként.
Ezt most már részletesen szabályozni fogja az új Felszínalatti Vízkészlet Direktíva.
(Mj.: Nálunk már a 90-es évek végétől nem adnak ki fúrási engedélyt kizárólag
energetikai hasznosításra, kivéve, ha a hasznosított termálvíz elhelyezése nem okoz
környezetvédelmi gondokat – azaz -, vissza kell sajtolni)
¾ Megállapítják, hogy a geotermikus energia hasznosítás közgazdasági vonatkozású
szabályozása ( illetékek, bányajáradék, vízkészlethasználati díj, hőbányászati díj,
stb.) kaotikus képet mutatnak, így szükség lenne egységes szabályozásra
A felsorolt megállapításokkal csak egyet lehet érteni, azonban az FP 7 Framework
kapcsán említett EU geotermikus energia szemlélet kapcsán feltételezhető, hogy több
évet fog igénybe venni a fenti törekvések beépítése a szabályozásba és a fejlesztésekhez
szükséges források biztosítása.

3. MAGYARORSZÁGI HELYZET
3.1. A HAZAI HÉVÍZHASZNOSÍTÁS GEOLÓGIAI LEHETŐSÉGEI
/ Dr.Pataki Nándor, 2003-kézirat/
Vízföldtani feltételek
A vízföldtani kutatás szempontjából rendkívül eredményesnek tekintendő a XX. század
második fele. A korábbi, főleg földtani megfigyelésekre alapozott vizsgálatok
kiegészültek geofizikai mérésekkel, színvonalas kútvizsgálatokkal, és jelentős
mértékben fejlődött a laboratóriumok műszerezettsége. Ennek eredményeként lehetővé
vált egyes vízföldtani tájegységek, részletes tanulmányozása.
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Általánosságban megállapítható, hogy jelenlegi vízföldtani ismereteink, általában, már
megfelelő alapot biztosítanak a gazdaságos, minőségi vízfeltárással kapcsolatos
tervezői, vízkutatási és kútépítési tevékenységhez.
Magyarország , jelenleg nem képez önálló földtani egységet, hanem a Kárpát-medence,
közbenső legmélyebb része. A Kárpát-medence kialakulását általában a karbonkori un.
Variszkuszi hegységképző kéregmozgások és a negyedkorban végbement szerkezeti ill.
szintváltozások közötti földtörténeti időszakon belül vizsgálják. A mai vízföldtani kép
kialakulása szempontjából az alábbi fázisok voltak a legjelentősebbek:
-

a mezozoikumban különböző korú tengerek előnyomulása kapcsán
megkezdődik a tengeri üledékek felhalmozódása. Kiemelendők a triász
képződmények.
- a kréta időszak közepén megindul a Kárpátok felgyűrődése, ami a miocénban a
Kárpátok végleges kialakulásához és a mai medencerészen elhelyezkedő un.
Tisia rög összetöredezéséhez és süllyedéséhez vezetett.
Az így létrejött medencét elöntik a harmadkori tengerek. Legjelentősebb
üledékképződés a Pannon emelet idejében következett be.
- A negyedkorban a pannoniai medence feldarabolódásával kialakul a medence
mai képe és a pleisztocénban többszáz méter vastag folyóvízi üledék rakódik
le, mely ma az Alföld legjobb víztárolóját képezi.
- Az előbbiekben vázolt földtörténeti fejlődés szerint , hazánk földtani felépítésében
rétegtani és mélyszerkezeti alapon, alaphegységet és fedőképződményeket
különböztetünk meg..
Az elmondottakból nyilvánvalóan következik, hogy a hazai felszín alatti vízbeszerzési
feltételek igen sokoldalúak és változatosak. A különböző tájegységekben a területre
jellemző szerkezetváltozások és egyéb geológiai felszínformáló hatások eredményeként
a vízfeltárás terén, más és más követelményekkel állunk szemben. Ennek következtében
igen átfogó, széles alapokon nyugvó műszaki szemléletre van szükség.
Fejlődéstörténeti, mélyszerkezeti és kőzettani alapon, valamint felszín-alaktani
tekintetben 81 vízföldtani tájegységet különböztetünk meg ( Schmidt E, , Juhász J. )
A hazai vízbeszerzés szempontjából legjelentősebbek a harmad és negyedkori porózus
víztárolók. A kutak mintegy 70 % -a mélyült az említett korú és szerkezetű rétegekben.
A hazai víztárolókat így alapvetően két csoportba sorolhatjuk:
-

hasadékos, karsztos ;
porózus víztárolók.

A fenti csoportosítás rétegszerkezeti sajátságokon túlmenően hidraulikai, fúrástechnikai
és kútszerkezeti szempontból is éles választóvonalat jelent.
A hévízhasznosítás területén számításba vehető mélységi vizek a Kárpát-medence
számos rétegtani szintjében és földtani formációjában előfordulnak, kezdve az
alaphegység jellegű devon korú dolomittól a negyedidőszaki porózus üledékekig
bezárólag.
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Ezen belül is különösen két nagy kiterjedésű földtani képződményben alakult ki
regionális, mélységi vízkészlet:
-a középső pliocén vagy felsőpannoniai, vízszintes településű homok-homokkő
sorozatban;
-a Triász időszaki repedezett-hasadékos, részben karsztosodott, karbonátos
kőzettömegben.

Hasadékos karsztos víztárolók:
Az egyes földtani tájegységeken ezt a víztárolót a különböző mészkövek és dolomit
képződmények képviselik. Így vízfeltárás ismeretes az ópaleozós devon. A középkorú
triász, jura, kréta, valamint a harmadkorú eocén, miocén ( tortoniai és szármáciai
emeletek ) képződményekből. Az említett formációk közül mélységi vízfeltárás
szempontjából, nagyobb jelentősége csak a triász mészkő és dolomit, valamint
helyenként a harmadkori karbonátos képződményeknek van. Külön kiemelendők a
triász képződmények, melyek fedett településben a hazai hévízhasznosítás, fedetlen
területeken viszont a hidegvízfeltárás vonatkozásában érdemelnek különös figyelmet.
Az említett képződményekben a víztárolás előfeltétele a karsztosodott töréses szerkezet,
tehát eredmények csak tektonikusan igénybevett területeken várhatók. A karsztosodás
mértékét befolyásolja a karbonátos üledék kiterjedése, vastagsága, repedezettség foka
és az anyag oldódással szembeni ellenálló képessége. Vízadás szempontjából még nagy
jelentősége lehet egyes különleges települési adottságoknak is.
A karsztvízszint és a kitermelhető vízhozam pl. csak kutató és feltáró fúrás ill. fúrások
lemélyítése útján nyert földtani és szivattyúzási adatok alapján vált tisztázhatóvá.

Porózus víztárolók:
A hazai felszín alatti hasznosítható vízkészlet legszámottevőbb része a harmad– és
negyedkori homokos, kavicsos üledékekben tárolódik. Az eddig lemélyített mélyfúrású
kutak, nagy hányada mintegy 80 %-a a pannon és pleisztocén képződmények
megcsapolására irányult. Külön kiemelendők a felső pannon képződmények. Ezek
származásukat tekintve tengeri üledékek A miocén folyamán a Kárpát–medencét
szigettenger borítja, ami előfutára a pliocénban bekövetkezett általános
tengerelöntésnek. A középhegységek kiemelt tömegeinek kivételével, ebben az
időszakban az egész medencét kezdetben mélyebb, majd a felső pannoniai emelet
szakaszában sekély tenger öntötte el Kőzettani kifejlődés és - ami ezzel szorosan
összefüggő – vízföldtani adottságok alapján, így az alsó és a felső pannoniai
képződmények nagy mértékben különböznek egymástól.
Az alsó pannoniai üledékek legjellegzetesebb alkotói a tömör márga, a közbetelepült
agyagos vagy karbonátos kötésű cementálódott homok és homokkő rétegek, így
vízbeszerzés szempontjából nem jöhetnek számításba.
A felső pannoniai alemelet idején megváltoztak az üledékképzőés feltételei. A sekély
tengeri, majd lagunás üledékgyűjtőkben változatos, de általában homokos jellegű
víztárolók fejlődtek ki.
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Az uralkodó szemnagyság 0,1-0,2 mm ∅, az átlagos porozitás 25-30% . A kútvizsgálati
mérések alapján, a vízszintes irányú áteresztőképességi értékek 500-1000 md.
nagyságúnak adódtak.
Ezzel magyarázható, hogy amíg a 35 C0-nál melegebb hévizet szolgáltató, összes
hévízkút , ~ 60%-a a felső pannoniai homokból termel, addig az alsó pannoniai
rétegekre csak a hévízkutak 3%-át telepítették.
A rétegbekapcsolás szempontjából azonban feltétlenül figyelemreméltó, hogy a felső
pannon összletek karbonáttartalma és konszolidáltsági foka alacsonyabb mint az alsó
szintekben. Így pl. még 1500 m körüli mélységben feltárt porózus szintek esetén is, a
laza szerkezet következtében gyakran problémát okoz a homokolódás ( pl. Hajdú-Bihar
megye térségében ).
A pannoniai porózus üledékek az ismertetett települési adottságok következtében,
nyomás alatti rétegvizet tárolnak, az uralkodó rétegnyomás hozzávetőlegesen a
hidrosztatikai nyomással egyenlő. A sztatikus szintek ennek következtében általában a
terepszint környezetében helyezkedtek el.
Az utóbbi évtizedekben a sztatikus vízszintek jelentős csökkenésének lehettünk tanúi,
főleg a meggondolatlan (pazarló) vízkivételek következtében.
Természetesen a termelőkutak üzemi viszonyainak kialakulásában jelentős szerepe van
a réteghőmérsékletnek, de főleg az oldott gáztartalomnak.
Hévízfeltárás szempontjából legjobbak az alsó és felső pannon határán kifejlődött
homok- és homokkőrétegek. A felső pannoniai emelet első un. “ hévizes “ szintjében
kifejődött víztárolók. 1500-2500 m mélységben, 80-110 C0-os réteghőmérsékletűek. A
kifolyóvíz hőmérséklete is 80-110 C0-os, így a geotermikus gradiens értéke 12-25
m/C0, ill. átlagosan 18 m/C0. A Kárpátok előterében fekvő államokban 30-40 m/C0.
A gazdag
hévízkincs keletkezése a Kárpát-medence sajátos kéregszerkezeti
felépítésével kapcsolatos. Az alpi és a kárpáti hegységképződési övezet körülzárt
medence kéregszerkezete eltér a környező területekétől. A máshol átlagosan 33-35 km.
földkéreg vastagság , ill. a földkérget a felső köpenytől elválasztó un. Mohorovic felület
mélysége a Kárpát-medencében csak 23-26 km.. A földkéreg
feltehetően a
magmaáramlások hatására ( a földköpeny magmatömegéből származó kondukciós és
radiációs hőáramok ) vékonyodott el, amit süllyedés követett és a medencében
lerakódott üledék hatására az elvékonyodás fokozódott. Végeredményben tehát
kéregszerkezeti és magmatektonikai folyamatok változtatták meg a Kárpát-medence
hőegyensúlyát és így jöttek létre az említett rendellenes geotermikus anomáliák.
Hévízkészletek:
Bevezetésként megemlítjük hogy Magyarország kitermelhető karsztvízkészletét 1,1 .
106/d mennyiségben tartjuk nyílván. Ivóvízellátás szempontjából is a legfontosabb
vízkészletet képezik. Kihasználtsága 58%-ra tehető.
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Hazánk területének több mint kétharmadán található hévíz, melynek készletét, az 50 C0nál nagyobb hőmérsékletű hévízkészletek figyelembevételével, ≈ 2000 km3 becsüljük,
az alábbiak szerint:
Nagyalföld
Kisalföld
Dunántúl
Mezozoos tárolók

≈ 1523 km3
≈ 252 “
≈ 201 “
≈ 48 “
( A MOL Rt. ill. OGIL felmérése alapján)

Természetesen a fenti értékek, mint említettük közelítő becslések. Az elmúlt évtizedek
során számos ilyen becsült számérték jelent mg az irodalomban., pl.:
79. táblázat: A hazai geotermális készletszámítási eredmények összefoglalása
Szerzők

Kezdeti földtani
készlet
km3, kJ

Elérhető földtani Kitermelhető
készlet
készlet
3
km , kJ
km3, kJ
5,33 . 1020

Boldizsár Tibor

-

Bélteky Lajos
Erdélyi Mihály
OMFB
tanulmány
SZKFI
tanulmány
Korim Kálmán
Bobok Elemér

5. 10 km3
4,01 . 103 km3
5,54 . 1020

0,55 . 1020
2,12..103 km3
0,4 . 103 km3

-

3

4

Liebe Pál

7,79 . 1017

-

VITUKI
tanulmány

3,5 . 103 km3

-

1,64 . 103 km3
0,836 . 1020
2,5 . 103 km3
5,73 . 1017
2,5 . 103 km3
5,73 . 1017
-

KFH felmérés

2,5 . 103 km3
604 . 1015 kJ

-

-

2,61 . 1021

2,48 . 103 km3
-

3

Gazdaságosan
kitermelhető
készlet
kJ
4,02 . 10l5
1,2 . 108 km3
0,423 .103
-

2

2

-

5

3

0,038 . 103 km3
3
0,41 . 1017

3
1

0,417 km3/év
dinamikus készlet
(felső pannon)
3,21 km3
tárolt készlet
(Mezozoos)

_______
eredeti adat a szerző ( k ) által megadott dimenzióban
1 - Ebből: a hasadékos kőzetekben tárolt hévízkészlet: 0,05. 103km3.
2 – A hézagtérfogat 20%-os, a porozitás 25%-os, a tapadó víz 0,3-as értéke mellett.
3 – A 0-4000 m-es mélység intervallumban, T = 80 C0 mellett.
4 – A 0-10000 m közötti mélység intervallumra vonatkoztatva.
5 – A kihozatali tényező: 0,15.
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Kezdeti földtani készlet:
A földkéreg teljes geotermikus energiája egy meghatározott terület alatt. A
határfeltételek nagy bizonytalansága miatt a kezdeti készleteknek nincs gyakorlati
jelentőségük csak demonstratív értékük van.
Pl. Magyarországon ezen készletek ≈ 2, 617 . 1021 kJ hőértéket képviselnek.
Hozzáférhető földtani készlet:
A fúrással elérhető geotermális energia mennyisége. A szerzők szerint általában a 10
km.-ig terjedő földkéreg tartomány készlete.
A kitermelhető vagy ipari készlet:
A földtani készlet azon hányada, melyet a kitermelés módszereinek és eszközeinek,
belátható időn belüli fejlődését is figyelembe véve kitermelhetőnek tartanak.
A szerzők szerint Magyarország kitermelhető készlete 0,85 . 1020 kJ hőmennyiséget
képvisel.
Gazdaságosan kitermelhető készlet:
A mindenkori energiaárak mellett, gazdaságosan kitermelhető vízkészlet.
Megjegyzendő, hogy a kutak többsége kezdetben kifolyó vizet szolgáltatott. Jelenleg
már számos kút esetében mesterséges termelést kell alkalmaznunk, mert a tároló
energia készlete jelentősen csökkent és az eredeti statikus vízszint lesüllyedt. Ez
elsősorban a túlzott vízkivételre és arra vezethető vissza , hogy a hévíztárolók zárt
rendszert képeznek, nincs utánpótlódásuk. Egyes helyeken , pl. a Dél-Alföldön, ahol a
vízszintcsökkenés, az 50 m-es értéket is elérte, ennek következtében a megemelkedett
víztermelési költségek miatt, gazdaságilag katasztrofális helyzet állt elő
A hazai hévíztermelés mintegy 15%-a triászkori karbonátos hasadékos tárolókból
származik. Tekintettel arra, hogy e készletek természetes források formájában, már a
földtörténeti múlt során is működtek, a termelés kezdetei nem állapíthatók meg.
Természetesen a nagy mélységű tárolók kivételt képeznek. Az első hazai mesterséges
feltárások a karbonátos tárolók megcsapolására irányultak.
( Harkány 1866, Budapest 1868-78 ).

A felső pannon hévíztároló rendszer tartalmazza a legnagyobb hévízkészletet a Kárpátmedencében. A kutak nagy része már 40-70 év óta termel. A termálvízkészlet
többségében nem megújuló, azaz mint már említettük nincs utánpótlódása, a
vízkitermelést viszont a vízfogyasztásnak rendelik alá. Ezért feltétlenül szükséges a
rendkívüli, szigorú vízkészlet- és tárolóenergia-gazdálkodás fenntartása.
Megfigyelhető, hogy az 50-es években elkezdődött egy fellendülés, mely a 70-es évekig
tartott, majd egy erős csökkenés következett be.
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89. ábra: Magyarország hévíztárolói /VITUKI/

Jelenleg ( Dr.Lorberer Á. 2003. ) 1230 db. 30 C0-nál nagyobb hőmérsékletű kutat
tartunk nyílván. A kutak közel fele 40 C0-nál alacsonyabb, egynegyede 60 C0-nál , 51
kút 90 C0-nál nagyobb hőmérsékletű vizet ad. A hévízkutak kb. egytizede ma már
selejt, két tizedük ideiglenesen lezárt kút, ill. vízszintészlelési vagy visszatáplálást,
szolgál. A ténylegesen üzemelő hévízkutak számát így 834 db.-an , határozta meg
Liebe Pál az alábbi táblázat szerint :

80. táblázat: Hévízkutak kifolyóvíz hőmérséklet szerinti megoszlása

Hőfok
( C0 )
30-39,9
40-49,9
50-59,9
60-69,9
70-79,9
80-89,9
90-99,9
>100
Összesen

A kutak száma

%

583
242
130
122
70
47
48
3
1245

47
19
10
10
6
4
4
0
100

60

Hozam
m3/min
394,74
219,32
112,11
116,03
77,77
68,54
68,54
3,65
1060,80

%
37
21
11
11
7
6
6
1
100

81. táblázat: Hévízkutak hasznosítás és kifolyóvíz hőmérséklet
szerinti megoszlása
Hőfok
( C0)

Hasznosítás ( kutak száma )
F

30-39,9
40-49,9
50-59,9
60-69,9
70-79,9
80-89,9
90-99,9
>100
Összesen:*

64
90
38
28
9
3
4
0
236

V
189
27
9
0
0
0
0
0
225

M

I

69
16
17
17
18
31
29
1
198

E
28
14
11
9
5
2
1
1
71

F-Fürdő
S-Selejt
V-Ivóvízellátás
M-Mezőgazdasági vízellátás Z-Zárt I-Ipari vízellátás
E- Észlelőkút

S
38
28
16
4
1
1
0
0
88

97
18
7
9
0
0
0
0
131

R

Z
0
0
1
6
0
0
0
0
2

79
26
13
17
7
6
5
0
153

R- Visszatápláló kút
K-Kommunális vízellátás

A hévíztermelés tényleges mértékére csak bizonytalan adataink vannak, mivel a mérési
lehetőségek sok helyen nem teszik lehetővé a ténylegesen kitermelt mennyiség
meghatározását. Az utóbbi években mintegy 340 ezer m3/d –re tehető az átlagos
termelés, amiben a termálkarsztos tárolókból származó rész mintegy 80 ezer m3/d a
Hévizitó vízhozamával együtt. A kis entalpiájú, direkt geotermikus energiahasznosítást
Magyarországon összesen 1540 MW –ra becsülik, ebből mezőgazdasági fűtésre 565,
épület- és lakásfűtésre 75, míg egyéb célokra 319 MW jut. ( Liebe Pál )
A múlt század 60-as éveiben a hévízfeltárás fejlődése nagy lendületet vett azáltal, hogy
az OMFB anyagilag támogatta a mezőgazdasági vagy kommunális fűtési célra szolgáló
kutak építését. Ezt az időszakot nevezte Korim K. a hévízhasznosítás reneszánszának
Ezeknek a fejlesztéseknek a gazdaságossága jelenleg már vitatható, ami abból is
látható, hogy a támogatás megszűntével az ilyen célú hévízfeltárási tevékenység erősen
csökkent ( Liebe P. )
Látható, hogy elsősorban a balneológiai célú hasznosítást részesítik előnyben, de
jelentős a mezőgazdasági célú hasznosítás is, az üvegházak, fóliasátrak továbbá
állattartó létesítmények fűtésénél.
Az épületfűtés főleg a Dél-alföldön vált követendő gyakorlattá ( Szeged, Szentes,
Hódmezővásárhely , Makó ) A komplex hasznosítás vonatkozásában is szép példákkal
találkozhatunk. Gazdaságossági és energia-takarékossági szempontok alapján, ez
utóbbi a legmegfelelőbb hasznosítási mód.
Hazánk egyike Európa azon hévízlehetőséggel rendelkező országainak, ahol évente több
mint 10 M m3 hévíz jut felszínre. Megjegyzendő, hogy a széleskörű, hévízhasznosítási
tevékenység, a mindenkori helyi vonatkozásban is, nagyon kedvezően befolyásolja a
térségek fejlődését.
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2
3
2
5
1
18

Csongrád megye hévízföldtani adottságai
/Ábrák forrása: A geotermikus energia hasznosítása Csongrád megyében;
ATIVIZIG tanulmány , 1983/
Csongrád megye a mezőgazdasági célú hévízhasznosításban kezdettől fogva
meghatározó szerepet játszott, sőt mindmáig itt találjuk a hazai geotermikus
energiahasznosítás legszélesebb körű alkalmazásait.
Ez egyúttal a vízkészlet-gazdálkodási és környezetvédelmi problémák koncentrálódását
is jelenti, különösen a nagyobb folyóktól távolabb eső, csak öntöző- és belvízcsatornákkal rendelkező területeken.
Hévízföldtani adottságai különösen kedvezőek: itt található az ország 2 legmelegebb
vizű felsőpannon hévízkútja (Kakasszék és Szentes-Cserebökény 100oC-os felszíni
vízhőmérsékletekkel), illetve a legtöbb 60oC-nál magasabb kifolyóvíz-hőmérsékletű
pozitív kút, amelyeknek zömét elsődlegesen mezőgazdasági célra hasznosították
Szeged, Szentes, Hódmezővásárhely térségében. Nagyobb arányú mezőgazdasági célú
hévíz-visszasajtolás megvalósítása (különféle pályázati pénzeszközök igénybe
vételével) a szentesi Árpád Agrár Rt. telepeinél várható a közeljövőben.

60 ºC –nál melegebb,
természetes úton kitermelhető
hévízkészlet területi megoszlása,
a megengedhető fajlagos
igénybevétel izovonalaival
(1000 m3/év/km2)
CSONGRÁD MEGYE

90. ábra
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Az alaphegységi (villamosenergia-termelési) geotermikus projektek közül a leginkább
perspektivikus Fábiánsebestyén - Nagyszénás projekt szintén a megye területén
létesülne. A nagyarányú hasznosítással összefüggésben a megye központi részén
alakultak ki a legnagyobb telepnyomás-csökkenések, illetve a befogadók hő- és sószennyeződései.

A 80-as évek elejétől kezdeményezett, felsőpannon összletbe történő hévízvisszatáplálási kísérletek zömét Szeged kommunális hasznosítású kútjainál végezték, sőt
az egyetlen folyamatosan üzemelő geotermikus kútpárt Hódmezővásárhelyen is
lakótelep-fűtéssel kapcsolatban építették ki. A geotermikus távfűtés továbbfejlesztése
kapcsán most fejeződik be egy új visszasajtoló kút kiépítése.

Hévízkutak optimális talpmélysége

Hévizek hőmérsékletének területi
megoszlása

(felső pannon fekü- porózus medence
üledékek)

CSONGRÁD MEGYE

CSONGRÁD MEGYE

91. ábra

92. ábra
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60 ºC-nál melegebb hévizek összes
oldott sótartalmának területi
megoszlása
1000 mg/l-nél kisebb
1000-2000 mg/l
2000-3000 mg/l
3000-5000 mg/l
CSONGRÁD MEGYE

93. ábra
3.2.

TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁG; A HASZNOSÍTÁS
INTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS JOGI KODIFIKÁLÁSA

Tradicionális okokból a termálvíz hasznosításhoz kapcsolódó társadalmi ismeretek
elsősorban a termálfürdőkhöz kötődnek.
Annak ellenére, hogy már a XX. század első felében a szépirodalomban is említés
történik a termálvízzel történő fűtés lehetőségéről ( Móricz Zsigmond: Rokonok), a
többoldalú hasznosítás társadalmi elfogadottsága inkább a XX. század második felétől
datálódik.
Az intézményi szabályozás máig megoldatlan probléma, mivel évtizedek óta csak
kapcsolódó törvények vannak (Bányatörvény 48/1993, Vízügyi törvény 57/1995); több
szaktárca és az azok által hozott rendeletek között vergődik a termálügy. Ezek az eltérő
célok miatt sokszor ellentétesek egymással, és a tárcaközi egyeztetések végképp nem
tükröznek egységes szemléletet. Hiányzik a termáltörvény. Ezt a szakmai egyesületek
évek óta hiába sürgetik. Mint erre később kitérünk, az elmúlt évtizedekben jelentős
eltolódások történtek az energetikai célú felhasználás irányából a fürdési és ivási célú
felhasználás felé. A földhőszivattyúk alkalmazása és terjedése csak 2000-től kezdődött
meg, így ennek a megoldásnak támogatása is mostanában kezdődik- bár a Széchenyi
Terv kapcsán már volt rá támogatási keret. Az Európai Unióba történt belépésünk, mint erre korábban kitértünk – sokat nem változtatott a helyzeten, részben, mert a
problémakör megítélése az EU-n belül sem egységes, részben a hazai hasznosítási
tradíciók bármennyire is figyelemreméltóak, a páneurópai szemléletmódon nem
formáltak semmit.
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PARLAMENT

KORMÁNY

GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MIN.

Energiahivatal
Bányászati Hivatal
Geológiai Szolgálat
Helyi igazgatóságok
és irodák

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJL. MIN.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Hivatal
Környezetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság
helyi igazgatóságok

94. ábra: Igazgatási és szabályozási séma

A fenti igazgatási és szabályozási sémából jól látszik, hogy három fő szakirány között
oszlik meg a szabályozás és az igazgatás.
Ebből a GKM (korábban más elnevezési voltak : Ipari Min. stb.) alá tartozik a hazai
energetika irányítása; ezen belül a megújuló energiaforrások felügyelete is.
Korábban a vízügy is ide tartozott - azt megelőzően és most újból a
környezetvédelemhez. Jelenleg a KvVM tölti be a legfőbb regulációs szerepet a
szaktárcák közül, mivel az FVM, amely
képviselvén a termálkertészeteket,
főhatóságként szinte egyszemélyben próbálta és próbálja védeni a hasznosítók érdekeit
a termálenergetika területén.
A hasznosítások közül mára leginkább domináns termálfürdők és ivóvíz (ide soroljuk az
ásványvizeket !) szabályozásában már igazgatási szerepet tölt be az Egészségügyi és
Családügyi Minisztérium, az OGYFI és az OKI is.
A bonyolult jogi helyzetet jól érzékelteti Dr.Török József (ATIKÖVZIG-Szeged), egy a
Geotherm-mel közösen írt 2003-as tanulmányban:
„A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, mely szerint vízjogi engedély
szükséges minden vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez, továbbá
annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez a termálkutak engedélyezésénél a
termálvizeket kizárólag “ anyagként ” kezeli és nem foglalkozik a termálvizek
energiatartalmával.
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Ennek megfelelően a geotermikus energia kinyerése, ha az hévíztermelésen alapul a
vízjogi törvény értelmében vízkészlet-gazdálkodási kérdésként értelmezendő nem
energia termelésként és így vízjogi engedélyezési eljáráshoz kötött.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény először említi a geotermikus energia
főhordozójának tekintett termálvizet, mint ásványi nyersanyagot. A tiszta joghelyzet
megteremtése és a törvény gyakorlati alkalmazása azonban elmaradt. A geotermikus
energiakutatást például a bányatörvény 1. § (1) bekezdés h) pontja szerint a törvény
hatálya alá rendeli, míg az 1. § (5) bekezdés a) pontja szerinti geotermikus energiát
hordozó felszín alatti vizek kutatását és kitermelését kivonja a bányatörvény hatálya
alól. A törvény 3. § (3) bekezdése a bányászati tevékenységekre koncesszió kiírását teszi
lehetővé, viszont a hévíztermelés vízjogi engedélyezési eljárás alá tartozik, ezért arra
koncesszió nem írható ki. Ezen okok miatt a geotermikus energiatermelés jogi alapjai
rendezetlenek.
Az 1993. évi XLVIII. törvény módosítását tartalmazó 1997. évi XII. törvény hatályba
lépésével a geotermikus energiahasznosítás jogi szabályozása még kaotikusabbá vált. A
most már egységes bányatörvény a termálvíz hasznosítókat bányavállalkozóvá minősíti
és a Bányamûszaki Felügyelőségek hatáskörébe vonja, így bányajáradék fizetésére
kötelezi őket. Ezzel mintegy megteremti a kettős adóztatás jogi alapját, hiszen a
termálvíz hasznosítók a bányajáradék mellett a vízügyi célelőirányzat javára
vízkészletjárulékot is kötelesek fizetni.
Ez a rendezetlen helyzet előre vetíti egy “Geotermikus törvény” megalkotásának
szükségességét, szem előtt tartva, hogy a szabályozott geotermikus energiatermeléssel
és hasznosítással kapcsolatos tevékenységek a környezetet óvják, valamint a kapcsolódó
törvényekkel és rendelkezésekkel, (vízügyi-, környezetvédelmi-, bányatörvény, stb.) a
felhasználói érdekekkel és uniós szabályozásokkal összhangban legyenek. A jelenlegi
ellentmondó szabályozás akadályozza a továbblépést jelentős termálvízkészleteink
környezetbarát, annak megújuló jellegét biztosító és gazdaságos hasznosítása
tekintetében. A vízügyi törvénykezés szerint minden, a felszín alatti vizek megismerését
vagy kitermelését szolgáló kút vízilétesítmény, melynek létesítése vizimunka. A hévízkút,
mint vízilétesítmény a hévízmű egyik alkotó eleme. (A hévízmű a hévíz felszínre
hozatalára, előkészítésére, a fogyasztás helyére történő eljuttatására és a csurgalékvíz
elvezetésére szolgáló vízilétesítmény, mely kizárólag engedéllyel létesíthető és
üzemeltethető). A hévízmű létesítésére és üzemeltetésére a vízügyi jogszabályok az
irányadók.”
Az időközben megszületett 219 és 220 / 2004 Kormányrendelet tovább szigorította a
vízfeltárási és vízelhelyezési feltételeket. Ez az energetikai használókat is komolyan
érintette, mert új, energetikai célú kútra már csak visszatáplálással adnak ki engedélyt.
Ennél cél az azonos mélységbe történő betáplálás, de engedélyezik felsőbb víztestbe
történőt is, amennyiben nem okoz károkat az eltérő vízminőség. A korábban már
gyakorlatban is meglevő engedélyezési megfontolásokhoz képest változás annyiban
történt, hogy a sikertelen Szeged –Felsővárosi visszasajtolás miatt kivették a lehetséges
műszaki megoldások közül a ferde fúrást.
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Amennyiben igaz, hogy 2007-2008-ban a megújuló energiaforrások hasznosításának
felügyelete és szakigazgatása átkerül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz,
számítani lehet rá, hogy elsősorban a vízügyi-környezetvédelmi szemlélet fog
érvényesülni a hasznosítások fejlesztési lehetőségeinél.
A geotermikus erőművek jogi szabályozása csak mostanában készül el. Idáig a
Bányatörvényen belül az erőművek létesítésére a Koncessziós rész is vonatkozott, amit
alapvetően a fosszilis energiahordozókra és nem a hőbányászatra dolgoztak ki.- tehát
teljesen alkalmazhatatlan volt a most épülő MOL erőművekre és a szakmát régóta
izgató Fábiánsebestyén mélyfúrás hasznosítására. Jelenleg a Kiserőművek létesítéséről
szóló rendelet szabályozza a geotermikus és egyéb alternatív energiaforrásokra tervezett
erőművek sorsát.

3.3. A HASZNOSÍTÁSOK ELŐZMÉNYEI, JELENLEGI MEGOSZLÁSA

A 2000 évre visszatekintő hasznosításnak csak az utolsó 50-80 évében tűnik fel az
energetika
Közismert, hogy a hazai hévizeket először a rómaiak hasznosították. Ennek nyomait
láthatjuk Aquincumban a katonáknak készített fürdő romjainál.

95.ábra

Kevesen tudják, hogy az első termál szanatóriumunkat 1178-ban a Johannita Lovagrend
hozta létre Budán.
A jogi szabályozás már 1233-ban megtörtént, amikor királyi rendelettel szabályozták a
budai fürdők használatát ( „Statuta Civitatis Budensis”).
1549-ben született az első tudományos tanulmány a magyarországi hévizekről: ”De
admirandis Hungariae Aquae”
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A XVI-XVIII században számos török fürdő jött létre, szintén a budai feltörő
hévizforrásokra.

96. ábra
1729: Az első fürdő prospektus megjelenésének éve Magyarországon.
1869-ben létrejön a nemzeti Balneológiai Társaság.
1929: Budapesten megalakul az Európai Balneológiai Egyesület
1937: Szintén Budapesten 30 ország létrehozza a Nemzetközi Fürdő és Klíma
Egyesületet
2000-ig 140 termálfürdő létesül Magyarországon; ebből 40 gyógyfürdő.
Nemzetközi összehasonlításban is rendkívül sok a termálkutunk. 1866, az első,
Zsigmondy féle harkányi termálkút fúrása óta 1340 mélyfúrású termálkutat létesítettünk
és több ezer olyan meddő szénhidrogénkutató fúrásunk van, melyek hévíztartó rétegeket
harántoltak.
Az első nagyobb kommunális termálvíz ellátás Budapesten valósult meg 1952-ben. A
Margitsziget II. fúrás 72 Celsius fokos vizét vezették át a Margit híd alatt az
Újlipótvárosba, ahol 5600 lakás használati melegvíz ellátását oldották meg. (Még 1986ban is, az azóta gyógyvízzé minősített termálvízben fürödtek az emberek.) A II.
Világháborút követő években ennek hallatlan nagy jelentősége volt, mert nem volt
mivel fürdővizet felmelegíteni.
(Pekingben még az 1990-es évek elején sem lehetett fürödni egyes lakótelepeken; ez
több millió embert érintett. Közfürdőkbe jártak le az emberek- balra a férfiak, jobbra a
nők.)

97. ábra
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Az intenzív geotermikus energiahasznosításra főként az Alföldön, Csongrád megyében
az 1950-es évektől került sor. Balneológiai célra a Szeged -Anna kutat már 1927-ben
fúrták meg. A mai balneológia tárgyú orvosi kutatások jelentős része ma is ennek a
kútnak a gyógyhatásán alapul.
A szegedi akkori Haladás Tsz volt az első a megyében ahol 1950-ben termálkutat
fúratott mezőgazdasági hasznosításra, 1013 m talpmélységre. A kút 53 ºC fokos vizet
adott 1520 l/p- es vízhozammal. A Szentesi kórház részére 1958-ban fúrtak kutat 1736
m mélységre. 1600 l/p, 79 ºC hőmérsékletű vizet kaptak.
Nagy lendületet vett a hévízfeltárás a megyében, amikor az OMFB és az állam jelentős
anyagi támogatást biztosított a fejlesztésekhez.
Az országos fellendülés is erre az időszakra esik. Az 1965-1985 közötti időszakban a fő
hasznosítási ágazatot jelentő mezőgazdaságban 800 hektár növényházat és több, mint
1000 hektár fóliát fűtöttek termálvízzel (zömmel Csongrád megyében).
Ipari hasznosítás főként a kendergyártásnál történik, ahol a kenderáztatásnál a hévíz hő,és vegyi hatása (lúgossága) fejt ki pozitív hatást. Mára ez a hasznosítás megszűnőben
van.
A 90-es éveket és az azóta tartó visszaesését nem csak a környezetvédelmivízkészletgazdálkodási előírások szigorodása, hanem az állami támogatások 80-as évek
közepére eső jelentős csökkenése, és a 90-es évektől bekövetkezett gazdaságiérdekeltségi viszonyok változása is előidézte.
Az alábbi ábra a hazai hévizek felhasználási arányát mutatja. Az összesítés 1999-ben
készült. Azóta a felhasználási arányok várhatóan jelentősen eltolódtak fürdőcélú és
ivóvízcélú felhasználás irányába.

Kommunális fűtés
5%

Ipari
4%
Mezőgazdaság
27%
Mezőgazdaság
Fürdés és balneológia

Ivóvíz
29%

Ivóvíz
Kommunális fűtés
Ipari
Fürdés és
balneológia
35%

98. ábra: Hazai hévizek felhasználási aránya
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Ennek okai abból erednek, hogy a Széchenyi Nemzeti Fejlesztési Terv 2001-2002-ben
nagy hangsúlyt fektetett a gyógy és fürdőturizmusra, másrészt a megváltozott
vízfogyasztási szokások miatt rendkívül megnőtt az ásványvíz palackozás céljára
kitermelt mélységi víz mennyisége, harmadrészt a már említett mezőgazdaság
átalakulásával kapcsolatos kertészeti termelőmunka visszaszorulása. Ugyancsak
jellemző, hogy kizárólag vízfelhasználási adatokból indulunk ki.
Bár van becsült érték az évente előállított geotermikus energiára : 3.2 Pjoule/év,
azonban ennek nincs bontása.
Ennek okán fogalmunk sincs róla, hogy a jövő egyik kurrens hasznosítási módjának
tekintett földhőszivattyús megoldással ma mennyi energiát állítunk elő. Az országos
felmérések hiányosak, az adatbázisok egyesítése elenyésző. A potenciálisan
felhasználható meddő szénhidrogénkutató fúrások adatai a MOL birtokában vannak,
csak egy részük hozzáférhető a MÁFI-nál.
Mára komoly problémaként jelentkezik, hogy a kutak hasznosítási megoldásai, a
kitermelt víz mértéke, az üzemeltetés során felmerülő problémák és azok megoldásaival
kapcsolatos tudásanyagról és az adatokról sem nagyon készülnek országos összesítések.
A felsőoktatásban és továbbképzésben ezek végképp nem csapódnak le. Ez utóbbi –
geotermikus energiahasznosítás területén – utoljára a Kertészeti Egyetemen volt 1983ban mérnök továbbképzés keretében. Jellemzően két magyar geotermális egyesület is
működik párhuzamosan. (Németországban csak egy van.)
Úgyszintén hiányoznak a célzott szakmai kutatások. A 90-es években az akkori OMFB
még nyújtott ehhez valamennyi támogatást, azonban az időközben létrejött NKTH csak
nagyon kevés ilyen irányú pályázatot támogat.

3.4.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK, BERUHÁZÁSI JELLEMZŐK
ÉS ÜZEMELTETÉS

Energetika
1. Mezőgazdasági hasznosítás
¾ kertészeti fűtés (légtér, vegetációs és talajfűtés) : zöldség, dísznövények,
biotermékek
¾ szárítás/konzerválás: szemestakarmány, szálastakarmány, gyümölcs, paprika
¾ állattenyésztés: szarvasmarha telepek, baromfitelepek, kisállattenyésztés
¾ gyógynövény termesztés és szárítás
¾ temperált vizű haltenyésztés
A legtöbb felsorolt alkalmazás jelentős számban működik az országban.
Haltenyésztésre még nagyon kevés példa akad. Afrikai harcsa tenyésztéséről tudunk,
illetve Tiszalucon van egy CH meddő kútból kiképzett hévízkútra alapított
angolnatenyésztő telep.
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Sajnos a mezőgazdaság szétzilálódása kapcsán megszűnt az a gyakorlat, hogy egy-egy
nagyobb településen élők zöldségellátását a környező termesztőktől lehetett biztosítani.
Ez azt eredményezte, hogy a most már az Alföldön is szép számmal gyarapodó nagy
áruházak bizonytalan származású primőrjeit vásárolják az emberek. Ismert eljárás a
növényházaknál, hogy a zöld paradicsomot gázzal pöfögtetik be, majd másnap reggel
már szép piros lesz, így lehet leszedni és szállítani a mellesleg nyerstök ízű terményt.
Függetlenül attól, hogy ezek sem tápértékben sem ízben nem közelítik meg a hazai
termékek színvonalát (ahol ezt az eljárást nem alkalmazzák), dömpingben érkeznek, így
a hazai termelők közül csak nagyon kevesen tudják ezzel állni a versenyt. Ilyen a
Szentes Árpád Rt, a maga 14 termálkútjával, vagy a szegedi Flóratom Kft.
2. Kommunális fűtés (direkt termálvíz fűtéssel, vagy hőszivattyús megoldásokkal:
¾
¾
¾
¾
¾

lakótelepek távfűtése és használati melegvíz ellátása
közintézmények távfűtése
gyárak hőellátása
családi házak fűtése földhőszivattyúval
közterület fűtése (Hódmezővásárhely- parkoló fűtés)

3. Ipari hasznosítás
¾ technológiai hőszolgáltatás
¾ kombinált hő és vízfelhasználás (lásd kendergyár példa)
Külön problémakör a termálvíz hűtési célú felhasználása. Mivel erre csak a rendkívül
magas hőfokú termálvizek lennének alkalmasak, ilyen nem jött létre. Újabban léteznek
olyan megoldások, amellyel a körfolyamat már alacsonyabb szinten, 100 ºC alatt is
beindítható, azonban hatásfokuk szükségképpen alacsony.
A családi házak fűtésére és a folyamat megfordításával hűtésére alkalmas hőszivattyú
alkalmazása egyre gazdaságosabb, mivel a hagyományos energiahordozók árait az EU
átlaghoz közelítik.
4. Geotermikus erőművek
Említettük, hogy ezek létesítése még csak kísérleti stádiumban van Magyarországon,
részben mert magas a beruházási költségük, részben mert nem tartozunk vulkanikus
övezetbe, részben pedig az eddigi alacsonynak tekinthető gáz és villamosenergia árak
miatt nem volt versenyképes.
Egy problémáról nem tettünk említést:
Az erőművek nem csak villamos energiát, hanem hőenergiát is előállítanak, melyet
szintén fel kell használni ahhoz, hogy valaha is visszatérüljön a beruházás. Azok a
kutak, melyeket alapulvéve a korábbi létesítési javaslatok megoldást kínáltak,
sosincsenek fogyasztó közelben. Nagyon nehezen járható útnak tűnik, hogy egy, a
„préri közepén” levő erőműhöz egy-egy kis várost telepítsünk; lakótelepekkel, fürdővel,
kertészettel stb.
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Gazdaságilag akkor tűnik reális megoldásnak nálunk, ha a villamos energia átvételi ára
olyan magas lesz, hogy önmagában képes „eltartani” a beruházást. Függetlenül attól,
hogy az alacsony energiaszintet egyébként is meg kell emelni valamilyen
kombinációval - pl. rádolgozni biomasszával, vagy gázzal a hazai mintaprojekteknéljelenleg annyi a műszaki és gazdasági kérdőjel (az említett jogi szabályozatlanságról
nem is beszélve), hogy reálisan nem számíthatunk ezek elterjedésére. Mellesleg a hazai
villamos energia árképzése a Paksi Atomerőmű költségein alapszik, így ha csak nem
zárják be környezetvédelmi okokból, nemigen lehet várni a villanyáram olyan mértékű
emelkedését, hogy a fent említett gazdaságosságot érintő biztonsági követelmény
előálljon.

Ásvány,- és ivóvíz ellátás
Az elmúlt évtizedekben is problémát jelentett a hazai vízgazdálkodás számára, hogy
főként a karszt eredetű termálvizeink egy része ivóvízként hasznosult. A folyamatot
tovább erősítette, hogy megváltoztak a fogyasztási szokásaink, így ma már az emberek
zöme ásványvizet fogyaszt. Az ásványvíz palackozás komoly iparággá nőtte ki magát
Magyarországon. Okkal, mert a hazai minősítési szabványok sokkal szigorúbbak voltak
az európainál és ezt a csatlakozástól függetlenül továbbra is igyekszik tartani az
OGYFI. (Érdemes megnézni egy-két hozzánk bekerült un. alpesi ásványvizet. Fel van
tüntetve rajtuk a nitrit, NO2 és nitrát, NO3 mennyiség, ami egyszerűen csak annyit takar,
hogy valószínűleg porral szennyezett, felolvasztott hólét palackoztak.)
Jelenleg is érvényesek az 500-1000 mg/l közötti ásványianyag-tartalmú vizekre
(97/1999 FVM-EüM-GM együttes Rendelet szerint) az alábbi minimum határértékek,
melyek közül táplálkozás-fiziológiai szempontból legalább egy el kell érje az alábbi
mennyiséget.
Kalcium, Ca
Magnézium, Mg
Fluorid, F
Jodid, J

60
mg/l
20
mg/l
0,8 mg/l
0,05 mg/l

Ezen felül komoly felső határértékek is vannak (pl. Nátrium tartalom nem lehet több
200 mg/l-nél, bakteriológia, nehézfémek stb.). Annyit fontos tudni, hogy az EU
belépéssel át vettük ugyan az ilyen irányú szabványokat, azonban a magyarországi
minősítés továbbra is szigorúbb.

Termálfürdők, balneológia – gyógy és wellnessturizmus

Az elmúlt 6 évben ugrásszerűen megindult ez az ágazat. Mint a tradícióknál említettük,
ennek komoly előzményei voltak Magyarországon. Hosszasan most nem kívánjuk
elemezni ennek jövőben esélyeit, azonban jelen munkában néhány tényre szeretnénk
felhívni a figyelmet:
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¾ mára már körülbelül a hazai termálvíz felhasználás 40 %-át teheti ki a fürdési és
balneológiai célú vízfelhasználás, így számítani kell rá, hogy korlátozó intézkedések
fognak születni (lásd Dr.Lorberer Árpád, VITUKI cikkét a Magyar Geotermális
Egyesület honlapján. www.mgte.hu )
¾ az egyik korlátozási mód, hogy a gyógyvízzé nem minősített termálvizeknél előírták
a fürdők részére a víz visszaforgató berendezések kötelező alkalmazását
¾ a másik, hogy nem csak az elfolyó víz hőfoka, hanem vegyi összetételének
függvényében is egyre emelkedőbb bírság tételeket kell fizetni.
¾ Meg kell változni annak a szemléletnek, hogy az a gazdaságos, ha külföldi
vendégek töltik majd fel a fürdőkhöz csatlakozó szállásférőhelyeket és veszik
igénybe a szolgáltatásokat. Már régen kimutatták, hogy a magyar családok a
többszörösét költik a külföldieknél a szolgáltatásokra pihenés-nyaralás- gyógyulás
alkalmával.
¾ Már a bevezetőben kiemeltük, hogy – példának véve Németországot – teljesen eltér
a szemlélet a termál-gyógyturizmus vonatkozásában. Ott egy un. gyógytelepülésnél
egy termálkútra 4-5 szálloda épül. A szolgáltatásoknál a termálvíznek minimális
szerepe van; sokkal inkább az un. Beauty farm típusú kínálatot nyújtják, Kneipp
kúrát + rengeteg távol keleti egzotikus terápiát.
Komplex hasznosítási megoldások
A termálvíz komplex hasznosítása alatt általában azt értjük, hogy a felszínre hozott
víznek mind az energiatartalmát, mind magát a vizet a lehető legnagyobb vertikumban
próbáljuk felhasználni, azaz energetikailag is többféle – kaszkádrendszerű –
hasznosítási módra törekedtünk és a fürdőkben sem volt divat a 80 fokos kifolyóvízbe
engedni a látogatókat, hanem előtte célszerűen el kell vonni a hő nagy részét. A
probléma ott jelentkezett, ahol a fürdési hőmérséklet eléréséhez hideg vizet kevertek a
termálvízhez, vagy a kertészeti hasznosításoknál, ahol például a 70 fokos vízből levettek
25 fok ∆T-t és utána elfolyatták az 45 fokos vizet. Mentségükre szolgáljon, hogy
ugyanúgy, mint az erőműveknél irreális lett volna a növényházak mellé fürdőt építeni a
komplex hasznosítás és a jó hőkihasználás jegyében.
Mindenesetre célként és vezérlőelvként ki lehet tűzni, azonban számolni kell azzal,
hogy az eltérő hasznosítási módok általában eltérő feltételekkel járnak: például egy
termál gyógyszanatóriumot nem lehet egy lakótelep mellé rakni csak azért, mert a
primer fűtési célú termálvizet tovább lehetne hasznosítani. Kórházak esetében viszont
evidencia, hogy ha megoldható, az épület fűtése utáni szekunder vizet hasznosítsák a
hidroterápiában- bár a mai kórházak leépítése kapcsán ez is kétséges.
Amit eddig még nem próbáltak ki, az a termálenergia és a biomasszával előállított
energia kombinálása. Például Szabolcsban a termálvizek hőfoka átlag 40-50 fok, így
direkt fűtésként önmagában nem nagyon, vagy csak részlegesen lehet használni
(általában 60 fok felett gazdaságos). Emiatt (és persze a napsütéses órák száma is
kevesebb) nem jöttek létre növényházi kertészetek, még az államilag nagyon támogatott
időszakban sem – szemben az Alfölddel. Természetesen egy ilyen javasolt megoldás
nagyon komplikált tervezést igényel, de járhatóbb útnak tűnik, mint a geotermikus
erőmű-biomassza erőmű kombinációja.
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Beruházási jellemzők és üzemeltetés
Termálvíz hasznosítás esetén a beruházás általában három fő egységre bontható:
-

termálkút (kutak)
felszíni
berendezések
(vízkezelés,
szivattyúk,
vezérlőberendezések,
automatikák, mérőeszközök, fogyasztónál beépített eszközök stb.)
vezetékrendszer

Geotermikus energiával történő fűtési rendszerek kialakításánál – nagyobb fogyasztói
egységeknél -, célszerű az alábbiakat figyelembe venni:
-

költségek vonatkozásában általában a termálkút, illetve termelő-visszasajtoló
rendszernél a kutak jelentik a legnagyobb költséget. A korábbi évtizedek egyik
súlyos problémája volt és még ma is jellemző, hogy nem fordítottak pénzt a
kutak karbantartására, a szükséges geofizikai mérések rendszeres előírt
ismétlésére és a lehetséges továbbfejlesztésekre (pl. kutak hőszigetelése). Ez
azzal járt, hogy a felszíni igényeket vízhozamcsökkenés, vagy hőmérséklet esés
miatt egyre kevésbé tudta kielégíteni a kút. A rétegek vízadóképességét lehet
növelni savazással egy bizonyos szintig, de nem szabad statikusnak tekinteni a
fúráskori paramétereket sem üzemi vízszint, sem vízhozam, sem hőmérséklet,
sem kémiai komponensek vonatkozásában. Ez fokozottan igaz a repedéses
karsztra fúrt kutaknál, ahol a rétegek közötti kommunikáció egyébként is nagy.
A porózus alföldi homokkőre mélyített kutaknál is érvényes, hogy fűtés esetében
a hideg szezonban erősen igénybe vannak véve a vízadó rétegsorok, majd a
nyári csökkentett igénybevételnél történik meg a regenerálódás. Összefoglalva: a
termálkút egy érzékeny „kazán”, amely működésére fokozott figyelmet kell
szentelni, egyébként az élettartama radikálisan csökkenhet. Az Alföldön fűtési
célra általában 2000 méter mélyre szoktak lefúrni. Ha figyelembe vesszük, hogy
erre a mélységre a fúrási ár ma 60- 70 000 Ft méterenként, rögtön érzékelhetővé
válik, hogy miért nem szabad takarékoskodni a kutak folyamatos kontrollján.

-

mivel nagyok a fúrási költségek, kis fűtési igényű fogyasztók hőigényének
kielégítésére nem célszerű fúrni egy kutat, vagy a mai elvárások szerint kútpárt,
mert a beruházás nem térül meg. Tehát célszerű egyfajta optimumot elérni a túl
és alulterhelés vonatkozásában. Az elmúlt 20 évben a gázárak és a fúrási árak
egymással szinkronban növekedtek, tehát tervezhető a létesítés időpontja.

-

Az alföldi kutaknál jellemző, hogy a vízzel nemcsak gázok jönnek fel, hanem
különböző mértékben és szemcseátmérővel jellemző a homokolódás is. Ezeket
és az egyéb vízkezelési eljárásokat (szűrés stb.) célszerű közvetlenül a kút
mellett kezelni.
A fűtési hőigény napszakonként is változik. Ennek egyik áthidalási módja a
központi, számítógéppel vezérelt szabályozáson túl, hogy a kút mellett tározót
építünk. A kutak rendszeres újraindítása veszélyes, mert ilyenkor beremeg az
egész kút, benne a 2 km magas vízoszloppal, így miniatűr földrengés jön létre,
ami megnöveli a kútba áramló homokmennyiséget, mely eltömítheti a szűrőket.

-
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-

Amennyiben több kút is be van állítva hőszolgáltatásra egy városban,
mindenképpen célszerű rendszerbe kötni őket, mint ez Hódmezővásárhelyen és
Szentesen már megtörtént. Ezáltal sokkal könnyebb irányítani a szolgáltatást,
mérni a változásokat és adott esetben megosztani a kutak terhelését.

-

A felszíni berendezéseknél korábban komoly problémákat okozott a korrózió,
főként a távvezetékeknél. Ma már különböző, műanyagból (polipropilén,
polietilén) készült csővezeték rendszereket használnak, általában a fölbe
süllyesztve, mert az UV sugárzás roncsolja a műanyagok szerkezetét.
Élettartamuk hosszabb, mint az előre hőszigetelt csöveké, ahol az acélcsövet
különböző megoldásokkal műanyag habbal borítják, azonban hőszigetelő
képességük általában kisebb, mint az előző konstrukcióé. Rengeteg hazai és
külföldi vezetékrendszer hozzáférhető - általában a belső gazdaságossági
mutatók döntik el, hogy melyiket célszerű használni.

-

A leadott hőmennyiséget ma már fogyasztónként, vagy fogyasztói egységenként
mérik, mert ezek tulajdonosai nem mindig esnek egybe (pl. városi és megyei
tulajdonú iskolák és egyéb közintézmények), így nem lehetne korrekt
elszámolási rendszert kialakítani.

-

A rétegek terhelhetőségi problémái miatt a visszasajtolásnál is célszerű tározót
kialakítani (Hódmezővásárhely).

-

Új kutak létesítésénél ma már mindenképpen számolni kell a gépi termeltetéssel
(ma már búvárszivattyút alkalmaznak), mert a legtöbb kút az országban pozitív
kifolyásúból negatívvá vált. (Víz és gázkivétel miatt lecsökkentek a
rétegnyomások).

Amennyiben egy település termálvíz szolgáltató rendszert hoz létre, célszerű, hogy a
függőségi viszony elkerülésére a kutat saját beruházásban oldja meg és megtartja
tulajdonában, vagy olyan megállapodást köt, hogy ne kerüljön egyoldalú függőségi
viszonyba. A probléma érzékeltetésére: van olyan település Magyarországon, ahol
erre nem figyeltek és engedték, hogy „külső” befektető vásárolja meg az eladó
kutat- arra számítva, hogy az üzemelő fürdő bevétele a fontos a helyi önkormányzat
számára. Ennek eredményeként egyrészt nem tudtak pályázni a
továbbfejlesztésekre, másrészt olyan új eladási árat kellett fizessenek a vízért, hogy
a fürdő bevételének csak 4 %-a maradt náluk.
Üzemelési költségek:
Az üzemelési költségek főbb elemei a rendszert működtető dolgozók fizetéséből, az
energia nyeréshez és továbbításhoz/keringtetéshez szükséges villamos energia felvétel
költségeiből, a karbantartási költségekből és amortizációból, valamint a vízhasználat
után járó illetékekből, - elfolyatás esetén bírságokból adódnak össze.
Fentiek arányai beruházásról beruházásra változnak, így arányuk nem pontosítható,
azonban kijelenthető, hogy a geotermikus fűtési rendszerek gazdaságosságát nem
szokták felborítani- kivéve a már említett kútüzem problémák esetében. Egy kétezres
kút javítására sok esetben nagyberendezéssel kell felvonulni jelentős (többmilliós)
költségkihatással
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3.5.

KÖRNYEZETI HATÁSOK, EZEK PROBLÉMÁI

A hazai vízgazdálkodás alapproblémáját jelenti, hogy Magyarországon „átrohannak a
vizek” – lásd a csatolt ábrát -, emiatt a mélységi vízkészlet az ország stratégiai tartalékát
jelenti.

99. ábra

A Bevezetőben említettük, hogy a geotermikus energia és termálvíz hasznosítás „tisztán
zöld”, vagy környezetbarát megítélését illetően komoly kétségek vannak.
Noha a visszasajtolást már a 70-es évektől kísérletszerűen több helyen is próbálták, a
termelési költség-növekedéseknél lényegesen nagyobb problémák jelentkeztek már a
70-es évek végén a hasznosítás utáni (alacsonyabb hőmérsékletű, de magas sótartalmú)
hévizek elhelyezésénél. A használt hévizek elhelyezése kezdetben a legrövidebb úton,
élővízfolyásokba, belvíz- és öntözőcsatornákba, illetve tavakba és holtágakba történt. A
hévíztermelés rohamos növekedésével ezek a közvetlenül környezetkárosító (hő- és sószennyezéssel járó) megoldások nem voltak fenntarthatók. Az öntözőcsatornák
szennyezésével pl. a melegházi és fóliasátras kertészetek a szántóföldi kultúrák
fenntartását ilyen módon közvetlenül is veszélyeztetni kezdték. Ennek egyik megoldása
volt a Szentes Árpád Tsz (Rt) által kialakított rendszer, ahol a felhasznált vizet tározópihentetőtóba engedték, majd hosszabb, több hónapos pihenő után engedték el.
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A hasznosítás után elfolyó termálvizekkel kapcsolatosan három fő probléma merült fel:
¾ csökkenti a mélységi vízkészlet tartalékokat és a rétegnyomást
¾ az elbocsátott termálvíz hőszennyezést okoz a befogadóban, így a vegetációt zavarja
¾ az elbocsátott víz sószennyezést idéz elő
A termálvízzel feltörő kísérőgázok légköri emissziós hatását általában nem teszik szóvá.
Sajnos azt sem, hogy a geotermikus energiával kiváltott fosszilis energiahordozók
elégetése esetén jelentős a légköri szennyezés, tehát nemcsak gazdasági, hanem
környezetvédelmi okok is indukálhatnák a további hasznosításokat.
A jelenlegi szabályozás szerint (219,/2004 Kormányrendelet) energetikai célú
hévízhasznosításra csak abban az esetben adnak ki fúrási engedélyt, amennyiben a
hasznosított vizet visszasajtolják.
Optimális esetben ugyanabba mélységbe kellene történjen a visszasajtolás, mint ezt
Dr.Lorberer Árpád, VITUKI (2003, FVM Tanulmányhoz írt szakvélemény) az
alábbiakban írja:
„A hévíz-visszatápláló kutak létesítése és működtetése törvényszerűen tovább növeli a
kitermelési költségeket és - bár elősegítheti a rétegenergia fenntartását, a távlatilag
hasznosítható víz- és hőmennyiségek bővítését is – rövidebb távlatban olyan többletbefektetéseket igényel, amellyel a hazai hasznosítók túlnyomó többsége nem rendelkezik.
Ezenkívül a hazai, homokos-agyagos, laza homokköves kifejlődésű felsőpannon
hévíztárolóba történő hévíz-visszasajtolás üzemszerűen csak a kőolajiparban tekinthető
véglegesen megoldottnak. A hévíz-termelő kutakon végzett kísérletek, a különféle
kútpár-megoldások és „kettős működésű kutak” igen sok esetben kedvezőtlen vagy
felemás eredményeket szolgáltattak. Gyakran nem is voltak valódi geotermikus kútpároknak tekinthetők, hanem csak a felszíni befogadókba történő bevezetések helyett
alkalmazott felszín alatti elhelyezésnek. Nem fogadhatók el pl. az olyan megoldások,
amikor a használt hévizet meg nem csapolt, - a használt hévízzel közel azonos
hőmérsékletű, de kisebb töménységű vizet tartalmazó - felsőbb víztároló rétegekbe
kívánják vezetni a fokozódó besajtolási nyomás-igény miatt egyre nagyobb üzemeltetési
költségekkel és átláthatatlan vízminőségi következményekkel.”
A probléma kapcsán a szembenállás több évtizedes a főként Csongrád megyében
megvalósult termál kertészetek és a vízügyi szakvonal között. Mivel a kutakból kinyert
vizet szerzett jogon elfolyathatják a kertészek, ennek szankcionálására és az okozott
problémák enyhítésére csak a büntetőbírságok emelése és az új kutakra vonatkozó
kötelező visszasajtolás mutatkozott. Az egyre nehezedő gazdasági környezet miatt
valóban rendkívül súlyos problémákat idézett volna elő a megyében (az ország többi
kertészetileg érintett területein is), ha a meglévő mellé új, visszasajtoló kutat kellett
volna fúrni.
Áthidaló megoldásként Balogh Jenő, a Geotherm korábbi vezetője már több, mint 20
évvel ezelőtt felvetette a szakhatóságok felé, hogy az energianyerés céljára hasznosuló
termálvizeknél át kellene térni a vízmennyiség alapú elszámolásról a hasznosuló
hőmennyiség alapján történőre.
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Így a ma még műszakilag kockázatos és számukra gazdaságilag vállalhatatlan
visszasajtoló kút fúrása helyett rászorítanák a kertészeket, hogy a kitermelt víz
hőtartalmát a lehető legnagyobb mértékig felhasználják, mert eszerint csökkenne a
bírság. Tehát a felhasználónak az lett volna az érdeke, hogy csak a legkevesebb
vízmennyiséget vegye ki a kútból és annak hőtartalmát maximálisan kihasználja.
A kertészeti berendezések zöme a 60-as, 70-es években létesült a megyében, az akkori
műszaki és technológiai színvonalon. Mára már jelentős részük korszerűtlen,
hiányoznak a szigetelések, szabályozó és vezérlő berendezések, mérőeszközök stb. Ezek
pótlása, a szigetelések korszerűsítése, a technológia és terményváltás sokkal
könnyebben teljesíthető, így ezúton le lehetett volna csökkenteni a pazarló
vízkitermelést.
Ez a gondolat a hőszennyezési bírság kapcsán – ha felemásan is, mert az elfolyatott víz
hőmérsékleti alsó határát nem határozták meg, márpedig a műszakilag jelentős
energiaközléssel és költséggel jár külső hőmérséklet alá hűteni az elfolyó vizet –
értelmezhető a 209/2004-es hivatkozott Kormányrendeletben. A bírságot az elfolyatott
víz hőfokának és a víz mennyiségének szorzata alapján kell fizetni. Ez azonban nem
jelenti még azt, hogy (német mintára) az ország területe alatti hőkészletet jogilag
ásványi anyagként, állami tulajdonban lévőnek definiálnák és a Bányatörvényt ebben az
értelemben kiterjesztenék rá.
Valószínű, hogy az illetékek- bírságolás problémáját csak a remélhetően előbb-utóbb
elkészülő Termáltörvény fogja tudni megoldani és eltűnnek belőle a kettős adózások,
mint jelenleg, amikor egyaránt kell fizetni vízkészlethasználati díjat és bányajáradékot
és differenciálják a mélységi vízkészlet típusa szerint is a kötöttségeket.
A fürdők használt termálvizével kapcsolatban az Alföldön elsősorban a porózus
termálvíz testek alkáli hidrogénkarbonátos vizeinek magas nátrium egyenérték
százaléka jelent problémát. Márpedig az alföldi vizek zöme ilyen. A használt vizek
kezelése igen költséges : RO-fordított ozmózisos berendezés kell, mely mellékesen a
nátriumot nem veszi ki, csak az egyéb sókat. Gyakorlati megoldásnak a higítóvízzel
történő keverés utáni elbocsátás látszik, azonban a vonatkozó rendelet miatt ennek
engedélyezéséhez költség-haszon elemzést kell végezni, tehát szó sincs arról, hogy
szabadon lehetne felhasználni a célra az egyéb vizeket higítási célra.
Kémiai kibocsátás tekintetében eltérőek a limitek. Termálfürdőknél 2000 mg/l,
gyógyvíznél 5000 mg/l, energia hasznosításnál 3000 mg/l. Ezek az értékek tovább
szigorodhatnak aszerint, hogy a vízgyűjtő terület végpontja valamelyik védett tavunk-e
(Balaton, Velencei tó).
3.6. GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEK

Globális értékelésében György Zoltán és Gubcsi Lajos (Aquaplus Kft) a Kisteleken ,
2005 évben megtartott nemzetközi geotermikus konferencián az alábbi becsléseket adja:
¾ a hazai dinamikus (visszasajtolással pótolt) hévízkészlet energiáját 65 Peta Joule-ra
becsli
¾ ehhez feltétel, hogy a kitermelt vízből történő hőelvonás 40 ºC ∆T legyen
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¾ ez a teljes magyar energia felhasználás 6 %-át jelentené
¾ jelenleg csak 0.3 %-ban (3,6 PJ/év) szerepel a magyar energiamérlegben a
geotermikus energia
A Magyar Tudományos Akadémia Szakbizottsága által készített összeállítás (Bohoczky
Ferenc GKM vezető főtanácsos előadása 2005), szerinti éves potenciálok a következők:
>Aktív szolár termikus
48,8 PJ
> Passzív szolár termikus
37,8 PJ
> Fotovoltaikus
1749,0 PJ
> Vizi
14,4 PJ
> Geotermikus
63,8 PJ
> Szél
523,0 PJ
> Biomassza
2600-2700 PJ
Ezek az elméleti számok nem tükrözik a gyakorlati esélyeket- gazdaságosság és
műszaki elterjesztés -, tehát némi elfogultsággal szeretnénk a geotermikus energia
gazdaságosságát propagálni, annál is inkább, mivel a jelenlegi magyarországi megújuló
energiák közül a biomassza utáni második legnagyobb produktumot éri el.
A megtérülési mutatók tekintetében nagyon vegyes a kép a termálvíz hasznosításánál:
( a beruházás elemeinek felsorolásától most eltekintünk)
Geotermikus távfűtési rendszer: 4-5-6 év, annak a függvényében, hogy milyen
mértékben sikerül lekötni a kút kapacitását. Ez előállhat úgy, hogy viszonylagos
közelségben vannak a fogyasztók ( nagy a hősűrűség) például lakótelepek esetében,
vagy egymástól nem túl távol levő közintézmények rendszerben történő fűtésénél. A
kúttól való nagyobb távolság, vagy az egymástól messze lévő fogyasztók hőellátása
egyrészt megnöveli a vezetékrendszer hosszát, másrészt nő a hálózati hőveszteség,
harmadrészt nagyobb szivattyúmunkát, így több üzemköltséget jelent. Ugyancsak
növeli a fajlagos beruházási költséget, ha nagy ugyan a fogyasztók száma, viszont
energiafelvételi igényük méretüknél fogva kicsik. További megtérülést befolyásoló
tényező, hogy az épületek éves és napi fogyasztási görbéje milyen. Lakótelepek estében
a fűtési idény után is szükség van folyamatos használati melegvíz ellátásra- ez növeli a
bevételt. Szintén bevételt növeli, ha több funkcióra is tudunk szolgáltatni és a szekunder
vizet (energiát) is tudjuk értékesíteni. Ez azonban nem valósítható meg mindenhol.
Általában kijelenthető, hogy meglévő építményeknél a geotermikus fűtésre történő
áttérésnél a megtérülést ahhoz képest tudjuk számolni, hogy a hagyományos
tüzelőanyaggal (gázzal) történő fűtés milyen költséggel járna. A legutóbbi időben
történt gázár emelések miatt egyre rövidebb a geotermikus fűtési beruházások
megtérülési ideje. A különböző központi pályázatoknál az Energiafelügyelet, mely
szakmailag véleményezi a projekteket, általában 5 évhez köti a megtérülést.
Termál kertészetek: meglévő és üzemképes termálkút esetén egy új, - hő, irányítás,
öntözés és szellőzés technológiailag is korszerű – növényház megtérülési ideje,
mondjuk paradicsom termesztés esetében kb. 4 év. Ami tendenciaként jelentkezik
(nemcsak nálunk, az egész világon), hogy a 10 hektár alatti növényházak egyre kevésbé
bírják a versenyt és sorra zárják be őket- még Hollandiában is.
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Itt kívánjuk megemlíteni, hogy a hollandok is igyekeznek segíteni saját kertészeiket,
mert önköltségi áron kapják a gázt a hollandok tengerparti gázkitermeléséből.
Hihetetlenül éles a verseny. Ugyancsak holland kertészek mesélték, hogy az európai
virágpiacon meglévő monopolhelyzetüket egyre inkább letörik a Dél-Amerikai
beszállítások.
Az alföldi kertészetek számára is csak a gazdaságosságot segítő tényezőként van jelen a
geotermikus energia – a fő problémát a piacon maradás jelenti.
Földhőszivattyúval működő házak: Egy új,160 m2-es családi háznál a téli fűtést és
nyári hűtést egyaránt ellátó abszorpciós hőszivattyús rendszer megépítése mai áron 11
millió Ft-ba kerül. A rendszer tartalmazza a padló, a falak és a mennyezet fűtését is. A
hőszolgáltatási rendszere, betudva a villamos energia felvételt kb. 10 %-al olcsóbb a
gáznál, azonban csak fűtés esetében ma még nem rentábilis, a nyári hűtéssel együttegész évet tekintve már igen. Szemben a radiátorok sugárzó hőjével, a minden oldalról
jövő hő növeli a hőérzetet, így jelentősen csökken a fűtési energiaigény, szemben a
hagyományos fűtéssel. Az előrelátható gázáremelkedést betudva egyre javul a
megtérülés.
Fürdők, gyógyszállók: Önmagában a fürdők a legtöbb esetben veszteséges üzeműek. A
problémák közé tartozik a szezonalitás, a szolgáltatások kiépítettsége (és a bevétel, kinél
csapódik le stb.) A geotermikus energiával megtakarítást lehet elérni úgy, hogy első
lépcsőben a fürdő épületeit fűtik, vagy hőcserélőn keresztül leadják a hőtartomány egy
részét medencék fűtésére.
Gyógyszállók esetében szintén lehet hasznosítani a hőt, valamint minősített víz esetében
a gyógyászati szolgáltatást is. Általában 8-10 évet szokás számolni gyógyszállók
megtérülésére, mert nagy mértékben a látogatók száma (szálloda töltöttsége) a
képezhető árak és millió más faktor határozza meg a bevételt. Gyógyszállóknál a
termálvízzel összefüggő gyógyászati szolgáltatásokból származó bevételek aránya
nemigen haladja meg az 5-10 %-ot, tehát a városfejlesztési terveknél célszerű ezt
figyelembe venni. A kifejezett termál-gyógyszállók közül egyre inkább azok a
rentábilisak, melyek valóban rendelkeznek valamilyen speciális gyógyvíz, klíma,
gyógygáz (Mátraderecske mofetták) alapokkal és erre ráépült, jól bevezetett
szolgáltatással. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy, a városban épülő szálloda
termál/gyógyvízzel való ellátása ne jelente olyan attraktívumot, mely ne segítené
nagyban a szálloda folyamatos vendégforgalmát. A magas töltöttséget azonban azok
tudják elérni, melyeknek valamilyen helyzeti előnyük van (fő turisztikai áramlatok
irányába esnek, jó a megközelíthetőségük, jól kiépült és magas színvonalú az
infrastruktúra és szolgáltatás), vagy valamiért nagyon speciálisak.
3.7. VÁRHATÓ TRENDEK
Az európai és hazai geotermikus, illetve termálvíz hasznosítás előzményeit, jelenlegi
helyzetét, az adottságokat és lehetőségeket meglehetősen bőven kifejtettük, így ezek
ismétlésétől eltekintünk.
Az összeurópai célt, hogy a RES (megújuló energiák) aránya 2010-ig 12 %-ra nőjön, a
magyarországi vezetés is támogatja- egészében (63/2005 OGY Határozat az alternatív
és megújuló energiák elterjesztéséről) és részleteiben is (az épületek hőszigetelésére
vonatkozó 2002/91/EK Irányelv).
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A most induló, 2013-ig tartó FP7 költségvetése energiára 2300 millió Eurót,
környezetvédelemre (betudva a klímaváltozást is) 1800 millió Eurót különített el.
Mindazonáltal a geotermikus energia nincs előtérben. Erre álljon itt egy rövid idézet az
FP7-ből:
„Az európai ipar az energiatermelés mennyisége és az energiahatékonysági
technológiák tekintetében a világ vezető iparává fejlődött. Úttörő szerepet tölt be a
korszerű megújuló energiatechnológiák, például a napenergia, bio- és szélenergia
területén.”
A termálvízben tárolt energiával történő direkt hőhasznosítás támogatása úgy tűnik a
mindenkori magyar kormány belátásán múlik. Eddig szerencsére, ha váltakozó
mértékben is, de lehetett kapni mind az önkormányzatoknak, mind a vállalkozóknak
vissza nem térítendő támogatást a beruházásokhoz – 33-illetve 30 %-os mértékben.
(Környezetvédelmi Infrastrukturális Operatív Program).
A 2007 márciusban kikerülő RES pályázati lehetőségekre a korábbinál jóval nagyobb
összegeket szánnak - tudomásunk szerint.
Remélhető, hogy ez a tendencia a direkt geotermikus energiahasznosítás támogatásának
területén is fennmarad, de az európai helyzet ismeretében nálunk is egy idő után
polarizálódni fog az erőművek és a (GSHP) földhőszivattyús megoldások irányába, azaz
a termálvíznek, mint hőhordozó közegnek a kitermelése csökkenni fog, és azok a
geotermikus energiakinyerési megoldások kerülnek előtérbe, melyek nem érintik a
mélységi vízkészletet.
Mivel a magyar társadalmon belül a vidékfejlesztés és ezen belül a turizmus nagyon
nagy erőt képvisel, kérdéses, hogy a termálfürdők és gyógyszállók növekvő számának
és az ezzel összefüggő vízigényeknek - illetve használt víz kibocsátásoknak mi lesz a
sorsa. Ez szorosan összefügg az egészségügy átalakulásával is. Várhatóan a wellness
szolgáltatások előretörnek, mint általános egészségmegőrző módszerek és a termálgyógyszolgáltatások pedig specializálódnak egy-egy gyógyvízre és az adott betegségre
hatékony terápiákra.
Hódmezővásárhely városfejlesztése
Noha nem tartozott a megbízásba, engedjék meg, hogy néhány rövid észrevételtjavaslatot tegyünk a városfejlesztés termálvízzel összefüggő elképzeléseihez.
1. A három fázisra bontott geotermikus energiaellátásnak mind az eddig
megvalósult részéhez, mind a továbbfejlesztési elképzelésekhez csak gratulálni
tudunk. Szakmailag korszerűnek és előremutatónak látjuk a jelenleg is folyó
munkát. Ez nem udvariaskodás. Szemléltetésül szeretnénk illusztrálni az
alábbiakat:
1986-ban a Geotherm párhuzamosan 6 városban hozott létre – állami
támogatással - geotermikus távfűtési rendszereket lakótelepek fűtésére. Ehhez
mindenhol új kutakat kellett fúrni, kiépíteni a műszaki szolgáltató rendszert és
ahol pénzügyileg megoldható volt, olyan kútszerkezetet alakítottunk ki, hogy
egyaránt alkalmas legyen termelésre és visszasajtolásra.
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A fűtések működtek és azok a városok, ahol ennek felismerték a jelentőségét, az
elmúlt 20 évben komoly erőforrásokat fordítottak arra, hogy a kezdeti
rendszereket modernizálják, a hasznosítást kiszélesítsék és alkalmazkodjanak az
új környezetvédelmi követelményekhez. Ilyen város Hódmezővásárhely, ahol a
közintézmények zömét is termálvízzel fűtik, parkoló fagymentesítést végzik,
visszasajtolják a vizet és folyamatosan fejlesztenek. Nem mellékesen a helyi
lakosok olcsóbban kapják a fűtési energiát, mint azok a városok, ahol gázzal kell
fűtsenek.
A csatolt képeken jól látható, hogy olyan város, amely nem ismerte fel ezt az
esélyt, hova jutott az elmúlt húsz évben- ugyanarról a kiindulópontról.

100. ábra
2. Geotermikus erőmű létesítése, mint a város villamos energia betáplálásának
egyik alternatív útja, geológiai okok miatt perspektivikusan sem fog tudni
megvalósulni. Tudomásunk szerint a város és környezete alatt nincs olyan forró
kőzet (valamivel távolabb már van) melyre erőművet lehetne telepíteni, így
célszerű egyéb alternatív, vagy megújuló energiaforrások lehetőségeinek
tükrében vizsgálni a villamos energia ellátás alternatív módozatait.
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3. Mivel nem lehet megjósolni, hogy az elkövetkező évtizedekben milyen
döntések születnek a termálvíz bázisú direkt geotermikus hőszolgáltatás
preferálásáról és támogatásáról, a családi házak energetikai tervezésében vegyék
figyelembe a földhőszivattyús fűtés/hűtés megoldási lehetőségeket.
(Tudomásunk szerint a fürdőhöz tervezett szállodánál már ebben
gondolkodnak.) Számítani lehet rá, hogy az állam átveszi az európai trendet és
támogatási forrásokat fog hozzá biztosítani. Sajnos arra nem merünk gondolni,
hogy az osztrákokhoz hasonló intézkedés történik, ahol kifejezetten erre a célra
megépítettek állami támogatással hat gyártóüzemet és azóta százezres
nagyságrendben így látják el a családi házakat, de terv szintjén
Hódmezővásárhelyen érdemes lenne megvizsgálni a kijelölt építési-fejlesztési
területek lehetőségeinél.

4. A fürdőhöz csatlakozó szálloda funkciójaként gyógy, és wellness szolgáltatás
van megjelölve. Szakmai megítélésünk szerint a gyógyturisztikai funkciót
célszerűbb lenne a hódmezővásárhelyi kórházhoz tartozó Kakasszékre tenni.
Már húsz éve, amikor ott dolgoztunk, felfigyeltünk Kakasszék valóban páratlan
gyógyvíz és gyógyiszap adottságaira. Az iszap gyógyászatilag értékes
radioaktivitásáról anno még az olajfúrósok szóltak. Tudomásunk szerint csak a
Hévizi tó iszapja rendelkezik ilyen tulajdonságokkal, ráadásul Kakaszék
gyógyvize is egyedülálló, - összetétele szerint jobb, mint a Hódmezővásárhely
alatti hévízkészlet. További attraktívumot jelent az Ős-Maros völgyének
maradékaként meglevő tóhálózat. Környezet sokkal nyugodtabb, mint a
centrumban levő fürdőé és van földterület.
Nem mellékes körülmény, hogy már a 20-as években svájci típusú szanatórium
jött létre Kakaszéken és a Baedekker-re hivatkozva holland turistabuszok is
megálltak- Dr.Duray igazgató úr elmondása szerint. Egy nagyon színvonalas
anyag már elkészült a tórendszer rekonstrukciójáról a város számára, amit
tovább lehetne fejleszteni.
Gyógyszálló pályázati oldalról célszerű lenne összefogni a Dél-Alföldi
Termálklaszterrel (Dr.Albel Andor), ezen belül Gyulával és Szegeddel, annál is
inkább, mert EU forrásoknál elvárás, hogy klaszterek pályázzanak.
Természetesen ez csak javaslat. Sok olyan tényező lehet, mely a város ezirányú
fejlesztési elképzeléseit befolyásolja.
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VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÉRSÉGÉBEN
1. BEVEZETÉS

Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén)
általános törekvése, igénye a viszonylagos életminőség, az életfeltételek folyamatos
javítása. Az életminőség egyik meghatározója a fogyasztási javakhoz való hozzáférés
lehetősége, képessége. Mivel ma az emberi tevékenység szinte minden területe energiát
igényel ill. energia fogyasztással jár, az életminőség és az energiafelhasználás közötti
szoros kapcsolat nyilvánvaló.
A korszerű energiaellátó rendszerek a fogyasztókat erős függőségben tartják. A
függőség mértékét csökkenthetné, ha a fogyasztók nagyobb mértékben támaszkodnának
a helyi, megújuló energiaforrásokra. Érdemes ebből a szempontból figyelembe venni
azokat a korlátokat, amelyek a megújuló energiaforrások, közöttük a napenergia
nagyobb mértékű felhasználásának útjában állnak. Annál is inkább, mivel ezek az
energiaforrások többnyire szabad felhasználásúak, azaz nem feltételeznek pl. bányászati
jogot, elvileg szabadon hozzáférhetőek. Ugyanakkor ismeretes, hogy a hagyományos
energiaforrások felhasználása lokális és/vagy globális környezetterheléssel jár, amely
sok esetben erősen rontja az életfeltételeket.
A városi (urbánus jellegű) környezet általában azt jelenti, hogy viszonylagosan nagy a
népsűrűség. A népesség koncentrációja természetesen a város jellegétől jelentős
mértékben függ. Hódmezővásárhely mind lélekszámában, mind pedig szerkezeti
jellegében tipikusnak tekinthető magyar középváros, amely megőrizte vidékies, rurális
jellegét.
Hódmezővásárhely az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25 km-re található, a 45-ös és
a 47-es utak találkozásánál. Az ország legnagyobb közigazgatási területével rendelkező
megyei jogú városa, a dél-alföldi régió jelentős oktatási, gazdasági, kulturális és
művészeti centruma. A település az elmúlt években látványos fejlődéseken ment
keresztül.
A környező települések (Mártély, Mindszent, Szegvár, Székkutas) a "Vásárhely és
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás" létrejöttével hivatalosan is
kifejezték együttműködési szándékukat. Az összefogás példaértékű, hiszen az öt,
viszonylag kis területen elhelyezkedő település, bővebb, színesebb idegenforgalmi
kínálatot alkot.
A város lakosainak száma valamivel több, mint 48 ezer fő, a város közigazgatási
területe 48 ezer hektár. Ez azt jelenti, hogy a népsűrűség átlagosan 100 fő/km2, azaz 1
lakosra közel 1 ha terület jut. Természetesen átlagos értékekről van szó, a belváros
népsűrűsége ennél jóval nagyobb. Mindez azért fontos, mert a napenergia
hasznosításában rejlő lehetőségek szorosan összefüggenek a potenciálisan rendelkezésre
álló területtel, azaz a gyűjtőfelület nagyságával. Ebből a szempontból tehát kijelenthető,
hogy Hódmezővásárhely kedvező adottságú város a napenergia felhasználását illetően.
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Hasonló a helyzet a napenergia mennyiségével is. A város földrajzi elhelyezkedése
folytán az országos átlagot meghaladó potenciállal rendelkezik. A globálsugárzási
értékekben ugyan nincs lényeges eltérés az országos átlagtól, de a napfénytartam
tekintetében a város kedvező pozíciójú az évi 2100 körüli napsütéses órák számát
tekintve. Mivel a városban és környékén nincs számottevő légszennyező tevékenység, a
légköri feltételek is kedvezőnek mondhatók.
A napenergia hasznosításának szempontjából fontos az energetikai infrastruktúra
helyzete. A város adatai szerint a vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya: 90,6
%, a gázzal való ellátottság: 97,5 %, a melegvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya:
13,9 %, az egy főre jutó gázfogyasztás:103,5 m3/év, a villamos hálózat kiépítettsége
gyakorlatilag 100%-nak vehető. Tehát kiépültek azok a fogyasztói infrastruktúrák,
amelyek képesek magukba integrálni a napenergiával üzemelő kiegészítő
létesítményeket.
Összességében az input adatok birtokában kijelenthető, hogy Hódmezővásárhely jó
adottságokkal rendelkezik a napenergia hasznosításának tekintetében. A részletes
adatfeltárás és elemzés ezt a megállapítást támasztja alá.

2. ALAPFOGALMAK

Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a legfontosabb alapfogalmakat,
amelyek ismerete a további fejezetek megértése szempontjából nélkülözhetetlenek.
Termikus sugárzás: a testek hőmérsékletüktől függő összetételű elektromágneses
energiát sugároznak ki, amelyet termikus sugárzásnak nevezünk. A Nap közel 6000 K
(kelvin) hőmérsékleten sugárzó test.
Napfény spektrum: az a jelleggörbe, amely a napfény hullámhossza vagy frekvenciája
függvényében megadja a sugárzás intenzitását. A napfény spektrum folytonos
függvény, maximuma a látható fény zöld színű tartományában van.
Fehér fény: a napfényben minden hullámhosszúságú (színű) fény jelen van. A
keveredés eredménye a napfény fehér színe a látható tartományban.
Infravörös fény: a napfényspektrum szabad szemmel nem látható, nagy
hullámhosszúságú komponensekből álló tartománya. A Napból érkező hőenergia nagy
részét az infravörös sugarak szállítják.
Ultraibolya fény: a napfényspektrum kis hullámhosszúságú (nagy frekvenciájú)
tartománya. Nagy energiájú fotonokból áll.
Foton: az elektromágneses sugárzás kettős természetű alkotó eleme: részecskének és
hullámnak is tekinthető, attól függően, hogy milyen kölcsönhatásban vesz részt.
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Globál(is) sugárzás: a Nap sugárzási teljesítményének mérésére használatos fizikai
jellemző. Globálsugárzás alatt egy 1 m2 nagyságú, vízszintes felületre időegység alatt
érkező összes sugárzási energia mennyiségét értjük. Ennek megfelelően mértékegysége:
J/s.m2 = W/m2. A globálsugárzás értéke nagymértékben függ a Nap állásától (évszak,
napszak), és a légköri viszonyoktól (felhők, levegő relatív páratartalma).
Direkt sugárzás: alatt azt a sugárzást értjük, amikor a Napból kiinduló fénysugarak
közvetlenül (zavartalanul) jutnak el a Föld felszínére. Felhőmentes, tiszta időben a
direkt sugárzás dominál.
Szórt sugárzás: szórt sugárzásról akkor beszélünk, ha a (nap)fény a légköri
képződményeken és /vagy a tereptárgyakon irányt váltva (szóródva) éri a felületet. A
szórt fény irányítatlan fény, energetikai hasznosításra korlátozottan alkalmas.
Napfénytartam: egy éven belül az az átlagos időszak, amikor a szóban forgó területet
(felületet) direkt sugárzás éri. A napfénytartamot ennek megfelelően óra/év
dimenzióban adjuk meg.
Aktív hasznosítás: alatt az olyan műszaki megoldásokat értjük, amelyek során a Nap
sugárzási energiáját arra alkalmasan kiképzett szerkezetben más energiaformává
alakítjuk.
Passzív hasznosítás: esetében általában nincs külön energia átalakító szerkezet.
Építészeti megoldások összessége, amelyek során az épület szerkezeti kialakítását,
anyagait úgy választjuk meg, hogy az előnyös legyen az energiaellátás szempontjából
Termikus hasznosítás: során a napenergiával hőt elnyelni képes közeget (levegő,
folyadék) melegítünk, majd a felhasználás helyére szállítjuk. A szállító közeg általában
zárt rendszerben cirkulál, így az energiaszolgáltatás folyamatos.
Fotovoltaikus (PV) hasznosítás: a PV-alkalmazásoknál cél a napenergia közvetlen
villamos energiává történő alakítása. Az átalakító berendezéseket napelemeknek
nevezzük.
3. ALAPADATOK
Egy adott földrajzi helyen a napenergia potenciált globálisan két paraméterrel
jellemezhetjük: a globálsugárzás különböző időtartamokra vonatkoztatott értékeivel és
az ezzel szorosan összefüggő, de az energiatermelés menetének szempontjából a
globálsugárzási értékeket kiegészítő napfénytartam megadásával.
3.1. GLOBÁLSUGÁRZÁS
A levegő hőmérsékletének nagy térségű eloszlását befolyásoló legfontosabb tényezők a
földrajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magasság valamint a tengertávolság.
Magyarországon a kis meridionális kiterjedés miatt kevésbé figyelhető meg a
hőmérséklet délről északra csökkenő tendenciája, hazánkban a domborzat jelentősebb
befolyásoló tényező.
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Hódmezővásárhely

101. ábra: Magyarország átlagos évi középhőmérséklete
(Forrás: OMSZ)

Az 101. ábra áttekintő térképéből jól látszik, hogy a város az ország azon megyényi
régiójában fekszik, ahol a legmagasabb az évi átlagos hőmérséklet. Ez a meteorológiai
jellemző nyilvánvalóan szoros összefüggésben van a napsugárzási viszonyokkal, ezen
belül a globálsugárzás értékével. Mivel Hódmezővásárhelyen nincs hosszú adatsorok
szolgáltatására képes meteorológiai állomás, ezért a globálsugárzási adatokat az OMSZ
szegedi mérőállomása által mért adatokkal vesszük egyezőnek. Ez megengedhető, mert
Szeged légvonalban mintegy 22 km távolságra fekszik Hódmezővásárhelytől, és a
középhőmérséklet térkép szerint a sugárzási viszonyok azonosnak vehetőek.
A 102. ábra szemlélteti az ötéves átlagok alapján készített globálsugárzási értékeket
Szeged térségére az év hónapjai szerinti bontásban, amelyből jól látható, hogy jelentős
eltérések mutatkoznak az egyes évszakokban.
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102. ábra: A globálsugárzás havi értékei Szeged térségében
Forrás: OMSZ

87

Fontos figyelembe venni, hogy globálsugárzás vízszintes felületre értendő. Direkt
sugárzás esetén az 1 m2 felületre érkező energia mennyisége a napfény beesési szögének
függvénye. Nyilvánvaló, hogy legnagyobb a felületre érkező energiaáram, ha a
napsugarak merőlegesen érik a felületet, tehát a tényleges energiaáram a felület
szögével növelhető. Ezért célszerű a napelemek és napkollektorok szögét gondosan
beállítani.
Az egyes években a globálsugárzási adatok jelentősen szórnak, amelyet a napenergiát
hasznosító berendezések méretezésénél mindenképpen célszerű figyelembe venni. Erre
a 3.3. pontban még visszatérünk.
Ha elvégezzük a 102. ábrán bemutatott adatok összegzését, eredményként azt kapjuk,
hogy sokéves átlagban az évi összes napsugárzási energia 5129 MJ/m2. Szokásos a
különböző energiafajták átszámítása olajegyenértékre. Ha 45 MJ/kg az olaj (gázolaj,
fűtőolaj) fűtőértéke, akkor egyszerű osztással azt kapjuk, hogy a napenergia éves
szinten 114 kg olajnak megfelelő mennyiségben van jelen Hódmezővásárhely
térségében négyzetméterenként. A város területéből kiszámolható a potenciális
napenergia mennyisége, amely 5,472 · 107 tOe/év (tonna olaj egyenérték). Ez az
energiamennyiség sokszorosan meghaladja a város teljes energiafogyasztását.
A globálsugárzási adatokból tehát megállapítható, hogy a rendelkezésre álló energia
bőséges, azonban az is kiderül, hogy az eloszlása egyenetlen. Mint tapasztaljuk is, a téli
hónapokban a Napból érkező energia csak töredéke a nyárinak, amely részben a Nap
alacsony járásának, részben pedig a téli hónapokban uralkodó légköri viszonyoknak
(felhő, köd) köszönhető.

3.2. NAPFÉNYTARTAM

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a mért globálsugárzás milyen intenzitással
érkezik a talajfelszínre az év során. Ehhez a napfénytartamok ismerete szükséges.
Ha áttekintjük Magyarország napfénytartam térképét (103. ábra), jól látszik, hogy
Hódmezővásárhely abban a térségben fekszik, amelyben a napfénytartam a legnagyobb,
2100 óra/év. Az éves napfénytartam azt jelenti, hogy az év teljes idejének (8760 óra)
24%-ában direkt sugárzás van jelen, amely alkalmas energiatermelésre. A fennmaradó
nappali órákban (2280 óra/év) szórt sugárzás tapasztalható, amely energiatermelés
szempontjából nem vehető figyelembe. A szórt sugárzás intenzitása olyan alacsony,
hogy a kollektorok és a napelemek számottevő energiát nem képesek begyűjteni.
(Hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor egy motor alapjáraton üzemel.)
A szórt sugárzást egyébként a termikus kollektorok jobban hasznosítják, mint a
fotovoltaikus napelemek, ezért az összteljesítmény szempontjából előnyösebbek.
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103. ábra: A napfénytartam értékei Magyarországon

A globálsugárzás és a napfénytartam összevetéséből megadható egy tájékoztató jellegű
energiaáram időfüggvénye, amely a sokévi átlagnak megfelelően megadja nagy
valószínűséggel a vízszintes felületre eső sugárzási értékeket a napsütéses időszakokra.
Itt feltételezzük a megfigyeléseknek megfelelően, hogy a napfénytartam időfüggvénye
megfelel a globálsugárzás időfüggvényének, amelynek alapján a havi napfénytartamok
jó közelítéssel számíthatók. A 104. ábra azt mutatja, hogy az évi 2100 órás
napfénytartam hogyan oszlik meg az év során, vagyis azt, hogy havi átlagban a
napenergiát hasznosító berendezések hány órán keresztül üzemelnek direkt sugárzási
feltételek mellett.
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104. ábra: A napfénytartam havi átlagos megoszlása

A globálsugárzás és a napfénytartam, mint globális jellemzők, csak a Napból érkező
sugárzási energia hozzávetőleges becslésére alkalmas jellemzők. Az átlagok nem adnak
felvilágosítást a napenergia un. finomszerkezetéről, amelyhez csak részletesebb
analízisen keresztül juthatunk.
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3.3. ANALÍZIS

Ebben a fejezetben rövid áttekintését adjuk a napenergia hasznosításának tervezéséhez
szükséges elméleti és gyakorlati ismereteknek.
A Napból érkező sugárzás egy része közvetlen (direkt) módon jut el a Föld felszínére,
míg másik része a légkör szennyezettsége (por, vízgőz stb.) miatt megtörik, részben
visszaverődik. Ennek eredményeként mindig kialakul egy szórt (diffúz) sugárzási
komponens, amelynek aránya mindig a konkrét légköri viszonyok függvénye. Az
energetikai hasznosítás szempontjából, mint az előzőekben láttuk, mindig a két
komponens összegével, a teljes (globális, vagy totális) sugárzással számolunk. A 105.
ábra szemlélteti a napsugárzás menetét a földfelszínig.

Napállandó: 1353 W/m2

Visszaverődés a légkörről
~100 W/m2

Elnyelés a légkörben
~250 W/m2
Direkt
sugárzás

Szórt sugárzás

A földfelszínt elérő sugárzás maximum: 1000 W/m2

105. ábra: A napsugárzás megoszlása a légkörben
A Föld sajátos bolygómozgása a Nap körül, saját tengelye körüli forgása és a
forgástengely 23,5 o-os elhajlása a pályasík normálisától, alapvetően meghatározza a
sugárzási viszonyokat a Föld felszínén. Az évszakok és napszakok változása globális
törvényszerűség, a folytonosan változó napsugárzás intenzitás viszont döntően a
földrajzi helytől, földrajzi szélességtől függ. Ugyanakkor az aktuális sugárzásintenzitást
jelentősen befolyásolják a légköri viszonyok, az ózonréteg vastagsága, a felhőréteg, a
levegő páratartalma stb. A napsugárzás erőssége a Föld légkörének peremén 1353 W/
m2 (soláris állandó), amelynek azonban csak egy része éri el a felszínt. Felhőmentes
időben a sugárzási energia túlnyomó része direkt sugárzás formájában érkezik a földre,
míg felhős égbolt esetén szórt (diffúz) a sugárzás. A természetes és mesterséges
tereptárgyak reflexiós sugárzást okoznak, amely derült időben lehet számottevő. A
sugárzásintenzitás általános jellemzésére, mint láttuk, a globálsugárzás fogalma
használatos, amelyen egy adott helyen 1 m2 vízszintes felületre időegység alatt érkező
összes (direkt, szórt és reflexiós) sugárzási energiát értjük.
Mértékegysége pl.: MJ/ m2⋅h.
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A Nap látszólagos mozgását az égen számos szerző leírta (Chau, 1982; Goswami et. al,
1983; Johansson et. al. 1994, stb.), az összefüggések elsősorban a napkollektorok
tájolására, a beállítási szög optimalizálására alkalmasak. Az egyes elrendezések
üzemmenetének modellezéséhez ezen kívül szükséges a sugárzásintenzitás időbeni
változását leíró függvény ismerete is. A problémát a 106. ábra szemlélteti.
A globálsugárzás valószínűségi változónak tekintendő, mivel pillanatnyi értéke csak
valószínűsíthető. A globálsugárzás (Ig) alatt ezért a következőkben annak
legvalószínűbb (legnagyobb relatív gyakoriságú), várható értékét értjük. Ennek két
haszna van: egyrészt viszonylag könnyen kezelhető függvényekhez jutunk, másrészt a
meteorológiai adatokból ismertek, vagy meghatározhatók.
A következő függvényeket keressük:
-

a napkelte időpontját az év napjai függvényében, (tk (n) ),
a napnyugtra hasonló időfüggvényét (tn (n) ),
a globálsugárzás napi időfüggvényét , (Ig (t) ),
fentiek ismeretében a globálsugárzás éves időfüggvényét (Ig (n,t) ).

Ig(t)
R%

Ig(n,t)

tk(n)
1

tk

tn

12

24

Igmax(n)
365

t Órák száma

n
12

Napok száma

24

106. ábra: Az éves globálsugárzás menetet leíró függvények

A függvények illesztésénél az Országos Meteorológiai Intézet szarvasi
Agrometeorológiai Állomásának 25 éves (1970 – 1995) adatsorát használtuk fel, amely
az Alföldi sugárzási viszonyokat jól reprezentálja.
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t

A napkelte- és napnyugta-függvények
A napsugárzás egy adott pontban a napkelte , (tk (n) ) és napnyugta (tn (n) ) időpontjai
között éri a Föld felszínét, erősen változó intenzitással (107. ábra). A napsugárzás
várható napi időtartama (ts (n) ) alatt Ig (n) globálsugárzás éri:
I g ( n) =

tn ( n )

∫I

g

(t ) dt

[1]

t k (n)

A globálsugárzás várható értékének időfüggvénye igen jó közelítéssel:

I g (t ) = I g max (n) ⋅ sin x,
x = [t − t k (n)] ⋅

ahol a 7. ábra jelölései alapján :

180
,
t n ( n) − t k ( n )

amellyel :

I g (t ) = I g max (n) ⋅ sin[t − t k (n)]

180
t s ( n)

[2]

Ig(t)
Igmax(n)

ts

24

12
0

90

180

t
x

107. ábra. A globálsugárzás legvalószínűbb (várható) értékének napi menete

A [2] egyenlettel tehát meghatározhatjuk bármely „n” nap „t” órájában a várható
globálsugárzás értékét, feltéve, hogy ismerjük az aznapi várható globálsugárzás
maximumát (Igmax (n)), valamint a napkelte és napnyugta időpontját.
Magyarországon az ország méreteinél fogva a napkelte és napnyugta gyakorlatilag nem
helyfüggő. A 108. ábrán megrajzoltuk a csillagászati adatok szerinti napkelte napnyugta időpontfüggvényeit, amelyek az egész országra nézve érvényesnek
tekinthetők. Az ábrából jól látszik, hogy a görbék trigonometrikus függvényekkel jól
közelíthetők.
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t az órák
száma

tnmax
tn(n)

12
tk(n)

tkmin
0
n a napok száma

1

365

108. ábra. A napkelte és napnyugta időpontjai az év folyamán

Tekintettel arra, hogy a napkelte minimuma az év 165. napján van:
∆t
tk (n) = tk köz + k ⋅ cos(n + 15)
2
és arra, hogy a napnyugta maximuma az év 175. napján van:
t n (n) = t nköz +

∆t n
⋅ sin( n − 75)
2

[3]

[4]

egyenletek adódnak, ahol:
tk köz =
∆t k =

t nköz =
∆t n =

tk max + tk min
t k max

2
+ t k min
2

t nmax + t nmin
2
t nmax + t nmin
2

, és
, valamint

, és

.

A tkmin =3,73 h, tkmax =7,53 h, tnmin =15,88 h, tnmax = 19,73 h állandókkal a [3] és [4]
egyenlet egyszerűsíthető:
tk(n) = 3,63 + 1,9 ⋅ cos (n + 15)

[5]

tn(n) = 17,8 + 1,9 ⋅ cos (n - 75)

[6]
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A globálsugárzás várható értékét megadó [2] egyenlet az [5] és [6] összefüggések
behelyettesítésével
⎡
⎤
180
I g (t ) = I g max (n) ⋅ sin(t − ⎢5,63 + 1,9 ⋅ cos(n + 15 ⋅
⎥ [7]
12,17 + 1,9(sin{n − 75} − cos{n + 15}⎦
⎣

A globálsugárzás várható napi maximumai

A [7] egyenletben kifejtendő belső függvény az I g max (n) , amelyet az alábbi
megfontolások alapján állapíthatunk meg.
A már hivatkozott adatsorból képezve a havi átlagos globálsugárzási értékeket, jól
látható (9. ábra), hogy az így kapott görbe határozottan normáleloszlást mutat. A Gaussféle normáleloszlás általános alakban:

p ( x) =

1

δ ⋅ 2π

⋅e

−

( x − m) 2
2δ − 2

ahol: x : a független változó
m: a maximumpont helye ( várható érték)
δ : a szórás, azaz a haranggörbe inflexiós pontjainak helye.

globálsugárzás MJ/m2.hó

A globálsugárzás várható napi maximuma a nyári napfordulóra (június 22.) tehető. Ez a
nap az esztendő 173. napja, tehát a normáleloszlás összefüggésében m = nf = 173. (A
független változót, x-et természetesen a napok sorszámára, n-re változtatjuk). A szórás
(δ) megadásánál kézenfekvőnek látszik a tavaszi és őszi nap-éj egyenlőséget figyelembe
venni. Március 21 az esztendő 80. napja, így δ = ne = 80.
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109. ábra. A globálsugárzás havi átlagos értékei az Alföld közepén
Forrás: OMSZ Agrometeorológiai Obszervatóriuma, Szarvas
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Ha Igo a téli napfordulón (december 22.) várható globálsugárzási minimum Igmax a nyári
napforduló környékén várható globálsugárzási maximum, a keresett egyenlet:
I g max (n) = I g o + ( I g max − I g o ) ⋅

n
ne ⋅ 2π

−(n − n f ) 2

⋅e

2⋅ ne 2

[8]

Az előzőekben levezetett értékekkel, valamint az adatokból I g o = 2,5 [MJ/m2 ⋅ nap] és
I g max = 27 [MJ/m2 ⋅ nap] helyettesítésekkel:
− ( n −173) 2

I g max (n) = 2,5 + 0,1221 ⋅ n ⋅ e

12800

[9]

A globálsugárzás időfüggvénye

A globálsugárzás várható értékének időfüggvényét a [2] és [8] egyenletek alapján az
alábbiak szerint írhatjuk fel.

(

I g ( n, t ) =

{

}) n ⋅

2 ⋅ ( I g g + I g max − I g g ⋅

n

e

2π

⋅e

−

( n −173 )2

t n ( n) − t k ( n)

2 ne 2

⎞
⎛
180
⎟ [10]
⋅ sin ⎜⎜ {t − tk (n )}
tn (n ) − tk (n ) ⎟⎠
⎝

A [10] összefüggés alapján - néhány, a meteorológiai adatokból meghatározható
állandó ismeretében a globálsugárzás várható (legvalószínűbb értéke az év bármely
időpontjára kiszámítható.
Az állandókkal az egyenlet az Alföldre vonatkoztatható érvényességgel:

−

(n −173)2

⎧
⎫
2,5 + 0,1221 ⋅ n ⋅ e 12800
180
⋅ sin ⎨t − [17,8 + 1,9 ⋅ cos(n + 15)] ⋅
I g (n, t ) =
⎬
12,17 + 1,9[sin (n − 75) − cos(n + 15)]
12,17 + 1,9 ⋅ [sin (n − 75) − cos(n + 15)]⎭
⎩

A globálsugárzás-érték mértékegysége: MJ · m-2 · h-1. Ha a vizsgált időpont (t) az adott
napon (n) belül a napnyugta és napkelte közötti időszakra esik, negatív globálsugárzásértéket kapunk. A negatív globálsugárzás fizikai tartalma az éjszakai kisugárzás, de
természetesen az energetikai hasznosítást célzó számításoknál ha Ig(t) < 0, Ig(t) = 0
értéket kell venni.
Az a körülmény, hogy az évi ciklus 365 (négyévenként 366) napból áll, és a
szögfüggvényekkel 360 o-os periodicitást tudunk figyelembe venni, pontatlanságot okoz
a számításoknál, azonban a hiba egyrészt elhanyagolható, másrészt az eredményeket
abban az időszakban torzítja, amikor a hasznosításnak nincs különösebb jelentősége
(téli napforduló).
A 110. ábra szemlélteti az állandókkal helyettesített [10] egyenlet szerinti
burkolófelületet egy egész naptári évre vonatkozóan.
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Globálsugárzás (Ig)
[MJ/m2.h]

Órák száma (t)

Napok száma (n)

110. ábra: Az Ig(n, t) függvény ábrázolása
Az alkalmazott szoftver: Mathematica 2.2.

Gyűjtőfelület - elrendezés analízise

A sík felületű napkollektorok elrendezése (irányítása) alapvető fontosságú a hasznosítás
mértéke szempontjából. Energetikai szempontból nyilván az lenne a kedvező, ha a
kollektorfelületet mindig merőlegesen érnék a napsugarak (direkt sugárzás esetén). A
napkövető üzemmód azonban jelentősen megdrágítja
az alkalmazást, ezért a
kollektorok az esetek többségében fix telepítésűek.
A globálsugárzás-függvény ismerete lehetővé teszi egy tervezett alkalmazás előzetes,
részletes analízisét is, amennyiben hozzá tudjuk rendelni a Nap irányának
időfüggvényét. Erre vonatozóan az ismeretek bőségesek (ASHRAE Application
Handbook, TRNSYS-program stb.), az egyszerűsége miatt a következőkben Chau
(1982) algoritmusát alkalmazzuk, amely a déli órákra adja meg az optimális beállítási
szöget az év napjai függvényében arra az esetre, ha a kollektor déli irányítású:

⎡

α opt = ψ + 31 ⋅ ⎢cos
⎣

ahol: ψ:
D:
n:

(D + 1,65) ⋅ n⎤ − 2
⎥
⎦

137,65

a földrajzi szélesség (fokban)
a nyári napforduló,
az év napjának sorszáma
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[11]

Magyarország az északi szélesség 45,5 - 48,5 o között fekszik. Ha ψ: = 47 o és D = 173,
a [11] egyenlet a következő egyszerű alakra hozható:

α opt = 47 − 31 ⋅ cos(1,125 ⋅ n ) − 2

[12]

A rögzített, sík felületű kollektoron, ha α = αopt(n), a Föld mozgása miatt csak egy
időpontban merőleges a sugárzás. Ezen kívül az elnyelőfelület normálisa és a sugárzás
iránya között mindig mérhető egy ε szög (6. ábra), amely pl. Barótfi (1994) nyomán:
cos ε = sin m · cos α + cos m · sin α · cos (a-ψ)

[13]

A [13] egyenletben "m" a napmagasság szöge, amely a
sin m = sin δ · sin ψ + cos δ · cos ψ · cos ω

[14]

összefüggés alapján számítható, ahol

δ:

a beesési szög deklináció), közelítő értéke:

360
(284 + n )
365
az időszög, értéke 0 o délben, változása 15 o /h. Általában:
ω = 15 (12 - t)

δ = 23,45 ⋅ sin

ω:

Visszatérve még a [13] egyenlethez, "a" a Nap azimut szöge, számítása:
sin a =

cos δ
⋅ sin ω .
cos m

Ha ψ = 47 o, a napmagasság szögére jó közelítéssel az
m = arc sin{0,73 sin⋅ [23,45 ⋅ sin (280 + n )] + 0,68 ⋅ cos15 ⋅ (12 − t ) ⋅ cos[23,45 ⋅ sin (280 + n )]}

egyenletet kapunk. Most már csak az azimut szöget kell kifejezni az "n" és "t"
változókkal. "m" helyettesítése nélkül:
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ε
É

α

δ

m

a
D

γ

111. ábra: A Nap és az elnyelőfelület (kollektor) jellemző szögei

a = arc sin

cos[23,45 ⋅ sin (280 + n )]
⋅ sin[15(12 − t )]
cos m

A [13] egyenlet ezek után felírható négy független változó függvényeként, ahol α a
kollektor vízszintessel bezárt hajlásszöge, γ a déli iránytól való elhajlás szöge, "n" az
előzőeknek megfelelően az év napjának sorszáma, t pedig az időpont órában (t=0….24).
A gyűjtőfelületre eső, hasznos globálsugárzás pillanatnyi várható értékét tehát általános
helyzetű kollektor esetén az
I g, = I g (n, t ) ⋅ cos ε (n, t , α , γ )

[15]

egyenlettel adhatjuk meg, amelynek kifejtett felírásától eltekintünk.
A [13] egyenletből látható, hogy a déli iránytól eltérő tájolás csökkenti a hasznos
globálsugárzás arányát: a cos ε = f(γ) függvénynek γ = 0 o-nál minimuma van.
A kollektorok többsíkú elrendezésénél (pl. tört felületű tetőszerkezeteken való
alkalmazásoknál ) az általános összefüggés:
n

I g, = I g (n, t ) ⋅ ∑ cos ε (n, t , α i , γ i )
i =1

Megjegyezzük, hogy Hódmezővásárhely földrajzi szélessége pontosan 46° 36’, ezért
az összefüggések változtatás nélkül alkalmazhatók a számításokhoz.

98

A globálsugárzás-analízis eredményeit úgy kell értelmezni, hogy azok zavartalan
napsütés esetére adják meg a sugárzási adatokat. A nappali időszakok jelentős részében
azonban a sugárzási viszonyok zavartak, elsősorban a felhősödés miatt. Ezért a
számított eredmények korrekcióra szorulnak. A korrekció egyik lehetősége, hogy
figyelembe vesszük a statisztikai felhősödés (felhős időtartam) gyakoriságát, illetve %os arányát, amelyet Magyarország területére az év hónapjai átlagában a 112. ábra
szemlélteti.
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112. ábra: A felhőzet átlagos aránya Magyarországon
(Forrás: Gyurcsovics, 1982.)

Összevetve a globálsugárzási adatokkal (110. ábra) a felhőzeti viszonyokat az látszik,
hogy mindkét jellemző szempontjából nagyok a különbségek az egyes évszakok között.
Sajnálatos, de törvényszerű, hogy a téli időszak egyébként is alacsony potenciális
sugárzási értékeit a magas felhősödési arány erősen csökkenti. (Valójában ezért is
alacsony a téli hónapok globálsugárzási értéke.)
Az analízissel azt akartuk szemléltetni, hogy a napenergiát hasznosító
alkalmazások körültekintő tervezése nem egyszerű feladat, statisztikai módszerek
alkalmazása feltétlenül szükséges. Még ebben az esetben is előfordulhat azonban,
hogy az időjárás szélsőséges alakulása következtében a berendezés nem tudja
teljesíteni a gondos tervezéssel kimunkált energetikai paramétereket. Mindez
alátámasztja azt az általános tapasztalatot ill. véleményt, hogy a napenergia főként
csak kiegészítő energiaforrása lehet a kisebb-nagyobb energetikai rendszereknek.
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4. HASZNOSÍTÁSI MEGOLDÁSOK

A napenergia hasznosítására az idők során számos, hagyományos és új technikai
megoldás született. Tekintettel arra, hogy napenergiából közvetlenül hő- és villamos
energia állítható elő, a létező műszaki megoldásokat két csoportja:
»»
»»

a fototermikus rendszerek, és
a fotovillamos rendszerek csoportja.

A fototermikus rendszeren belül a hasznosításnak lehetnek passzív és aktív formái.
Először célszerű a passzív alkalmazásokban rejlő lehetőségeket áttekinteni.
4.1. PASSZÍV ALKALMAZÁSOK
Általánosságban passzív napenergia hasznosításnak nevezzük azokat a műszaki
megoldásokat, amelyek épületek olyan tudatos kialakítását célozzák, hogy azok
külön technológiai eszközök, berendezések nélkül segítsék az épületben az
évszakoknak megfelelő hő gazdálkodást. Ebből következik, hogy az e körbe tartozó
építészeti konstrukcióknak feladata téli időszakban biztosítani a napenergia bevonását
az épület hő háztartásába, míg nyáron annak távoltartását a kedvező belső klimatikus
viszonyok fenntartása érdekében.

Az épületek energiamérlege az év egy jól meghatározható időszakában általában
negatív. Ezt az energetikában fűtési szezonnak nevezzük, hivatalosan október 15.-től
április 15-ig tart. Az épületek fűtési energia szükségletét a napsugárzást fokozottan
felhasználó épületszerkezetek alkalmazásával lehet csökkenteni.
A passzív alkalmazások a következő tapasztalatokkal függenek össze:
-

a külső hőmérséklet és a napsugárzás intenzitása csak részben függ össze,
nagy hidegben, de tiszta időben is érkezhet jelentős sugárzási energia,
az épület üvegezett felületei a hő veszteség szempontjából jelentős szerepet
játszanak, azonban a napsugárzás tekintetében nettó hő nyereséget adhatnak.

Az épület tájolása. Az épület tájolása, a homlokzatok kialakítása döntően
meghatározza a várható hő nyereséget. Erre vonatkozóan építészeti normatívák adnak
eligazítást. Sokszor a települések építészeti előírásai, az építési telkek kialakítása ill.
fekvése nem teszi lehetővé az optimális tájolást. Ebben az esetben építészeti feladat a
kedvezőtlen tájolás kompenzációja. Javasolni lehet, hogy a város fejlesztési tervei
kialakításánál (főleg új lakóterületek, utcák, telkek kijelölése során) az épületek tájolása
(tájolhatósága) legyen fontos szempont.

A nyílászárók legjobban a délkeleti-déli-délnyugati homlokzaton hasznosítják a
napenergiát, a homlokzat tagolása, anyaga és színe szintén befolyásolja a hő nyereséget.
Az üvegezett nyílászárók mérete, beépítési síkja, az üvegezés minősége,
árnyékolhatósága nagy jelentőséggel bír az épület energiagazdálkodása szempontjából.
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Az épület tömege, a falak, födémek hőtároló képessége minél nagyobb, annál nagyobb
mennyiségű hőenergiát képesek elnyelni, tárolni anélkül, hogy hőmérsékletük
számottevően megemelkedne. Ez a passzív hasznosítás szempontjából azért hasznos,
mert a napsütésben szegény időszakokban a tárolt hőenergiát leadva kevesebb fűtési
energiára van szükség. A jó hőtároló képesség másrészt jó hőszigetelést jelent, ezért
kisebb hő veszteséget is biztosít.
A télikert építése a passzív hasznosítás egyik leghatékonyabb módja. Az épület szerves
tartozékaként, tömegébe illeszkedve vagy a lakótér előtereként a télikert üvegezett
felületeivel alkalmas a napenergia befogadására, ugyanakkor jól hő szigeteli is az épület
belsejét. Fontos, hogy a télikert pótlólagosan is kapcsolható az épülethez.
Hőtárolók alkalmazásával tovább bővíthetők az épületek energiatakarékos megoldásai.
Az épület alatt, mellett vagy belsejében kialakított hőtárolókkal a nyári hő későbbi
felhasználása, fűtés kiegészítő funkciója biztosítható. A nagyobb kapacitású hőtárolók
költségigénye azonban jelentős, hosszabb távon megtérülő befektetés.
Légtechnikai eszközök segítségével szintén javíthatók az épületek hőtechnikai
tulajdonságai. Az épületszerkezetben, a belső terekben jól kialakított természetes
szellőzési megoldásokkal úgy is hasznosítani lehet a napenergiát, hogy az áramló
levegőt a napsugárzásnak kitett falak, födémek e célra kialakított légrésein keresztül
vezetve hozzájáruljon a hőveszteségek csökkentéséhez vagy közvetlenül melegítse a
fűtendő teret.
Transzparens hőszigetelést az épület napsütötte oldalfalain alkalmazhatunk.
Fényáteresztő, ugyanakkor jó hőszigetelő is. Szerkezetét tekintve kívülről üveggel
borított doboz, amelyben az üveg mögött a nyári túlmelegedés elleni védelem céljára
beépített mozgatható árnyékoló, légrés, kis keresztmetszetű, a falra merőleges
elrendezésű, fényáteresztő csövecskék, majd a tulajdonképpeni külső fal rétegei
helyezkednek el. Pótlólagosan is alkalmazható, a piacon több változatban forgalmazott,
új építészeti megoldás.
4.2. AKTÍV HASZNOSÍTÁSOK

A passzív hasznosítások, mint látható volt, építészeti megoldásokkal segítik az épületek
hőháztartásának alakítását. Nem helyettesíthetik a téli időszakban a szükséges
pótlólagos energiafelhasználást, általában csak mérsékelik azt, azaz összességében
energia megtakarításhoz vezetnek. Másrészt csak az épület légtér temperálásában van
szerepük, más funkcióra nem alkalmasak. A napenergia aktív hasznosításával a fűtés, a
használati (estenként a technológiai) melegvízellátás, valamint az elektromos
energiaellátás eredményesen támogatható, amely csökkenti a hagyományos
energiahordozók felhasználását és hosszabb távon megtakarításokhoz vezet.
Aktív napenergia hasznosításról beszélünk akkor, amikor kifejezetten erre a célra
kialakított eszközökkel, berendezésekkel a nap sugárzási energiáját összegyűjtjük,
átalakítjuk, közvetlenül vagy átmeneti tárolást követően arra alkalmas
fogyasztóhoz vezetjük, és ott felhasználjuk.
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Az aktív hasznosítás feltételezi tehát speciális, (épület)gépészeti eszközök alkalmazását,
amelyeket rendszerbe szervezve, általában a hagyományos fogyasztói energetikai
(belső) hálózatba integrálva alkalmazunk. Az aktív hasznosítással elérhető energetikai
célok:
- épületfűtés, temperálás,
- használati melegvíz előállítás,
- technológiai melegvíz előállítás,
- medencevíz-fűtés,
- villamos energia előállítás, amely tetszőlegesen felhasználható.
4.2.1. TERMIKUS ALKALMAZÁSOK
Kollektorok

Az aktív termikus napenergia-hasznosító berendezések legjellegzetesebb eleme a
napkollektor, amelynek kivitele, szerkezete és alkalmazása sokféle lehet. A kollektor
feladata a sugárzási energia begyűjtése, hővé alakítása, amelyet valamely áramló, hő
szállító közegnek (pl. víz, levegő) ad át, ezzel megemeli a közeg hőmérsékletét, így az
hő leadására lesz képes.
A kollektorok két csoportja különböztethető meg:
a sík kollektorok, amelyek a beeső sugárzási energiát elnyelő felületek
segítségével hővé alakítják,
koncentrátorok, amelyek a napfényt optikai eszközökkel, általában tükrökkel
koncentrálják, és az elnyelő felületre sugározzák. Ebből adódóan a koncentrátorok
jóval magasabb hőmérsékletet képesek előállítani, mint a sík kollektorok.
A két kollektor típust szemlélteti a 113. ábra. Látható, hogy a koncentrátor a
gyűjtőfelületre érkező sugárzási energiát kis felületre képes irányítani, ezért a szállító
közeg hőmérséklete (Tki) jóval magasabb lehet, mint a sík kollektoré.
Tányér parabola
(koncentrátor)

Síkkollektor

Tki
Tbe
Tbe

Tki

113. ábra: Koncentrátor és sík kollektor elvi vázlata
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Az elérhető kimenő közeghőmérséklet döntően attól függ, hogy a koncentrátor/kollektor
felületet milyen erős sugáráram (Ir) éri, mekkora a belépő közeg Tbe hőmérséklete és
időegység alatt mennyi közeg áramlik át a rendszeren.
A koncentrátor-típusú kollektorok feltételezik a napkövető üzemmódot. Ez
meglehetősen költségessé teszi a berendezést, ezért ilyen megoldásokat ritkán
alkalmaznak. Általános célú, költségkímélő (gazdaságos) megoldásokhoz a sík
kollektorokat alkalmazzák, ezért csak ezekkel foglalkozunk.
A termikus kollektor kialakításánál az a fő cél, hogy a beeső napsugárzás minél
nagyobb hányadát abszorbeálja. Ennek mértékét a kollektorhatásfok adja meg, amely a
hasznosított (elnyelt) hőmennyiség és a kollektor felületére érkező napsugárzás által
képviselt hőmennyiség viszonya. A hatásfokot kétféle veszteség befolyásolja:
—

—

optikai veszteség, amely a kollektortest fedőüvegének visszaverő és áteresztő
képességétől és az elnyelőelem abszorpciós képességétől függ. Ez az optikai
veszteség általában független a hőmérsékleti viszonyoktól.
hőveszteség, amely a napkollektor és a környezet hőmérséklete közötti
különbségtől függ.

A hatásfok számításánál ezeket a veszteségeket a következő paraméteres egyenlet fejezi
ki:

η = η0 − a ⋅ X − b ⋅ I r ⋅ X 2

[16]

ahol:

η0 az optikai hatásfok, ha a hőmérsékletkülönbség nulla,
a és b a kollektorra jellemző, méréssel meghatározott állandók,
T − Ta
X = k
, a hatásfokfüggvény változója, mivel a benne szereplő
Ir
mennyiségek az üzemeltetés során változnak,
Tk a kollektorban keringő hőhordozó közeg átlagos hőmérséklete,
Tk = (Tki – Tbe)/2, [K]
Ta a külső léghőmérséklet, [K]
Ir a kollektor felületére érkező összsugárzás, [W/m2].

Az X változó dimenziója ennek megfelelően: [m2K/W].
A kollektor hatásfokot a gyártók általában célszerűen diagramban adják meg, mert így a
különböző üzemállapotokra értelmezhető az aktuális hatásfok. Mindemellett könnyen
összehasonlíthatók jóság szempontjából a különböző kollektorok. A 114. ábra egy
tipikus kollektor hatásfok diagramot szemléltet.
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114. ábra: Kollektor hatásfok diagram η = f(X)

Az X változóban a radiációs tényező (össz-sugárzás) változik a legnagyobb mértékben,
a tényleges hatásfokot legjobban meghatározó paraméter. Ha csökken Ir, azonos
hőmérsékletkülönbség (Tk – Ta) mellett a hatásfok arányosan csökken. A
sugárzásintenzitás-változás hatását a hatásfokra a 115. ábra mutatja be.
Szélsőséges üzemhelyzetek is előfordulnak. Ha a sugárzás hirtelen nagy mértékben
lecsökken, a hőmérséklet különbség viszont nagy, a kollektor fordított üzemmódba
kerülhet, azaz ahelyett, hogy energiát venne fel, energia leadására kényszerül (vagyis
hősugárzóként viselkedik). Ez a nemkívánatos üzemhelyzet automatikus
kapcsolóelemekkel elkerülhető.

115. ábra: Hatásfok diagramok különböző összsugárzás mellett
Forrás: Naplopó

A kollektor gyártók alapvető fejlesztési célja nyilvánvalóan az, hogy minél kedvezőbb
hatásfokú kollektorokat legyenek képesek előállítani, elfogadható költségszinttel.
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A kollektor testeket általános felhasználásra dobozos kivitelben gyártják, igen
változatos szerkezetben. A következő ábrákon néhány tipikus kollektor kialakítást
mutatunk be a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők közül.

Forrás: zöldsolárház.com
116. ábra: Dobozos kivitelű kollektor test szerkezete

A 116. ábrán a dobozba épített kollektor általános szerkezeti kialakítását látjuk. Ennél a
kivitelnél a bordák egy alumínium keretbe kerülnek összeszerelésre. A hőelnyelők alá
50 mm-es, az oldalakra 20 mm-es kompakt üveggyapot szigetelés kerül. A fedőlap egy
4 mm vastagságú prizmás, vasszegény edzett biztonsági szolár-üveg, amely 92%-os
fényáteresztő képességű.
A ma általánosan alkalmazott un. szolár-üveg bordázott kivitelű, felületén szelektív
bevonattal. A bordázat célja a fény maradéktalan betörése a hőelnyelő bordákhoz, még
nagy beesési szögek esetén is. A szárnyas kivitelű hőelnyelő felületek nyelik el a
napfény széles spektrumát, és vezetik a hőt a keringtető csövekhez. A hőelnyelő elemek
kiviteli alakjára egy példát a 117. ábrán láthatunk.

Forrás: zöldházsolár.com
117. ábra: A hőelnyelő felület egy lehetséges kialakítása
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A hőelnyelő felület felépítése ennél a megoldásnál rézcsőre sajtolt alumínium bordák
speciális szelektív bevonattal, amely nagymértékben csökkenti a visszavert napfény
mennyiségét. A réz és alumínium elemek alkalmazása általános a fémek kiváló
hőátadási-hővezetési tulajdonságai miatt.

118. ábra: Álló beépítésre készült kollektor test

A kollektor elnyelő (abszorber) felülete az elnyert hőenergia egy részét visszasugározza.
A jó hatásfokú napkollektorok abszorber lemezét ezért olyan ún. szelektív bevonattal
látják el, melyek a rövid hullámhosszú napsugárzást elnyelik, míg a saját, nagy
hullámhosszú sugárzásukat nem engedik át, azt visszaverik. Így a szelektív
napkollektoroknak minimális a sugárzási veszteségük. Szelektív bevonatként általában
feketekróm-, nikkel- vagy titánium-oxid rétegeket alkalmaznak. A szelektív bevonat
általában 1-2µm vastagságú, fekete porózus réteg, tölcsérszerű járatokkal (119. ábra)

119. ábra. A nikkel pigmentes szelektív bevonat felépítése.

A kollektorok dobozszerkezetének feladata az abszorber, a lefedés és a hőszigetelés zárt
egységben tartása, a kollektor lezárása, a nedvesség bejutásának megakadályozása. A
kollektorházak általában alumínium lemezből készülnek. Fontos, hogy az üveg fedőlap
tömítése ellenálljon az időjárási hatásoknak.
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A kollektorok üvegfedésének feladata, hogy átengedje a napsugárzást, ugyanakkor
hőszigetelő képességével csökkentse az abszorber lemez konvektív hő veszteségét.
Általában nagy tisztaságú, alacsony vastartalmú, 4 mm vastag edzett üveget
alkalmaznak. Az üveg edzettsége biztosítja, hogy szállítás és felszerelés közben nem
törik el, és ellenáll az erősebb jégverésnek is. Gyakran a napkollektor gyártók a
kollektorok lefedésére ún. antireflexiós szolárüveget alkalmaznak. Ennek az üvegnek a
külső felületén apró barázdák találhatók, ezért főleg a ferdén érkező napsugárzást
kevésbé veri vissza, mint a sima felületű üveg. Hátránya viszont, hogy a barázdákban
könnyebben megül a por és az egyéb szennyeződések. Ezért az anti-reflexiós és a sima
üveggel készült kollektorok hatásfoka között nem lehet kimutatni különbséget. Egyes
kollektor gyártók az antireflexiós üveget alkalmazzák, de a recés felületét befelé
fordítják. Így az üveg elveszíti eredeti antireflexiós funkcióját, viszont jótékonyan
eltakarja a kollektorok belső kialakítását. Az antireflexiós üveg befelé fordítva ezért
csak esztétikai értékkel szolgál.
Kereskedelmi forgalomban az alábbi napkollektor típusok kaphatók:
- Szelektív síkkollektor
- Vákuumcsöves szelektív kollektor
- Vákuumos szelektív síkkollektor
- Nem szelektív síkkollektor
- Lefedés nélküli, nem szelektív síkkollektor
Szelektív síkkollektornak az előzőekben ismertetett, szelektív bevonatú abszorberrel,
általában egyszeres üvegfedéssel készült kollektorokat nevezzük. Ma az egész világon
az eladott napkollektorok döntő többsége (több mint 90%-a) szelektív sík kollektor.
A szelektív sík kollektorok hő veszteségének jelentős részét a kollektor házban lévő
levegő konvektív hőátadása okozza. Ez a veszteség megszüntethető, ha a kollektorok
elnyelő lemezét olyan térbe helyezik, melyből a levegőt kiszivattyúzzák, vákuumot
hoznak létre. Ekkor az általában alkalmazott kőzetgyapot hőszigetelés elmarad, a
hőszigetelés maga a vákuum. Vákuummal lényegesen jobb hőszigetelés érhető el, mint
a hagyományos szigetelőanyagokkal.

A vákuumos síkkollektor egyesíti a vákuumcsöves kollektorok alacsony hő
veszteségét és a sík kollektorok magas optikai hatásfokát. Szerkezeti kialakítása hasonló
a szelektív sík kollektorokhoz, de a kollektor ház légmentesen zárt, és az üveg fedőlap
behorpadás ellen távtartó tüskékkel van alátámasztva. A vákuumos sík kollektorokban a
vákuumot a kollektorok felszerelése után, a helyszínen hozzák létre. A kollektorok
házán csatlakozó csonkok találhatók, melyeken keresztül vákuumszivattyúval
kiszívható a levegő.
Vákuumcsöves kollektorok. A vákuumos kollektorok legelterjedtebb típusa az ún.
vákuumcsöves kollektor. Ezeknél a kollektoroknál az elnyelő lemezt üvegcsőbe
helyezik, melyből a gyártás során kiszívják a levegőt. Újabban terjednek az olyan
vákuumcsöves kollektorok, melyeknél az abszorbert a háztartási termoszokhoz hasonló,
de átlátszó, kettős falú zsákcsőbe helyezik. Maga a vákuumcsöves napkollektor mindkét
esetben több, egymás mellé helyezett vákuumcsőből áll (120. ábra).
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120. ábra: Vákuumcsöves kollektor

A vákuumcsöves kollektorok előnye a jó hőszigetelés, de hátrányuk az, hogy a görbe
üvegfelületnek a síkkollektorokhoz képest nagyobb a reflexiója, az érkező napsugárzás
nagyobb részét veri vissza. Ezért a vákuumcsöves kollektoroknak alacsonyabb az
optikai hatásfoka. A vákuumcsöves kollektorok szerkezetének elvi vázlatát a 120.,
kiviteli alakját a 121. ábra szemlélteti.

121. ábra: Vákuumcsöves kollektor szerkezeti vázlata

A nem szelektív síkkollektor általában egyszeres üveg vagy polikarbonát lemez
fedésű, nem szelektív elnyelőlemezzel rendelkező kollektor. Ilyen kollektort elsősorban
az ún. „csináld magad” napkollektor építő műhelyekben készítenek. Ezeknek a
kollektoroknak a szelektív kollektorokhoz képest alacsonyabb az optikai hatásfokuk, és
az elnyelőlemez kisugárzása miatt nagyobb a hőveszteségük.
Lefedés nélküli, nem szelektív síkkollektorok. Ezek a kollektorok általában UV
sugárzásnak ellenálló, fekete színű, műanyag vagy gumi anyagú csőjáratos lemezből
készülnek. A gumi anyagúakat szokás szolárszőnyegnek is nevezni. Ezeknél a
kollektoroknál nem alkalmaznak dobozolást és lefedést.
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A lefedés hiánya miatt nincs reflexiós veszteség sem, ezért ezeknek a kollektoroknak a
legmagasabb az optikai hatásfoka. Ugyanakkor a hőszigetelt doboz elmaradása miatt a
kollektor és a környezet közötti hőmérsékletkülönbség növekedésével meredeken
csökken a hatásfokuk, mivel nő a hőveszteségük.

122. ábra: Vákuumcső szerkezeti kialakítása

Érdemes ezek után összehasonlítani a felsorolt, különböző előnyökkel ill. hátrányokkal
rendelkező kollektorok hatásfok jelleggörbéit (123. ábra). Jól látszik, hogy a lefedés
nélküli kollektor optikai hatásfoka a legjobb, mivel nincs reflexiót eredményező
üvegfelület. Azonban a hőmérséklet emelkedésével – a termikus sugárzás miatt – a
hatásfok gyorsan csökken. A vákuumtechnika alkalmazása nagy X értékeknél előnyös, a
vákuumcsöves kollektorok a magasabb hőmérséklettartományban is viszonylag jó
hatásfokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy az optikai hatásfokuk a legrosszabb.

123. ábra: Különböző kollektorok hatásfokgörbéje adott besugárzás mellett
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Hőcserélők, tárolók

A kollektorokban a hőt felvevő szállító közeget ritkán használjuk fel közvetlenül.
Általánosan alkalmazott megoldás az, hogy a hőszállító közeg termikus energiáját
átadjuk pl. víznek, amelyet különböző célra használhatunk fel. Így egy termikus szoláris
rendszerben szükség van hőcserélőre és tárolóra, a két funkciót általában egy
berendezésben egyesítik. A hőcserélő-tároló tartályok a rendeltetéstől és az
energiaellátó rendszertől függően különböző kialakításúak lehetnek. A 24.a. ábra egy
egycsöves hőcserélőt szemléltet. Ennél a hőcserélő típusnál a kiegészítő fűtés általában
villamos energiával, egy fűtőpatron segítségével történik.
Amennyiben a használati melegvíz előállítására gázüzemű kazán áll rendelkezésre, a
kétcsöves hőcserélő-tárolókat kell alkalmazni (124.b. ábra). Ekkor az egyik (alsó)
csőkígyó a kollektor körbe, a felső a kazánkörbe kerül bekötésre.

124. ábra: Egycsöves (a.) és kétcsöves (b.) hőcserélő-tároló

Mindkét esetben a megtakarítás abban jelentkezik, hogy a kiegészítő fűtés csak akkor
szükséges, ha a tárolóban a víz hőmérséklete alacsonyabb a szükségesnél. Nyári
időszakban igen gyakori, hogy a rásegítésre egyáltalán nincs szükség.
A hőcserélő-tárolók térfogatát célszerűen a napi fogyasztásra kell méretezni. A tároló
optimális méretét befolyásolja még a kollektor felület nagyága, és a melegvíz
fogyasztás jellege. A 39. ábrán az elérhető éves szoláris részarány látható a tároló
térfogat és a fogyasztás, valamint a kollektor felület és a fogyasztás arányának
függvényében. Ha a fogyasztást 45°C-os vízből vesszük figyelembe, akkor az optimális
tároló méret a napi fogyasztás 75-100%-a körül van. Ennél nagyobb tároló alkalmazása
esetén a szoláris részarány már nem növekszik számottevően.
A 125. ábra mutatja az összefüggést a tárolókapacitás és a fajlagos kollektor felület
között. Az ábrából jól látszik, hogy ha a tárolókapacitást a napi fogyasztáshoz igazítjuk,
az éves szoláris részarány a kollektor nagyságának függvénye lesz: minél nagyobb
kollektor felületet építünk a rendszerbe, a szoláris részarány nőni fog. Azonban nincs
értelme egy ésszerű határ fölé menni (az ábra szerint kb. 2 m2/ 50 liter 45°C
vízhőmérséklet) a kollektor felülettel, mert a nyereség nem nő számottevően. Hasonló a
helyzet a tárolókapacitással is: a tároló térfogat/napi vízfogyasztás (45°C vízből) 1
körüli értéke fölött adott fajlagos kollektor felületnél az éves szoláris részarány csak kis
mértékben nő, tehát a rendszer nem lesz számottevően gazdaságosabb.
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125. ábra: Éves szoláris részarány a tároló méret és a kollektor felület
fogyasztáshoz viszonyított aránya függvényében

A napkollektoros használati melegvíz készítő és fűtő rendszereknek természetesen
számos egyéb szerkezeti eleme, részegysége van. Ezeket néhány alkalmazási példán
mutatjuk be az 5. fejezetben.
4.2.2. FOTOVILLAMOS ALKALMAZÁSOK

A fotovillamos effektuson alapuló eljárásokkal a Nap sugárzási energiáját közvetlenül
villamos energiává alakíthatjuk. Az első, szilícium alapanyagú félvezető napelem 1953ban készült, hatásfoka 6% körüli volt. A napelemek fejlődése azóta töretlen, igen
komoly erőfeszítések történnek a hatásfok növelésére és a gyártási költségek
csökkentésére. Ennek az az elsődleges oka, hogy a villamos energia előnyös, mivel
bármely más energiaformába átalakítható. Ez azt jelenti, hogy a napenergiából
előállított villamos energiával elvileg bármilyen (villamos) energia fogyasztó
működtethető, a felhasználás igen széles körű lehet. Bizonyosra vehető, hogy a
fotovillamos rendszerek, akár mint autonóm áramforrások, akár mint csatolt (integrált)
rendszerek, a jövőben dinamikusan terjedni fognak. Ma különböző alapanyagok és
technológiák felhasználásával évente kb. 100-120 MWp (Megawatt-peak, a
csúcsteljesítmény MW-ban) állítanak elő a világon, a napelem kapacitás 1000 MWp-re
tehető.
Napelemek

A napelemek tehát a Napból érkező sugárzás energiáját töltésszétválasztás révén
villamos energiává alakítják. Ismert, hogy a sugárzás adagos, az energiát a fotonok
szállítják. Ahhoz, hogy egy fényvezető rétegben töltésmegosztás következhessen be, a
beérkező fotonok energiájának bizonyos szintje szükséges. Ebből következik, hogy a
napelemek a napfény spektrumnak csak egy bizonyos tartományában érkező sugárzást
képesek hasznosítani.
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126. ábra: Kollektorok és napelemek üzemi tartománya a napfényspektrum
hullámhossza szerint

A 126. ábra szemlélteti a fototermikus és fotovillamos berendezések üzemi tartományát
a napfény spektruma szerint. Jól látható, hogy a két megoldás átfogja a teljes napfény
spektrumot, a termikus kollektorok azonban a látható fény tartományától a nagyobb
hullámhosszúságú (infravörös) komponenseket hasznosítja jól, míg a napelemek a
látható fény tartományától a rövid hullámhosszúságú (ultraibolya) komponenseket. A
hasznosított hullámhossztartomány nem függ számottevően a napelem anyagától és az
előállítás
technikájától,
minden
napelemre
általánosan
jellemző.
Ma a kereskedelmi forgalomban kapható, általános rendeltetésű napelemek általában
szilícium (Si) alapanyagúak. A gyártási technológia szerint a napelemek többsége
egykristályos (monokristályos), vagy sokkristályos (polikristályos) kivitelű. Az un.
amorf szerkezetű napelemek vékonyréteg technikával készülnek. Ezért anyag- és
energiatakarékosak, mindennek eredményként viszonylag olcsók. Az elterjedésüket
akadályozza, hogy hatásfokuk kb. fele a kristályos napelem konstrukcióknak.

127. ábra: Polikristályos napelem modulok
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Az elemi napelem cellákat az üzemi felhasználásra modulokba szervezik. A napelem
modulok szokásos névleges feszültsége 12 V (Volt), de készülnek kisebb és nagyobb –
általában a szabványos feszültségsorhoz illeszkedő, esetleg átkapcsolható – névleges
feszültségű modulok is. A 127. ábra két, polikristályos napelem modult szemléltet. Jól
látható, hogy egy-egy modul 36 db. egyedi cellából épül fel.
A napelem modulokat egyenfeszültségű áramforrásnak tekinthetjük, amely csak a
napsugárzás intenzitásával arányos villamos energiát szolgáltat. A modult, mint
áramforrást jelleggörbéi alapján értékelhetjük, ill. jellemezhetjük.
A 128. ábra mutatja a napelemek tipikus U-I (feszültség-áramerősség) jelleggörbéit
különböző sugárzásintenzitás mellett.
U
[V]
Ir 1 < Ir 2 < Ir 3

Unévleges
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Imax 1
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128. ábra: Napelem U-I jelleggörbéje

Mint látható, a sugárzás intenzitás (Ir) változása lényegesen nem befolyásolja az
üresjárati feszültséget, az a névleges érték közelében marad. A sugárzás intenzitása az
áramerősségre (terhelhetőségre) gyakorol hatást: nagyobb sugárzásintenzitás mellett
nagyobb áramerősséggel terhelhető. Mivel a napelem teljesítménye az áramerősség és a
feszültség szorzata, könnyű belátni, hogy a napelem által leadható teljesítmény a
sugárzás intenzitásának függvénye: gyenge (szórt) sugárzásban a teljesítmény kicsi,
erős (direkt) sugárzásban nagy lehet.
Természetesen a napelemeknél is fontos jellemző a hatásfok, amely megmutatja, hogy a
beeső sugárzás hány százalékát képes a napelem hasznosítani. A 128. ábra jelleggörbéi
alapján látható, hogy ez adott sugárzás intenzitás mellett attól függ, hogy hol van a
napelem munkapontja, vagyis mekkora a leadott teljesítmény. A legnagyobb
teljesítmény a letörési pont környezetében van, tehát ebben a tartományban a legjobb a
hatásfok. (Letörési pont alatt azt a helyet értjük, ahol a jelleggörbe hirtelen esni kezd.)
Ebből következik, hogy a napelem hatásfoka állandóan változik, nem adható meg
konkrét értékként. Az elérhető maximális hatásfok a három alap napelem típusnál a
következő:
Monokristályos napelem:
15 – 17 %
Polikristályos napelem:
13 – 15 %
Amorf napelem:
5 – 8 %.
(Az adatok Si napelemekre vonatkoznak.)
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Tekintettel az évi globál sugárzás mértékére, napelemekkel még viszonylag szerény
hatásfok mellett is jelentős mennyiségű villamos energia termelhető. Példaként egy 1
kWp teljesítményű napelem napi villamos energia termelését mutatjuk be a hónapok
átlagában kecskeméti mérési adatok alapján (129. ábra). A napelem modulok
dőlésszöge 30° volt.
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129. ábra: 1kWp napelem napi várható átlagos energiatermelése az Alföldön
(Kecskemét)

A napelemes berendezések, áramforrások általános felépítését a 130. ábrán mutatjuk be.
Fő részei (ha hálózati felhasználásról van szó):
- egy vagy több napelem modul, a szükséges teljesítménytől függően,
- csatlakozódoboz,
- szabályozó elektronika,
- akkumulátor(ok), ha az energiát tárolni kell,
- áramátalakító, ha a fogyasztó(k) váltakozó áramú(ak).
Korábban a napelemes rendszereket elsősorban villamos hálózattól távol eső helyekre
javasolták áramforrásként. Ma a napelemes technika fejlődésének, a fajlagos költségek
csökkenésének köszönhetően ott is megfontolandó az alkalmazás, ahol van vezetékes
villamos energia ellátás. Autonóm áramforrásként a kiépítés mértékétől függően
jelentős áramdíj megtakarításokhoz vezet, és nem szükséges az egyébként meglehetősen
költséges tárolásról gondoskodni. A szinkronizáló inverterek lehetővé teszik a
megtermelt energia hálózatra táplálását attól függetlenül, hogy van e fogyasztás vagy
nincs.

inverter

=/~

~ fogyasztó

= fogyasztó
csatlakozódoboz
akkumulátorok

130. ábra: Napelemes áramforrás felépítése

114

A napelemes technika felhasználása rendkívül széles körű lehet, azonban mint minden
energiaforrás esetében, itt is döntő fontosságú a költségtényező.

5.

HASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Mint az előző fejezetekből kitűnt, a szoláris energiaellátó rendszerek mára teljes
mértékben piacérettnek tekinthetők, a gyártók és forgalmazók széles körben és
felhasználási célra kínálnak komplett, de „testre szabott” technológiákat. Az
alábbiakban néhány példán keresztül mutatjuk be a fototermikus és fotovillamos
megoldások flexibilitását, a felhasználás jellegzetes területeit.
5.1. NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK
—

Külső hőcserélős rendszerek

Egyszerűbb használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerekben általában
beépített, belső hőcserélős tárolókat alkalmaznak. A kollektorfelület meghatározza azt,
hogy a belső hőcserélőnek mekkora felületűnek kell lennie. A tárolókba beépíthető
hőcserélő nagysága azonban korlátozott. Nagyobb napkollektorfelület esetén általában
már nem elegendő a tárolóba beépíthető hőcserélő, ilyenkor külső hőcserélőket kell
alkalmazni. Külső hőcserélőt kell alkalmazni nagyobb puffertárolók, vagy medencék
fűtése esetén is.
Külső hőcserélő alkalmazására látunk két példát a 131. ábrán.

131. ábra: Külső hőcserélős használati melegvíz ellátó rendszer
és medencefűtés

115

Mint látható, a külső hőcserélős rendszerek egyszerű kivitelűek, következésképpen a
fajlagos költségek alacsonyak. Külső hőcserélős napkollektoros rendszerekben nem
csak a kollektor köri fagyálló folyadékot, hanem a fűtött közeget is szivattyúval kell a
hőcserélőn keresztül keringtetni. A mindkét köri kényszeráramlás, valamint a
korlátlanul választható hőcserélőnagyság és -típus miatt a külső hőcserélős
rendszereknél optimális, jól szabályozható hőcsere valósítható meg.
—

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer állókazánnal.

A napkollektorok kéthőcserélős álló melegvíztárolót fűtenek az alsó, beépített
csőkígyón keresztül (132. ábra). A tároló hagyományos fűtése állókazánnal, a felső
csőkígyón keresztül történik. A kazánon kívül a tároló fűthető középmagasságba
beépített elektromos fűtőpatronnal is.
A rendszer három körös: a kollektorkörből, a kazánkörből és a fűtőkörből áll. A
hőcserélő- tároló melegvízmegcsapolási lehetőséget is biztosít. Mindhárom körben
hőmérséklet távadók által vezérelt szivattyúk végzik a keringtetést. A kollektorkörbe és
a fűtőkörbe értelemszerűen hőtágulási tartályok beszerelése is szükséges.
Természetesen mindhárom kör légtelenítése a helyes üzem feltétele, a légtelenítő
szelepeket a körök legmagasabb pontjain helyezik el.

132. ábra: HMV rendszer állókazán rásegítéssel
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133. ábra: HMV rendszer utófűtő tárolóval
—

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer utófűtő tárolóval.

A napkollektorok egyhőcserélős álló melegvíztárolót fűtenek beépített csőkígyón
keresztül (133. ábra). A hagyományos melegvízkészítés állókazánnal fűtött, a
napkollektoros tárolóval sorba kapcsolt egyhőcserélős állótárolóban történik.
—

Használati-melegvíz készítő, két kollektor mezős napkollektoros rendszer.

A napkollektorok két hőcserélős álló melegvíztárolót fűtenek az alsó, beépített
csőkígyón keresztül (134. ábra). A különböző tájolású kollektor felületek hőmérsékletét
a szabályozó külön-külön méri, és a hőmérsékleteknek megfelelően szabályozza az
egyes kollektor mezőkhöz tartozó szivattyúk üzemét. A tároló hagyományos fűtése
állókazánnal, a felső csőkígyón keresztül történik. Tört tetősíkú épületeknél célszerű
alkalmazni, ahol nincs megfelelő méretű, déli tájolású tetőszakasz. Ezzel a módszerrel a
kihasználás, összességében a napi energiatermelés növelhető meg.

134. ábra: Két kollektor mezős HMV rendszer
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135. ábra: HMV rendszer villamos utófűtővel
—

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer utófűtő villanybojlerrel.

A napkollektorok egy hőcserélős fali melegvíztárolót fűtenek beépített csőkígyón
keresztül (135. ábra). A hagyományos melegvíz készítés a napkollektoros tárolóval
sorba kapcsolt villanybojlerrel történik. Mivel a villamos fűtés drágább, ezért csak olyan
esetekben célszerű alkalmazni, amikor kiépített gázvezeték nincs a rendszerben.
—

Használati-melegvíz készítő és kiegészítő épületfűtő napkollektoros rendszer
kombinált puffer tárolóval.

A napkollektorok belső hőcserélőn keresztül fűtik a kombinált puffer tároló nagyobb,
külső tartályát (136. ábra). Ezzel párhuzamosan, megfelelő puffer víz hőmérséklet
esetén felmelegszik a belső, melegvíztárolóban lévő használati-melegvíz is. A puffer
tároló felső része fűthető kazánnal is. A fűtésrásegítés úgy valósul meg, hogy ha a
puffer tároló felső részében a hőmérséklet magasabb, mint a visszatérő fűtővíz
hőmérséklete, akkor egy motoros váltószelep a visszatérő fűtővizet a puffer tároló alsó
részébe vezeti, míg a kazánba a puffer tároló felső részéből a melegebb, kollektorokkal
felfűtött víz kerül vissza. A kazánon kívül a kombinált puffer tároló fűthető
középmagasságba beépített elektromos fűtőpatronnal is.
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136. ábra: HMV készítő és kiegészítő fűtést biztosító rendszer

Szabályozások

A napkollektoros, vagy napkollektorokat is integráló termikus rendszerek a feladattól és
a kiépítettség bonyolultságától függetlenül pontos szabályozást igényelnek. A
mikroprocesszoros szabályozó berendezések minden funkcióra elérhető áron
rendelkezésre állnak.
A napkollektoros rendszerekben alkalmazott szabályozók feladata, hogy csak akkor
indítsák el a kollektoros fűtést, ha a kollektorok hőmérséklete magasabb a fűteni kívánt
közeg hőmérsékleténél. Ezért a legegyszerűbb szabályozó egy hőmérsékletkülönbség
kapcsoló, mely egy-egy érzékelővel méri a kollektorok, és a fűtött tároló hőmérsékletét.
A szabályozón beállított hőmérsékletkülönbség elérése esetén a szabályozóban lévő relé
meghúz, és ez általában elindítja a kollektor köri keringető szivattyút. A bekapcsolási
hőmérséklet-különbség általában 5-20°C. Ezen kívül a szabályozón általában beállítható
a tárolók maximális hőmérséklete is. Ha a kollektorok felfűtötték a tárolót a beállított
maximális hőmérsékletre, akkor a szabályozó kikapcsolja a kollektor köri szivattyút
akkor is, ha a bekapcsoláshoz szükséges hőmérsékletkülönbség továbbra is fennáll.
Az analóg szabályozókat egyszerűbb, főleg használati-melegvíz készítő, vagy
medencefűtő rendszereknél alkalmazzák. Az analóg szabályozók tárolónként egy relé
kimenettel rendelkeznek, melyekkel szivattyúkat vagy váltószelepeket lehet kapcsolni.
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A mikroprocesszoros szabályozóknál a processzor összetettebb szabályozási
algoritmusok megvalósítását teszi lehetővé. Ilyen lehet például több tárolós
rendszereknél az előnykapcsolás szerint hátrább sorolt tároló fűtése esetén a kollektor
köri szivattyú időszakonkénti rövid idejű kikapcsolása, mely lehetővé teszi a
kollektorok felmelegedését, és így az előrébb sorolt tároló fűtését. A mikroprocesszoros
szabályozók többnyire alkalmasak a szivattyúk hőmérsékletkülönbség függvényében
történő fordulatszám szabályozására is. Így gyengébb napsütés esetén alacsonyabb,
erősebb napsütés esetén magasabb szivattyú fordulatszám valósítható meg.
A mikroprocesszoros, szabadon programozható szabályozók a napkollektoros
rendszer mellett, az egész épületgépészeti rendszer egyedi, integrált szabályozására
alkalmasak. A mikroprocesszoros szabályozókhoz általában hozzákapcsolhatók
hőmennyiségmérők, mérés-adatgyűjtők vagy napsugárzás érzékelők is, melyek
segítségével a napkollektoros rendszer üzeme figyelemmel kísérhető, regisztrálható.

5.2. FOTOVILLAMOS ALKALMAZÁSOK

Mivel a villamos energia szinte minden más energiaformává átalakítható, a fotovillamos
rendszerek lehetséges felhasználási területe igen széles körű. A teljesség igénye nélkül
néhány, már bizonyítottan sikeres, technikailag kiforrott alkalmazás:
-

háztartási energiaellátás,
települési áramellátás,
hírközlő berendezések áramellátása,
vízszivattyúzás (kommunális vizek, öntözés)
mezőgazdasági alkalmazások,
villamos hálózatra dolgozó szolár erőmű, stb.

Bármely alkalmazást tekintjük is, a rendszer kiépítése lényegében két alapvető módszer
szerint történik: villamos hálózattól független vagy ahhoz kapcsolódó rendszerben.
— Hálózatra visszatöltő rendszer

Meglévő, elektromos hálózatra kapcsolható napelemes rendszer esetén a fotovillamos
berendezés egy arra alkalmas SMA inverteren keresztül össze van kötve az utcai
hálózattal. A nappal termelt, fel nem használt villamos áramot a helyi áramszolgáltató
megvásárolja, a mennyiségét egy ad-vesz mérős digitális villanyóra méri. A rendszer
vázlatát a 137. ábra szemlélteti.
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137. ábra: Fotovillamos rendszer hálózati üzeme
— Fotovillamos rendszer szigetüzeme

Önálló („sziget”) napelemes rendszer esetén a fotovillamos berendezéssel termelt,
azonnal fel nem használt villamos energia akkumulátorokban tárolódik (138. ábra). Este
ez a tárolt villamos áram kerül felhasználásra. A rendszer bárhova egyszerűen
telepíthető, elektromos hálózattal nem rendelkező területeken is megfelelő áramellátást
biztosít.

138. ábra: Fotovillamos rendszer sziget üzeme
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A fotovillamos rendszerek előnye, hogy igen rugalmasak a teljesítményigények
kielégítését illetően. Ma egyre gyakoribb az ipari méretű kiépítés. A villamos hálózatra
(is) termelő fotovillamos rendszerek két kategóriája alakult ki:
⇒

helyi energiaellátó, decentralizált rendszerek 1 kWp – 1 MWp teljesítménnyel,
interaktív hálózati kapcsolattal,

⇒

erőművek, centralizált rendszerek 100 kWp feletti beépített csúcsteljesítménnyel.

A 139. ábra egy németországi város gimnáziumának lapos tetejére telepített napelem
modulokat szemléltet, amely példa a decentralizált, lokális igényeket kielégítő
fotovillamos rendszerre.

139. ábra: Lapos tetőre telepített PV modulok

A 140. ábra hasonló rendeltetésű és teljesítménykategóriájú rendszert szemléltet, ahol a
napelem modulok a nyeregtető síkjában, rászerelt változatban alakították ki.

140. ábra: Nyeregtetőre szerelt napelem modulok
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A fotovillamos modulok túlnyomó többsége fix telepítésű, ami azt jelenti, hogy
lehetőleg pontos déli tájolással, a földrajzi helytől (földrajzi szélességtől) függő
lejtőszöggel (Magyarországon ez a szög 30-40° közötti, mert ekkor adódik a
legnagyobb éves energiahozam) telepítjük. Az energiatermelés növelhető, ha megoldjuk
a modulok napkövetését, azaz a modulok síkját a nappali órákban mindig a napsugárzás
irányára merőlegesen állítjuk be. Ehhez automatikus napkövető állványok szükségesek,
amelyre a 141. ábra mutat példát.
A tapasztalatok szerint a napkövető rendszerek kb. 20-25%-al több energiát gyűjtenek
be, mint a fix telepítésűek. Figyelembe kell azonban venni, hogy a napkövető
berendezés jelentősen megdrágítja az alkalmazást.

141. ábra: Napkövető állványra szerelt PV modulok

142. ábra: Centralizált PV naperőmű település energiaigényének kielégítésére

Végezetül a 142. ábrán bemutatunk egy centralizált naperőművet, amely a méretei miatt
a talajfelszínre telepített, fix beépítésű modulokból áll. Feladata a település villamos
energia igénye egy részének kielégítése.
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6.

GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEK

Minden energetikai beruházással kapcsolatos alapvető kérdés a gazdaságosság
megítélése. Különösen igaz ez a megújuló energiaforrások felhasználásával
kapcsolatban, amelyekről köztudott, hogy jelentős fajlagos beruházási költségeket
igényelnek. Általában pótlólagos beruházásokról van szó, mivel igen ritka az olyan
alkalmazás, amely önmagában, hagyományos energiaforrások nélkül megoldana egy
konkrét energiaellátási feladatot. Az a körülmény, hogy a megújuló energiaforrást
hasznosító rendszer integráns része egy hagyományos rendszernek, az elemzést nem
könnyíti meg.
A napenergia hasznosítás gazdasági megítélésénél a konkrét feladatból kell
kiindulni, általában gazdaságosságról nehéz véleményt alkotni. Ezért most csak a
gazdaságossági számítások általános elveiről, a ma használatos berendezések várható
költségelemeiről és azok arányairól célszerű beszélni.

A napenergiás beruházások költségei jól tervezhetőek. A megadott (csúcs)teljesítmény
vagy tervezett energiahozam alapján kiválasztható a megfelelő technológia, (vagy
alternatív technológiák), amelyek alapján a költségek pontosan kiszámíthatók. A
gazdaságosság megítélésénél a beruházó két fontos adatra támaszkodhat: rendelkezésére
áll a várható fajlagos energiaköltség Ft/kWh-ban, amely összehasonlítást tesz lehetővé
a hagyományos energiaforrásokból nyert energia fajlagos költségével, illetve kellő
pontossággal számítható a megtérülési idő. A megtérülési idő megmutatja, hogy a
beruházási és az üzemeltetési/fenntartási költségeket hány év energiatermelése
kompenzálja a beruházónak. Gazdaságosság szempontjából jelentős különbség van a
fototermikus és fotovillamos rendszerek között, érdemes ezen különbségeket
messzemenően figyelembe venni.
6.1. FOTOTERMIKUS RENDSZEREK

A fototermikus rendszerek által előállított energia fajlagos költsége ma lényegesen
alacsonyabb, mint a fotovillamos energiáé. Ennek két alapvető oka van:
- a fototermikus kollektorok tartós üzemi hatásfoka lényegesen magasabb,
mint a napelemeké,
- a rendszer kiépítése olcsóbb, még akkor is, ha a legfejlettebb technológiát
(pl. vákuumcsöves kollektorokat) alkalmazzuk.
Az összehasonlíthatóság kedvéért kalkuláltuk egy termikus és villamos rendszer 1 Wp
teljesítményhez szükséges beruházási és üzemeltetési költségeit. A termikus rendszer
költségei az alábbiak szerint alakulnak:
- kollektor költsége:
- kollektor tartozékok költsége:
- szerelőkeret költsége:
- szerelőegység költsége:
- hőcserélő-tároló költsége:
- szabályozó rendszer költsége:
Anyagköltség összesen:
- munkadíj költsége
Összes beruházási költség:
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1,8 €/Wp
0,3 €/Wp
0,6 €/Wp
0,8 €/Wp
1,0 €/Wp
0,6 €/Wp
5,1 €/Wp
1,0 €/Wp
6,1 €/Wp

450 Ft/Wp
75 Ft/Wp
150 Ft/Wp
200 Ft/Wp
250 Ft/Wp
150 Ft/Wp
1275 Ft/Wp
250 Ft/Wp
1525 Ft/Wp

(Megjegyzés: a számításoknál 800 W/m2 radiációval, 80% kollektor csúcshatásfokkal,
valamint 250 Ft/€ árfolyammal számoltunk.)
Az adatok szigorúan tájékoztató jellegűek, csak a költségek nagyságrendjének
becslésére alkalmasak! Egy konkrét rendszer beruházási költsége akár ± 50 %-al is
eltérhet a bemutatott fajlagos költségektől.
Fentiek szerint tehát egy 1 kWp teljesítményű rendszer kiépítésének beruházási költsége
átlagosan kb. 1 millió 500 ezer Ft-ra tehető.

6.2. FOTOVILLAMOS RENDSZEREK

A fotovillamos rendszerek kiépítésének célja és körülményei nagymértékben
befolyásolják a beruházási költségeket. Két esetet vizsgálunk meg, az adatok ezekben az
esetekben is tájékoztató jellegűek.
Napelemes autonóm áramforrás
beruházási és üzemeltetési költségei

Olyan rendszer kiépítéséről van szó, amely önmagában képes a villamos energia
ellátására elektromos hálózat meglététől függetlenül. A villamos energia tárolása
akkumulátorokban történik.
A beruházási költségelemek:

- napelem modulok költsége:
- akkumulátor:
- szabályozó elektronika:
- áramátalakító:
- mechanikus szerelvények:
- villamos szerelvények:
Anyagköltség összesen:
- munkadíj költsége:
Beruházási költség összesen:

4,0 €/Wp
2,5 €/Wp
1,0 €/Wp
1,0 €/Wp
1,5 €/Wp
1,0 €/Wp
11,0 €/Wp
1,0 €/Wp
12,0 €/Wp

1000 Ft/Wp
625 Ft/Wp
250 Ft/Wp
250 Ft/Wp
375 Ft/Wp
250 Ft/kWp
2750 Ft/Wp
250 Ft/Wp
3000 Ft/Wp

Működési költségek döntően az akkumulátoros tároló telephez kötődnek. A 30 évre
tervezett üzem alatt minimum háromszor kell akkumulátort cserélni, rendszeresen
ellenőrizni és karban tartani, napelemeket lemosni stb.
A működési költségelemek:

- akkumulátor csere (3x):
- akkumulátor ellenőrzés:
- ellenőrzés, karbantartás:
Működési költségek összesen:
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7,5 €/Wp
0,3 €/Wp
0,2 €/Wp
8,0 €/Wp

1875 Ft/Wp
75 Ft/Wp
50 Ft/Wp
2000 Ft/Wp

Villamos hálózatra dolgozó napelemes rendszer költségei

- napelem modulok költsége:
- áramátalakító:
- mechanikus szerelvények:
- villamos szerelvények:
Anyagköltség összesen:
- munkadíj költsége:
Beruházási költség összesen:

4,0 €/Wp
2,0 €/Wp
1,5 €/Wp
1,0 €/Wp
8,5 €/Wp
1,0 €/Wp
9,5 €/Wp

1000 Ft/Wp
500 Ft/Wp
375 Ft/Wp
250 Ft/kWp
2125 Ft/Wp
250 Ft/Wp
2375 Ft/Wp

A működési költségek – mivel nincs tárolás a rendszerben – lényegesen kisebbek, mint
az autonóm rendszer esetében, csak a karbantartási költségekkel kell számolni.
A kapott adatok és a napenergiát hasznosító létesítmények eddigi tapasztalatai alapján a
következő megállapítások tehetők:
•

a napenergiás energiaforrások fajlagos beruházási költségei viszonylag magasak,
egy kis teljesítményű rendszer kiépítése is jelentős forrásokat igényel pl. a
háztartásoknak, vagy kommunális intézményeknek,

•

a fototermikus rendszerek említett előnyei miatt gazdaságosabbak abból a
szempontból, hogy az általuk megtermelt energia költsége versenyképes a
hagyományos energiahordozók költségével,

•

a fotovillamos rendszerekkel előállított energia egységára jelenleg jelentősen
meghaladja a hálózati energia költségét, annak két-háromszorosa is lehet a
rendszerjellemzőktől függően,

•

mindennek eredményeként jelentős a különbség a megtérülési időkben:
fototermikus alkalmazások esetében a megtérülési idő a megtakarítások
eredményeként 4-6 év körül alakul, míg a fotovillamos alkalmazásoknál szintén
a műszaki tartalomtól függően 15-25 évre tehető.

Tekintettel azonban arra, hogy a napelemek költsége folyamatosan csökken, feltehető,
hogy a fotovillamos rendszerek versenyképessége javul, és a jövőben jobban ki lehet
használni a sokcélú felhasználást biztosító villamosenergia-termelést napenergiából.
Minden körülményt figyelembe véve javasolható, hogy Hódmezővásárhely energia
gazdálkodásában, energetikai rendszerének átalakításában, bővítésében a
napenergia hasznosítás lehetőségeivel a jövőben érdemes számolni. Különösen
akkor, ha a megújuló energetikai beruházásokhoz EU és egyéb támogatási forrás
is társítható.
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VIII. A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA
1. A SZÉLENERGIÁRÓL ÁLTALÁBAN

A megújuló energiaforrások hasznosítása napjaink egyik legfontosabb kérdése, mert a
fosszilis energiahordozókra alapozott energiafelhasználás már eddig is
visszafordíthatatlan környezeti károkat okozott.
A szélenergia-hasznosítás nem csak egy a lehetséges energiatermelési módok közül,
aminek szerepe energiatermelési potenciáljával, a beruházás megtérülési idejével
mérhető, hanem sokkal több annál. Olyan eszköz, amely a környezetbarát
energiatermelésen túl, jelenlétével nagyban hozzájárulhat a megújuló energiaforrások
hasznosításának elfogadásához.
1.1. A SZÉLENERGIA KIALAKULÁSA
A szélenergia a nap energiájából származó megújuló energiaforrás. A földfelszínt érő
napsugárzás erőssége nem mindenütt egyforma. Ez egyrészt a földrajzi szélességtől
függ, mivel a különböző földrajzi szélességeken a napsugárzás beesési szöge eltérő.
Függ továbbá a napsugárzás erőssége az évszaktól és attól is, hogy az adott területen az
égbolt derült-e vagy borult.
A Föld különböző részein különféleképpen melegszik fel a talaj. A felmelegedés
mértéke adott földrajzi szélességen, adott időpontban, még azonos napállás esetén is - a
talaj szerkezetétől függően - eltérő lehet. A hőmérséklet különbségek következtében a
levegő sűrűségében és nyomásában is különbség keletkezik. A nyomáskülönbség
hatására a légkörben áramlás indul meg, s ez mindaddig tart, amíg a hőmérséklet
különbség - s ezzel természetesen a sűrűség- és nyomáskülönbség is - nem
egyenlítődnek ki. Így jönnek létre Földünkön a szelek. A különböző sebességgel áramló
levegő mozgási energiájánál fogva munkavégzésre fogható. Ez a munkavégző képesség
azonban nem közvetlenül a kinetikus energiával, vagyis az áramló légtömegek
sebességének négyzetével, hanem a sebesség harmadik hatványával arányos. Az
erőművek hatásfoka ezért oly rendkívül érzékeny a szélsebesség változásra. A
szélenergia felhasználásával kapcsolatos másik probléma azzal függ össze, hogy a
szeleknek nemcsak sebessége, hanem iránya is változik.
1.2. A SZELEK ÁRAMLÁSA
A szelek áramlása a nagyobb nyomású hely felől a kisebb nyomású felé irányul. A Föld
forgása következtében ez az áramlás az egyenestől eltér. Ez a módosult áramlás az
északi és a déli földrészen ellentétes áramlás-módosulást mutat. Az északi földtekén az
északi áramlásból északkeleti, keleti, a déli áramlatból délnyugati, nyugati áramlás jön
létre. A déli földtekén az északi szélből északnyugati, nyugati; a déli szélből délkeleti,
keleti áramlás alakul ki.
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Mindez tehát a Föld forgásának és a Coriolis-erő hatásának köszönhető, vagyis ha ez
nem történne, akkor a magasabb hőmérsékletű és nyomású légtömegek a sarkvidékek
irányába tartanának és a hidegebb, kisebb nyomásúak, pedig a felszínhez közel a
sarkvidékek irányából az egyenlítő felé törekednének, számottevő kerülő nélkül.
A felszálló meleg levegő helyébe a hidegebb levegő áramlik.

143. ábra: A légáramlatok kialakulása

1.3. A SZELEK ELNEVEZÉSEI
A szelek közül néhányat külön is elneveztek, szembeötlő állandó tulajdonságaik miatt.
Ilyen, un. „elnevezett” helyi szelek és megjelenési helyeik a teljesség igénye nélkül a
következők:

Nemere:

Erdélyben

Bóra:

a dalmát tengerparton

Főn:

az Alpok északi oldalán

Misztrál:

Franciaországban, É-Afrikában

Sirokkó:

az Adrián

Kossava:

az Al-Dunán

Hurrikán:

az Észak-Atlanti-óceán térségében

Tornádó:

Nyugat-Afrikában, Amerikában

Tájfun:

Nyugat-India térségében

Burán:

Belső-Ázsiában

Blizzard:

Észak-Amerikában
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1.4. HELYI SZELEK
A helyi szelek az általános földi légkörzéstől függetlenül alakulnak ki. Viszonylag rövid
időtartamúak és a helyi hőmérséklet-különbség hatására kiszámíthatatlan időközökben
alakulnak ki. Néhány ilyen szélről elmondható, hogy rendszeresen visszatérő jelenség.
Néhány helyi szél és jellemzői:
Monszun szél: évszakosan ellentétes irányból fúj.
Passzát szél: a térítők felől az egyenlítő felé áramlik, heves záporokat, zivatarokat
eredményez.
Hegy-völgy szél: Ellentétes hideg-meleg áramlás egy napon belül a hegycsúcs és a
völgy között.
Tengerparti szél: Napszakokon belül változtatja irányát.
1.5. A SZÉL EREJÉNEK KIFEJEZÉSE
A szélsebességek egyfajta praktikus besorolása a Beaufort skála (82. táblázat). Ez
lehetővé teszi, hogy a szelet érzékelő személy, műszerek nélkül is megközelítőleg
megítélje, mekkora erejű szél fúj. A szél hatására jelentkező természeti
megnyilvánulások viszonylag könnyen visszatükrözik annak erejét, ami megtanulható
és könnyedén használható. A vitorlás sport kedvelői előszeretettel használják a Beaufort
skálát.
1.6. A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS RÖVID TÖRTÉNETE
Majdnem minden történelmi korban használták a szélenergiát. Persze évszázadokkal
ezelőtt a szél által termelt villamos áramnak nem sok hasznát vehették volna, de ügyes
mesteremberek már akkor is rájöttek, hogyan lehet a fuvallatokból "kifogni a szelet".
Legkorábbi történelmi emlékeink a perzsákig datálhatók. A vertikális (függőleges)
tengelyű szélmalom az ő alkalmazásukban őrölte először a gabonát.
Az első megbízható emlék a VII. századból származik. Ez egy víz emelésre, gabona
őrlésre használt szerkezet volt. A horizontális tengelyű szélmalmok először a mediterrán
égtájakon, a tizedik században bukkantak fel, és terjedtek el. Ezeket a szerkezeteket víz
szivattyúzására és gabonaőrlésre alkalmazták.
Ezek a malmok akkoriban meglehetősen széles körben terjedtek el, csak Hollandiában
9000 lehetett belőlük, össz-kapacitásuk elérte a 250 MW mechanikai erőt. Napjainkig
körülbelül ezer malom élte túl a történelem tombolását és a modern idők széljárásait. A
XIX. század végéig Európában több ezer szélmalom épült és működött.
Magyarországon is több mint 700 szélmalom munkáját hasznosították.
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82. táblázat: A Beaufort skála értékei
Fokozat
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Megnevezés
Szélerősség m/s Jellemzői
Teljes szélcsend
0-0,2
Szárazföldön: A füst egyenesen száll, a fa levelei nem mozdulnak. Vízen: A víz felülete
tükör-sima, a vitorlás hajó nem kormányozható.
Alig érezhető
0,3-1,5
Szárazföldön: A füst gyengén ingadozik a
szellő
kisebb falevelek rezegnek. Vízen: A víz
felületén apró fodrok.
Könnyű szellő
1,6-3,3
Szárazföldön: A füst erősen ingadozik, a fák
leveleit a szellő mozgatja. Vízen: A vízfelület
lapos, rövid hullámok futnak, a hajón a víz
csobogása hallható.
Gyenge szél
3,4-5,4
Szárazföldön: A fák leveleit a szél erősen
rázza, a levelek susogása hallható. Vízen:
Barázdált
vízfelület,
kialakult
hullámvonalakkal, fehér tarajak, a hajó enyhén
megdől
Mérsékelt szél
5,5-7,9
Szárazföldön: A fák vékony ágai enyhén
mozognak, a zászló erősen lobog. Vízen:
Hosszú hullámrendszer alakul ki, a hajót már ki
kell ülni.
Élénk szél
8-10,7
Szárazföldön: A fák kisebb ágai mozognak, a
zászló szinte vízszintesen lobog. Vízen:
Hosszanti tarajos habzó hullámok, a hajó
erősen megdől.
Erős szél
10,8-13,8
Szárazföldön: A fák nagyobb ágai is
mozognak, levelek szakadnak le, a zászló
vízszintesen lobog. Vízen: A nagyobb
hullámhegyek tarajai habosan átbuknak, a
kötélzet fütyül, a hajót nehéz kiülni.
Igen erős szél
13,9-17,1
Szárazföldön: A gyenge fatörzsek is hajladoznak, kisebb ágak levelek leszakadnak, a zászló
elszakad. Vízen: A hullámok taraját a szél
felkapja.
Viharos szél
17,2-20,7
Szárazföldön: Az erősebb fatörzsek is hajladoznak, ágak letörnek. Vízen: Hosszú hullámhegyek, fodros hullámokkal. A vitorla
elszakad.
Vihar
20,8-24,4
Szárazföldön: Gyengébb fák kidőlnek, a
tetőcserepek lesodródnak. Vízen: Az egész
vízfelület porzik, kisebb hajók felborulnak.
Szélvész
24,5-28,4
Szárazföldön: Nagyobb fák is kitörnek. A
tetőkben nagyobb károk keletkeznek. Vízen:
Porzik a víz felülete, a szél letépi és elfújja a
tarajokat.
Orkán
28,5-32,6
Szárazföldön: A szél teljes erdőket dönt ki.
Vízen: Az egész víz felülete porzik, a szél
letépi és elfújja a tarajokat.
Tornádó
32,7 - ..
Szárazföldön: A szél súlyos pusztításokat
végez. Vízen: Az egész víz felülete porzik, a
szél letépi és elfújja a tarajokat.
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144. ábra: Szélmalom Hollandiában a XV. századból

A gőzgépek elterjedése visszaszorította a szélenergia hasznosítását és csak a XX. század
elején kezdtek újra szélgépeket építeni, de már energetikai felhasználás céljára. A nagy
teljesítményű szélerőművek építése a II. világháború után vett nagy lendületet először a
tengerpartokon, majd később a szárazföldek belsejében is. Hazánkban az elektromos
hálózatra csatlakoztatható szélerőművek építése alig tíz éve kezdődött és ezt a
lemaradást napjainkig nem tudtuk bepótolni.
1.7. A SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSÁNAK FIZIKAI JELLEMZŐI
A szélenergia hasznosítás lehetősége, módja, területe és mértéke döntő mértékben
összefügg az - adott földrajzi helyen - uralkodó szélviszonyokkal, elsősorban a
szélsebesség nagyságával és állandóságával.
Ha a hosszú távú szélsebesség-mérési eredményeket mint idősorokat átalakítjuk
gyakorisági függvénnyé, akkor egyfajta energiaspektrumot kapunk, vagyis
megismerhetjük, hogy mely szélsebességek tartalmazzák a legtöbb energiát. Ez alapján
megbecsülhetjük a kinyerhető energia mértékét is.
Az átlagos szélsebesség, leírja a turbina számára elérhető energiamennyiséget. A
változó komponensnek (turbulenciának) is van hatása az energiatermelésre, de nem
közvetlen módon, mivel a lapátkerekek nem képesek rögtön reagálni a szélsebesség
vagy irány megváltozására. Ezek a változások jól megérthetők, ha a szél struktúráját
úgy képzeljük el, mint különféle méretű, háromdimenziós örvények sorozatát a fő
áramlás mentén.

131

A széljárás megváltozik, amint az időjárási front áthalad. A szélnek ez a
változékonysága azt okozza, hogy az elektromos áram termelése is folyton változni fog.
A mérési hely szélstatisztikája leírja ezeket a változásokat.
A szélerőművek a szélnek csak egy részét képesek hasznosítani, a potenciális érték 59,3
%-át. A gyakorlatban, részben technikai okokból, és a szél változásai miatt további
veszteségek lépnek fel. Ténylegesen 20-30% az, amit kinyerhetünk a meglévő
szélenergia potenciálból.
A levegő sűrűsége csökken a hőmérséklet és a magasság növekedésével . A sűrűség
értéke körülbelül 0.9 - 1.4 kg/m3 között változik. E a változás a hatása lényegesen
kisebb a szélsebességénél, ezért is a gyakorlatban, pl. a szélsebesség méréseknél nem
szokták figyelembe venni.
A szélturbinák általában a névleges teljesítményt, a névleges szélsebességnél
szolgáltatják. A névleges szélsebességet az adott terület széljárásának megfelelően lehet
meghatározni, ami gyakran 1.5 – szerese a térség átlagos szélsebességének.
A szélturbina teljesítménye nullától, a bekapcsolási sebességtől a maximális
teljesítményig növekszik, amely érték a névleges szélsebességnél van. Ezt követően a
turbina folyamatosan a névleges teljesítményt szolgáltatja, mígnem a szélsebesség a
szerkezetre veszélyessé válik, s ekkor a szabályozó rendszer a turbinát leállítja (20-25
m/s). A fenti határértékek megismerése céljából egyértelmű, hogy a szélturbinák
energiatermelésének pontos meghatározásához a telepítési pontra (területre) vonatkozó
éves szélsebesség-adatbázis ismerete nélkülözhetetlen. A következőkben a széllel
kapcsolatban néhány alapfogalmat mutatunk be, nem a teljesség igényével.
1.8. A SZÉL VÁLTOZÁSA A MAGASSÁG FÜGGVÉNYÉBEN
A légkör termikus rétegeződése kihat a gyenge szél profiljának a függőlegességére.
Erős szél esetén (6 m/s felett), 10 m feletti magasságban, ez a hatás elenyészően kicsi,
ha erős, mechanikus turbulencia lép fel (viharok, zivatarok vagy frontok alkalmával
kivételek is előfordulhatnak, ha alul igen meleg levegő áramlik). A gradienssebességnek itt annyiban van hatása, hogy az erős szél magassággal kapcsolatos
sebességnövekedése kisebb, mint a gyenge szélé. Erős szél esetén a terep
egyenetlensége a döntő.
A szél sebessége különböző magasságokban az alábbi képlettel számítható ki:

ahol:

-

h számítási magasság (m)
hg a mérési magasság (m)
v h magasságban várható sebesség (m/s)
vg gradiens szél sebessége a mérési magasságban (m/s)
α a terep egyenetlenségétől (érdességétől), a szélsebességtől függő
korrekciós tényező
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Az α értékét a terep egyenetlensége, a beépítés sűrűsége, az építmények nagysága,
valamint a fa-, ill. bokorállomány határozza meg. Az egyenetlenség nem az egyes
akadályok hatásából, hanem számos akadály összegződött hatásából származik, s a
földfelszín minőségétől függően a következőképpen alakul (145. ábra):

145. ábra A felszíni egyenetlenségek befolyásoló hatása

Ha a táj jellege úgy változik, hogy a szél a simább területről érkezik az
egyenetlenebbre, akkor a sebessége csökkenni fog a felszíni rétegben. A nagyobb
felszíni súrlódás hatására sebességcsökkenés következik be, s a növekvő nyíróerők által,
kiterjed az egész légtömegre, tehát a felszínnek megfelelő légáramlás alakul ki.
Hasonlóan, ha az egyenetlen területről ér a simább részre, akkor a sebesség növekedése
kiterjed az áramlat egész profiljára. Természetesen az egész változás lejátszódásához
meglehetősen hosszú útra van szükség. A dombok és hegyek akadályokat jelentenek a
légtömegek áramlása számára. A levegő felettük, vagy azokat megkerülve halad tovább.
Ezek mérete és formája jelentős hatással van a kialakuló áramlási képre. Amikor a szél
egy sima domb felett halad át, az áramvonalak összenyomódnak, a szélsebesség
növekszik. Ez teszi a fennsíkokat különösen alkalmassá a szélturbinák telepítéséhez.
A turbina közelében lévő épületek, vagy nagy fasorok jelentősen megzavarhatják az
áramlás képét. Akadályozzák az áramlást, és turbulenciát okoznak. A nagyobb
akadályok hatása az áramlásra a magasságának legalább tízszeresén érződik hosszanti
irányban, felfelé pedig a kétszeresén.
Az okozott turbulencia extra terhelést jelenthet a szélturbina részei számára,
amennyiben az a turbina komponenseinek mérettartományába esik. Ez kifáradáshoz
vagy meghibásodáshoz vezethet a várható időnél hamarabb. Ennek természetesen
szigorú gazdasági következményei lehetnek, amennyiben a beruházás nem térül meg.
Hazánkban a szélenergia hasznosítására alkalmas helyeken négyzetméterenként évente
400-700 kwh energia halad át
A turbina elhelyezésére a nagyobb akadályoktól minél messzebb kerüljön sor, ha ez
nem lehetséges, akkor a lehető legmagasabb oszlop alkalmazására kell törekedni.
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1.9. A TURBINATELEPÍTÉSEK KONKRÉT HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA
Általában a telephely kiválasztásához, annak vizsgálatához többféle forrásból kell
adatokat szerezni.
Ilyenek:
—
—
—

archivált meteorológiai adatok,
helyszíni energiacélú szélmérések,
numerikus vagy fizikai modellekkel származtatott adatok.

A széljárás mellett számos egyéb tényezőt kell figyelembe venni az optimális telephely
kiválasztásához.
Ezek nagyvonalakban:
—
elektromos hálózat elérhetősége, fogadókészsége,
—
helyi környezeti hatások (pl. védett területek, tájkép),
—
helyi úthálózat,
—
lakóhelyek közelsége,
—
zajhatás,
—
interferencia (fény, mikrohullámú átjátszó állomások, stb.).
Szélsebesség. A szélsebesség az a pillanatnyi sebesség, amellyel a levegő adott földrajzi
helyen, a terepszínttől meghatározott magasságban mozog. Jelölése: v, mértékegysége
m . s-1.
Átlagos szélsebesség. Mivel a levegő mozgását nehéz pontosan követni és leírni, ezért a
szél mozgását a légsebesség időbeli átlagával jellemezzük, ami bizonyos esetekben
pontatlanságot visz számításainkba. Az átlagos szélsebesség annál pontosabban jellemzi
a levegő mozgását, minél több adat áll rendelkezésünkre az adott vonatkoztatási
időtartam alatt. Az átlagos szélsebesség megadásánál mindig hivatkozni kell a
vonatkoztatási időalapra, máskülönben nem értelmezhető. Például: óránkénti, napi,
havi, évi, stb. átlagos szélsebesség.
Az átlagos szélsebesség az adott földrajzi helyen adott magasságban, meghatározott
időtartam alatt mért szélsebességek számtani átlaga. Jelölése: va, mértékegysége: m s-1.
Relatív szélsebesség-gyakoriság. A relatív szélsebesség-gyakoriság egy adott
szélsebesség vagy meghatározott szélsebesség-tartományba eső szélsebességek mért
vagy számított előfordulása, vagy előfordulási valószínűsége.
Szélirány. A szél iránya mind függőleges, mind pedig vízszintes síkban változhat, de
energetikai szempontból a szélirány vízszintes komponense a döntő. A szélirány a szél
mozgási irányának vízszintes vetülete, amelyet az égtájakhoz viszonyítva adunk meg.
Relatív szélirány-gyakoriság.
A relatív szélirány-gyakoriság egy adott szélirány vagy szélirány-tartományba eső
szélirányok mért előfordulása vagy számított valószínűsége.
Az átlagos szélsebességek méréséhez általában kanalas mérőműszert használnak, mivel
ezek elég megbízhatóak és viszonylag alacsony az áruk.
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A szél irányának (szélirány = ahonnan a szél fúj) megadására a gyakorlatban kétféle
megadási mód terjedt el. Az első, melyet az éghajlatkutatásban illetve az időjárás
jelentésekben alkalmaznak, az úgy nevezett „fő- és mellékirányok” (égtájak) leírásával.
1.10. A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA
Hazánkban a rendelkezésre álló szélenergia hasznosítás történhet kis teljesítményű (210 kW) szélgépekkel és nagy teljesítményű (0,6-2,0MW) szélerőgépekkel. A két
hasznosítási mód nemcsak teljesítményben, de sok egyéb vonatkozásban is eltér
egymástól, ezért célszerű külön tárgyalni őket.
A kis teljesítményű szélgépekkel történő szélenergia hasznosítás során általában
mechanikai energiát nyernek, amit vízszivattyúzásra és levegőztető berendezések
működtetésére használnak. Az utóbbi években egyre nagyobb igény van a kis
teljesítményű gépekkel történő villamos energia előállításra is, ami hibridüzemű
berendezések fejlesztéséhez vezetett.
Bármi legyen is a felhasználás módja, a kis teljesítményű gépek alkalmazásának a
mezőgazdaságban és az elektromos ellátó rendszerektől elszigetelt vidéki
gazdaságokban van jelentősége. A kis teljesítményű szélgépek általában 6-30 m közötti
magasságban dolgoznak. A legtöbb jelenleg üzemelő gép építési magassága nem
haladja meg a 20 métert, mert ezeknél nem szükséges hatósági engedély az építéshez. A
kis teljesítményű gépekkel termelt energia önköltsége viszonylag magas, de a telepítés
egyéb szempontjai ezt kompenzálják.
A nagy teljesítményű gépek építési magassága általában 60-120 méter között van, mivel
a 10 méteren mért szélsebesség ezeken a magasságokon 2-3 szorosára növekedhet.
Az újabb fejlesztési törekvések a kisebb sebességű szelek hasznosítására irányulnak és
az eddigi eredmények igen jók.

146. ábra: Egy 850 kW névleges teljesítményű generátor teljesítmény jelleggörbéje
a szélsebesség függvényében
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A magasság függvényében jelentősen változnak a szélsebesség eloszlások.

147. ábra: Szélsebesség éves eloszlások különböző magasságokban

Az ipari méretű szélerőművek használatával kapcsolatos kezdeményezések és
fejlesztések nagy múltra tekintenek vissza. A fejlesztés jelenleg már az 5 Megawattos
kategóriát közelíti az egy szélerőmű teljesítményét illetően. Az ideális szélviszonyú
területekre sok gépből álló szélparkokat, szélfarmokat telepítenek, így a teljesítmények
összeadódnak. Egyes tengerparttal rendelkező országok energiaellátásában a szélerőmű
telepek döntő hangsúllyal szerepelnek. A szárazföldi éghajlatú térségek is
eredményesen alkalmazhatják megfelelő területeken e berendezéseket, kellő
körültekintés és széladatokkal igazolt előzetes felmérés után.
A beépíthető kapacitást korlátozhatja a már meglévő villamos hálózat kiépítettségének
foka, forgalma és az adott ország villamos rendszerirányításának fejlettsége és
tűrőképessége.
Természetesen, amikor a szélerőművek szél hiányában nem termelnek áramot, a
villamos rendszerirányítóra hárul a szabályozási feladat, hogy a termelés kiesést
ellensúlyozni tudja vagy a szélerőművek áramtermelésének újraindulása esetén, szintén
beavatkozzon.
A szélerőművet üzemeltetőkre sokszor szinte megoldhatatlan feladatként hárul az előre
megadott menetrend betartása, amely szélfüggő, és mint ilyen nehezen
prognosztizálható.
A kiszámíthatatlan áramtermelési periódusok áthidalására, az ipari méretű
energiatárolás is lehetőséget adhat, amely viszont nagy beruházási költségeket vonz
magával.

136

2. A SZÉLENERGIÁRA VONATKOZÓ GAZDASÁGI TRENDEK

A megújuló energiaforrások hasznosítása napjaink egyik legfontosabb kérdése. Ezt
tükrözi a WREN (World Renewable Energy Network – Megújuló Energia Világhálózat)
legutóbbi kongresszusának megállapítása, az ún. 3E-trilemma (Economy, Energy,
Environment) a gazdaság, energiafelhasználás és a környezet összefüggésének
bonyolultságát illetően. E szerint az országok infrastruktúrájának fejlesztése érdekében
a gazdasági fejlődés növekvő aktivizálására van szükség, mely fokozott
energiafelhasználást igényel. Ennek környezeti vonatkozása azonban a szennyező gázok
megnövekedett kibocsátása. Amennyiben a politikai-gazdasági döntésekben a
szennyező gázok kibocsátásának csökkentését rendelik el, az közvetett módon a
gazdasági fejlődést csökkenti. Ennek az ellentmondásnak a feloldására egyetlen út
mutatkozik helyesnek: a tiszta energiák felhasználása.
A megújuló energiaforrások közül a szélenergia területén látható világviszonylatban is
(önmagában csak az iparfejlesztést tekintve is) a legnagyobb fejlődés, mind az
erőművek műszaki színvonalát, mind az előállított villamos energia volumenét tekintve
is. Iparfejlesztési szakemberek szerint az utóbbi 10 év legdinamikusabban fejlődő
iparága, ami a prognózisok szerint még hosszabb távon is változatlan marad (83.és 84.
táblázatok) . A leglátványosabb fejlődés Európában, közelebbről Spanyolországban
folyt le, ahol az utóbbi 5 évben az évi növekedés nagyobb volt 40 %-nál.
83. táblázat: A szélenergia felhasználás növekedése az elmúlt években
(a meghatározó kapacitást növelő országokban)
Ország

Németország
Spanyolország
USA
Dánia
India
Olaszország
Hollandia
Anglia
Japán
Kína
Világ összesen

1999
(MW)
4442
1812
2445
1738
1035
277
433
362
68
262
12874

2000
(MW)
6107
2836
2610
2341
1220
424
473
425
142
352
16929

2005
(MW)
18428
10027
9149
3128
4430
1717
1219
1353
1040
1260
58982

Növekedési
ráta
(%)
2000-2005
301,75
353,56
350,53
133,62
363,11
404,95
257,71
318,35
732,39
357,95
348,41

Európában ma Németország és Spanyolország rendelkezik a legnagyobb szélerőmű
parkkal. Németországban a fejlődés sok vonatkozásban kritizálható, mert sok szélerőmű
park létesült úgy, hogy azok a környezeti, s a lakossági elvárásoknak nem minden
tekintetben felelnek meg. Spanyolországban a fejlesztéseket később kezdték és a
szélparkokat jól átgondoltan telepítették, amelyek a környezetet legkevésbé
befolyásolják.
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Néhány európai országban (Románia, Horvátország, Szlovákia) még csak néhány
megawattos fejlesztésnél tartanak. Hazánkban a beüzemelt szélerőgépek
összteljesítménye meghaladja a 36 MW-ot. Európán kívül az amerikai földrészen és
Ázsiában valósultak meg a legnagyobb fejlesztések.
Jelenleg a szélerőművek közel 60%- a kontinensek belsejében létesül, ez figyelhető meg
Európában is, de az utóbbi időben az Egyesült Államokra is ez a jellemző.
84. táblázat: A szélenergia várható növekedési trendje
Év

Évi
átlagos
növekedés
(%)

Összes új Évi
Évente
teljesítmény energiatermelés
beépített
(TWh)
teljesítmény (MW)
(MW)

2002 25
7227
32037
64,5
2003 25
9034
41071
86,3
2004 25
11292
52363
110,1
2005 25
14115
66478
139,8
2006 25
17644
84122
184,2
2007 25
22055
106177
232,5
2008 25
27569
133746
292,9
2009 20
33083
166829
365,4
2010 20
39699
206528
452,3
2015 15
94668
556922
1366,0
2020 0
151490
1231687
3021,1
(Forrás: Tóth L-Tóth G.-Schrempf N. SZIE Gödöllő 2004.)

A világ
tervezett
villamos
energia
igénye
(TWh)
16233
16666
17110
17567
18035
18156
19010
19517
20037
22639
25578

Szélenergia
részesedése
a villamos
energia
igényéből
(%)
0,40
0,52
0,64
0,80
1,02
1,26
1,54
1,87
2,26
6,03
11,81

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye egybecseng a WREN
megállapításaival (Hivatalos Lap C 065 , 17/03/2006 o. 0105 – 0113):
Eszerint a szélerőművek alkotják a jelenleg leggyorsabban fejlődő villamosáramtermelési technológiát. A kedvező tulajdonságokkal rendelkező helyszíneken akár erős
támogatás nélkül is költséghatékonyak lehetnek. Az 1996 és 2004 közötti több mint 35
%-os éves növekedési ráta Európát az élmezőnybe emelte a szélenergia tekintetében.
2004 végén a szélenergia beépített teljesítménye közel 35 GW volt az EU-25
országaiban, és több mint 47 GW világviszonylatban.
Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzései szerint a szélenergia volumene
Európában 2010-re várhatóan elérheti a 70 GW-ot. Még messzebbre tekintve: az
Európai Szélenergia Szövetség (EWEA) elfogadott egy összesen 180 GW-ra vonatkozó
célkitűzést, melyet 2020-ra kell elérni. Ebből 70 GW-ot a part menti erőművek adnának.
2010-re szélerőművekből származna az energiakapacitás nettó növekedésének 50 %-a,
míg 2020-ra már több mint 70 %-a.
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3. POTENCIÁLIS HELYZET (SZÉL-TÉRKÉP)

A szél energiájának becslése, a hazai potenciál felmérése összetett meteorológiai és
műszaki feladat. A szél mérése során pontszerű mintavételezést végeznek, melyből a
méréssel nem rendelkező helyekre és magasságokra kell becslést készíteni.
Mindezekből következik, hogy a szélben rejlő energia kiszámítása komoly matematikai
feladat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) meteorológiai állomás-hálózatában - a
Világ Meteorológiai Szervezet (WMO) előírása szerint - a felszín felett rendszerint
tízméteres szinten mérik a széladatokat. A rendelkezésre álló idősorok adott mérőhelyre
reprezentatívan tükrözik a széljárás napi, havi, évi stb. változásaink jellemzőit, ezek
alapján a mérőhelyre meghatározható a szélsebesség tér- és időbeli eloszlása.
Energetikai célú alkalmazás során nehézséget jelent, hogy a mérés egy szinten történik,
és relatíve alacsony a műszermagasság. Ilyen célú becsléshez ideális lenne az országot
lefedő, egységes mérési elvű, 100 méter alatti többszintű szélmérésből, legalább tíz év
hosszúságú adatsorok felhasználása, ilyennel azonban még nem rendelkezünk. Az
utóbbi években az ország számos pontján, különböző helyeken és eltérő
magasságokban, más-más időpontokban folynak azonban energetikai szélmérések. A
meteorológiai célú szélmérések előnye az idősorok hossza, amelyből megismerhetők az
évek közti, illetőleg az éven belüli eltérések, melyek a becslés pontosságához
nélkülözhetetlen információt jelentenek.
3.1. MODELLBECSLÉSEK
Egy szélerőmű vagy akár egy szélpark tervezésének előfeltétele a - lokális szélmező
pontos ismeretét feltételező - lehetséges éves energiatermelés becslése. Kizárólag ennek
felhasználásával igazolhatjuk a szélenergiát átalakító rendszerek gazdaságosságát. A
szakszerű tervezéshez és telepítéshez a rotortengely magasságában mért szélvektor
legalább kétéves adatsora (Dobesch - Kury, 1999) szükséges. A gyakorlatban azonban
az ilyen magasságban történő mérések ritkák, mert megvalósításuk technikai
akadályokba ütközik, és rendkívül drága. A helyszíni mérések mellett vagy helyett
szükség van tehát a meteorológiai mérőhálózatok hosszú mérési adatsorait felhasználó
matematikai-fizikai modellek adaptálására. Egy szélerőmű optimális elhelyezésének
meghatározásához nélkülözhetetlen a numerikus áramlási modellek alkalmazása.
Az elmúlt évtizedekben végzett kutatások eredményeként napjainkban már számos
numerikus áramlási modell létezik. A fizikai alapelvek alapján diagnosztikus és
prognosztikus numerikus modelleket különböztetünk meg. Az első csoportba azok a
modellek sorolhatók, melyek néhány fizikai kényszer figyelembevételével - a területen
mért adatsorok felhasználásával - az ugyanazon időszakra vonatkozó teljes szélmezőt
számítják. A prognosztikus modellek ezzel szemben az ismert kiindulási állapot és a
megadott határfeltételek segítségével előre jelzik a szélmező állapotát.
Gyakorlati szempontból azonban három különböző számítási módszer létezik. Az első
csoportba tartozó modellek egyszerű, egydimenziós számítás során végzik a felszíni
széladatok adott magasságba történő vertikális extrapolációját.
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Sík területet tételeznek fel. Ide tartozik a közismert ALWIN modell (Ammonit GmbH,
2000), melyet a német Szélenergia Intézet (DEWI) fejlesztett. A második csoportba
azok a modellek sorolhatók, amelyek a felszín kisebb inhomogenitásait is kezelni
tudják. Ilyen például a Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP)
(Melléklet 1.). A harmadik csoportba tartozó modellek már képesek a teljesen
inhomogén felszín felett kialakuló szélmező leírására.
A mára már széles körben elterjedt WAsP-ot az Európa Unió finanszírozásában a
nyolcvanas évek végén fejlesztették ki azzal a céllal, hogy lehetőséget nyújtson a
standard magasságban végzett meteorológiai szélmérések alapján a rendelkezésre álló
regionális szélenergia áttekintésére és egy adott terület várható éves átlagos
szélteljesítményének becslésére. Alapvetően öt paraméter felelős a talajközeli szélmező
alakulásáért:
→
→
→
→
→

a felszíni érdesség,
a topográfia,
az árnyékoló objektumok jelenléte,
a felszín hőmérsékleti karakterisztikái,
nedvességi karakterisztikái.

Ennek megfelelően a WAsP modellben az áramlást módosító hatások által okozott
változásokat három - a domborzat, az érdesség és az árnyékoló objektumok hatását
leíró - almodell segítségével közelítik.
Bár hazánk néhány tájegységének domborzata erősen tagolt, a felszín feletti magasság
kis távolságon belüli megváltozása és a domboldalak meredeksége nem éri el azt a
küszöbértéket, ahol a WAsP modell becsléseinek hibája már nem elfogadható (Dobesch
- Kury, 1999). Ezért Magyarország domborzati tagoltságát figyelembe véve
feltételezhető, hogy az egyszerűbb domborzati viszonyokkal rendelkező területek
vizsgálata esetén - mint amilyen hazánk területének legnagyobb hányada - a WAsP
modell kielégítően pontos eredményt nyújt. Így lehetőség nyílik a mért széladatok
horizontális és vertikális extrapolálásával a környező terület áramlási viszonyainak
meghatározására.
A szélenergiát hasznosító gépek telepítése előtt végzett szélmérések a területre jellemző
átlagos szélsebességre és a beépített felületen áthaladó energia éves átlagára
vonatkoznak. A két adat egymással szorosan összefügg. Az eltérő magasságokon
végzett szélsebesség mérése (Melléklet 2-5) a hasznosítás módjára ad információt. A
szélenergia hasznosítható mennyisége (148. ábra) a beruházás volumenét, a hálózati
csatlakozást és az energia önköltségét határozza meg.
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148. ábra: Magyarország széltérképe
(Forrás: ELTE TTK Meteorológiai Tanszék)

4.

TÁRSADALMI – TÖRVÉNYI ELFOGADOTTSÁG

Magyarország energiapolitikai koncepciójának kialakításánál számos tényezőt vettek
figyelembe. Ezek közül legfontosabbak a következők:
–
az energiaigények várható alakulása;
–
az ország energiahordozó-készletei;
–
a beruházásokhoz rendelkezésre álló hazai és külföldi tőke nagysága, amihez még
éppúgy hozzátartozik az egyes energiahordozók árának várható alakulása és a
megtérülés szempontjából fontos kamatok nagysága;
–
a műszaki fejlődés jelenlegi és várható irányai;
–
az energiaellátás biztonsága.
A szélenergia hasznosításának tervezésekor a fentieken túl nem hagyható figyelmen
kívül annak társadalmi elfogadottsága és törvényi háttere.
A megújuló energia – beleértve a szélenergiát is – felhasználását befolyásoló tényezőket
három csoportba sorolhatjuk, ezek a technológiai, a gazdasági és a társadalmi tényezők.
Természetesen az elhatárolás – főleg a gazdasági és a társadalmi kategóriák között –
nem túl éles. A különböző problémák összefüggenek, okozójuk vagy következményük
sokszor ugyanaz, hatásaik a többi problémára áttételes is lehet.
A technológiai tényezők vizsgálata során célszerű különbséget tenni a villamosenergiatermelés és a hőtermelés eltérő lehetőségei között. Míg a villamos energia szállítható,
addig a hő formájában kinyert energiát ott kell felhasználni, ahol megtermelődött.
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A villamosenergia termelés viszonylag magas hálózati vesztesége megkérdőjelezheti a
beruházás létjogosultságát. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a szélerőművek
telepítésére alkalmas földrajzi helyek épp ott találhatóak, ahol a népsűrűség – és így az
energiaigény – viszonylag alacsony.
A megújuló energiaforrások felhasználását részben közepes kapacitású erőművek (így
például szélfarmok) építésével, nagyobb részben pedig a helyi, egy-egy háztartást vagy
közösséget ellátó energiatermelő rendszerek kialakításával lehet növelni.
A gazdasági tényezők néhány eleme (externáliák, lobbi, bürokrácia) segítenek
megérteni, hogy a megújuló energia a legtöbb esetben miért nem versenyképes a
hagyományos energiahordozókkal szemben.
•

Externáliák. A fosszilis energiahordozók árába nincsenek beépítve az
externális költségek, vagyis lényegesen olcsóbbak a kívánatosnál, amennyiben a
környezetükre gyakorolt negatív hatásokat is figyelembe vesszük. Az
energiaszektor által okozott szennyezés elhárításának költségeit azokkal kellene
megfizettetni, akik a szennyezést kibocsátják. Ebben az esetben ugyan a
fogyasztók számára is megdrágulna az energia, de a magasabb ár mellett a
megújuló energiaforrások is mind nagyobb körben válnának versenyképessé, és
a környezet állapota is javulna.

•

Lobbi. A világgazdaság napjainkra kialakult szerkezete egyértelműen a
hagyományos energiaipar számára kedvez. Amíg a gazdaság gyakorlatilag ki
van szolgáltatva a fosszilis energiahordozók kitermelőinek, feldolgozóinak és
forgalmazóinak, addig a környezetkímélő technológiák elterjedése lassan fog
végbemenni.

•

Bürokrácia. A leküzdhetetlennek tűnő lobbicsoportok ellenére az egyes
országok vezetői különböző programokkal, támogatási rendszerekkel
igyekeznek a megújuló energiaforrások terjedését elősegíteni. Az ilyen
támogatási rendszerek ugyanakkor sok helyen (többek között hazánkban is)
nehezen átláthatóak, ellentmondásosak. A kívánatos beruházások
megvalósítását hosszú és költséges engedélyeztetési eljárásnak kell megelőznie,
amely növeli az üzleti kockázatot és csökkenti a beruházások vonzerejét. Ehhez
társul még az is, hogy sok esetben mindezeket az erőfeszítéseket egy
meglehetősen szűk támogatási keret szétosztásának érdekében várják el a
beruházóktól.

A gazdasági akadályok azok, amelyek napjainkban ténylegesen gátolják a megújuló
energiaforrások terjedését. Ezek elhárítása rövid távon állami feladat. A kedvező
beruházási környezet kialakítása – amely magában foglalja az átlátható és egyszerű
támogatási rendszert, valamint engedélyeztetési eljárást – eleinte csökkentené a
megújuló energia beruházások versenyhátrányát, a reális árrendszer bevezetése pedig
piaci körülmények között is versenyképesebbé tenné a megújuló energiaforrásokat.
Hosszabb távon a megoldás persze a társadalmi akadályok felszámolásában rejlik,
hiszen a közvélemény és az állampolgárok preferenciáinak megváltozása idővel
magával vonja a politikai és gazdasági szereplők hozzáállásának módosulását is.
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Az emberek környezettudatossága azonban ma még nem éri el azt a szintet, hogy a
döntéshozóktól kikényszerítsék a környezeti szempontok messzemenő figyelembe
vételét. Ha globálisan tekintünk a problémára, ezen a téren természetesen óriási
különbségek mutatkoznak a különböző régiók, országok hozzáállása között.
A társadalmi akadályok között a környezettudatosság problémája az eddig tárgyaltak
alapján közvetve, az érdektelenségen keresztül gátolja a megújuló energiaforrások
felhasználásának bővülését. Van azonban egy közvetlen út is, amikor a helyi
közösségek, vagy különböző civil csoportok megakadályozzák, hogy egy tervbe vett,
megújuló energiával kapcsolatos, beruházás megvalósuljon.
Sokszor nem egyértelmű azoknak a magukat környezet- és természetvédőnek valló
csoportok hozzáállása sem, amelyek adott esetben hevesen tiltakoznak egy tiszta
energiát termelő szélpark vagy egy kis vízerőmű megépítése ellen.
Természetes, hogy a megkezdett beruházások előtt alaposan meg kell vizsgálni az adott
terv környezetre gyakorolt hatásait. Az azonban nem biztos, hogy célszerű
megtorpedózni minden olyan széltornyot, ami egyesek szerint nem illik bele a tájba
(talán csak azért, mert addig nem volt ott), miközben az említett környezetvédők eltűrik,
hogy a fosszilis energiahordozón alapuló erőművek zavartalanul ontsák magukból a
szennyező anyagokat. Annak idején a ma már elavult erőművek helyszíneinek
kiválasztásakor sem a környezeti és tájvédelmi szempontok játszották a legnagyobb
szerepet. Nem is biztos azonban, hogy – a környezetszennyező erőművek alternatívája
mellett – a tájkép megőrzésének fontossága minden másnál előrébb való.
Csak a társadalom együttes fellépése teremtheti meg a szükséges szemléletmódváltást
a profit, a társadalmi haszon, az ár és a költség fogalmainak e tárgyban való
újragondolásával.
4.1. A SZÉLERŐMŰVEK ÉPÍTÉSEKOR FELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEK
•

A turbinák pontos helyének kiválasztásakor hosszas mérésekre van szükség. Ez
azt jelenti, hogy még széltérkép alapján sem lehet automatikusan megtalálni a
megfelelő helyszínt. A széltérkép ugyanis átlag adatokat mutat egy adott területű
régióra, ám semmit sem mond arról, hogy az azonos átlagos szélsebességű
területen belül milyen különbségek mutatkoznak mondjuk egy hegytető és egy
völgy adottságai között. A helyszíni mérések tehát nem kerülhetőek meg: egy
szóló szélturbina esetén legalább egy éven át, egy nagyobb szél-farm esetében
azonban akár másfél éven át is szükséges a szélsebesség és -irány mérése a
megfelelő ponton és magasságban.

•

Bár a szélturbinák telepítéséhez energetikai engedély nem szükséges, még így is
19 más engedéllyel kell rendelkeznie a beruházónak, és ezek beszerzése sokszor
hosszadalmas és nem egyszerű folyamat. Akár egyetlen papír hiánya esetén is
meghiúsulhat a beruházás.
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A megújuló energiaforrások fogalmát elsőként a 2003-ban hatályba lépett villamos
energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (VET) vezeti be, amelynek legnagyobb
vívmánya, hogy a villamos energia importtal szemben prioritást ad (a kapcsolt villamos
energia termeléssel együtt) a megújuló és hulladék felhasználásával termelt villamos
energia átvételének.
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tv. (VET) 2005. június 20-án elfogadott
módosítása szerint a kiserőmű a MEH által egyszerűsített engedélyezési eljárásban
kiadott létesítési és termelési engedély időtartamával megegyező futamidejű villamos
energia kereskedelmi szerződést (’Kereskedelmi Szerződés’) köt az elosztói
engedélyessel a szerződés aláírása napján hatályos jogszabályi feltételek rögzítésével. A
VET módosítása szerint a Kereskedelmi Szerződésben rögzített futamidőre a megújuló
villamos energia termelésre a kötelező átvétel és explicit módon meghatározott
normatív ártámogatás vonatkozik. A megújuló energiaforrással termelt villamos energia
napszaki átvételi ára 2005. évben 23 Ft/kWh, amely árat minden évben a KSH által az
előző 12 hónapra közzétett fogyasztói árindex mértékével kell módosítani. Fontos, hogy
a nem vezérelhető kiserőművekre vonatkozóan a 23 Ft/kWh nem napszaki átlagárként,
hanem napszaktól független átvételi árként definiált.
2005. november 25-én életbe lépett a 246/2005. (XI. 10.) Korm. rendelet (VHR)
jelentősége, hogy előírásokat fogalmaz meg a megújuló energiaforrásból vagy
hulladékból nyert energiával előállított, kötelezően átveendő villamos energia
mennyiségének és az átvétel futamidejének megállapítására. Eszerint a Magyar Energia
Hivatal több szempont figyelembe vételével dönt a kötelező átvétel mennyiségéről
illetve a futamidőről, ezek közül a lényegesek:
•
•
•

5.

versenyképesség és természeti adottságokkal összefüggő hatékonyság,
villamos energia fogyasztók teherviselő képessége,
megtérülés, ahol figyelembe kell venni, hogy a támogatás nem haladhatja meg
a hatékonyan működő erőmű beruházáshoz kapcsolódó értékcsökkenési
leírásának és a működéshez szükséges nyereségnek az összegét.

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSÁRA ALKALMAZOTT
TECHNOLÓGIÁK

A szélenergiát hasznosító technológiák közül itt csak azokra térünk ki, amelyek
elektromos áramot termelnek, mivel az egyéb technológiák általában részét képezik egy
komplex rendszernek (ökológiai gazdálkodás, fenntartható vidékfejlesztés stb.),
melyben az energiafelhasználás csak egy a megoldandó problémák közül. Az energetiki
célból fejlesztett szélgépek (szélerőművek) nagy fejlődésen mentek át az utóbbi
negyedszázadban (85. táblázat), de működési elvük alapvetően változatlan maradt.
85. táblázat A szélerőművek fejlődése 1980 – 2005 között
Megnevezés
Teljesítmény (kw)
Rotorátmérő (m)
Toronymagasság (m)
Éves energia term. (kW)

1980
30
15
30
35000

1985
80
20
40
95000
144

1990
1995
2000
2005
250
600
1500
5000
30
46
70
115
50
76
100
120
400000 1250000 3500000 17000000

A szélerőművek működési elve – persze leegyszerűsítve – könnyen áttekinthető. A szél
mozgási energiáját a lapátkerék fogja fel, amely közvetlen összeköttetésben áll a
generátorral. Ez a szélerőmű tornyában, a gondolában kap elhelyezést. A generátorban
előállított áram vezetékeken jut el a trafóházig, ahol a kívánt paraméterekkel rendelkező
áramot állítják elő. A szélerőművek tornyait és rotorjait természetesen a megfelelő
villám- és fagyvédelmi eszközökkel látják el.
Az elektromos áram előállításához szinte az összes ismert generátorfajtát alkalmazzák,
elsősorban mégis a szinkron és az aszinkron generátorokat használják a legtöbb
telepítésnél. Az általuk termelt váltóáramot inverterrel 400 V-os egyenárammá
alakítják. Érdekességként kiemelhető, hogy az újabb telepítésű erőművek műholdas
kapcsolaton keresztül kapják az időjelet az 50 Hz-es frekvencia tartásához.
A ritkán egy-, a leggyakrabban két- vagy háromszárnyú rotor vízszintes tengelyén
elforgatva szélirányba állítható, lapátjainak dőlésszöge pedig változtatható, hogy már
másodpercenként 2 méteres vagy akár ennél kisebb szélsebesség is megforgassa, de 2530 méteresnél se kelljen leállítani. A szárnyakat vihar esetén le kell fékezni, és a széllel
párhuzamos irányba kell fordítani. Az igazi high-techet a rotor által hajtott generátor
testesíti meg. A régebbi típusok váltóval érték el, hogy a percenként 15-40-et forduló
szélkerék 1000-1500-as fordulaton pörgesse a generátort, ezzel szemben a több száz
gyűrűt tartalmazó szinkrongenerátorokhoz nem kell váltó, fogaskerék, így ezek
halkabban forognak.
Amennyiben több erőmű kerül telepítésre egy körzetben, földkábellel öszszekapcsolják
ezeket. Komoly elméleti nehézséget jelent az, hogy a szélmozgás-intenzitás
változásának megfelelően az áramtermelés is lökésszerűen történik: sok esetben a
hálózat nem tudná elviselni ezt a változó terhelést, így egy 20 kV-os hálózatra egyszerre
legfeljebb egy-két erőmű kapcsolható rá. A probléma megoldását az jelentheti, hogy az
erőműveket lehetőség szerint közvetlenül a 120 kV-os hálózat közelében építik fel, s itt
alállomást telepítenek, más esetben igen költséges módon vezetéket szükséges fektetni
az esetlegesen távolabb elhelyezkedő alállomásig. Az említett probléma végleges
megoldását az biztosítja majd, ha mód nyílik a szélerőművek által termelt energia
tárolására.
A különböző villamos szélerőgépek felhasználása üzemmód szerint kétféle lehet:
1.
2.

szigetüzem, helyi energiafelhasználással,
hálózati üzem, a megtermelt villamos energia elektromos hálózatra
táplálásával.

A hálózatra kapcsolt gépek lehetnek egyediek, vagy csoportosan telepítettek. A
csoportosan telepített szélerőműveket nevezzük szélfarmoknak.
Az ipari méretű termelésnél a megtermelt energiát rátáplálják a közcélú hálózatra. A
hálózati összeköttetésnek több kényes pontja van. Ez határt szab a hálózatra
csatlakoztatható erőművek számának. Több erőmű csatlakoztatása alállomáson
keresztül történhet.
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A koncentráltan, csoportosan telepített erőművek gazdasági előnyt jelenthetnek. Így
viszonylag kis helyen erőműhálózat hozható létre, s így a fajlagos beruházási és
üzemeltetési költségek jelentősen csökkenthetők. A csoportos telepítés alapvető kérdése
a tér- és távközök meghatározása annak érdekében, hogy az erőművek egymás
működését ne zavarják.
Csoportos telepítés esetén a telepítés rendjét sok egyéb tényező is befolyásolhatja
(uralkodó szélirányok, domborzat, természetes és épített környezet).
A telepítési rend csoportos telepítés esetén kétféle lehet: vonalas,
térhálós.
A vonalas telepítés igen határozott uralkodó széljárás esetén (hegygerinc, tengerpart)
lehet előnyös. Ekkor a gépeket sűrűn egymás mellé telepítik a kiszolgáló infrastruktúra
költségének csökkentésére. A hálós telepítés esetén az erőművek több sorban kerülnek
elhelyezésre meghatározott tér és távközökkel.
Szélparkok telepítése esetén azonos típusú és teljesítményű erőművek telepítése az
általános, de lehetnek eltérőek is. Ez különösen a pótlólagos bővítés esetén következhet
be (nagyobb teljesítmény, más típus esetleg gyártó).
Korszerű szélerőművek generátor-hajtási rendszerének a következő főbb
követelményeknek kell eleget tenniük:
1. A turbina-generátor gépcsoport fordulatszáma és tengelyiránya legyen
változtatható.
2. A durva nyomatéklökések (széllökések) távoltartása a gépcsoporttól és a
hálózattól.
3. A hálózatba továbbított energia minőségi jellemzői feleljenek meg a szabványos
követelményeknek.
4. A gépcsoport fordulatszáma legyen egy biztonságos értékre (nmax) korlátozva.
5. Lehetőleg ne tartalmazzon áttételt a hajtás vagy az minimális fokozatszámú
legyen.
6. Ne tartalmazzon elhasználódó és/vagy gyakori karbantartást igénylő
részegységet (kommutátort, csúszógyűrűt stb-t).
7. Legyen kicsi a teljesítményelektronikából vagy a torony árnyékoló hatásából
származó nyomatéklüktetés.
8. Az egységek névleges teljesítménye legyen optimálisan megválasztva a fajlagos
energiaár alapján.
9. A toronymagasság igazodjon a szélerőmű névleges teljesítményéhez.
10. Az erőmű rendelkezzen a villamos rész minimális veszteségét biztosító
szabályozással.
11. A névleges szélsebesség (vn) – a helyi szélviszonyok ismeretében – legyen
optimálisan kiválasztva. Az erőmű eredő hatásfokának maximuma legyen a
legnagyobb éves energiát szolgáltató szélsebesség közelében.
12. Szigetüzemben működő erőművek esetében legyen pontos a feszültség és a
frekvencia tartás (a hatásos, valamint a meddő teljesítmény egyensúly
megteremtésével).
13. A turbina lapátozása legyen aerodinamikailag tervezett.
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A generátor típusa és a szabályozó elektronika alapján a következő főbb csoportokba
sorolhatók a szélerőművek villamos rendszerei:
A. Hálózathoz közvetlenül (frekvenciaváltoztatás nélkül) csatlakozó aszinkron és
szinkron generátor.
B. Csúszógyűrűs aszinkron generátor impulzus vezérelt rotor ellenállással.
C. Szinkron alatti és feletti (csúszógyűrűs) aszinkron kaszkád kapcsolások.
D. Kefenélküli kétoldalról táplált (kalickás) aszinkron generátor.
E. Frekvenciaváltón keresztül hálózatra csatlakozó, kalickás aszinkron generátor.
F. Áramirányítós/frekvenciaváltós tekercselt forgórészű szinkron generátorok.
G. Frekvenciaváltón keresztül hálózatra csatlakozó állandó mágneses szinkron
generátor

6. HAZAI MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK

Az hazai energetikai célú szélerőgépek üzembehelyezési adatait a 86. táblázatban
foglaltuk össze. Ebből kitűnik, hogy az idei évben a kapacitás bővülés nagyobb volt,
mint az előző hat évben összesen. A megvalósult projektek legfontosabb adatait a 87.
táblázat tartalmazza.
86. táblázat: Az elmúlt évek fejlődése Magyarországon
Évek
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Évente installált kw Összesen kw
250
250
600
850
1 200
2 050
1 200
3 250
225
3 475
14 000
17 475
18 800
36 275

A szélerőgépek földrajzi elhelyezkedéséből (149. ábra) az is nyilvánvaló, hogy nem
csak a kedvező szélviszonyokkal jellemezhető helyeken történtek beruházások. Ez azzal
magyarázható, hogy a nagy teljesítményű, 100 méter fölött üzemelő gépek működése
szempontjából kisebb jelentőségű a szélsebesség, mint azt a szakemberek korábban
gondolták.
A szélenergiába történő beruházás hosszútávú perspektíváját mutatja, hogy 2006.
március 16-ig 1138,1 MW szélerőmű teljesítményre kértek engedélyt a Magyar Energia
Hivataltól.
A MEH 2006. április 3-án kiadott tájékoztatása szerint 2006-ban 290,75 MW szélerőmű
teljesítményt allokáltak (88. táblázat).
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87. táblázat: Üzemelő szélerőművek Magyarországon
Helyszin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Torony- Gyártó Típus Egység Összes
Üzembe
szám
cég
teljesítm. teljesítm. helyezés
db
kW
MW időpontja

Inota/Várpalota
Kulcs
Mosonszolnok
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár
Bükkaranyos
Erk
Újrónafő
Szápár
Vép
Mosonmagyaróvár
Mezőtúr

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1

13. Törökszentmiklós

1

14. Mosonmagyaróvár
15. Felsőzsolca
16. Csetény*
Összesen
*Beüzemelés folyamatban

5
1
2
26

Nordex
Enercon
Enercon
Enercon
Enercon
Vestas
Enercon
Enercon
Vestas
Enercon
Enercon
Fuhrlander

N-250
E-40
E-40
E-40
E-40
V-27
E-48
E-48
V-90
E-40
E-82
MV77
Fuhrlander MV77
Vestas
V-90
Vestas
V-90
Vestas
V-90

250
600
1200
600
600
225
800
800
1800
600
10000
1500

0,250
0,600
1,200
0,600
0,600
0,225
0,800
0,800
1,800
0,600
10,000
1,500

2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006

1500

1,500

2006

10000
1800
4000

10,000
1,800
4,000
36,275

2006
2006
2006

149. ábra: A jelenleg üzemelő erőművek területi elhelyezkedése
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88. táblázat: 2006-ban allokált teljesítmények

Beruházó

Projekt

B-S Energia
Clean Energy Kft
Clean Energy Kft
Clean Energy Kft
Euro Green Energy
e-Wind Kft
e-Wind Kft
e-Wind Kft
Hungarowind
Kaptár
Kaptár
Kaptár
Kaptár
Kaptár B
Kaptár B
Mistral
Mistral
MOV-R H1 Szélerőmű Kft

Levél
Ács
Hegyeshalom
Pápakovács
Zirc-Olaszfalu
Csősz
Felpéc
Dáka
Sopronköved
Kisigmánd II.
Ikervár I.
Kisigmánd I.
Tét I. park
Károlyháza II.
Károlyháza I.
Nagyigmánd
Ikervár II.
Moson-szolnokLevél
Precíz É. És K. Kft
Csetény 2.
Precíz É. És K. Kft
Bakonycsernye
Precíz É. És K. Kft
Csetény 1
Renerwind Kft
Kapuvár
Renerwind Kft
Jánossomorja
Renerwind Kft
Kemenessömjén
Renerwind Kft
Jánossomorja
Renerwind Kft
Jánossomorja
Tritom Kft
Vönöck
Vento Kft
Ács
Vento Kft
Tét II. park
VILL-KORR Energiater- Mosonszolnok
melő és Befektetési Kft
VILL-KORR Energiater- Csorna
melő és Befektetési Kft
VILL-KORR Energiater- Veszkény
melő és Befektetési Kft
Windpower
Ostffyasszonyfa
WPSS
Jánossomorja
Pannon Szélerőmű Kft Bábolna

Kérelmezett
MW
49,9
1,5
0,8
1,8
49,9
0,8
0,8
0,8
45,0
4,6
48,0
48,0
46,0
20,0
4,6
36,0
32,0
48,0
2,0
1,8
1,8
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
0,8
38,0
46,0
0,8

Szorzó

0,51588
1
1
1
0,51588
1
1
1

Allokált
MW

Csatlakozási MEH
szerződés
kérelem
kelte
érkezett

0,51588
0,51588
0,51588
0,51588
0,51588
0,51588
0,51588
0,51588
0,51588

25
1,5
0,85
1,8
25
0,8
0,8
0,8
23
2
24
24
23
10
2
18
16
24

2005.04.19
2005.08.29
2005.08.29
2005.08.28
2005.10.07
2005.10.30
2005.10.30
2005.10.30
2005.04.19
2005.08.30
2005.04.15
2005.04.15
2005.05.20
2005.10.24
2005.08.30
2005.10.30
2005.10.30
2005.01.14

2005.07.18
2006.01.20
2006.01.20
2006.01.20
2005.12.21
2005.09.27
2005.09.27
2005.09.27
2005.10.29
2005.10.19
2005.07.15
2005.07.15
2005.07.26
2005.11.24
2005.10.19
2005.07.15
2005.07.29
2006.02.02

1
1
1
0,51588
0,51588
0,51588
0,51588
1
1
0,51588
0,51588
1

2
1,8
1,8
2
2
2
2
2
0,85
19
23
0,8

2005.03.30
2005.03.30
2005.03.30
2005.06.01
2005.06.01
2005.08.29
2005.05.17
2005.04.30
2005.07.26
2005.10.30
2005.10.30
2005.06.30

2006.02.02
2006.02.02
2006.12.23
2006.02.15
2006.02.03
2006.02.15
2006.02.03
2006.02.03
2006.02.03
2006.07.26
2006.07.26
2006.02.10

0,8 1

0,8

2005.07.30

2006.02.10

1,6 0,51588

0,8

2005.06.30

2006.02.10

0,6 1
1,8 1
30,0 0,51588

0,6
1,8
15

2005.08.30
2005.04.30
2005.04.19

2006.11.24
2005.02.03
2006.02.09

Az adatok egyértelműen mutatják, hogy a tervezett beruházásokat szélerőfarmokon
kivánják megvalósítani.
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7.

ÜZEMELTETÉS, BIZTONSÁG

7.1. Ü ZE M E L T E T É S
A szélerőműveknek nincs közvetlen munkaerő igénye, költséget csak az adott
tulajdonosi vállalkozás működtetése okozhat. A szélerőmű működése alatt a tulajdonosi
felelősség a teljes élettartam alatt, egészen a lebontásig fennáll. A szélerőmű működése
során nem okozhat semmilyen környezeti problémát, ha a beruházó jól választotta meg
a helyszínt, és figyelembe vette a törvényi és vonatkozó szakhatósági előírásokat.
7.1.1. HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS
A szélerőmű üzemeltetője köteles a helyi közösségeket tájékoztatni, valamint
megfelelni az előírt beszámolási kötelezettségeknek (Magyar Energia Hivatal, Magyar
Villamos Művek, helyi áramszolgáltató, Központi Statisztikai Hivatal, Energia Központ
Kht, helyi Önkormányzat).
Mivel egy szélerőmű várható élettartama 25-30 év, előfordulhat, hogy bár a
megvalósításkor nem volt feltárható környezeti probléma, idővel szükségessé válhat az
ökológiai hatások változása miatt újabb tanulmányok készítése. Az üzemeltetőnek
együtt kell működnie a megfelelő természetvédelmi szervekkel az esetlegesen felmerülő
problémák tisztázására és megoldására.
7.1.2. BONTÁSI ELJÁRÁS
Ha az üzemeltető a szélerőmű műszaki állapota miatt az üzemszerű működés felhagyása
mellett dönt, akkor köteles a bontási munkálatokat engedélyeztetni majd elvégezni. A
helyszínt, ahol a szélerőművet eltávolították, vissza kell állítani az eredeti állapotába,
amennyire csak lehetséges.
A szélerőműveket könnyen és gyorsan el lehet bontani, de az üzemeltetőnek a bontási
folyamatot felelősségteljesen kell kezelnie. A bontási munkálatokat csak jogerős bontási
engedély birtokában lehet elvégezni. Az elbontott alkatrészek szinte minden esetben
újra felhasználhatóak, a megfelelő helyszínre való szállításuk az üzemeltető feladata.
A gyártók szoros kapcsolatot tartanak ügyfeleikkel a szélerőmű felállítása és
beüzemelése után is. Nyugat Európában bevett szokás, hogy a gyártó végzi a szélerőmű
/ szélpark karbantartását, és a berendezés üzemeltetését a távfigyelő központján
keresztül. Minden szélerőmű rendelkezik távfigyelő rendszerrel, mely lehetővé teszi a
központ számára az erőmű ellenőrzését a nap 24 órájában, és hiba esetén a leállítását.

150

Mechanikus fék 5%

Működési mód 2%
Irányváltoztatás 7%

Sebességváltó4%
Hidraulikus rendszer
10%
Energia átadó
rendszer4%

Vezérlő rendszer
18%

Rotoragy 5%
Lapátok 7%

Érzékelők10%

Generátor 4%

Elektromos rendszer
24%

150. ábra. A funkcionális elemeken jelentkező meghibásodások megoszlása
7.1.3. KÖRNYEZETI BIZTONSÁG
Elsőrendűen a telepítéskori előírások betartásának biztosításával történhet.
A hálózatra csatlakozás: földkábeleken szállított áram a magasfeszültségű hálózatba
kerül betáplálásra. A földkábelek 1-1,5 méter mélyre kerülnek.
A szélgenerátor teljesen automatikus működése a vezérlőszekrényben elhelyezett és
megfelelő védelmekkel ellátott berendezésekkel biztosított.
7.2. A SZÉLERŐMŰVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI
SZÉLERŐMŰVEK KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSA
A szélturbinák által előállított elektromos áram minden egysége (kWh) olyan
elektromos áramot helyettesít, amit egyébként fosszilis tüzelőanyagot elégető erőműben
termeltek volna.
7.2.1. A FÖLDET ÉRŐ HATÁSOK
A szélturbina felállítása (alkotóelemeinek összeszerelése) mindössze pár napot vesz
igénybe. Az építési folyamat során a környezet csak minimális mértékben kerül
átalakításra.
7.2.2. AZ ELEKTROMÁGNESES HATÁSOK
Körültekintő tervezés elkerülhetővé teszi a telekommunikációs rendszerek bármiféle
zavarását.
A szélturbinák úgy kelthetnek elektromágneses zavaró hatást, hogy a jelek
visszaverődnek a szárnylapátokról úgy, hogy a közelben lévő vevőkészülék fogja mind
a közvetlen, mind a visszaverődött jeleket.
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Azok a polgári és katonai kommunikációs jeltípusok, amelyeket az elektromágneses
zavaró hatások befolyásolhatnak, a tévé- és rádióadásokat, mikrohullámú és cellás
rádiókommunikációt, valamint a különböző navigációs és légi közlekedési ellenőrző
rendszereket foglalják magukba.
A szélparkból eredő rádiófrekvenciás sugárzás az emberre, a környezet állat- és
növényvilágára semmiféle káros hatást nem gyakorol. Megállapítható, hogy a szélpark
üzembe helyezése az élő környezet szempontjából nem jelent veszélyt, károsító hatásai
nincsenek.
A tudomány mai állása szerint a nemzetközi előírások és a nemzeti rendelkezések
betartása mellett kizárható, hogy a szélparkból származó sugárzás egészségkárosodást
okozna.
7.2.3. ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁSOK
A zaj, hasonló környezetszennyezési forma, mint például a levegő porral, a víz hővel
vagy a talaj vegyi anyaggal történő szennyezése.
Hatósugarát tekintve a zaj többnyire lokális probléma.
A 20 Hz alatti frekvenciákat infrahangnak nevezik, a 20 000 Hz feletti frekvenciákat
ultrahangnak. Az emberi fül egyiket sem hallja, de érzékelheti. A szélturbinák esetében
a keletkező hallható zajok 300 m-es távolságban a 20-100 Hz-es tartományba esnek.
A modern szélturbinák csendesek és egyre zajtalanabbak. A hangnyomás szintje a
tipikus szélerőmű alapjától 50 méter távolságban 50-60 dB(A), nagyjából ugyanolyan
szintű, mint a beszélgetésé. Ettől 500 méterre lévő háznál, a hangnyomás szintje
körülbelül 35 dB(A), ami annak a hangnak felel meg, ami a nyugodt házon belül van. A
tíz szélturbinát magába foglaló szélerőműpark a legközelebbi 500 méteres távolságban
körülbelül 42 dB(A) hangszintet teremt ugyanilyen feltételek mellett
A szélerőmű hangnyomása kis mértékben emelkedik a szél sebességével.
Az elvégzett infrahangvizsgálatok szerint a keletkező szintértékek olyan alacsonyak,
hogy az emberi szervezetre nem gyakorolnak semmiféle káros hatást, nem érzékelhető a
hatásuk. A 1,5 MW teljesítményű gépeket legalább 400 m távolságra építik a lakott
területtől.
7.2.4. AZ ÉLŐVILÁGOT ÉRŐ HATÁSOK, ÖKOLÓGIA
A szélerőművek élővilágra gyakorolt hatásainak elemzése során, elsősorban az
állatvilágra, kitüntetett figyelemmel a madarakra, illetve a denevérekre gyakorolt
hatásokat vizsgálják.
Bár a madárpusztulásokra terjed ki a legnagyobb figyelem a szélerőművekkel
összefüggésben, talán ugyanolyan fontosságú a szélparkok zavaró hatása, melyet a
fészkelő, tartózkodó vagy telelő madarakra gyakorolnak.
Amennyiben a széltornyok 300 méternél távolabb helyezkedtek el egymástól, általában
nem lehetett a vonuló énekesek tevékenységében változást regisztrálni.
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Radarvizsgálatok azt mutatják, hogy a madarak időben észlelik a szélerőműveket
(éjszaka is), és ennek megfelelően kikerülik azokat.
7.3. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET
A szélerőmű telepítése nem javasolt: ökológiai hálózat területein, védett természeti
területeken; vadon élő állatfajok élő-, táplálkozó- és fészkelőhelyén, vonulási útvonalain
és azok közelében. Védett növényfajok, növénytársulások élőhelyein; nemzetközi
szerződés hatálya alá tartozó területeken (Ramsari Egyezmény, Natura 2000, Bioszféra
Rezervátum); tájvédelmi szempontból értékes védett épületek, építmények közelében;
egyedi tájértékekhez tartozó területeken; kiemelkedő jelentőségű tájképi értékekkel
rendelkező területeken vagy tájképvédelmi övezetekben; érzékeny természeti
területeken. Figyelembe veendő a lakott területek közelsége.
A berendezések maximum 25 m/s-os szélsebesség esetén leállnak. A szélerőműveket
úgy tervezik és kivitelezik, hogy 60-65 m/s (210-234 km/h) szélsebességű vihar
elviselésére is alkalmasak.
Az ilyen természeti eredetű károk ellen véd egyrészt a szállító garanciája, másrészt a
gépekre kötött biztosítás.
7.4. TÁJTERVEZÉS, TERÜLETFEJLESZTÉS
A tájkép megváltoztatása az egyik legérzékenyebb kérdés a szélparkok telepítése esetén.
Mivel a tornyok akár 65-105 m magasak, a lapátkerék-átmérők pedig 44-90 méteresek
is lehetnek. A szélturbinák egyértelműen a táj meghatározó, messziről látható elemeivé
válnak.

8.

ÁRAMÁTVÉTEL KÉRDÉSEI, PERSPEKTÍVÁJA

A törvényi szabályozás részben ismertetett részein túl:
A VET módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvénnyel bevezetett, a megújuló
energiaforrásokból származó villamos energia szabályozott áron és feltételekkel történő
kötelező átvételére vonatkozó rendszer lényeges eleme, hogy a törvényben rögzített
áron történő átvételből eredő terheket nem az átvételre kötelezettnek – a közüzemi
nagykereskedőnek illetve a közüzemi szolgáltatóknak – kell viselnie, hanem a VET
125. § (2) bekezdésének értelmében e terhekkel szemben az átvételre kötelezett
kompenzációra jogosult, amelynek forrása az úgynevezett KÁP (Kompenzációs célú
Árkiegészítő Pénzeszköz). A KÁP szabályait az 56/2002. (XII.29.) GKM rendelet
állapítja meg, a KÁP a villamos energia kötelező átvételéhez kapcsolódó kompenzációs
célú pénzeszköz, amelynek forrása a rendszerirányítás díjába épített díjelem, így azt a
villamos energia-piac szereplői – végső soron a felhasználók – diszkrimináció-mentes
módon egyenlő arányban fizetik. Hangsúlyozandó, hogy a kötelező átvétel terheit –
amely kötelező átvétel a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia
részarányának növelését, az ilyen energiatermelés és -felhasználás ösztönzését mint
horizontális jogalkotói célt szolgálja – nemcsak a piac közüzemi szegmense viseli,
hanem a teljes villamos energia-piac, a rendszerirányítási díj megfizetésével.
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8.1. SZÉLERŐMŰVEK ÁRTÁMOGATÁSÁNAK HATÁSA
A nem vezérelhető kiserőművekre vonatkozóan a 23 Ft/kWh napszaktól független
átvételi árként definiált. Amennyiben megépül a jelzett 734 MW összkapacitású
szélerőmű éves termelése alapján fizetendő KÁP (amelyet a kiserőművek a közüzemi ár
felett kapnak ártámogatásként) összeg rendszerirányítási díjra vetített hatásának
vizsgálatához figyelembe kell venni, hogy a hazai szélerőművek várható átlagos
termelése a beépített kapacitás 20-25%-a. Az egyszerűség kedvéért az alábbiakban
2.000 h/év csúcskihasználtsággal számolva, azaz feltételezve, hogy 734 MW szélerőmű
kapacitás adott évben 2.000 órán keresztül névleges (100%-os) teljesítménnyel üzemel,
egyébként pedig áll.
A számítás lépései 2005. évi árakat és 2004. évi rendszer adatokat figyelembe véve:
•
•
•
•
•

734MW szélerőmű kapacitással termelhető villamos energia = 734MW x
2000h/év = 1.468GWh/év
Egységnyi villamos energia termelésre jutó KÁP Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. = 23Ft/kWh - 12Ft/kWh = 11Ft/kWh
734MW szélerőmű után fizetendő KÁP = 1.468kWh/év x 1.000.000 x
11Ft/kWh = 16,148MrdFt/év
Magyarországon felhasznált összes villamos energia = 41.180GWh/év
Összes KÁP / Összes felhasznált villamos energia = 16,148MrdFt /
41.180GWh = 0,39Ft/kWh

ÖSSZEFOGLALVA: 734MW kapacitású szélerőmű 2000h/év csúcskihasználtsággal és
11Ft/kWh ártámogatással 0,39Ft/kWh-val növeli a végfelhasználói árakat 2005. évi
árszinten. Ebből következően a 734MW szélerőmű megépülése esetén a
rendszerirányítási díjat a következő 2-3 évben összesen 0,39Ft/ kWh értékkel kell
megemelni, amely a lakossági fogyasztók számára 1,5%-nál kisebb mértékű áremelést
jelent. A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy a szélerőművek által okozott
áremelkedés töredéke az egyéb (különösen gázár világpiaci áremelkedése) okokból
bekövetkező áremelkedésnek. A kőolaj és földgáz közelmúltban bekövetkező változása
és a szakértői prognózisok alapján feltételezhető, hogy a megújulók ártámogatása
(KÁP) csökken, mivel a megújulók támogatott átvételi ára az inflációval módosul, a
közüzemi (portfólió) átlagárban pedig hangsúlyosan megjelenik a földgáz árának
világpiaci (beláthatatlan) emelkedése. Összefoglalva: a megújuló energiaforrások
támogatásának mértéke a földgáz árának inflációt meghaladó növekedésével egyrészt
csökken. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk és a jelenlegi árviszonyok között vizsgáljuk a
megújuló energiaforrások fogyasztókat súlytó árnövelő hatását, akkor a következő 2-3
évben (amely időszak a drasztikusan megnövekedett szállítási határidő miatt
minimálisan szükséges a teljes kapacitás beépítéséhez) 1,5%-nál kisebb árnövekedést
okoz számunkra, ezt követően pedig gyakorlatilag nincsen árnövelő hatása. Ez az ár
pedig nem nevezhető magasnak akkor, ha figyelembe vesszük a pénzben nehezen
mérhető környezetvédelmi szempontokat, hazánk megújuló energiaforrások
részarányának növelésére tett vállalásait és azt, hogy a hazai CO2 kibocsátást a
megújuló energiaforrások elterjedése csökkenti, amely bevételt jelent a Magyarország
számára.
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9.

A SZÉLERŐGÉPEK KÖRNYEZETI HATÁSAI

A szélenergia egyike a leginkább költség-takarékos megújuló energiaforrásoknak azon
energiaforrások választékából, amelyek a globális felmelegedés csökkentését szolgálják,
mert kevesebb, mint 1%-át eredményezi a szállított elektromos áram egységére vetített
hagyományos CO2 kibocsátásnak.
A ma üzemelő szélerőművek már 6 300 000 tonna CO2 , 21 000 tonna SO2 és 17 500
tonna NO kibocsátás elkerülését eredményezik évente egyedül az Európai Unióban.
A jövőbeni kapacitás 2005-re több mint 28 000 000 tonna CO2 , 94 000 tonna SO2 és 78
000 tonna NO kibocsátás elkerülését fogja eredményezni évente az Európai Unión
kívül. A szélenergia képes arra, hogy az Európai Unió energiaszektorának CO2
kibocsátását 11%-nál nagyobb mértékben csökkentse 2040-re.
Minden energiatermelésnek vannak környezeti hatásai; azok, amelyeket a szél okoz,
minimálisak. A szélturbina és szélfarm tervezők elővigyázatosan minimalizálják az
olyan hatásokat, mint a hang, láthatóság, árnyék, vibrálás és elektromágneses zavarás.
Egy hagyományos áramtermelő üzem működése során tetemes mennyiségű energiát
emészt fel. Egy modern 600 kW-os szélerőmű éves szinten előreláthatólag 1.200.000
kWh energiát termel, ugyanakkor egész év alatt a működéséhez csak 2000 kWh energia
szükséges (0,16%). A nukleáris vagy fosszilis tüzelőanyagú erőművek leállításának
költsége és logisztikai feladatai óriásiak és bonyolultak lehetnek. A szélfarmok igen
könnyen leszerelhetők és a terep teljesen helyreállítható. A szélenergia nem hárítja az
elektromos áram termelésének környezetvédelmi költségeit a jövő generációra.
Környezeti hatások
•
•

•

•

•

Károsanyag-kibocsátások. A szélturbinák működésének nincs közvetlen
károsító hatású kibocsátása.
Energiaegyensúly. A szélturbina költségeire vonatkozik mindaz, ami jellemzi a
többi megújuló energiaforrás hasznosítását is, azaz a megtérülési idő után szinte
teljes mértékben elhanyagolható az üzemeltetési költség.
Bontási költségek és társadalmi kötelezettségek. A szélturbina-generátorokból
nyert elektromos energia externális és társadalmi költsége rendkívül alacsony és
az elavult erőművek lebontása nem jár különleges kötelezettségekkel. A modern
szélturbina majdnem minden része újrafelhasználható.
Területhasználat. Egy szélfarm által elfoglalt terület 99%-a érintetlen marad,
vagy mezőgazdasági célokra felhasználható. A szélfarmoknak általában 0,08-0,
13 km2/MW-ra (8-13 MW/km2) a területigénye.
Zajkibocsátás. A turbinazaj okozta kellemetlenség az egyik legfontosabb
korlátozó tényező a szélturbinák lakott területekhez közeli elhelyezésében. Az
elfogadható kibocsátási szint nagyban függ a helyi szabályozástól. Európában a
szélturbinák és a lakóterületek közötti jellemző távolság több mint 150-200
méter.
A hangforrások energiája a hangforrástól számított távolság négyzetének
arányában csökken. A rotor agyrészénél a tartótorony tetején lévő gépházban
(közel 70m-re a talajtól) mérhető 101 dB nagy érték, a torony lábánál azonban
már csak 55 dB adódik.
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Ez a hangerő nem riasztja el a félénk őzikéket sem (6. melléklet) 100 méterre a
berendezéstől már csak szobai hangerősségre van szükség a beszélgetéshez. 200
méter távolságban a madarak éneke már felülmúl minden zajt, amelyet a
szélerőmű kelteni képes.
Vizuális hatás. A vizuális hatás - bár igen nehéz meghatározni - komoly
tervezési korlátozás alá esik a legtöbb európai országban.
Madarak veszélyeztetése. Németországban, Hollandiában, Dániában és az
Egyesült Királyságban készült tanulmányok szerint, a szélturbina-generátorok
nem jelentenek komoly veszélyt a madarakra. A szélturbinák okozta
madárhalandóság csak nagyon kis arányú a természetes halandósághoz képest.
A szélturbinák és a madarak jól megférnek egymással (7-9 .melléklet).
Interferencia elektromágneses kommunikációs rendszerekkel. Néhány területen a
szélturbinák visszaverhetik az elektromágneses hullámokat, ami szétszóródik és
megtörik, vagyis a szélturbinák zavart okozhatnak a telekommunikációs
kapcsolatokban.

Személyes biztonság. Nincs személyi sérüléssel járó olyan nyilvántartott eset, amelyet a
lapátok, vagy a meglazult jég okozott volna. A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság
nemzetközi szabványt adott ki a szélturbinák biztonsági előírásairól.

10.

A BERUHÁZÁS KÖZGAZDASÁGI VONATKOZÁSAI

Sok energetikus –néha feltehetően „lobbi okok” miatt - kijelenti, hogy Magyarország
nem tartozik azon országok közé, ahol a szélenergiát hasznosítani lehetne.
Szélenergiában nem vagyunk gazdagok, ez tény, s ezen kár is vitatkozni. Egyértelmű,
hogy a tőlünk északra lévő országokban a szeles tenger partok szélben gazdagok, s ezért
ott fajlagosan az energia előállítás nyilván olcsóbb is. Tudomásul kell venni, hogy ezek
a helyek korlátozottak, s ezekről a helyekről az energia elszállításának a szállítási
veszteségek miatt az ár már közel azonos lesz, mint a helyi előállításé, ahol a kinyerhető
energia mennyiség ugyan kisebb, s ezért a fajlagos beruházás látszólag magasabb. Az
eddig megvalósított projektek és a közeljövőben tervezett beruházások viszont azt
igazolják, hogy hazánkban is megéri szélenergiába fektetni a pénzt.
A szélerőművek 1MW-ra jutó beruházási költsége ~300.000.000,-Ft, amelynek a CO2
kvóta értékesítés árbevétele legfeljebb 3,5%-a. Ebből következően nem túl életszerű
olyan makrogazdasági feltételrendszert építeni, amelyben CO2 kvóta értékesítés nélkül a
projekt még nem valósulhat meg, azzal viszont már igen.
Technikai oldalról a szélenergiával történő áramtermelés költségét alapvetően az
alábbi tényezők határozzák meg:
•

•
•

teljes befektetési költség, ami tartalmazza:
o a szélturbinák, az állványzat gyártási költségét, a kapcsolódás költségeit
és egyéb járulékos költségeket;
o a projekt/beruházás-előkészítés költségét, infrastruktúra stb.;
működtetési és fenntartási költség;
adott helyen uralkodó átlagos szélsebesség;
156

•
•
•
•

megközelíthetőség;
műszaki élettartam;
amortizációs periódus;
reál kamatláb.

A projektelőkészítés költsége nagymértékben függ a helyi körülményektől, szociális
megközelítésektől, a helyiek hozzáállásától és egyéb olyan peremfeltételektől, mint a
talaj és az utak állapota, elektromos hálózathoz való közelség stb.
A működtetési és fenntartási költségek tartalmazzák a szervízt, javítást, biztosítást,
adminisztrációt, helytulajdonlás költségeit stb. Dán és német vizsgálatok azt mutatják,
hogy a modern 450-500 kW-os szélturbinák éves működési és fenntartási költsége
körülbelül 1-1,5 cent/kWh, aminek a fele biztosítási költség (ez részben tükrözi az ügy
jelenlegi társadalmi megítélését is). Másfajta tájékoztatást ad az a megközelítés, mely
szerint az éves működési és fenntartási költséget gyakran a szélturbinák gyártási
költségének 2-3%-ára becsülik.
A műszaki élettartam átlagosan 20 év. A nagy terhelésnek kitett létfontosságú részeket,
mint a főbb csapágyak, fogaskerekek és a generátor a gyakorlati tapasztalatok alapján a
tervezett élettartam felénél ajánlatos kicserélni. (Ezt érdemes figyelembe venni a
gazdaságosság megítélésekor.)
A helyszínen uralkodó éves átlagos szélsebesség döntő fontosságú az energiaköltség
szempontjából. Hollandia, Észak-Németország és Dánia legjobb helyein gyakran az évi
1000 kWh/m2-t is meghaladják (viszonyítási alapként az 1000 kWh/m2 évi 5 m/s-os
átlagos szélsebességet jelent 10 méteres magasságban mérve).
A szélenergia költségét a következők feltételezésével lehet modellezni:
Gyártási költség: 870 euro/kW vagy 360 euro/m2
Teljes befektetés: gyártási költség 133%-a
Éves fenntartás és működés: gyártási költség 2,5%-a
Műszaki élettartam: 20 év
Amortizációs periódus: 10-20 év
Reálkamatláb: 5-7,5%
Energia átvételi ár: 0,055-0,091 euro/kWh
A szélenergia hasznosítására létrehozott beruházások ökonómiai elemzése nem
függetleníthető az energianyerés közép- és hosszútávu stratégiai prognózisától. A
környezet károsodás már napjainkban is érezhetően felgyorsult folyamata, a könnyen és
olcsón kinyerhető fosszilis energiaforrások kimerülése és az ezektől való függőség
kockázata a megújuló energiaforrások hasznosítását helyezi előtérbe a világ minden
részén. A megújuló energiát hasznosító technológiák közül a szélerőgépek rendszerbe
állítása fejlődik legdinamikusabban világszerte. Az így előállított elektromos energia
önköltsége a technológiai fejlesztések eredményeképpen folyamatosan csökken.
Mindezeket figyelembe véve jelenleg a beruházások megtérülési ideje és kockázata
egyre alacsonyabb szintre jut és versenyképessége fokozatosan javul.
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11. MELLÉKLETEK

(Forrás: Mortensen et al., 1993 )

1. melléklet: A WAsP modell szerkezete
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2. melléklet: Szélsebesség10 méteres magasságban
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3. melléklet: Szélsebesség 25 méteres magasságban
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4. melléklet:Szélsebesség 50 méteres magasságban
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5. melléklet: Szélsebesség 75 méteres magasságban
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6. melléklet: Pihenő őzek a szélturbina tövében

7. melléklet: Csendélet: Szélturbina madarakkal
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8. melléklet: Csendélet: Szélturbina madarakkal

9. melléklet: Csendélet: Szélturbina madarakkal
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IX. ÖSSZEFOGLALÁS
1.

Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatala (Önkormányzata) elkötelezett a
megújuló energiaforrások alkalmazására és hasznosítására, ennek érvényesítését
korábbi fejlesztései (pl.: geotermikus energia hőhasznosítása) és a legutóbbi
önkormányzati határozatai bizonyítják.

2.

Elemző értékelés keretében szakértői csoportok vizsgálják a hagyományos, primer
energiahordozók és a megújuló energiahordozók hatékony felhasználását és
alkalmazását, s ezek – mással nem helyettesíthető – hatékonyságnövelő
többlethatásait.
E területeken alapvetően új lehetőségek körvonalazódnak, s várhatóan az új bioés megújuló energetikai fejlesztések súlypontjait jelentik.

3.

Áttekintettük és számba vettük Hódmezővásárhely város és térkörnyezete
jellemzőit, viszonyait, sajátosságait. Megvizsgáltuk a növényi- és állati biomassza
szerepét mennyiségi- és minőségi jellemzőit, súlypontjait.
A megújuló energiaforrások értékelemző vizsgálata kiemeli a biomassza
energetikai átalakításának és hasznosításának kérdéskörét, de teret enged a szél-, a
nap- és a geotermikus energia hasznosításának és alkalmazásának vizsgálatára is.

4.

Külön fejezetben – a téma elválaszthatatlan részeként – foglalkoztunk a szerves
anyagok energetikai átalakításának kérdéskörével, a biogáz előállításának és
hasznosításának összefüggéseivel. Bemutattuk e terület bonyolult összefüggéseit,
szerteágazó, de mégis mélyreható jelenségeit, folyamatait, rendszerét. Kitértünk a
technológiai megvalósíthatóság alapjaira, fő technológiai változatok
bemutatására is.
A vizsgált térségben az elgázosítható szerves anyagok széles skálájú változatai
állnak viszonylag nagy mennyiségben rendelkezésre. Így tehát a szerves
anyagokból történő gázenergia előállítása bioreaktorok megépítésével, napi
aktualitásnak számít. A hatékonyság és a profit-stabilitás elemzése alapján
valószínűnek látszik, hogy a bio- és megújuló energetikai energiatermelő
egységekkel közös rendszerben történő kiépítése különösen eredményesnek és
hatékonynak számít.

5.

A biomassza energetikai hasznosítása a jelenlegi helyzet legaktuálisabb fejlesztési
kérdése. Logisztikai megközelítésben ez a város tér-környezetének mintegy
100 ezer hektár nagyságú termőhelyi területét érinti, s a bioenergia előállítás
szempontjából fontos fás- és lágyszárú növények, valamint az olajnövények
(napraforgó, repce) és a keményítőtartalmú növények (pl. kukorica) előállítását
jelenti, továbbá számba veszi a város térszerkezetében keletkező összes szerves
anyagot.
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Komplex és részleteket feltáró technológia elemzés foglalja össze a jelenleg
alkalmazott, s így a gyakorlati megvalósításnál figyelembe vehető technológiákat,
melyek a biomassza fűtőműveket, a bioreaktorokat, a biodízel és bioethanol
üzemeket jelentik. Közös megállapítás, hogy rendkívül fontos és
nélkülözhetetlenek a technológiai ismeretek és adaptációk, mégis különös
figyelmet kell fordítani a városnak a biomassza alapanyagok és végtermékek
előállítására, illetve hasznosítására, valamint a keletkező bioenergia-féleségek
(hőenergia, biogáz, villamos áram, biodízel hajtóanyag, bioethanol hajtóanyag)
piaci elhelyezésére, gazdasági érvényesülésére. Mindezek megvalósítására egy
komplex és logisztikai rendszert kell megvalósítani.
Új megállapítás, eredmény, s egyben stratégiai irány a bioenergia projektek
komplex, egymást kölcsönösen feltételező és kiegészítő rendszerének a
kialakítása; a város térkörnyezetéhez illesztetten, a fosszilis energia árváltozások
hatásait lecsökkentve, az anyag-, energia- és gazdasági folyamatok hatékonyságát
és biztonságát fokozva.
A bioenergia projektek biomasszából energia termékeket előállító, anyag- és
energia folyamataikban egymáshoz kapcsolódó, és egymást kölcsönösen
feltételező projektek együttesét jelenti. Az önálló projektek az alábbiak:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

BIODÍZEL ÜZEM
BIOETHANOL ÜZEM
BIOREAKTOR
BIOMASSZA FŰTŐMŰ
BIOENERGIA HASZNOSÍTÓ EGYSÉG(EK)
ANYAG- ÉS ENERGIA LOGISZTIKAI EGYSÉG

A projektek kapcsolata (egymáshoz történő kapcsolódása) az anyag- és
energiafolyamatokon keresztül valósul meg és – az egyébként önmagában is
működő egyedi projektekhez képest – kétségtelenül mértékadó többleteket
eredményez. Ezek közül néhány meghatározó fontosságú:

A.
A bioenergia előállítás elektromos áram, hőenergia és folyékony biohajtóanyag
formájában jelenik meg, s ez az anyag- és energiafolyamatok és kapcsolatok
hatékony működtetését, nagy variációs mobilitását jelenti.

B.
A bioenergia termékek – szabályozott folyamatai révén – jól tervezhetők, s így a
helyi-, regionális- vagy az országos energiaszolgáltató rendszerhez illeszthetők.
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C.
A BIOENERGIA CENTRUM az Európában és a világban kialakult projekt
méreteket tekintve, a nagyobb méretű projektek közé tartozik, s ennek előnyös
hatásai a rendszer működtetése során markánsan megjeleníthetők.
E méretnagyság a BIOENERGIA CENTRUM pozitívumait megjelenítő
többlethatások kifejeződésének feltétele, ugyanakkor nem kérdőjelezi meg kisebb
méretnagyságú projektek – akár önálló jellegű – kivitelezhetőségét sem.

D.
A projektek anyag- és energia folyamataikban rendszerszerűen működnek,
környezetükkel való kapcsolatot egy környezetharmonikus biomassza anyagkimenettel és három bioenergia (hő, elektromos áram- és biohajtóanyag)
kimenettel biztosítják, s így más projektekhez viszonyítva a társadalmi-gazdasági
és természeti környezeti hatékonyságuk, az emberi élettérre gyakorolt pozitív
hatásuk bármely más hasonló projekthez képest lényegesen nagyobb és
biztonságosabb.

E.
A BIOENERGIA CENTRUM anyagfolyamatai stabilak, jól tervezhetők és a lehető
legbiztonságosabbak azáltal, hogy egyes projekteknél keletkezett bioenergia
főtermék mellett keletkező biomassza out-put (melléktermék) átvezetve egy – a
BIOENERGIA CENTRUM részét képező – más projektbe, annak in-put-ját
jelentik. Mindezek azt jelentik, hogy a BIOENERGIA CENTRUM projektjeinek
anyagai a változó szabadpiaci hatásoknak nincsenek kitéve, ugyanakkor a rendszer
belső anyagfolyamatai magas színvonalon, jól szabályozhatók.

F.
A BIOENERGIA CENTRUM belső energiafolyamatai stabilak, jól szabályozhatók
és hatékonyak. Mindezek azáltal érhetők el, hogy a BIOENERGIA CENTRUM
egyes projektjeinek technológai energiaszükségletét (részben vagy egészben) a
BIOENERGIA CENTRUMBAN előállított „zöld” energiával biztosítjuk.
Ez egyfelől azt jelenti, hogy a projekt-technológiákhoz, egyébként más esetekben
általánosan alkalmazott fosszilis energia árváltozások a BIOENERGIA CENTRUM
belső energiarendszerének ökonómiai stabilitását egyre kevésé érintik, másfelől
pedig azt jelenti, hogy a BIOENERGIA CENTRUMBAN előállított bioenergia
összenergia hatékonysága annál kedvezőbb, minél nagyobb mértékben bioenergiát
használunk a projekt-technológiák működtetéséhez.

G.
A BIOENERGIA CENTRUM számtalan környezeti előnye közül kiemelendő a
levegő CO2 emissziójának csökkentése, s a környezet-harmonikus végtermék
(biomassza) biztosítása. Mindez egy önmagában záródó, szabályozható biomassza
termelés – bioenergia előállítás rendszer feltételeit teremti meg.
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H.
A BIOENERGIA CENTRUM méretnagyságától függően évente mintegy 80-160
ezer tonna CO2 egyenértékű csökkenést idéz elő, s ezt a CO2 kereskedelemben
értékesítve a beruházás költséghatékonysága nő.
A beruházás megtérülésének legfőbb biztosítéka a megtermelt bioenergia piaci
értékesítése. Ezek a piacok az elkövetkező 15-20 év távlatában perspektivikusnak,
bővülőnek és biztonságosnak tűnnek.
Biohajtóanyagok tekintetében már ma is keresleti piacon helyezhetők el a
bioenergia termékek, s hajtóanyagkereskedők számára előírt kötelező bekeverési
kötelezettség (2–4,4 %) is erősíti ezt a tendenciát.
A biomasszából előállított áram piaci átvétele törvényben előírt, hosszútávon
garantált. A hazai áramátvételi árakat az Európai Unió áraihoz kell közelíteni, s a
jelenlegi 23 Ft/kWh átlagos értékről mintegy 30-35 Ft/kWh értékre kell felemelni.
A BIOENERGIA CENTRUM hőenergiáját teljes egészében a rendszer
működésének energetikai hatásfokozására kell fordítani.

I.
Egy megfelelően méretezett BIOENERGIA CENTRUM 125-250 ezer tonna
napraforgó és/vagy repce, valamint 150-300 ezer tonna kukorica alapanyagot
igényel, s mindez évente ismétlődő biztonságos piaci felhasználást jelent.
Összesen (az olajnövények vetésforgóban történő termesztését is figyelembe véve)
pedig 100-200 ezer hektár termőterület használatát biztosítja.

J.
A BIOENERGIA CENTRUM számára történő in-put alapanyag termelés
biztonsága egy jól működő logisztikai rendszer kiépítését feltételezi.
(Termelés – betakarítás – szállítás – tárolás — előkészítés.)

K.
A megtermelt in-put alapanyag mennyisége, a hozzárendelt logisztikai rendszer
kiépítése, az érintett termőterület nagysága, a BIOENERGIA CENTRUM és az
abban előállított bioenergia termékek előállítása, a BIOENERGIA CENTRUM output anyagaként megjelenő biomassza egy integrált vidékfejlesztést megvalósító
program, mely egybefoglalja a:
⇒ mezőgazdaság
⇒ élelmiszerfeldolgozó ipar
⇒ energia ipar
⇒ infrastruktúra, informatika és logisztika
⇒ környezetvédelem
⇒ munkaerőgazdálkodás
területeit és a BIOENERGIA CENTRUM működése révén fejti ki nélkülözhetetlen
vidékfejlesztési többlethatásait.
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L.
Magyarország energiaimportja már nagyobb, mint a megtermelt saját energia, így
az ország egyre inkább energia-import függővé válik.
Az elkövetkező 15 évben az energiafelhasználási igény a jelenlegi évi 10.500
MW-hoz képest 1.200 MW-al nő, ugyanakkor összesen 4.800 MW energiatermelő
kapacitás szorul megújításra. Így tehát az elkövetkezendő másfél évtizedben mind
az ország energiaszerkezete, mind pedig az energia-import függősége miatt is a
bioenergia termelés különös jelentőséggel bír.

A 12 MEGHATÁROZÓAN FONTOS SZEMPONT FIGYELEMBE-VÉTELÉVEL A
BIOENERGIA RENDSZER BLOKKVÁZLATAIT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL
ÖSSZEFOGLALTUK.
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A közölt vázlaton bemutatott komplex rendszer megvalósítása valószínűsíthetően
több fokozatban, egy rendszerszerű fejlesztés eredményeként valósítható meg.
A
LEHETŐSÉGEKET,
FELTÉTELEKET,
ADOTTSÁGOKAT,
TAPASZTALATOKAT ÉS EREDMÉNYEKET FIGYELEMBE VÉVE, EGY
BIODÍZEL ÜZEM, BIOREAKTOR ÉS/VAGY BIOMASSZA FŰTŐMŰ
KOMBINÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA REÁLIS CÉLNAK TEKINTHETŐ.

6.

A szélenergia hasznosítása a szélenergia térkép alapösszefüggéseire épülhet,
ugyanakkor figyelembe kell venni a gyártmány- és technológiai fejlesztés
legújabb eredményeit, a telepítési környezet természeti – társadalmi – gazdasági
összefüggéseit.
A komplex szakértői elemzés rámutat mindazokra az elemekre, folyamatokra és
trendekre, melyek nélkül konkrét szélerőmű megvalósítás nem lehetséges.
Ha szélerőművek technológia fejlődését vesszük számításba, akkor
megállapítható, hogy az utóbbi 25 évben olyan technikai-technológiai változások
történtek, melyek a szélerőművek megvalósíthatóságának megítélését teljesen új
helyzetbe hozták. A teljesítmény 30 kW-ról 5000 kW-ra növekedett, rotorátmérő
több mint hétszeresére (15 m-ről 115-m-re) nőtt, a toronymagasság pedig
négyszeresére emelkedett (30 m-ről 120 m-re). Ha csak a megnövelt
toronymagasság értékeit vesszük figyelembe, akkor megállapítható (a mellékelt
széltérképek alapján), hogy a működéshez a biztonságos szélsebesség értékek
adottak, mindezek potenciális lehetőségét adják – komplex méretezés alapján –
szélerőmű vagy szélerőműpark telepítésének, vagy ezekhez kapcsolt bioenergia
projektek együttes működtetésének.

7.

A geotermikus energia hasznosítása területén Hódmezővásárhely nemzetközileg is
élenjáró, megvalósított fejlesztési projektekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. E
tapasztalatok kiterjesztése, új struktúrákban történő hasznosítása egyfelől reális, új
kihívás a város számára, másfelől pedig a közeljövő fejlesztési realitása.
A tapasztalatok kiterjesztése hő-transzport folyamatok hatásfokának és
gazdaságosságának növekedését kell, hogy eredményezze, ugyanakkor új
projektben vagy projektekben kell testet ölteniük. A geotermikus energiához
kötött hő-transzport folyamatok hatásnövelése eddig nem alkalmazott új projektek
bekapcsolását jelentheti (pl. geotermikus energiával temperált talaj, hűtött vagy
fűtött légtér; termesztésre – tárolásra).
Az eddigi eredmények és tapasztalatok adják okát és indokát annak, hogy a
megvalósítandó projektek minta és modellértékűek legyenek és az oktatás –
kutatás – fejlesztés tudatosan felépített központjaivá váljanak.
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8.

Amint az a szakmai analízisből és szintézisből kitűnik, a napenergia potenciál
sokoldalú és sokszintű alkalmazása és hasznosítása napirenden tartandó aktuális
fejlesztési feladat mérésekkel bizonyított, hogy Hódmezővásárhely térségének
napenergia-potenciálja jó lehetőséget biztosít a háztartások, kis-, közép- és
nagyüzemek hő- és fotovillamos projektjeihez. Azt az adottságot, mely szerint a
város középiskolájában a kérdéskörrel behatóan foglalkoznak (nemzetközi
kapcsolataikat is szisztematikusan építik), figyelembe kell venni és ki kell
használni.
A napenergia hasznosításra történő felkészülés – mással nem pótolható – stratégiai
hasznot és egyedi előnyt jelent a város számára, hiszen egy évtizeden belül
várható, hogy a napenergia hasznosítás hardwer elemeinek ára drasztikusan (akár
80 %-al is) csökkenni fog; így a gyakorlati megvalósítás esélye rohamosan
növekszik majd.
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