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1. A DDKKK tevékenységérõl
A Pécsi Tudományegyetem Dél-Du-
nántúli Kooperációs Kutatási Központ-
ja (DDKKK) 21 gazdasági társaság
konzorciuma, az egyetem karközi in-
tézménye. Fõ célja az egyetem és a gaz-
daság (ipar, mezõgazdaság) közelebb
hozása, új belföldi és a külföldi gazda-
sági és egyetemi kapcsolatok kialakítá-
sa elsõsorban a lézerek ipari és orvosi
alkalmazásai területen. 2004. év vége
óta bõvült a kutatási profil a Környezet-
ipari Osztály létrehozásával. Az új osz-
tályának fõ feladata a megújuló ener-
giaforrások egyikének, a biomasszának
tüzeléstechnikai, energetikai hasznosí-
tása, ezen belül lézeres, optikai analiti-
kai eljárások kidolgozása. Emellett fel-
vállalja a kérdéskör teljes vertikumának
áttekintését, a szükséges kutatási, ipari,
logisztikai, gazdasági, társadalmi fel-
adatok megszervezését, és a gazdasági
partnerekkel együtt történõ kipróbálá-
sát, szükség esetén újabb támogatási
források pályázat útján történõ meg-
szervezését.

Így került sor 2004-ben a PTE Bio-
massza Konzorcium megszervezésére,
és az NKFP támogatású tevékenységé-
nek beindítására [1, 2]. A biomassza

elõállítás és betakarítás technológiájá-
nak és annak tüzeléstechnikai módsze-
rekkel történõ energetikai hasznosításá-
nak (használati melegvíz és hõ termelés,
kapcsolt hõ és elektromos energia elõál-
lítás) egyes részfeladatai, más-más alap-
anyagra, külön-külön már megoldottak
Ausztriában, Finnországban, Dániában,
Németországban, Lengyelországban és
néhány Magyarországon is.

Jelenlegi feladat, a hazai megújuló
energiaforrások arány-növelésének ha-
tékony megvalósítása. A már meglévõ
eredmények, ismeretek és tevékenysé-
gek gyors, eredményes integrálása cél-
jából a probléma egész vertikumát
(speciálisan tüzeléstechnikai berende-
zések, bioüzemanyagok, monitoring,
elemanalízis, tudástranszfer) tesszük
vizsgálat tárgyává

2. A biomasszáról, mint tüzelés-
technikai alapanyagról
2.1. A DDKKK, összhangban korábbi,
jelentõs kutatási eredményekkel, szin-
tén megállapította, hogy a biomassza
nagy mennyiségben, változatos formá-
ban rendelkezésre áll Magyarorszá-
gon. [3, 4]. (I. táblázat). A tüzelésre fel-
használható biomasszából (erdõgazda-

ság, faipari termelés, mezõgazdaság
melléktermékei) napjainkig csak az er-
dõgazdaságokból származó tûzifát, és
kis mértékben a fafeldolgozó üzemek-
bõl származó fahulladékot hasznosítjuk.

Sokkal nagyobb mennyiségben áll-
nak rendelkezésre a szántóföldi nö-
vénytermesztés melléktermékei. Közü-
lük Magyarországon fõleg a különbözõ
gabonafélék szalmája, továbbá néhány
egyéb növény szármaradványa használ-
ható fel tüzelési célra. 

Célszerû továbbá a „kézben tartott”,
kifejezetten energetikai célból telepített
fa- (pl. akác, nyár, fûz,..), és lágyszárú
növények (pl. Szarvas-1 energiafû,..)
ültetvényeit kialakítani, amelyek évelõ-
ként, 10-12 éven keresztül éves-kétéves
vágásfordulóval biztosíthatják a jobban
tervezhetõ mennyiséget. [2].

Az I. táblázatban az elsõ három sor-
ban a magyarországi mennyiségekrõl,
energetikai összegükrõl kaphatunk át-
fogó képet. A kukoricaszár nélkül 100
PJ körüli az összes többi energia tar-
talma, ami Magyarország jelenlegi évi
energia szükségletének 10 %. Az utol-
só négy sorban a tüzelés szempontjá-
ból fontos további adatokat foglaltuk
össze.

Biomassza, energetika, környezet-
védelem, foglalkoztatás

A növényi biomassza tüzeléstechnikai módszerekkel történõ energetikai hasznosítása
hatékony eszköze a környezetvédelemnek, a technológiai fejlesztéseknek, és a széleskörû
foglalkoztatás elérésének

1. táblázat: A tüzeléstechnikai szempotból még nem felhasznált növényi fajták

Melléktermék Szalma  Kukorica- Kukorica Napraforgó- Nyesedék  Fa Energia Energia
bálás szár csutka szár venyige hulladék fû (terv) fa (terv)

Termelt mennyiség (Mt/év) 3,5-5,5 6,2-10,0 0,6-0,9 0,4-0,9 1,0-1,2 1,0-1,5 0,5-0,6 1,5-1,6

Eltüzelhetõ mennyiség (Mt/év) 1,4-2,5 3,0-4,0 0,4-0,6 0,3-0,4 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,6 1,5-1,6 

Éves hozam (t/ha) 3-4 8-9 1-1,2 1,5-1,6 2-3 4-5 10-15 11-20 

Évi energia mennyiség (PJ) 25-34 90-100 9-10 4-5 8-9 9-10 6-7 25-30 

Nedvességtartalom betakarításkor (%) 10-20 40-65 30-40 30-35 30-45 20-45 10-20 20-50 

Nedvességtartalom tárolás után (%) 13-15 22-43 12-20 18-25 15-20 15-25 13-15 15-25

Fûtõérték, 18 % nedvesség (MJ/kg) 13,5 13,0 13,5 11,5 14,8 15,0 14,0 15,0 

Hamu (%) 5,3 8,5 6,0 4,0 1,5-1,7 1,0-2,0 5,2 1,0-1,4  
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2.2. Az energetikai szempontból szá-
mításba vehetõ növényi anyagok ké-
miai, analitikai paraméterei kellõen
feltérképezettek [5]. A talajból felvett
ásványi anyagok tüzeléstechnikai szem-
pontból (salakolvadás, üvegesedés,
korrózió) nehézségeket, megoldandó
feladatokat jelentettek. Ilyenek a követ-
kezõk: Si, Ca, Mg, Sr, Na, K, Al, Mn,
Fe, S, P, Cl, F.

2.3. A fás-, és lágyszárú növények
hulladékainak energetikai szempont-
ból vett költségei, (begyûjtésük után)
már most kisebbek, mint a fosszili-
sek. A II. táblázat összehasonlítja a
fosszilis tüzelõanyagok árait, a fás- és a
lágyszárú növények várható „áraival”.
Az itt szereplõ értékeket sokféle szem-
pont figyelembevételével számítottuk.
Egy kialakult piac a biomassza termé-
kek árainál, várhatóan még további
csökkenést fog eredményezni.

3. A biomassza tüzeléstechnikai
hasznosítása
3.1. A fás-, és lágyszárú növények tü-
zeléstechnikai tulajdonságai, ezzel
tüzeléstechnikai feladatai, európai vi-
szonylatban (Ausztriában, Német-
országban, Dániában, Lengyelország-
ban és Magyarországon), nagy részben,
egymást kölcsönösen kiegészítve,
megoldottak. A tüzelésre alkalmas me-
zõgazdasági melléktermékeknek ala-
csony a szén- és magas az oxigén tartal-
ma továbbá magas, 60-80% az illó-ég-
hetõ anyag tartalom. Az ilyen anyagok
eltüzelésére nagyon alkalmas az un.
kettõs-tûztér. A primer tûztérben a sa-
lakolvadás elkerülése végett alacsony,
500-600 °C-t meg nem haladó hõmér-
sékletet célszerû tartani. A szekunder
tûztérben viszont az illó-éghetõ gázok
magas, 1500 °C körüli hõmérsékleten is
égethetõk. Nagy számban alkalmazott
azonban az egy tûzteres megoldás is.

Az égési folyamatot jelentõsen befo-

lyásolja a növényi tüzelõanyagok tûztér-
be kerülésének formája is. A bálás for-
mában adagolt szalmánál a bálákban lé-
võ levegõ miatt az égés szabályozása ne-
hezebb, míg a folyamatos adagolásnál
(faapríték, vagy bontott bála szalma cso-
mói esetében, különösen pellet adagolás
során), a primer és szekunder levegõn
kívül a tüzelõanyag mennyiségét is sza-
bályozhatjuk, folyamatossá, automati-
zálttá lehet tenni az egész folyamatot.

3.2. Az említett országokban, a fûtés
és a használati melegvíz biztosítására,
jelentõs számban vannak a kis (10-100
kW), a közepes (300-500 kW) és a na-
gyobb teljesítményû (1-10 MW) kazá-
nokat elõállító cégek. (LIN-KA,
BIOENER, Dánia; VAASAN Kulje-
tuskanavat Oy, PRO Lampö Oy, Finnor-
szág; HDG BAVARIA, Németország;
KWB, Hoval, KOHLBACH, Ausztria,
METALERG, GOS-POL Lengyelor-
szág; CARBOROBOT, CALOR 2000,
MEGAÖKO Magyarország). Az álta-
luk gyártott berendezések mindenféle
fás-, és lágyszárû növényi hulladék
közvetlen, ill. feldolgozott (bontott, ap-
rított, pelletált) formában történõ fel-
használására az elõírásoknak megfelelõ
legújabb technológiákkal képesek.

4. A biomassza tüzelés útján törté-
nõ felhasználásának társadalmi
hasznossága:
A biomassza tüzelésen alapuló ener-
giatermelés társadalmi hasznossága
sok területen jelentkezik: 

(4.1) Felhasználja a mezõgazdasági
hulladékokat. 

(4.2) Sokkal kevesebb, vagy egyálta-
lán nincs káros anyag kibocsátásuk. 

(4.3) A biomassza tüzelés esetén az
emberek foglakoztatásának jelentõs nö-
vekedése következik be, ez erõteljes
hatással lehet a vidékfejlesztésre és a
mezõgazdaság szerkezet átalakítására. 

(4.4) Az import földgáz külföldre

történõ kifizetése helyett, itthon marad
a keresetek adója, TB járuléka. 

(4.5) Nagyon erõs hatással van a kis-
települések lakóközösségeinél az embe-
rek közötti együttmûködések alakítására. 

(4.6) A mûszaki fejlesztések eseté-
ben egy „high-tech” húzóágazat lehet
(Magyarországon is), új gépészeti,
elektronikai technológiák kifejlesztésé-
hez vezet, stb.

Dr. Német Béla, egyetemi docens,
Pécsi Tudományegyetem,

Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási
Központ, Környezetipari Osztály,

E-mail: bnemet@ddkkk.pte.hu

II. táblázat. Elektromos árammal, valamint fosszilis és növényi tüzelõanyagokkal történõ vízmelegítés költségei energia
egységekre vonatkoztatva. [3-5]

Melléktermék Villany  Szén Földgáz Szalma Szalma  Nyesedék Fa Energia Energia
áram fekete bálás palettált venyige hulladék fû (terv) fa (terv)

darabolt darabolt bálás darabolt

Fûtõérték (MJ/kg) – 20-22 36-40 13,5 16-17 15 15 16 14 

Ár (Ft/kg) – 10 55-60 3-5 22-25 4-5 6-7 8-10 10-12

Energia ár (Ft/kWh) 35 2,0 4,7-5,0 0,9-1,1 6-7 1,2-1,4 1,8-2,0 2,2-2,5 2,4-2,8

Energia ár (Ft/MJ) 10 0,6-0,7 1,4-1,5 0,3-0,4 2,0-2,2 0,4-0,5 0,5-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 
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