
Apécsi székhelyű DDKKK Innovációs
Zrt. 2007 végétől ötéves kutatás-
fejlesztési program megvalósításába

kezdett. Ennek állomásai a következők:
Korábbi munkáink alapján [1, 2],

2007 végére megfogalmaztuk stratégián-
kat, az AgroEnergetikai Park (AEP) kon-
cepciót. Ennek első lépéseként együtt-
működésünkkel, 2007–2008-ban az Uni-
ferro Kft.-nél megtörtént a Lágy és fás
szárú növényi anyagok, mezőgazdasági
melléktermékek hasznosítására alkal-
mas ipari kazán kifejlesztése (rövid ne-
ve: BiKa) (GVOP). Így a helyben „megter-
melt” alacsony költségű „tüzelőanyag” fel-
használására nyílt lehetőség [3].

A TeGaVill Kft. (Komló), az Uni-
ferro Kft. (Zalaszentgrót), az FVM MGI
(Gödöllő) és a PTE (Pécs) együttműkö-
désével (Bioszárító Konzorcium) 2008–
2010 között folyik a Mezőgazdasági
növényi melléktermékeket, energianö-
vényeket tüzelő kazánt alkalmazó sze-
mestermény-szárító és szárítástechnoló-
gia kifejlesztése a Jedlik Ányos Program
(TECH-07) támogatásával [5]. Ebben a
BiKa forró vizes változata szolgáltatja az
energiát egy forró víz (105 °C) és levegő
hőcserélő számára. A 2 megawatt névle-
ges teljesítményű, lágy szárú növényi

mellékterméket (gabonaszalma, kukori-
caszár) felhasználó kazánból a forró szá-
rító levegő egy TeGaVill fejlesztésű,
energiatakarékos terményszárítóba jut
(terméknév: BioDryer). A dinamikus hő-
lég biztosítása érdekében egy PB gáz-
égőt is alkalmazunk. A teljes rendszer
első változatát 2009 végére telepítettük
Debrecen közelében Monostorpályiban
az Agri-Corn Kft. területén. Az üzemi
próbák novemberben kezdődtek el, és
januárban fejeződnek be.

Ugyancsak BioKazánt alkalmaz majd
egy második generációs biogázüzem, ame-
lyet egy újabb kutatás-fejlesztési program
során, 2009–2011 között a BioMetán
Konzorcium valósít meg (TECH-09) [6].
Ebben a biogázüzem egész évben termo-
fil fermentációs üzemmódban fog mű-
ködni, állattartási, mezőgazdasági stb.
melléktermékek felhasználásával. Nem-
csak a környezetterhelést csökkenti, ha-
nem relatíve nagyon alacsony költségű
energiafelhasználással működik majd.
Az érlelési időtartam a mezofil fer-
mentációhoz képest a felére fog csökken-
ni, és a „biogázból (bio)metánt a háló-
zatra” program megvalósításával az ál-
lattartó telep felszabadul az elektromos-
energia-hálózatra feladás kényszerétől.
Reméljük, hogy másfél éven belül Szi-
getvár és/vagy Debrecen környékén sor
kerül ennek is a kísérleti próbáira.

Pécshez közel, Túrony és Szalánta
község környezetében tervezzük 2010–
2012 között kialakítani azt a nyersszesz
üzemet biogázüzemmel kombinálva,
ahol a lepárláshoz gőz formájában szük-
séges energiát itt is a már kipróbált
BioKazán fogja szolgáltatni. Ez is szá-
mos fejlesztési lépést tartalmaz majd
(FVM + KEOP pályázatok). A korábbi
próbahelyek után ez is „csírája” lesz egy
AgroEnergetikai Parknak [8].

Reméljük, hogy az előzményekben
ismertetett komplex kutatás-fejlesztési
tapasztalatok alapján áttörést sikerül
elérni a rendszerszemléletű AgroEner-
getikai Park megvalósítása terén, és bizo-
nyítani tudjuk, hogy az agráripar a har-
madik ipari forradalom egyik hajtóereje
lehet [7], amely biztosíthatja az átmene-
tet a posztfosszilis korszakba [4], és
mindezt csak az agrárenergetika és a kör-
nyezetvédelem egységében lehet meg-
valósítani [9].
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Ez az írás összefoglalja azokat az eredményeket, amelyeket
a DDKKK Innovációs Zrt. Környezetipari főiránya szervezésében,
az agroenergetikai fejlesztések terén, elsősorban a Dél-Dunán-
túlon és az ország keleti területein sikerült elérni.
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