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elen években már elértük az olajho-
zam csúcsát a világon. Magyaror-

szágnak a fosszilis energiaforrásokra,
döntôen a kôolajra és földgázra épülô,
globalizált gazdasága nagyon sok ve-
szélyt rejteget magában. Egyre széle-
sebb körben elfogadott megállapítás,
hogy meg kell indítani és 25–30 év
alatt meg kellene valósítani a magyar
gazdasági életben is a posztfosszilis
korszakba való átmenetet [1]. Nagyon
nagy és érdekes feladat áll a most
20–30 éves korosztály elôtt. Meg kell
tanulni gazdálkodni a teljes biomasz-
szával, mint megújítható energiafor-
rással, amely minden évben akkumu-
lálja a Napunk „kimeríthetetlen” su-
gárzását, továbbá közvetlenül haszno-
sítani a Nap energiáját és a föld
kôzethôjét. Ennek remélhetôen a törvé-
nyi háttere is meg lesz (Magyarország
Megújuló Energia Hasznosítási Cse-
lekvési Terve, KEOP, GOP és mezô-
gazdasági pályázatok).

A DDKKK Innovációs Zrt. Környe-
zetipari Osztálya és a PTE Környezetfizi-
ka Tanszéke 2007 óta átfogó képet igye-
kezett kialakítani a magunkat érintô jövô-
beli energetikai tennivalókról és a konkrét
agroenergetikai fejlesztésekrôl. Azt az
alapelvet szorgalmazzuk, hogy az energe-
tikai tevékenység döntôen a mezôgazda-
sági melléktermékek felhasználására ala-
pozódjon, ökológiai és környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével. A ten-
nivalókat rendszerbe foglaltuk. Az olyan
gazdálkodási rendszert, amely ésszerûen
felhasznál mindenféle mezôgazdasági
mellékterméket, hulladékot és a „nulla vi-
lágpiaci árú”, kimeríthetetlen forrásokat
(napenergia, földhô) AgroEnergetikai
Parknak nevezzük. [2–5].

Az energiaigényeinket (fûtés, haszná-
lati melegvíz, hûtés, elektromosenergia-
elôállítás, közlekedés) az összes nem
fosszilis eredetû energiaforrás, energia-
hordozó (biomassza, napenergia, szél-
energia, vízenergia, talaj-kôzethô, kom-
munális hulladék) integrálásával, additív
módon fogjuk tudni sikeresen kielégíteni
az energiahatékonyság növelésével. Ez a
program a kis- és középvállalkozások
számára nagyon széles körû fejlôdési le-
hetôséget, Magyarország számára pedig
nagy ívû vidékfejlesztési programot je-
lent. A nem fosszilis energiaforrások fel-
használása húzóágazatnak számít a me-
zôgazdaság, a környezetvédelem, a tele-
pülésfejlesztés, a foglalkoztatás, a társa-
dalmi berendezkedés átalakítása terén. 

2007 óta folytatjuk a rendszer megva-
lósításához szükséges berendezések
módszeres kifejlesztését, egymást köve-
tô kutatás-fejlesztési pályázatok meg-
szervezésével és azok megvalósításával.
[7–10]. A korábbi programunk a szerzett
tapasztalatokkal bôvült. Ebben az írás-
ban összefoglaljuk azokat a berendezé-
seket, gépeket, technológiákat, amelyek
a mezôgazdasági termelés során kelet-
kezett melléktermékek energetikai célú
felhasználása során alkalmazhatók,
rendszerbeli helyükkel együtt. Ezzel ez
az írás programot kínál a magyarországi
„mezôgazdasági gép”-fejlesztéseknek. 
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Agroenergetika, a mezôgazdasági
gépgyártás hajtómotorja

Az írás azokat a már meglevô, valamint újszerû agroenergetikai berendezése-

ket, gépeket, technológiákat foglalja össze, amelyek a mezôgazdasági termelés

során keletkezett melléktermékek energetikai célú, rendszerbe szervezett

felhasználása során alkalmazhatók. Ez egyben programjavaslat is a magyar-

országi „mezôgazdasági gép”-fejlesztésekhez.

J



39G é p e s í t é s i  é s  b e r u h á z á s i  m e l l é k l e t

agrárium2011. január

Az agroenergetika „új” gépei, technológiái 
1. Tüzelôanyag-elôállítás

• Bálatárolók hengeres, szögletes szalmabála, kukoricaszár bála, szôlô venyige bála számára
• Bálarakodó, -szállító gépek, technológiák
• Durva aprítók (5–8 cm-esre) henger és/vagy szögletes gabonaszalma, kukoricaszár bálák számára 
• Gabonaszalma, kukoricaszár apríték tároló, ebbôl kazánba feladó berendezések.
• Szôlôvenyigét begyûjtô, bálázó gépek, aprítóberendezések
• Vágástéri apadék begyûjtési módszere és apríték tüzelôanyag elôállító berendezések
• Agribrikett üzem (mezôgazdasági szármaradványokból) durva aprító, brikettáló
• Agripellet üzem (mezôgazdasági szármaradványokból) finom aprító, pelletáló

2. Növényi származású tüzelôanyagokat felhasználó tüzelôberendezések
• Vágástéri apadékból készült aprítéktüzelô forró vizes kazán család (0,5–2,0 MW).
• Venyigébôl, nyesedékbôl készült aprítéktüzelô forró vizes kazán család (50–200 kW).
• Gabonaszalmából, kukoricaszárból készült aprítéktüzelô forró vizes kazán család (2–4 MW).
• Brikett-, pellettüzelô kazán család (10–20 kW, 100–200 kW).
• Szén-dioxidot füstgázból leválasztó és tároló berendezések.

3. Biogázüzem: részegységei, teljes technológiája
• Almos trágya elôkészítésére biogázüzemben durva aprító. 
• Szubsztrátbemérô berendezés alap- és adalékanyag keveréséhez
• Vágó, aprító szivattyúk fermentorba beadagoláshoz.
• Csôfermentorok, vasbeton fermentorok, fermentációs technológiák
• Fûtôrendszerek mezofil, termofil fermentorok számára (növényi tüzelô kazán, gázmotor hulladékhô)
• Kéntelenítô berendezések biogáz tisztítására
• Gôzrobbantó (gabonaszalma tüzelésû kazánnal) növényi szármaradványok (lignocellulóz) elôkészítéséhez második ge-

nerációs biogázüzem, nyersszeszüzem számára
• Szén-dioxid (kén-dioxid) metán szétválasztó technológiák: folyadékban való abszorpció (oldás); kémiai abszorpció egy

folyadékban; fizikai abszorpció szilárd anyagon; nyomásingadozásos adszorpció, membrános szeparálás.
• Biogáz vagy biometán hálózatra feladásának eszközei

4. Nyersszesz-, bioetanol-elôállítás
• Elsô generációs nyersszeszüzem. Keményítôtartalmú növényi magok (pl. kukorica) mechanikai, enzimes elôkészítés

technológiái, lepárló rendszerek.
• Második generációs nyersszesz üzem. Lignocellulóz-feltárás (pl. gôzrobbantással), erjesztô, lepárló rendszerek.
• Bioetanol-elôállítás: etanol víz pervaporációs szétválasztása útján
• Szén-dioxid-megfogás biogáztelepen, szeszüzemben.

5. Zöldségtermesztés, gyümölcs-, gabonatárolás technológiája
• Üvegház (zöldség-, virágtermesztés). Biomasszakazán-tüzelés, CO2-megfogás, CO2-trágyázás, LED-es világítás
• Gabona (fôleg kukorica) szárító. Növényitüzelô-kazán + hôcserélô +toronyszárító
• Vetômag szárító. Geotermikus hôenergiát felhasználó vastagrétegû szárítás.
• Hûtôtároló adszorpciós, vagy abszorpciós hûtô napkollektoros rendszerrel.
• Gyümölcsszárító napkollektoros rendszerrel

6. Kapcsolt, additív, poligenerációs energetikai, feldolgozói, felhasználói rendszerek
• Kapcsolt rendszerek kialakítása. Kapcsolt rendszer (CHP, CCHP): egy típusú energiahordozó felhasználásával többfé-

le energetikai szolgáltatás biztosítása (pl. biogáz felhasználásával elektromosenergia-elôállítás + fûtés, hûtés)
• Biogázmotorok + generátorok kapcsolt rendszerként mûködtetve
• Nyersszesz-motorok, bioetanol-mikroturbinák kapcsolt (CHP) rendszerként mûködtetve.
• Additív rendszerek kialakítása. Additív rendszer: Többféle energiaforrás járul hozzá egy adott energiaforma elôállításá-

hoz (pl. nap-, szélenergia felhasználásával elektromos energia elôállítása). Ezek különbözô energiatárolási technológiákat
alkalmaznak.

• Poligenerációs rendszerek kialakítása. Poligenerációs rendszer: Egy adott biomasszaforma többféle energiahordozóvá
történô „feldolgozása” (pl. lignocellulóz-tartalmú alapanyagokból – gabonaszalma, kukoricaszár, fa – biogáz, bioetanol,
hidrogén egy üzemben történô elôállítása).

• Metanol-elôállítás: CO
2

+ H
2

reakciójával metanol-elôállítás.
• Biogázmotorral mûködô autóbusz, felhasználva tömegközlekedésben. 
• Kisméretû bioetanolmotor gyártása kis távolságú közlekedésre, munkagépbe.


