
Biomassza alapismeretek

Célkeresztben a károsanyag kibocsátás és a 
speciális tüzelőanyagok
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A jövő:
Előrejelzés 2050-ig

• Gazdaság: + 500%
• Népesség: + 50%
• Energiafelhasználás: + 300%
• Termelés: + 300%

•Földgolyó: + 0%



Az emberiség legnagyobb 
problémái a következő 50 évben

1. Energia
2. Víz
3. Élelmiszer
4. Környezet
5. Szegénység
6. Terrorizmus és háború
7. Betegségek
8. Oktatás
9. Demokrácia
10. Népességrobbanás
11. Információözön és biztonság
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KOMFORT

=

Kényelem
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BIZTONSÁG

Társadalmi, környezeti, politikai, 

gazdasági,

MŰSZAKI 



10

ENERGIAHATÉKONYSÁG

=

Energiafogyasztás csökkentése és az 

energiapazarlás megszüntetése,

DE

a KOMFORT és a BIZTONSÁG

megtartásával.



Műszaki lehetőségek
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Mi is az a biomassza?

Biomassza: 

biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, a 
szárazföldön és vízben található élő és 
nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, 
mikroorganizmusok) testtömege, 
biotechnológiai iparok termékei és az 
emberek, állatok, feldolgozó iparok összes 
biológiai eredetű terméke, hulladéka, 
mellékterméke.



Pontforrásra vonatkozó szabályok:

Nem kell engedély és adatszolgáltatás:

• 140kW alatti teljesítmény

• Oktatási, egészségügyi, szociális 
létesítmények 500kW alatt, kivéve, ha 
gazdasági társaság üzemelteti

• Családi szükségletek kielégítéséhez tartozó 
források
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Határértékek 23/2001. (XI. 13.) KöM r.

• 50 MW alatti tüzelőberendezések határértékei

• Szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett 
berendezések határértékei
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Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 
[mg/m3] 11% O2 mellett

Szilárd anyag 150 [mg/m3]

Szén-monoxid (CO) 250 [mg/m3]

Nitrogén-oxidok (No2-ben kifejezve) 650 [mg/m3]

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 1000 [mg/m3]

Elégetlen szerves szénvegyületek C-ben kifejezve 50 [mg/m3]



Határértékek MSZ EN 303-5
• 300kW alatti tüzelőberendezések határértékei

• Szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett 
berendezések határértékei
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Tüzelési 
mód

Tüzelőanyag Névleges 
teljesítmény 
kW

Kibocsátási határérték mg/m3 10% O2-nél

CO OGC szerves elégetlen anyag Portartalom

1. 
osztály

2. 
osztály

3. 
osztály

1. 
osztály

2. 
osztály

3. 
osztály

1. 
osztály

2. 
osztály

3. 
osztály

Kézi Biogén
(biomassza)

<50 25000 8000 5000 2000 300 150 200 180 150

50 …150 12500 5000 2500 1500 200 100 200 180 150

150…300 12500 2000 1200 1500 200 100 200 180 150

Fosszilis <50 25000 8000 5000 2000 300 150 180 150 125

50 …150 12500 5000 2500 1500 200 100 180 150 125

150…300 12500 2000 1200 1500 200 100 180 150 125

automa Biogén
(biomassza)

<50 15000 5000 3000 1750 200 100 200 180 150

50 …150 12500 4500 2500 1250 150 80 200 180 150

150…300 12500 2000 1200 1250 150 80 200 180 150

Fosszilis <50 15000 5000 3000 1750 200 100 180 150 125

50 …150 12500 4500 2500 1250 150 80 180 150 125

150…300 12500 2000 1200 1250 150 80 180 150 125
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Lehetőségek a károsanyag kibocsátási 
határértékek teljesítéséhez:

1. Megfelelő tüzelőanyag és kazán választása

2. Megfelelő szűrési mód választása
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Mi szükséges a tüzelőanyag 
teszteléséhez?

Kémiai tüzelőanyag 
analízis + fotó

Kis termékminta 
előzetes próbához

(1-2kg) 

Próbaégetéshez

Minta szállítása 
10 - 20 Bigbag

BINDER  

tüzelési próba

1200 Euró  + ÁFA

BINDER „Go” 
tüzelőanyag 

alkalmas

Megrendeléskor a 
tüzelési próba 

költsége jóváírásra 
kerül



Tüzelőanyag analízisnek az alábbiakat 
minimum tartalmaznia kell:

• Fűtőérték

• Víz és hamu tartalom

• Klór tartalom

• Nitrogén tartalom

• Kén tartalom

• Nehézfém tartalom

• Hamu fő komponensei



Lehetőségek ipari méretű biomassza 
kazánok telepítéséhez

Ipar 

Forróvíz és gőz

Ipar 

Forróvíz és gőz

Kertészetek

Saját hulladék 
hasznosítása

Kertészetek

Saját hulladék 
hasznosítása

Hotelek

Folyamatos hőigény

Hotelek

Folyamatos hőigény

KözösségekKözösségek

Helyi fűtőművekHelyi fűtőművek

TávhőTávhő

Faipari cégek

Saját hulladék 
hasznosítása

Faipari cégek

Saját hulladék 
hasznosítása

Mezőgazdaság

Saját hulladék 
hasznosítása

Mezőgazdaság

Saját hulladék 
hasznosítása
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A biomassza 
hasznosításának fő irányai: 

- élelmiszer-termelés, 

- takarmányozás, 

- energetikai 
hasznosítás

- agráripari termékek                 
alapanyaggyártása.

Mi is az a biomassza?

http://www.ddkkk.pte.hu/nkfp3/Daniai-utazas-kepekben/CHP-Bioener-szerda/nagy/CHP-Mabjerg-elolrol.jpg
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Mi is az a biomassza?

A biomassza energetikai célú 
hasznosítása ősidők óta 
ismert és kihasznált 
lehetőség. 
A biomassza a 
legjelentősebb megújuló 
energiaforrásunk, az ember 
a történelme során ezt a 
megújuló energia-forrást 
használta a legnagyobb 
mértékben. 

Forrás:Barótfi István-Biomassza energetikai hasznosítása

Napjainkban újra egyre nagyobb arányban kerül

felhasználásra a hőenergia-előállítás terén.



Fa alapú biomassza energetikai célú hasznosításának előnyei:

•Korszerű hulladékgazdálkodás
•Piaci szereplőktől előre beszerezhető
•Fűtési költség jól kalkulálható
•Nincs hálózatfejlesztés, nincs rendelkezésre állási díj
•Hazai tüzelőanyag, nincs import függőség
•Folyamatosan megújulás és utánnövés
•CO2 semleges, környezetbarát
•Munkalehetőséget teremt 
•Olcsó energiaforrás
•…



Visszaégés-gátlás biomassza kazánoknál
Megszakított tüzelőanyag beszállítás a készülékbe

Visszaégés-gátló csappantyú

Csigarendszer oltóberendezés (pellet/apríték)

Kényszerhűtő hőcserélő

Túlhőmérséklet védelem (reteszelt)

Tüzelőanyag tároló hőmérséklet ellenőrzése

Áramtalanító kapcsoló (lakatolható)



A tervező feladata

A megrendelő igényeinek (és lehetőségeinek) megfelelő 

korszerű energia-hatékony rendszer komplex tervezése. 

Miben tudunk segítséget nyújtani?

- Személyes konzultáció

- Szakmai képzések

- Katalógusok, adatlapok, műszaki információk

- Hidraulikus kapcsolási sémák

- Elrendezési terv dxf formátumban

- Tüzelőanyag tároló és beszállító rendszer tervezése

- Referencia készülékek- és gyár látogatás

- Tüzelőanyag felhasználás becslése

- Előzetes tervezői ajánlat 



Tüzelőanyag felhasználás becslése



Építés Üzemeltetés

Az épületek energiaigénye teljes életciklus alatt



Ft/MJ
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Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák?



•Puffertároló méretére és megfelelő kötésére
•Visszatérő hőmérséklet emelésre
•Zárt rendszerre köthető, tágulási tartály és 
biztonsági szerelvények
•Tüzelőanyagra, tárolására és behordására
•Kémény kialakítására
•Égési levegő biztosítására

Mire kell különösen ügyelni biomassza tüzelésnél?



A hatásos kéménymagasság (minimum 7m)

B kéményhuzam-szabályozó robbanóajtóval

C tisztítónyílás

D kémény felé emelkedő füstgázcső, szigetelt



Kéményhuzam szabályzó
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A minimális puffer tároló térfogat meghatározása

EN 303-5 szabvány szerint

VSP = 15 x TB x QN (1-0,3 x (QH/Qmin))

VSP… a puffertároló térfogata literben

QN… névleges hőteljesítmény kW-ban

TB… leégési időszak órában

QH… az épület fűtési terhelése kW-ban

Qmin… legkisebb hőteljesítmény kW-ban



Puffer tároló javasolt mérete tapasztalati értékek alapján:

Faelgázosító kazánok 100l/kW

Faapríték és pellet kazánok 25…50l/kW

A tároló a részterhelésre választható! 







Tüzelőanyag beszállítási megoldások

Kézi tüzelőanyag 

beszállítás

Automatikus tüzelőanyag 

beszállítás és üzemelés



A tüzelőanyag kiválasztás szempontjai:

•Automatikus vagy kézi tüzelőanyag beszállítás
•Szükséges fűtőteljesítmény
•Közelben beszerezhető vagy rendelkezésre álló tüzelőanyag
•Rendelkezésre álló alapterület (tüzelőanyag és kazánház)
•Helyi adottságok (építészeti, géppark stb.)
•Gazdaságossági kérdések (pl. tüzelőanyag ára szállítással)



Egyes fa alapú tüzelőanyagok előnyei hátrányai

Fahasáb
Alacsony ár
Könnyen beszerezhető
Ismert
Nedvességtartalom 
magasabb
részben automatizálható

Pellet
Közepes ár
Könnyen szállítható
Kis tüzelőanyag tároló 
Alacsony nedvességtartalom
Magas fűtőérték
Jól automatizálható

Faapríték
Alacsony ár
Szállítás teherautóval
Nagyobb tüzelőanyag 
tároló
Nedvességtartalom 
magasabb
Jól automatizálható

Ideális családi 
házakhoz ~40kW 
teljesítményig

Ideális 
lakóházakhoz 
~250kW 
teljesítményig

Ideális ipari és 
közületi felhasználásra
150kW-20MW 
teljesítmény



Faelgázosító kazánok

Fűtés félméteres 
hasábfákkal!



Elvárások
•Félméteres fahasáb tüzelése

•Fordulatszám szabályozott primer és 

szekunder levegő befúvás

•Égési levegő előmelegítés optimális 

égési levegő csatorna kialakítással

•Lambdaszondás égésvezérlés

•Gyors és egyszerű begyújtás aprófa nélkül

•Nagy betöltőakna, akár 8 órás égés utántöltés nélkül



Dupla örvénykamrás égéstér

•Optimális égés

•Az oxigén és az égési gázok 

optimálisan keverednek

•Hőtűrő és tüzálló betonból 

(SiC) készült égéstér 

•nincs kopás

•hosszú élettartam
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Hőcserélő tisztítás
Automatikus (motoros) tisztítás a csöves hőcserélőbe beépített 

turbulátorokkal

• Állandóan alacsony füstgáz hőmérséklet

• Magas hatásfok

• Alacsony karbantartási igény

Turbulátorok

Könnyű tisztítás a hamu és 

égési pernye a beépített 

hamuláda segítségével
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Firestar metszete

1

2

3

4

5

1. Betöltőfedél
Félméteres hasábok is könnyen betölthetőek

2. Nagy begyújtóajtó

Egyszerű és kényelmes begyújtás aprófa nélkül

3. Tisztítóajtó
Az égéshamu és a pernye elölről könnyen eltávolítható, 
nincs szükség oldalsó tisztítónyílásra

4. Füstgázelszívó csatorna

A betöltőfedél kinyitásakor a ventilátor 

az elszívócsatornán keresztül elszívja a 

füstgázokat, így a füst nem áramlik ki

5. Csöves hőcserélő
Automatikus tisztítás turbulátorokkal



Firestar metszete
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6. Dupla örvénykamrás égőtér
• Az égésgázok és az oxigén optimális keveredése

• Magas hatásfokú égés
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7. BioControl 3000 vezérlőegység
Alapkiépítésben:

- 2 szabályozott fűtőkör (keverőszelep és szivattyú)

- Használati melegvíz készítés

- Puffermanagement

-Visszatérő hőmérséklet emelés
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10

11

12

8. Lambdaszonda
• Felügyeli a füstgázértékeket

• Reagál a különböző minőségű tüzelőanyagokra

• Vezérli a primer és szekunder levegőket

• Tökéletes égés és alacsony károsanyag kibocsátás

Magas hatásfok alacsony károsanyag kibocsátás, kevesebb 
tüzelőanyag

9. Füstgáz ventilátor

Fordulatszám szabályozással és felügyelettel a kiváló 

üzembiztonságért

10. Beépített hamuláda
Egyszerű tisztítás a kihúzható hamuláda révén

11. Primer és szekunder levegő szelep

Arányosan szabályozott külön légbevezetés

12. Nagy hatékonyságú hőszigetelés
Az alacsony sugárzási veszteségért

Firestar metszete
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Tüzelőanyag tárolása

Tárolás

•Száradás (1-2 év)

• eső ellen védett

• száraz talajon

(lehetőleg szellőztetve)

• jól szellőző helyen



A nedvességtartalom a víz százalékban megadott tömege a fa 

víz nélküli össztömegéhez viszonyítva.

A fa víztartalma a víz százalékban megadott tömege a nedves fa 

össztömegéhez viszonyítva. 



Szilárd halmazállapotú biomassza



Pellet tüzelőanyag és szállítása



Pellet tulajdonságai:

ÖNORM M 7135 és DINplus pelletek:

• 6 mm-es átmérő, 8-30 mm hossz (max. 5xd)

• Fűtőérték 4,9 kWh/kg (~18 MJ/kg)

• Térfogatsűrűsége 650 kg/m³; anyag sűrűsége 1,12 kg/dm³

• Víztartalma kevesebb mint 10%

• Hamutartalom kevesebb mint 0,5%

• Előnyök: 

– Hazai tüzelőanyag

– „folyékony fa” jól adagolható, jól gázosodik 

– CO2 semleges

– …



Biztonságos  tüzelőanyag-szállítás egyedi rendszerek révén
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Biztonságos  tüzelőanyag-szállítás egyedi rendszerek révén















ÖNORM 7135 szerinti faapríték:

G30(50), W30

G30 finom apríték: 

maximum 3 (5) cm2 keresztmetszet

maximum 8,5 (12) cm hosszúság

W30:

Maximum 30% víztartalom
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Faapríték tulajdonságai:

ÖNORM M 7135 szerinti faapríték:

• G30/G50 szemcseméret

• W30 30% víztartalom

• Fűtőérték 3,9 kWh/kg (~11-14 MJ/kg)

• Térfogatsűrűsége 150-250 kg/m³

• Előnyök: 

– Hazai tüzelőanyag

– Javarészt hulladékból készül 

– CO2 semleges

– …
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Mi szükséges a műszaki tartalom 
pontosításához?

• Fűtési hőszükséglet

• Tüzelőanyag meghatározása

• Alaprajz és metszetek

• Tüzelőanyag beszállítási módja

• Kémény adatai

• Szekunder rendszer alapadatai



Építész rajz, mint kiindulási alap, 
alaprajz és metszet



Az elkészült elrendezési terv



Elrendezési terv

Szaggatott vonallal jelölve a 
minimális helyigény
A kazán pontos helyére 
állításához igény szerint 
beméretezve









Több, mint hidraulika



HERZ Mobil
Applikációk



HERZ Mobil applikációk



HERZ Mobil applikációk



HERZ Mobil applikációk



HERZ Mobil applikációk



HERZ
Tervezői szoftver

www.herz-hu.com letöltések

HERZ-TechCON 6.0

INGYENES



Köszönöm a figyelmet!


