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Mekkora energiamennyiségről van szó ?
Az egyes hőfelhasználók súly az összes
energiafelhasználáson belül Magyarországon PJ/év
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Miből lesz a hő napjainkban?

A tüzelhető biomassza felhasználás axiómái
•

A hő előállításához
felhasznált energia hordozó szerkezet nálunk talán
legkedvezőtlenebb, ezért szinte létérdekünk az ezen való változtatás

•

Adottságaink a mezőgazdasági termelés számára a legkedvezőbbek ezért a
lehetséges energiahordozókat is itt célszerű keresni.

•

A mező és erdőgazdaságban valamint a hozzá kapcsolódó feldolgozó iparban
évente minimálisan 6 000 000 millió tonna tüzelhető melléktermék képződik,
amelyet ma nem használunk fel, és könnyen begyűjthető.

•

A tüzelhető biomassza energiasűrűsége kicsi ezért lehetőleg a keletkezés helyén
célszerű felhasználni.

•

A tüzelhető biomasszában lévő energia a leghatékonyabban hőként
hasznosítható.

Technikai célterületek és lehetőségek
•
•
•

•
•

•
•

1 700 db terményszárító
rövid használati idő
Sertés, baromfi telep –
fűtési idényben
Tej, hús feldolgozók
konzerv üzemek
technológiai hőigény
Helyi fűtőművek –kérdés a
megközelíthetőség
Mintegy 3 000 vidéki
önkormányzat
intézményeinek egyedi
rendszere
Nagyobb közintézmények.
Megközelíthetőség?
Lakosság Van e szervezett
tüzelő ellátás??

A biomassza fűtés általános összefüggései
•

A biomasszával való fűtés
önköltsége a fajtától függően 1540%-al olcsóbb mint a jelenlegi gáz
– Pellet 15-25%
– Bála apríték 35-45%
– Hulladék?? 45-55%

•

•

•

A közvetlen beruházási igény 1
MW teljesítményre vetítve 12-25
millió forint a hőhordozótól
függően
Egyedi fűtési rendszerekben - 300
kW teljesítményig - általában a
pelletet, ennél nagyobb hőigény
esetén bála, vagy apríték fűtést
célszerű alkalmazni
A pelletgyártás energia igényes
folyamat

180 kW
teljesítményű
Pelletkazán

5 MW
teljesítményű
bálafűtésű kazán

Mekkora a hő piac?

Projekt programok
•

Önkormányzati intézményekben a
gázfűtés kiváltása biomasszával.

•
•

– Fűtőanyag általában pellet

•

Közösségi fűtőművekben a
gázfűtés kiváltása, illetve részbeni
helyettesítése biomasszával

– Viszonylag nagy a beruházás igény
és alacsony a támogatási intenzitás
– A fűtőanyagok termékpályája nem
kiépített,
nincs
garancia
a
beszerezhetőségre
– Nincs vagy kevés a közvetlenül
látható példa

– Célszerű fűtőanyag bála vagy
apríték
– Feltétel kooperáció (alapanyag)
illetve megközelíthetőség.

•

Szárító, feldolgozó üzemek
telepek fűtése
– Saját alapanyag (melléktermék
hulladék ??)

Lakosság
Noha a legnagyobb földgáz
felhasználó
nehéz
programot
indítani mert:

•

Csak akkor várható áttörés, ha az
önkormányzati
intézményekben
elért
eredmények
már
bizonyítottak!!!

Az önkormányzati intézmények fűtése település csoportok szerint
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Gázfűtés kiváltása a legkisebb önkormányzatok intézményeiben

•
•

•
•
•

Elérhető beruházási támogatás 70%
Ezekkel a berendezésekkel lehet
gyakorlatilag minden rendelkezésre álló
anyagból (venyige, kaszálék, gallyak,
szennyvíziszap, stb) pelletet készíteni.
Minden helységben van annyi ilyen anyag,
amely az intézményi fűtéshez elegendő,
így az alapanyag gyakorlatilag ingyenes
Az alapanyag összegyűjtéshez és a
tüzelőanyag gyártáshoz igénybe vehető a
közhasznú munka
Kérdés:
– Vállalni tudja e az önkormányzat a
szervezést
– Elő tudja e teremteni a hiányzó 30%-ot

Egy konkrétan elkészített modell adatai

•
•

Ebben a modellben csak annyi pelletet gyártanak amennyi az önkormányzati
intézményeinek fűtéséhez szükséges
A rendelkezésre álló anyagból brikettet gyárt és azt értékesíti mert:
– Az mindenfajta tüzelőberendezésbe elégethető, de az jelenlegi ismereteink szerint autamata
adagolásra nem alkalmas

Nagyobb modell több önkormányzattal,egyedi fűtési rendszerek
esetén központi pelettálóval. Ennek bekerülése 120 millió Ft

• Önkormányzatok társulása
• A
pelettáló
berendezés
kihasználtságához évi 3 000
tonna termelés szükséges
• Ennek felhasználása feltételez
mintegy 300-310 millió kazán
beruházást (Saját erő szükséglet
70% támogatás mellett is
mintegy 100-120 millió Ft)
• Értékesítésre a piac bizonytalan

•
•
•

•
•

Vállalkozásban hőszolgáltatás
A támogatás intenzitása itt maximum 50
%
Évi 3 000 tonna pellet termelés mellett, ha
a hőszolgáltatásban az önkormányzatnak
15% kedvezményt ad a gázhoz
viszonyítva
akkor
megtérülő
beruházásként a pelletgyártó gépsor
mellett még el tud végezni 100-120
milliós beruházást
Ezzel csak kb 1 000 tonna pelletet tud
felhasználni közvetlen fűtésre
2000 tonna pellet kellene értékesíteni ami
nagyfokú bizonytalanságot jelent

•

•
•

Nagy kapacitású kazánokra van
szükség alapanyag mennyiség
évente 5- 10 000 tonna
Ilyen nagyságrendben bála vagy
apríték tüzelés képzelhető csak el
Feltételek:
– Biztonságos alapanyag ellátás
(Beszállítói szerződések)
– Megfelelő tárolótér
– Megközelíthetőség

•

•

A fűtőművek esetén nem szabad a
biomassza kazánt csúcs
igénybevételre méretezni mivel ez
egyrészt nagyon megnövelné a
beruházási költséget, másrészt az
alacsony kihasználtság rontaná a
hatásfokot.
Marad tehát gázfelhasználás is

Fűtőművek 5-15 MW
kapacitással

A gázfűtés részleges kiváltásának modellszámítása egy 12 MW csúcsteljesítményű
fűtőműben egy db 5 és egy db 3 MW teljesítményű bálatüzelésű biomassza kazán
beállításával
•
•
•
•
•
•

E modell szerint a beruházást
befektető valósítja meg saját
pénzből és hitelből.
Beszerzi az alapanyagot
Üzemelteti a beállított biomassza
kazánokat
A fűtőműnek hőt szolgáltat.
Nyeresége a hő értékesítéséből
keletkezik.
Esetünkben (50%-os támogatási
intenzitás mellett a befektetés 1,3
év alatt térül meg úgy, hogy a
felhasználó 40% nál nagyobb
költségmegtakarítást is elérhet

A modellben tervezett kazán üzemeltetése havonta
A 12 MW csúcsteljesítményű fűtőmű hőteljesítményei 2db biomassza (5 és 3 MW
teljesítménnyel)+1 db gázkazánnal (Mj/év)
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A gázfelhasználás kiválthatósága a szárítóknál az
állattenyésztő telepeknél és a feldolgozó üzemeknél
•

•

•
•

Szárítók: Rövid időre nagy igénybevétel évente nagy eltérésekkel.
A beruházás igény meglehetősen nagy. (4-6 MW). Meghatározó az
igénybevétel ideje
Feldolgozó üzemek: Egyenletes igénybevétel, jó megtérülési
mutatók. A megtakarítás nagyságát az alapanyag ár határozza meg.
Amennyiben az alapanyag ellátás biztosítható szinte mindig jó a
megtérülése
Állattenyésztő telep. Hőigénye a fűtési idényben van. Kiegészítő
lehet pl lucernaszárító.
Állattenyésztő telepek egyedi fűtés esetén az esetek többségében
pelletfűtéssel oldhatók meg

A megtakarítás változása a tüzelőanyag ár és az éves
üzemidő függvényében

A tüzelhető biomassza hasznosítási módjainak
összegezése
•

Helyi hőhasznosítás Az égethető biomasszák legcélszerűbb szinte mindenütt
alkalmazható hasznosítási módja (Kiemelt szerepe van a mező és erdőgazdasági
melléktermékeknek)
– Földgázt válthatunk ki és jelentős foglalkoztatás növeléssel jár, továbbá új
bevételi forrás az „alapanyag „ előállítónál
– Az input energiát tekintve itt érhető el a legjobb a hatásfok
– A legkisebb fajlagos beruházási igény, továbbá ismert és egyszerű technológia.

•

Kogenerációs kiserőművekben való elégetés
– Elsődleges feltétel a keletkező hő hasznosítása (fűtés, hajtatás, hűtés)
– Alapanyag biztosítás kis szállítási igénnyel

•

Nagyerőművekben való elégetés elektromos áram előállítására
– Csak egészen kivételes esetben támogatható mert itt a legrosszabb a hatásfok (a
hőhasznosítás nem megoldott) és magas a fajlagos beruházási igény
– A nagy szállítási igény fokozott környezetterheléssel jár

Mit nem támogatunk ?
• Nem támogatunk egyetlen olyan fejlesztést sem amelynek megvalósítása az
élelmiszer ellátásunkat veszélyeztetné.
– Ezért tartjuk fontosnak és elsődlegesnek a melléktermékek és hulladékok
energetikai hasznosítását

• Nem támogatjuk azokat a fejlesztési elképzeléseket ahol az input energia
kihasználása alacsony
– Ezért hangsúlyozzuk a biomassza felhasználásban a hőként való felhasználás
elsődlegességét
– Ezért nem tartjuk jónak a biomassza (tűzifa) felhasználásának szorgalmazását a
nagyerőművekben

• Nem támogatjuk azokat az elgondolásokat amelyek a környezetet bármilyen
módon károsíthatják.
– Ezért szorgalmazzuk a biomassza helyi felhasználását
– Csak kivételesen indokolt estben minden hatás ismeretében tudunk egyetérteni 10
KW nál nagyobb elektromos áramot előállító biomasszára alapozott hőerőmű
létesítésével

Támogatási rendszer
•

•

Beruházási támogatás KEOP 4.2.0 maximum 50
Önkormányzatok 70%. Mezőgazdaság ebből
kizárt
Zöldáram átvétel elvileg a megújuló energiák
felhasználását lenne hivatott támogatni.
Gyakorlatilag visszájára fordult. KÁT Rendszer.
– Gyakorlatilag a gáz felhasználását támogatja
– További problémája, hogy kifejezetten a tüzelhető
biomasszából való áram előállítására ösztönöz

•

•

A hő megújulókból való előállítására
intézményesített támogatás nincsen
Akció indult a zöldhő támogatására. Született egy
felemás jogszabály az 5%- os ÁFÁ-ra.
– Jelenleg értelmezési viták. Az APEH szerint ez
csak a távhőre vonatkozik, amelyet gyakorlatilag
gázból állítanak elő

Energiatakarékosság
támogatása:
(hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtési
rendszer cseréje, stb.)
-A maga helyén nagy jelentősége lehet
(panelek, lakótömbök)
-Túlhangsúlyozása gazdaságtalan, káros, és
„bebetonozza” az egészségtelen energia
szerkezetünket

Amit nem tudok szó nélkül
hagyni
• Az energia racionalizálási megoldások
túlhangsúlyozása a vidéki önkormányzati
intézményekben
• Kazáncserék kondenzációs gázkazánokra
• Hőszigetelés
• Nyílás záró csere stb.

• Lássuk mi a valós helyzet

-

Most egy kérdés
• Hány ilyen
szuperkazánt kell
ahhoz, vásárolni, és
mennyiért, hogy annyi
gázt váltsunk ki –
takarítsunk meg - mint
ezzel az eggyel ??
• Kiszámítottam 27 (A
honlapjukon talált
adatokból.)
• Ennek az áráért már
egy ilyent is be lehet
állítani. (1,5 MW)

• Magyarországon
jelenleg több mint
2 millió hektáron
termesztünk
takarmánygabonát
és kukoricát
• Ez a szerkezet
adottságainknak
megfelel.
• A kukorica képes
fajlagosan
a
legnagyobb
szárazanyag
tömeget hozni
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