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1. [1],[2]Bevezetés 

1.1 A fagázos technológiák rövid történeti áttekintése 

 Az úgynevezett elgázosítási technológia a fa nagy részét éghető gázokká 

alakítja, aminek energiatartalma a gyakorlatban körülbelül 60-90 százalékát 

reprezentálja a biomassza energiatartalmának. A gáz elégetésével ipari, vagy 

lakossági hőenergia nyerhető, ezen kívül elektromos, vagy mechanikai energiává 

konvertálhatjuk különböző motorok adaptációja útján. Megemlítendő továbbá a 

kémiai szintézisekben való szerepe is, ugyanis CO/H2 tartalma van, (egyéb más 

komponensekkel együtt), mely elegy az ún. „szintézis gáz”, például a metanol ipari 

előállításánál is ezt használják föl.  Éghető gázok előállítása fából, illetve szénből már 

1790 körül megkezdődött. Ilyen mesterséges gázt használtak utcai közvilágításra, 

illetve a háztartások saját felhasználására. Ez volt lényegében a "városi gáz", amit 

Magyarországon elsősorban szénből állítottak elő. A gyárakban gőzelőállítására 

használták, a farmok pedig gépeket üzemeltettek vele. 1859-et követően, a 

Pennsylvániai olajmezők felfedezésével azonban a világ gyorsan átváltott az 

olcsóbb, és magasabb energiatartalmú olajszármazékokra. A gázgyárakat 

világszerte lebontották. 

Az első fagázzal működő autót 1901-ben Thomas Hugh Parker tervezte, és 

építette meg, de széles körben csak a II. világháború idején terjedt el, főként a civil 

lakosság körében. Ennek oka az volt, hogy a háború alatt a szövetségesek, és a 

Szovjetunió nem szállított olajat a németek által megszállt európai országokba, a 

helyi kevés termelést pedig a Wermacht (német hadsereg) használta föl. A megszállt 

Dániában a civil járművek (személyautók, traktorok, kompok, mezőgazdasági gépek) 

95%-a használt fagáz generátorokat, a világon milliónál is több ilyen generátor 

működött (ebből a legnagyobb rész járművek meghajtására szolgált). Mindazonáltal, 

az ilyen gázüzemű gépek relatív alacsony hatékonysága, a kényelmetlen 

üzemeltetés, és a szénmonoxiddal együtt járó egészségügyi kockázatok miatt ezt az 

állapotot az olajhiány kényszere tartotta fenn, és a háború után a legtöbb ország 

gyorsan visszatért az olajszármazékokra. 

A statisztikák szerint az elgázosítással foglalkozó cikkek száma többé-kevésbé 

korrelál a folyadék-gáz üzemanyagok relatív árával és elérhetőségével. Az 1973-as 

és az 1979-es kettős olajválság után megnőtt a tudományos érdeklődés a megújuló 

energiaforrások iránt, és néhány fejlődő országban éppen a fa a legkönnyebben 
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elérhető (főleg mezőgazdasági területeken) ilyen típusú forrás. Az elmúlt 20 évben 

több hasonló, kifejezetten a fejlődő országokban hasznosítható technológia 

érdekében folytak, és folynak kutatások, de elsősorban nem közlekedési, hanem 

egyéb célra (például lakossági hőforrások technológiája). 

 
1.2. A dolgozat tematikája és célja 

A fa elgázosítása a szilárd üzemanyagok technológiájának témakörébe tartozik, 

így elsőként az ilyen anyagok fizikai/kémiai tulajdonságai, és elgázosítás technológiai 

előkészítésének rövid bemutatása a cél. A harmadik fejezetben sorra kerül az 

elgázosítás során végbemenő folyamatok és körülmények bizonyos fokú 

részletezése fizikai, kémiai szempontból. A későbbiekben a járműveknél használt 

technológiai megoldásoknak összefoglalása következik (elgázosítók típusai, 

működésük elve), nagyobb figyelmet fordítva a II. világháború alatt használt Georges 

Imbert francia vegyészmérnök által kifejlesztett rendszerre. A tárgyalás kitér a 

járművek teljesítményére, üzemeltetési körülményeire, és környezetre gyakorolt 

hatásukra is. 

Nem kérdés, hogy a múltban a fagázos autók nagyon komoly szerepet kaptak a 

közúti szállítás területén, de a jövőbeli felhasználásuk az általános belső égésű 

motorok között igencsak kérdéses. Az egyetlen ország, ahol nagyobb mennyiségű 

ilyen jármű üzemel, Svédország, ahol az energiapolitika eredményeképpen (import 

üzemanyagok magas adóterhe, illetve a kevéssé támogatott nukleáris energia miatt) 

lendülhettek fel megint a fagáz üzemelési technológiák. Ettől függetlenül a fagáz-

technológiák fejlesztésére egyértelműen szükség van. Ennek oka, hogy ez talán a 

legkézenfekvőbb sürgősségi energiaforrás a fejlett országokban, illetve a fejlődő 

országokban az elsődleges szerepe is elgondolkoztató. A technológia fenntartása 

azzal is indokolható, hogy habár, ezek rendszerek 80-90 éve léteznek, a mai modern 

feltételek, mint például a központi elektromos irányítási rendszerek (ECU) mellett  

sokkal nagyobb hatékonysággal működhetnek. A dolgozatban az előbb említett 

modern megoldások lehetőségein kívül bemutatásra kerül egy-két ma használatos, 

közkedvelt szilárd fűtőanyagok használhatósága is (pl. fa-pellet). Végül az üzem 

során fellépő környezeti károsodás mértéke is szóba kerül. Az utolsó fejezetben az 

ilyen járművek mai felhasználhatóságát, illetve az üzemhez szükséges lényeges 

gazdasági szempontok összefoglalása található. 
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2. 
[1],[7]

Szilárd halmazállapotú üzemanyagok jellemzése 

2.1. Bevezetés 

Az elgázosító rendszer működésének tárgyalása előtt a szilárd üzemanyagok 

alapvető tulajdonságait is érdemes áttekinteni. Van néhány olyan paraméter, mely 

jellemző módon befolyásolja az elgázosító rendszerekkel működő járműveket. A II. 

világháború elején jellemzően inkább a faszén tüzelésű traktorok, autók közlekedtek, 

pedig a faszén gyártásánál a biomassza energiájának körülbelül a fele elveszik, 

ráadásul indító anyagként keményfát kellett használni. A háború végére egyre inkább 

előtérbe kerültek a fa alapanyagok. A biomasszák típusai rendkívül változatosak, 

ebből fakadóan tulajdonságai olyan nagymértékben eltérnek, hogy általában adott 

elgázosítók pontosan adott szilárd üzemanyaghoz készülnek. Ebben a fejezetben 

általános tulajdonságokon túl, igyekszem minél több „üzemanyagtípust” is bemutatni. 

 

2.2. Kémiai összetétel, a szilárd üzemanyag energiatartalma 

 Az itt tárgyalt ilyen jellegű szilárd üzemanyagok elemi összetétele szénből, 

hidrogénből, és oxigénből áll. Esetenként előfordulhatnak egyéb elemek (nitrogén, 

kén…), melyek a járművek kibocsátásánál jelentőséggel is bírhatnak (kén különböző 

oxidjai, nitrogén-oxidok), de a fosszilis üzemanyagokhoz képest sokkal kevésbé 

káros mennyiségűek (5. fejezetben bővebben). Általánosságban igaz, hogy ezek 

kémiai összetétele viszonylag állandó pl. a különböző szenekhez képest, de fizikai 

tulajdonságaik jelentősen eltérhetnek. Különböző biomasszák relatív atomszázalékos  

összetétele található az 2.1 

táblázatban. A fafajták (vörösfenyő, 

hickory, illetve fűrészporból készült 

pellet is szerepel) kémiai összetételüket 

tekintve egymástól kevéssé térnek el 

(50% C, 10% H, 40% O), ami az igazi 

differenciát okozza azok a fizikai 

paramétereik széles tartományokban 

való változása. Ilyen alapvető fizikai 

paraméter a fa nedvességtartalma, az 

illékony összetevők mennyisége, a hamutartalom, az üzemanyag térfogatsűrűsége.  

Néhány biomassza teljes körű analízise 

Biomassza 
tömegszázalék/száraz bázis 

HHV(kJ/g) 
C H N S O hamu 

Douglas fenyő 52,3 6,3 0,1 0,0 40,5 0,8 21,0 
Douglas fenyő 
(kéreg) 

56,2 5,9 0,0 0,0 36,7 1,2 22,0 

Kaliforniai 
szikvója fenyő 

53,5 5,9 0,1 0,0 40,3 0,2 21,0 

Bükkfa 51,6 6,3 0,0 0,0 41,5 0,6 20,3 

Hickory 49,6 6,5 0,0 0,0 43,1 0,7 20,1 

Juhar 50,6 6,0 0,3 0,0 41,7 1,4 19,9 

Nyárfa 51,6 6,3 0,0 0,0 41,5 0,6 20,7 
Fűrészpor 
pellet 

47,2 6,5 0,0 0,0 45,4 1,0 20,5 

Rizspejva 38,5 5,7 0,5 0,0 39,8 15,5 15,3 

Faszén 80,3 3,1 0,2 0,0 11,3 3,4 31,0 

"Utah" szén 77,9 6,0 1,5 0,6 9,9 4,1 32,9 

2.1 táblázat 
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A másik alapvetően fontos 

tulajdonság a szilárd üzemanyagok 

fűtőértéke. Többfajta standard 

definíciót használnak az irodalomban, 

és ezek egymástól elég nagy 

mértékben eltérhetnek. Az úgynevezett 

HHV (Higher Heating Value), vagy 

„magasabb fűtőértéket” adiabatikus 

kaloriméterben laboratóriumi méréssel 

határozzák meg. Ez a vízgőz 

kondenzációs hőjét is magában 

foglalja, ami a legritkább esetben sem 

nyerhető vissza ilyen rendszerekben, 

tehát ez túlzottan is optimista nézet a fűtőértékkel kapcsolatban. Sokkal reálisabb 

képet kapunk, ha LHV (Lower Heating Value) értéket adjuk meg, ebben a víz 

kondenzációja nem kap szerepet. Tipikus biomasszák efféle értékeire találhatunk 

példát. Egy (C=52,2%, H=4,3%, O=41,7%) összetételű száraz, hamumentes 

általános biomasszára az HHV értéke 20,9 kJ/g, míg a LHV csak 20,4kJ/g. Egy 

empirikus képletből elfogadható közelítéssel (csak kvantitatív célra) a HHL értékből 

megkaphatjuk a LHV értékét a következő módon: 

LHV(net)=HHV/(1+M+A)                                             (2.1) 

Ahol „M” a nedvességfrakcióra, „A” a hamutartalomra vonatkozik tömegszázalékosan 

(a HHV érték szárított, hamumentes biomasszára vonatkozik). 

2.3. Nedvességtartalom és jelentősége 

A szilárd üzemanyagok nedvességtartalma tömegszázalékosan meghaladhatja 

az 50%-ot is. Ez a tény a járművek működését nagymértékben is befolyásolhatja, 

amit ebben az alfejezetben részletezek. 

A nedvességtartalom mérése közelítő analízissel egyszerű, a mintát körülbelül 

110 oC-on hőkezelik, és a tömegveszteségből következtetnek rá. A nemzetközi 

irodalomban gyakran százalékosan adják meg az ilyen értékeket, röviden MCW [(wet 

weight- dry weight)/ wet weight], vagy MCD [(wet weight-dry weight)/ dry weight)]. Az 

2.2 táblázatban találhatóak erre vonatkozó adatok is. 

2.1 ábra 
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Fontos megemlíteni, hogy a fizikailag teljesen kiszárított fa is tartalmazhat 

kémiailag kötött vizet, és ez is hozzáadódik a teljes nedvességtartalomhoz (jelölése 

az irodalomban: Mt (total moisture input). A nedvességtartalom komoly hatással bír 

az elgázosító rendszer hő visszanyerő és égetési hatékonyságára, ugyanis a víz 

gőzzé alakításhoz szükséges hő a további folyamatok során normál esetben nem 

nyerődik vissza. A víz elpárologtatásához megközelítőleg 2300kJ/kg, továbbá  

a pirolízis során 700 oC-ra való túlhevítéséhez 

további 1500kJ/kg fajlagos energia szükséges, tehát 

ez elég komoly mértékben csökkenti a 

hatékonyságot. A 2.1 ábrán még szembetűnőbb ez a 

jelenség, itt a fa nedvességtartalma mellett a levegő 

O2-ben való (V/V%-os) dúsulása is megjelenik 

független változóként, és az ún. HHV (High Heating Value) a függő változó 

(MJ/Nm3). A nedvességtartalom alapvető teljesítménycsökkenésen kívül, az 

elgázosítóban képződő salakmennyiséget is növeli (káros hatásairól még lesz szó). 

Megemlítendő, hogy a nedvességtartalom a faszén elgázosítóknál nem feltétlenül 

káros az ilyen típusú rendszerekre, ott egy bizonyos nedvességtartalomnál maximális 

hatékonyság érhető el.  

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy 

működőképes fagáz meghajtású 

járműveknél fontos a szilárd 

üzemanyag (itt a fa) kiszárítása. A 

25%-nál nagyobb nedvességtartalmú 

alapanyagokat feltétlenül érdemes 

kiszárítani az elgázosítás előtt. 

Sematikusan mutatja be a folyamatot a 

2.2 ábra. Ez a berendezés a jó 

hőhasznosítást segíti elő, ugyanis a 

jármű kipufogógázával szárít (lásd. 

részletesen 5. fejezetben). 

 

 

Jellemző nedvességtartalmak 
Biomassza típusa MCW MCD 

nyersfa 40-60 67-150 

száraz fa 15 17 

szalma 15 16 

kocsány, maghéj, 15 19 

tőzeg 90 900 

2.2 táblázat 

2.2 ábra 

2.2 ábra 
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2.4. A biomassza elgázosításnál jelentkező egyéb paraméterek 

A faszén („charcoal”) az elgázosításnál gyakran 

a biomassza pirolízise után hátramaradó szilárd 

szerves anyagra vonatkozik. Amint a faszén 

elgázosításra kerül, növekszik a széntartalma (50-

80% környékéig). A „faszén-hamu” kifejezést (angol: 

„char-ash”) arra a szilárd anyagra értjük, ami faszén 

elgázosítása után marad. Ennek hamutartalma 50 % 

körül alakul. Az elgázosítóknak két alapvető 

típusában ezután más-más folyamatok játszódnak 

le. A függőleges légáramlatú elgázosítókban az oxigén/levegő áram érintkezik a 

faszén-hamuval és a C-tartalmát redukálja (fehér hamu keletkezik). Az ún. Imbert-

típusú elgázosítóknál (lásd 4. fejezet) a faszén-hamu szén-dioxiddal, és vízgőzzel 

érintkezik, de O2 nem éri, így széntartalma körülbelül 70-80 % marad (fekete hamu). 

Az ilyen magasabb széntartalmú hamu egyébként segíti elkerülni az ún. 

salakképződést. Ez az egyik központi probléma az elgázosító berendezéseknél 

(emiatt járművek esetében szinte kizárólag Imbert-típusú elgázosítókat használnak). 

Ezt a jelenséget a hamu összeolvadása, aggregációja okozza, ez pedig 

nemkívánatos „kátrány”, salak képződéséhez, következésképpen reaktor 

blokkolásához is vezethet. Ez a salakképződés erősen függ az üzemanyag 

hamutartalmától, a hamu olvadási hőmérsékletétől, a „reaktor” hőmérsékletétől is. 

Néhány üzemanyag salakképző tulajdonsága a 2.3 táblázatban található.  

2.5. A pelletgyártás és használhatósága 

A fafeldolgozó iparban nagy mennyiségben keletkező gyaluforgács, illetve 

fűrészpor alapanyagot hasznosítják az ún. pelletállás révén. A gyártás során a 

különböző fahulladékot aprítják, szárítják (10-14% nedvességtartalom az optimális), 

porrá őrlik, granulálják majd a kereskedelemben általában nagy (10-15 kg) 

zsákokban hozzák forgalomba. Egy átlagos fa-pellet (vagy energiafű-pellet) 

körülbelül 15-20 MJ/kg fűtőértékű. Ez a biomasszák között nem kiemelten jó 

fűtőérték, de hasznosítása így is meggondolandó (2,5kg pellet felel meg 1 liter 

benzinnek körülbelül és ennek ára 100 Ft alatt van). A gyártástechnológiájából 

adódóan a nedvességtartalma egy bizonyos értéknél nem lehet alacsonyabb, de az 

átlagnak megfelelő érték (20 %), így elviekben használható. A különböző biomasszák 

Néhány biomassza salakképzése 

Salakképző biomasszák hamu m/m% 

árpaszalma 10,3 

babszalma 10,2 

kukoricaszár 6,4 

RDF pellet 10,4 

gyapot hulladék 17,6 

Nem salakképző biomasszák hamu m/m% 

lucernabála 6,0 

mandulahéj 4,8 
Douglas-fenyő 0,2 

2.3 táblázat 
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pelletállása a nagy térfogatsűrűségük miatt önmagában is előny, mert így könnyebb 

szállítani, továbbá az elgázosítót hatékonyabban tudja megtölteni, ráadásul jobban 

betáplálható a rendszerbe. Probléma lehet azonban, hogy a relatív nagy 

hamutartalom miatt előjöhet a hamu összeolvadás jelensége is (2.3 táblázat). 

A pellet, mint fűtőanyag használata elég elterjedt lett a 21. század elejére. 

Jónéhány pellet fűtésű kazánokkal foglalkozó cég működik Magyarországon is. 

 
[1],[2],[3],[6]3. Az elgázosítás elmélete, és fizikai kémiai 
jellemzése 

3.1 Bevezetés 

A fa elgázosítása elég összetett folyamat. A fejezet célja, hogy az égés során 

bekövetkező folyamatokat nem túl részletesen ismertesse, illetve, hogy technológiai 

szempontból vizsgálva térben elhelyezze. 

3.2 Hőátadási folyamatok: a pirolízis sajátságai 

A 3.1 ábrán egyenlő oldalú háromszögdiagramban látszik, ahogyan a szilárd 

üzemanyag gázzá alakítása közben a kémiai összetétel 

megváltozik (a H2O, CO, CO, C fele mutatnak a 

folyamatok) Ezek a folyamtok spontán jellegűek, vagy 

energia befektetéssel járóak is lehetnek. 

Egy kvantitatív kép megértéséhez érdemes áttekinteni 

egy gyufa égése közben bekövetkező folyamatokat (3.2 

ábra). Az Imbert-

típusú elgázosítók 

esetében is hasonló helyzet áll elő. A láng 

szolgáltat hőt a pirolízishez, és a keletkező gázok 

és gőzök elégnek a lángban (ezt a folyamatot 

angol irodalomban „flaming combustion” névvel 

illetik). A faolajak nem stabilak magasabb 

hőmérsékleten (600-700 oC), és szintén 

elbomlanak kátránnyá, és szerves vegyületekké (CH4, CxHy, CO, CO2, H2). Amint a 

gyufát eloltják, a maradék fa is pirolizálódik, és a kondenzált kátrány részecskék 

látható füstöt képeznek. A pirolízis, és az elgázosítás endotermikus folyamatok, tehát 

3.1 ábra 

3.2 ábra 

3.1 ábra 
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hő befektetésével mehetnek végbe. Valójában 1,6-2,2 kJ/kg fajlagos energia 

szükséges, hogy a biomassza pirolízise, és körülbelül 600 oC hőmérsékletre való 

emelése végbemenjen. Ez körülbelül 6-10%-át reprezentálja a biomassza 

égéshőjének.  A járművek meghajtásához úgynevezett direkt elgázosítást 

alkalmaznak, itt arról van szó, hogy a gázok égéséből származó hő pirolizálja a 

biomasszát. A termék gázokat ebben az esetben CO2/H2O égéstermékek is hígítják, 

illetve, ha levegővel égetnek, akkor a térfogat nagy részét N2 foglalja el. Ez 

természetesen erősen rontja a keletkező gáz energiaértéket, de kevéssé 

kátrányképző tulajdonságú, mint a közvetett elgázosítás, így jellemzően ezt 

használják elsősorban. 

A pirolízis tulajdonképpen a 

biomassza hőbontása, levegő 

jelenlétében hő hatására faolajok 

(wood-oils), faszén (C), kátrány 

(atomszázalékosan közelítőleg 

CH1,2O0,5), és gázok (CO, CO2, H2, 

H2O, CH4, és egyéb alifás, aromás 

szénhidrogének) képződnek. A 

folyamat még ma sem teljesen 

pontosan tisztázott, de általános 

következtetések levonhatóak. Ez a 

tulajdonképpeni első lépés az 

elgázosítás során. A pirolízis jellemző hőmérséklete körülbelül 280-500 0C, és az 

ehhez szükséges hőt az illékony anyagok égése biztosítja (az elgázosítókban az 

égési zóna fölött helyezkedik el a pirolizálódó biomassza).  

 Jobb kvantitatív képet (3.3 ábra) kaphatunk a pirolízisről egy egyszerű 

termogravimetriás analízis alapján (TGA). Az analízis során apró darabokra tört 

lenmagokat melegítettek adott felfűtési idő mellett, és mérték a tömeg változását. 

Egyértelműen látszik, hogy a nedvességtartalom párolog el először körülbelül 100 oC 

környékén. Ezt követően az illékony komponensek távoznak el 250-450 oC-on. Ezek 

elég jól általánosítható hőmérsékletek az elgázosítók technológiájában. Az ábrából 

látszik, hogy faszén, és a hamu marad meg a legtovább, de ha levegőt engedünk a 

rendszerbe, a szén is elég így csak hamu tömege marad a mintában. Természetesen 

minden egyes anyagnak más és más a hamu, a nedvesség, és az illékony anyag 

 

3.3 ábra 
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tartalma, és ezeknek komoly hatása van a képződő gázok, kátrány mennyiségére és 

minőségére, végeredményben az elgázosítók működésére (lásd 2. fejezet). Ez a 

görbe azonban csak az inert gáz atmoszférában (Ar, N2) történő analízisnél 

érvényes, ráadásul a minták itt kisebbek, és a felfűtési idő is lassabb. Ha levegő 

jelenlétében történik a pirolízis, a görbe nagyobb mértékben csökken (250-400 oC 

szakasz) 

 

3.3 Az Imbert-féle elgázosító és működése, a teljes elgázosítási 

folyamat 

3.3.1 A pirolízis, és az égés folyamata az Imbert-típusú elgázosítóban 

Az ilyen típusú elgázosító berendezéseket 

használták a legtöbbet a második világháború során 

is. Ennek több oka is volt. Egyrészt kiválóan tudta (és 

tudja) kezelni a legkülönbözőbb biomassza 

alapanyagokat, másrészt alacsony a 

kátrányképződési hajlama a térbeli elrendezése miatt 

(később lesz róla szó), 

ami a motor adaptációnál 

az alapvető cél.  Ebben 

az elgázosítóban (3.4 ábra, 3.5 ábra) a külső oxigén 

előbb érintkezik a biomasszával, és csak utána a 

faszénnel. Nagyon hasonló kvalitatívan a láng, ami 

keletkezik, mint a pirolízis során a gyufa égésénél 

bekövetkező. Itt is az illékony anyagok égése biztosítja a hőt a fa további 

pirolíziséhez.   

CH1,2O0,5+ 0,6O2=0,5CO2+0,5CO+0,4H2+0,2H2O                      (3.1) 

A (3.2) folyamatot „flaming pyrolisis” névvel szokták illetni az angol szakirodalomban. 

A C:H:O arány a faolajok általános összetételét reprezentálja. Ez tulajdonképpen egy 

parciális oxidációs folyamatként is felfogható. Ahogy a reakció halad előre az O2 

korlátozott mennyisége miatt a láng éghető gázokban egyre gazdagabb lesz. A 

pirolízis zóna végére a gáz körülbelül egyforma mennyiségben tartalmazza a 

CO/CO2/H2/H2O gázokat, amit utána tovább ég. Ez a fajta égés/láng típus 

szolgáltatja a legtöbb éghető gázt, és egyúttal a kátrány 99%-át is képes elbontani. 

3.4 ábra 

3.5 ábra 
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Az utóbbi az egyik nagy ok, hogy ez volt a legnépszerűbb elgázosító a világháború 

alatt. 

3.3.2 Gázkeverék összetétele 

A bejövő levegő ezután érintkezik az éghető gázkeverékkel. Ez a pirolizálódó 

biomassza, és a redukciós zóna között történik meg. Természetesen itt sem teljes 

sztöchiometrikus égésről van szó, korlátozott levegő jelenlétében ez egy parciális 

oxidáció. Egy általános gázkeverék összetétele olvasható a 3.1 táblázatban (egy 

általános biomassza Imbert-féle 

„downdraft” elgázosítóval végezve). 

A gáz fűtőértékét az összetételből 

számítják ki, de függ az elgázosító 

rendszer típusától is. Itt az Imbert-típusú 

elgázosító rendszer értékeinek felel meg. 

A fűtőérték 4880-7320 kJ/m3 érték között 

változhat a nedvességtartalomtól, az 

elgázosító hőveszteségétől, és a salak 

eltávolításának hatékonyságától. A 

CO/CO2 vagy a H2/H2O arány a gáz 

minőségének egyértelmű jellemzője Az egyik legfontosabb kérdés, hogy pontosan 

mennyi külső O2-t szükséges bevezetni a rendszerünkbe a maximális 

teljesítményhez (3.3.5). 

3.3.3 A fagáz egyéb fontos paraméterei 

Fagázos motort építeni, illetve üzemeltetni rövidtávon egyszerű feladat, azonban 

a hosszú távú siker mindig a megbízhatóságon múlik. Elég sok ilyen típusú motor 

tönkremegy 100 óra futási idő után, elsősorban kátrány képződése, és leginkább a 

nem megfelelő eltávolítása miatt. A gáz minőségének kvantitatív ismerete 

elengedhetetlen egy jól működő fagázos autónál. Ilyen tulajdonság például: 

• A gáz összetétele: térfogatszázalékosan a CO/CO2/H2O/CH4 és magasabb 

szénatomszámú szerves vegyületek 

• A gáz energiatartalma: a gáz összetételéből számítható, de kalorimetriásan is 

mérhető összetétel pontos ismerete nélkül (legalább 4MJ/Nm3 

energiatartalommal kell, hogy rendelkezzen az optimális működéshez) 

Biomassza gázainak jellemző tulajdonságai 
Összetétel: CH1,4O0,6  

Hamu-, és nedvességmentes 
alap  

   
Összetevő Gáz (V/V%) Gáz (száraz) (V/V%) 

CO 21 22,1 
CO2 9,7 10,2 
H2 14,5 15,2 

H2O 4,8 - 
CH4 1,6 1,7 
N2 48,4 50,8 

Gáz fűtőértéke (HHV) (kJ/Nm3)  
nedves száraz  
5506 5800  

Elgázosításhoz szükséges levegő: 2,38 kg fa/ 1kg levegő 
Az égetéshez szükséges levegő: 1,15 kg fa/1kg levegő 

 

3.1 táblázat 
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• A gáz kátránytartalma: 500mg/Nm3 felett a gáz nehezen tisztítható 

• Részecskeméret és eloszlása: 10 µm nál nagyobb átmérőjű részecskéket el 

kell távolítani 10 mg/Nm3 szint alá. 

• A gáz nedvességtartalma: a hűtési körülmények miatt nagyon fontosak. 

A gáz kémiai összetételét legcélszerűbben gázkromatográfiás eljárással lehet 

megállapítani, a részecskeméreteket (kátrány) mérettartománytól függően 

fényszóródással, ultracentrifugával, kaszkád impaktorral lehet meghatározni, 

leválasztani. 

3.3.4 O2/levegő optimális bekeverése  

Magasabb hőmérsékleteken, amilyenen az elgázosítás is történik, csak kevés 

stabil vegyület létezik szén, 

hidrogén, és oxigén elemi 

összetevőkből. Ezen vegyületek a 

CO, O2, H20, CO2, CH4, ezek relatív 

százalékos aránya egyensúlyban a 

nyomás, és (termodinamikai 

tulajdonságoktól, T-től függő) 

egyensúlyi állandó értékétől függ. 

Ezekből szintén számítható a 

hozzáadott külső O2/levegő 

ismeretében az egyensúlyi 

összetevők aránya. A 3.6 ábrán az 

adiabatikus hőmérsékletet, a mólszázalékos eloszlást, az energiatartalmat, és a 

fűtőértéket ábrázolták az ekvivalens mennyiségű O2 arány függvényében. Az 1.0 

arány az teljes égéshez szükséges sztöchiometrikus oxigén. Részletes elemzés 

nélkül is látható a (c) grafikonon, hogy körülbelül 0,25-ös aránynál van a gázra 

számolt maximális energiaérték. Általánosságban is igaz az, hogy a leghatékonyabb 

működéshez körülbelül 0,25 O2 arány kell. Ennél magasabb érték túlzottan nagy 

hőmérsékletemelkedést vonna maga után (a), ennél kevesebbet alkalmazva pedig 

túlzott mennyiségű szilárd égéstermék keletkezne (c).  

3.3.5 A redukciós zóna sajátságai: 

3.6 ábra 
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Láthatjuk, hogy a gáz fő összetevői a CO/H2 (szintézis gáz), de CO2, H2O és 

egyéb szerves gázok is jelen vannak. Energiatartalma, ezáltal értelme a CO/H2 

elegynek van, ezért fontos a redukciós zóna az elgázosítóban. A gázelegy áthalad az 

izzó faszénen, ami az égési zóna alatt helyezkedik el, és a következő három 

legfontosabb redukciós folyamat játszódik le: 

C+CO2=2CO                       (-164 MJ/kg mol)                         (3.2)    

 C+H2O=CO+H2                  (-122,6 MJ/kg mol)                     (3.3)      

 CO+H2=CH4+H2O              ( -42,3MJ /kg mol)                       (3.4) 

Az első reakciót a Boudouard-egyenletnek (3.2), a másodikat a „víz-gáz” 

egyensúlynak (3.3) szokták nevezni. Ezt a két reakciót az elmúlt száz évben 

rengeteget tanulmányozták mind a szén, illetve a biomassza elgázosításának 

témakörében. Mind a két reakció endotermikus (hőt von el), tehát a gázelegyet képes 

lehűteni, mégpedig általánosan körülbelül 25 0C-kal minden 1 % CO2 mennyiségre 

vonatkoztatva. A CO és a H2 reagálhat 900 0C alatt metánképződés közben (3.4). 

Ezek után az is egyértelmű, hogy miért kevés a kátrányképződés az ilyen típusú 

elgázosítók működése közben. A kátrányoknak végig kell menniük a redukciós 

zónán, és az égési zónán is, ezért megfelelően szétbomlanak. 

3.3.6 Az elgázosító célja, elgázosító technikai paraméterei, egyéb 

tulajdonságok 

A főbb állomások az elgázosítás során a következők: 

- a biomassza pirolízise, illékony komponensek, gáz, és faszén keletkezése 

- az illékony anyagok konstans gázokká alakítása 

- a faszén átalakítása CO/H2 eleggyé amennyire lehetséges 

Ebben a fejezetben csak az Imbert-típusú elgázosító került szóba, egyrészt 

történelmi, másrészt kedvező tulajdonságai, harmadrészt az általános tulajdonságok 

bemutatásai miatt, de rengeteg típusú ilyen berendezés létezik, képeken bemutatunk 

néhányat (3.7,3.8 ábra). Ezek az elgázosítók általában öntöttvas kialakításúak, 

továbbá rendkívül fontos a jó szigetelés is. Mivel az Imbert-típusú elgázosítónál a 

levegő a pirolizálódó biomassza, illetve a keletkező faszén közé vezetik be a 

levegőáramot, az elgázosító többé-kevésbé önfenntartó. Ez azt jelenti, hogyha túl 

sok faszén keletkezik, annak fogyása indul meg és kevesebb biomassza fog 

pirolizálódni. Ez fordítva is igaz. A betáplálásról a gáz szállításáról, tisztításáról, 

hűtéséről a következő fejezetben lesz szó.  
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[1],[6],[5]4. Teljes elgázosító rendszerek felépítése 

4.1 Bevezetés 
 

Az ilyen típusú motorok működéséhez az elgázosító rendszereknek biztosítani kell a 

biomassza tárolását, és optimális betáplálását, a hamu eltávolítását, a gáz szállítását 

a rendszeren keresztül, és ennek tisztítását is. Ezen kívül szükséges a nyomás, 

áramlási sebesség, hőmérséklet mérése, és ezek kontrollálása a legjobb 

teljesítményhez. 

4.2 A szilárd üzemanyag betáplálása, és szigetelése 

A tárolás szempontjából alapvető, hogy nedvességmentesen tudják az 

üzemanyagot tartani, a nagyobb probléma azonban a szilárd üzemanyag 

betáplálása. A csúszdáról érkező biomassza térfogatánál, és alakjánál fogva csak 

részlegesen tud lefele haladni a 

gravitáció hatására. Gyakorlatban 

keverőket, rázókat használnak 

ennek kiküszöbölésére. Az 

elgázosítók atmoszférikus nyomás 

alatt, vagy túlnyomáson is 

működhetnek, ezért nagyon fontos 

a megfelelő tömítés. Ez a gáz 

minősége, és az elgázosító biztonságos üzemelése szempontjából is fontos. A II. 

világháború alatt szakaszosan táplálták be a fát az elgázosítóba, de rövid ideig, 

amikor a fedelet felnyitották kisebb-nagyobb mennyiségű CO is kiszabadulhatott. 

Két alapvetően különböző típusa van az tömítő/adagoló rendszereknek. Az egyik 

típus mechanikusan gátolja a gáz áthaladását, a másik azt használja ki, hogy az 

üzemanyag beáramlási sebessége nagyobb, mint a gáz sebessége. Az 4.1 ábrán 

láthatunk különböző típusú betáplálási rendszereket (kerekes, csavaros… stb.) 

Megjegyzendő, hogy nagynyomású rendszereknél (30 atmoszféra fölött) dupla, 

reduktor szelepes rendszereket használnak. 

 

 

4.1 ábra 4.1 ábra 
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4.3 Gázszállító eszközök 

A gáz haladását kompresszióval, és szívással is biztosíthatják. Fontos, hogy olyan 

eszközöket használjanak, melyek csak kissé érzékenyek a kátrányra, koromra (főleg 

tesztelésnél van jelentősége). A túlnyomásos 

szállításnál fenn áll a veszély, hogy a lékeken át 

CO jut a külvilágba, a csökkentett nyomásos 

szállításnál a betörő levegő, robbanást is okozhat. 

Legegyszerűbb ilyen eszköz a centrifugális kerekes 

szívóberendezés (4.2 ábra), ez a forró gázt át tudja 

szívni a rendszeren, vagy túlnyomásosan is 

használható szállításra (nagymértékű szíváshoz 

jóval nagyobb teljesítmény kell). Az ilyen 

berendezések nem érzékenyek, sőt részlegesen el 

is távolítják a kormot, hamut. Gyakran használnak még injektorokat, melyek azon az 

elven működnek, hogy az egyik gáz a 

másik nagy mennyiségű gázba áramlik 

általában csökkentett nyomáson (N2, vagy 

sűrített levegőt használnak). Egyéb 

propellerek csak a levegőt juttatják el a 

hőcserélő elemekhez. Az 5-2 ábrán 

láthatunk egy a gáz szállítására használt 

jellemző légszivattyút. 

A „producer” fagázkeverék körülbelül 70 

százalék energiáját tartalmazza egy benzines, vagy dízelmotoroknál használt 

cseppfolyós üzemanyag gőzeinek. A nyomással lehet fokozni a teljesítmény kiesést 

(lásd). A nagy nyomás kifejtésére is használnak kerekes légszivattyúkat, illetve 

kompresszorokat (4.3 ábra). 

4.4 Gáz tisztítása, hűtése 

A nyers gáz, mely az elgázosítóból éppen kiér rendkívül forró (800 0C), és az 

üzemanyag típusától függően körülbelül 1 % kátrány/egyéb részecskéket is magával 

ragad. Ezek komoly megbízhatósági problémákat okozhatnak az üzem alatt, illetve 

felelősek lehetnek a különböző berendezések élettartamának csökkenéséért.  

4.3 ábra 

4.2 ábra 

4.3 ábra 
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Az első lépés a tiszta produktumú 

gáz előállításának érdekében, ha 

megfelelő típusú elgázosítót 

alkalmaznak (downdraft-, tar-cracking 

gasifier), illetve a megfelelő (kis 

kátrányképzési hajlamú) biomasszát 

választják ki (2. fejezet). A következő 

lépések a különböző részecskék, a 

kátrány, és a víz eltávolítása a 

rendszerből (4.4 ábrán láthatjuk, a 

gáz tisztítási lépcsőit, illetve eközben a gáz hőmérsékletének változását). Ha ezeket 

az elemeket térben külön választják el, sokkal jobban kezelhetőek, továbbá az is 

előnyös, „ha off-line” rendszereket alkalmaznak. Ezek lényege, hogy nem esnek a 

gáz útjába. A különböző részecskék eltávolításának érdekében gyakran a 

centrifugális erőteret létrehozó ciklon szeparátort alkalmaznak, illetve léteznek ún. 

„scrubber” nedves elválasztók is (részletes információ ezekről olvasható a 

„Handbook of Biomass Downdraft 

Engine Systems” című 

szakkézikönyvben a 8. 

fejezetben). A teljes elgázosító 

rendszert jól lehet szemléltetni a 

(ábrán), ahol a gáz tisztítása, és 

hőcserélőkön át a hűtése is 

kiválóan megoldott. A 

tisztítás/hűtés után a karburátor/ 

gázkeverő együttesét alkalmazva 

jut a motorba (lásd köv. fejezet). 

 
[1],[2],[5],[6]5. Gázmotor adaptációja, működése, és irányítása 
5.1 Bevezetés: 

A II. világháború alatt az elgázosítók nagy százalékát a közúti járművek 

motorjainak működéséhez használták, körülbelül 1 millió ilyen jármű közlekedett az 

 

4.4 ábra 

4.5 ábra 
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egész világon. Megjegyzendő azonban, hogy a szilárd üzemanyagokkal járó 

bonyolult átalakítások miatt a benzin/dízel alapú közlekedéssel nem veheti fel a 

versenyt ez a technológia. A közúti transzporthoz használt ilyen rendszerekkel 

szemben komoly követelmények között szerepelnek a relatív kis tömeg, kis méret, 

kényelmes üzemeltetés, és használat. Önmagukban is jellemzőek csak a közvetlen 

fagázokkal működő autók, de szerepük hatékonyabb is lehet egy benzin/dízel típusú 

motor kooperációjaként. 

5.2 A motor jellemzői paraméterei/ motor átalakítása 

5.2.1 Általános elvek 

Nagyon fontos az elgázosító méretezése az adott motorhoz, mert egy 

alulméretezett elgázosító túlzott nyomásesést okoz, illetve túlzottan magas a nyers 

gáz hőmérséklete, továbbá egy túlméretezett elgázosító magasabb kátrányképződési 

szinthez is vezethet. Az elgázosítók tipikusan 10 kg fát használnak el, hogy egy 

gallon benzint (4,5l) helyettesítsenek. A motor teljesítményének becsléséhez 

szükség van az elgázosító maximális térfogatának ismeretére (max. input fa 

mennyisége), és a szilárd üzemanyag óránkénti elhasználásának mértékére is. Ha 

fagázt is használni akarnak a motor meghajtására, mindenképpen több-kevesebb 

átalakításra van szükség. Tulajdonképpen bármilyen motort át lehet alakítani az 

elgázosítóval való működéshez, és a gyakorlatban kevéssé fontos az, hogy pontosan 

milyen típusú szilárd üzemanyaggal fog működni az elgázosító (faszén, nyersfa, 

szalma…). 

 Abban az esetben, ha megtartják a cseppfolyós üzemanyagoknál használt 

karburátort, és együtt használják egy gázkeverővel, egy a mindkét típusú üzemanyag 

tulajdonságait jól kihasználó rendszerhez juthatnak. Ennek az oka, hogy nagyobb 

teljesítményekhez (kigyorsításokhoz) tudnak tartalékolni cseppfolyós üzemanyagot, 

míg az alacsonyabb fordulatszámoknál egyenletes üzem alatt fagázzal tud az autó 

működni. Benzines, dízeles motorok is kombinálhatók a fagázzal. Manapság 

azonban jellemzőbb, hogy egy meglévő IC (belsőégésű) motort csak a fa gázaival 

működtetnek. A következőkben a benzines motor adaptációját körvonalazom, dízeles 

motoroknál kissé más a helyzet (kizárólag fagázon nem is működhetnek), de az 

általánosságok jól bemutathatóak e példán is. 
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5.2.2 Benzines motor adaptáció jellemzői 

Amikor egy ilyen motort fagázzal működtetnek (5.1 ábra), 30-40 százalékkal esik 

vissza a teljesítménye. Ez egyrészt abból 

fakad, hogy a gáz energiasűrűsége jelentősebb 

kisebb, mint a benzin gőzeié, illetve a belső 

szelepek nyomásesése is szerepet játszik. A 

maximális teljesítményt akkor érhetik el, hogyha 

a fagáz/levegő keverék alig kevesebb, mint 

amennyi sztöchiometrikus égéshez kell. Ezt 

alátámasztja a (5.2 ábra) ábra. Itt azt is 

láthatjuk, hogy a gáz/levegő összetétel kis változása a kimenő teljesítményt 

jelentősen befolyásolja. Üzem közben a gázkeverék szakaszosan változhat, és 

emiatt szükséges, hogy a levegő bekeverése ezt megfelelően kövesse.  Emiatt 

alapvető, hogy a gáz, levegő, és a gáz/levegő keverék térfogatáramát függetlenül, és 

pontosan kell szabályozni. Egy kooperációs benzin-fagáz rendszer 

gázkeverőjét/karburátorát láthatjuk a (5.3 

ábrán). Mind a két keverőnek van az 

áramlást befolyásoló gázadagolója, illetve 

fojtása a keverék beállításához. A képen 

pillangó szeleppel szabályozzák (időként 

problémás lehet, ugyanis nehéz lineárisan 

hangolni a nyomáshoz) a gáz beáramlását. A 

megfelelő levegő/gáz térfogatarány 

kontrollálása biztosítja a maximális motorteljesítményt, bár megvalósítása egyáltalán 

nem egyszerű megfelelő automatizált vezérlőegységek nélkül. 

5.2.3 Az elektronikus vezérlés, gyújtás időzítése 

Ma a járműipar gyakran használ olyan mérőberendezéseket, melyek segítségével 

az egész keverési folyamat automatizálható. A 

legismertebb ilyen szerkezet a Lamda-szonda. Ez 

tulajdonképpen egy O2 szenzor melynek kettős 

szerepe van. Egyrészt képes az előbb részletezett 

alapvetően fontos üzemanyag/levegő arány 

szabályozására, másrészt a katalizátor hatékony 

5.2 ábra 

5.3 ábra 

5.1 ábra 

5.2 ábra 

5.3 ábra 
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működéséhez szükséges O2 szint beállításához is használják. A kettős cél miatt két 

helyre is kerül a mérőberendezés. Egyik a kipufogócsonkra helyezve a katalizátor elé 

kerül, míg a másik a katalizátor „után” helyezkedik el. A szonda egy porózus Platina-

bevonatú kerámiatokban helyezkedik el, külső felülete a kiáramló gázkeverékkel 

érintkezik (mérőelektród-tér), míg belsejébe 

közvetlenül a külső levegőből jut oxigénhez 

(referencia-elektród tér). Tulajdonképpen egy 

koncentrációs elem, mely egy optimális 

feszültségtől való eltérésnek megfelelően az 

elektromos vezérlőegységnek (ECU) jelet küld, 

és a feldolgozás után az negatív 

visszacsatolással szabályozza az 

üzemanyag/levegő arányt. A katalizátor 

leginkább a CH/NOx/CO komponensek átalakításáért felel, és ennek működése csak 

az optimális (sztöchiometrikus) aránynál valósul meg hatékonyan. 

A gázkeverék kifejezetten lassan ég, emiatt a szikragyújtási szöget 30-40 fokkal 

előrébb kell hozni, mint a benzinmotor esetében (5.3 ábra). A mai technikai feltételek 

mellett ez is elektronikusan optimalizálható.  Megjegyzendő, hogy a lassú égés miatt 

a lassabb (alacsonyabb fordulatszámon) közlekedő motorok használata 

egyértelműen előnyösebb (5.4 ábra).  

 

5.2.4 Hőhasznosítás, teljesítmény a fagázos rendszerbe 

Említettük, hogy a benzines motorokhoz képest adott térfogatú gáz, a megfelelő 

mennyiségű oxigénnel körülbelül 70 

százalékát reprezentálja, az ekvivalens 

benzingőz/levegő keveréknek. Mivel a 

benzines motorokhoz képest térfogatosan 

kétszer akkora mennyiségű gáz fogy el, a 

nyomásesés miatti teljesítménycsökkenéssel 

együtt 50%-ra is visszaeshet a teljesítmény. 

Ezt sokféleképpen igyekeznek kompenzálni. 

A legalapvetőbb a nyomás növelése (a 

leghatékonyabb megoldás ebben az esetben, ha a kipufogógázokat használják föl 
5.5 ábra 

5.4 ábra 
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5.5 ábra).  A fent részletezett kooperációval 70%-nál is több energiát tudnak 

hasznosítani, ami amúgy elveszne a motor működése közben. A hő visszanyerése 

vizes hűtésű rendszerrel, hőcserélőkkel megoldható, vagy a hőt közvetlenül máshol 

közvetlen érintkezésben hasznosítják. A hő hasznosításának növelésének 

érdekében a forró véggázokat lehet a biomassza a szárítására is használni (lásd 2.2 

ábra). Körülbelül a nevesség tartalom 50 százalékát lehet ily módon eltávolítani (a 

forró gázt előtte keverik hidegebb gázokkal, mert olyan forró, hogy biomasszát 

kezdené elbontani, illetve nedves gáz a pirolízis esélyét nagyban csökkenti). 

 

5.2.5 A fagázos autók vezetésének, üzemeltetésének gyakorlata, fogyasztás 

Egy ilyen rendszer beindításához, felfűtéséhez minimum 10-15 percre van szükség, 

ráadásul a kezdeti gáz minősége rendkívül gyenge, továbbá magas kátránytartalma 

is van, ezért körülbelül 20 percig jellemzően nem is használható (utánégetik). Ha 

kooperációs járművet használnak, az indítás történhet benzingőzökkel, és utána, ha 

megfelelő minőségű a fagáz, szelepek engedik be. Ez egy sokkal kényelmesebb 

megoldás a vezető számára. Ahogy, már fentebb szó volt róla a kooperáció során a 

nagyobb teljesítmények kivitelezéséhez (nagy gázfröccsöknél) a benzines szelep 

nyílik ki, míg a folyamatos, de jellemzően alacsonyabb fordulatszámú üzem mellett a 

fagáz beáramlás történhet. Ez jelentős üzemanyag megtakarítást jelent. Ugyanakkor 

kellő vezetési tapasztalatot igényel, legfőképpen, ha nincs komoly elektromos 

vezérlőrendszer. 

a. 1kg fából körülbelül 2,3 m3 gáz keletkezik 

b. 1kg fa körülbelül 0,2-0,25 liter benzinnel egyenértékű  

c. 1 kW/h teljesítményre kb. 2,5 kg fa elgázosításával tehetünk szert 

A biomassza szintjének legalább 30 centiméterre kell lennie az égési főzónától, mert 

ha közel kerül, a gáz bejut a fenti zónákba növelve a robbanás veszélyét. A 

generátort a II. világháború alatt úgy méretezték, hogy körülbelül 100-200 km el 

tudott menni újratöltés nélkül. Az üzemeltetés a folyamatos fa input pótlását, a 

tisztítás során a kondenzátumok eltávolítását, és az elgázosító rácsáról a hamu 

tisztítását foglalta magában. A háború alatt a németek készítettek felméréseket a 

javítási/üzemeltetési idő éves mennyiségéről, ez több mint 32 óra körülbelül volt 

havonta. 
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5.2.6 A motor káros anyag kibocsátása, környezethasználat 

A legfontosabb kibocsátási kockázat az ilyen 

motoroknál is alapvetően a nitrogén/kén 

vegyületei. 

A szénhidrogén vegyületek kibocsátásának a 

mértéke is kisebb. Ez indokolható a gázban 

jelenlévő szénhidrogének mennyiségével. Az 

alacsonyabb lánghőmérséklet, kiváló 

kopogásmentes tulajdonságok, és a relatív alacsony nitrogén jelenlét miatt arra is 

lehet következtetni, hogy az NOx kibocsátás is kedvezőbb, mint a benzines motorok 

esetében. A kibocsátási szintnek több változó paramétere is van. 

A biomasszák már eleve relatív kevés kén-, és nitrogéntartamommal bírnak 

atomszázalékosan, és elmondható, hogy az ilyen üzemelésű járműveknek a káros 

anyag kibocsátásuk is sokkal kedvezőbb, mint a fosszilis üzemanyaggal 

működőeknek. A táblázatban látható jó pár fa, és egyéb növényi eredetű biomassza 

kéntartalma, száraz bázisú biomasszára százalékosan megadva. Mivel a kén oxidjai 

erősen korrozívak a motor élettartamát is csökkentik, de általánosságban szintén 

igaz, hogy a kén jelenléte az ásványolaj alapú üzemanyagokban például jóval 

károsabb hatással bír a motorra, mint a fagázos üzemelésűek esetében. A 

nitrogéntartalomról hasonlósan lehet nyilatkozni, a biomasszák hasonlóan kevés 

nitrogént tartalmaznak, és nitrogén-oxidok kibocsátása is sokkal kedvezőbb az 

elgázosítás/égetés hőmérsékletét tekintve a fosszilis alapú járművekéhez képest. 

Azonban a végső kibocsátás függ az elgázosítás és az égés pontosabb 

körülményeitől, tehát nehéz általános megállapítást tenni ezzel kapcsolatban. 

A szén-monoxid alapvető komponense a „producer” gáznak, és ennek toxikus 

volta megkövetel bizonyos biztonsági intézkedéseket az ilyen rendszereknél. A II. 

világháború alatt több száz ember halt meg az elgázosítók helytelen üzemelése 

közben (a mérgezés veszélye leginkább a fa betáplálása közben következhetett be, 

mivel akkor a nyitott fedélen keresztül veszélyes mennyiségű CO szabadulhatott ki a 

rendszerből). A legjobb védekezés, ha az üzem csökkentett nyomáson megy, mivel 

lékek esetén a külső levegőt szívja be, és nem a gáz szabadul ki. A nyomás alatt 

működő elgázosító rendszereknél fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a gázszállító 

Biomasszák jellemző kéntartalma 

Biomassza Kéntartalom(száraz 
bázis,tömeg%) 

mandulahéj <0,02 
árpaszalma 0,14 

kukoricakocsány 0,05 
szeletelt fa 0,08 
fenyőkéreg 0,1 

erdei zöldfenyő 0,06 
forró levegővel 

szárított fa 0,08 

5.1 táblázat 
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csöveket szerelvényekkel is ellátják, hogy le tudják zárni, és nyomás alatt tartani a 

vezetékeket. A CO mennyiségét biztonsági jelző rendszerekkel is ellenőrizni tudják.  

A környezeti hatás szempontjából a gáz hűtése, tisztítása folyamán keletkező 

anyagok szennyezettsége is meghatározó. Egy átlagos gáz hűtése során 1500-3000 

mg/L fenol tartalma is lehet a kondenzátumnak, ezek nem megfelelő hulladéktárolása 

nem elfogadható környezetvédelmi szempontból. A legjobb megoldás mindig, 

hogyha képes a rendszer minél több kátrányt gázzá alakítani, vagy a kátrányt bontják 

el termikusan, esetleg katalizátoros megoldást alkalmaznak. 

 

[1],[2]6. Összefoglalás 

A fagázos járművek történeti jelentőségén kívül, mindenképpen más szerepet is 

vállalhatnak. Egy ilyen rendszer bevezetésénél azonban az alábbi szempontokat 

feltétlenül figyelembe kell venni: 

� biomassza ára 

� az elgázosító rendszer teljes ára, a vezetőcsövekkel, a tisztítási 

rendszerekkel együtt 

� a folyamatos javítás költségei 

� a hulladék kezelésének költsége (tisztítási folyamat során keletkező 

hulladék+hamu) 

� a karbantartás időtartama (lásd 5. fejezet) 

� környezethasználati tényezők 

� elektromos mérőberendezések, illetve irányítástechnikák szükségessége 

és költségei 

A 21. században az ilyen járműveket elsősorban a mezőgazdasági munkákhoz 

alkalmazzák. Ennek elsősorban oka, hogy a biomassza forrása helyben található, 

nem szükséges nagy fordulatszám, illetve nincsenek nagy távolságok. Az 

elgázosítás technológiája sokkal jellemzőbb elektromos energia előállításához, 

lakossági fűtésekhez, kémiai szintézisekhez (Fisher-Tropsch folyamat), de itt sem 
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elsődleges fontosságú. Ezek a rendszerek is elsősorban a fejlődő országokban 

játszhatnak nagyobb szerepet.  

Jelenleg kevés kutatás zajlik a fagázos járművek terén. Európa északi országaiban a 

lakosság egy része hobbiból üzemeltet ilyen gépkocsikat, így a fejlesztés sokszor 

csak tapasztalat útján megy előre. 

Ettől függetlenül, ha nem túl nagy távolságokat kell megtenni, és ezt is inkább vidéki 

jellegű utakon kisebb sebességgel, illetve vállalhatóak az üzemeltetéssel járó az 

átlag benzines, dízelüzemű motorokhoz képest sokkal kellemetlenebb, bonyolultabb 

körülmények, mindenképpen megéri elgondolkozni a használatán.  
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Nyilatkozat 

 

 Én, Papp Gábor e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy dolgozatom a saját, önálló munkám, abban mások által írt részeket a megfelelő 

idézés nélkül nem használtam fel. 

 

Bicske, 2009.december 16. 

 

 

 .................................................  

Papp Gábor 

ELTE TTK, Kémia BSC 

(vegyész szakirány) 

 

 

 

 

 

 

 


