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1. BEVEZETÉS 
A kutatási és a tervezési folyamat során az volt a 
cél, hogy egy olyan kogenerációs rendszert 
fejlesszünk ki,  

hulladékok/melléktermékek. Az említett ipari 

származó melléktermék (pl.: por forgács, 
eselékek) aránya. Ez a hulladék az alapanyag 
több mint  át is kiteheti. E
melléktermékek hulladékként való kezelése 
roppant pazarló, ezért az üzemek többsége 

igények fedezésére  A 

anyagot. Sajnos a mai kazántechnológiák bár 
tók, még mindig viszonylag 

bizonyos faipari üzemekben nem alkalmaznak 
 

megkövetelnék melléktermék 
felhasználását. Ilyen estekben többnyire a cégek 

melléktermékük 
 a többi 

mellékterméket pedig áron alul értékesítik, 
 

A fenti megállapításból adódik, hogy az év 

melléktermék, és nem kerül  
racionális  felhasználásra. Erre jelenthet 
megoldást, az általunk  faelgázosításon 
alapuló, kogenerációs rendszer. ejlesztésünk 

 
 é

termelhessünk. 
 
2. FAELGÁZOSÍTÓ RENDSZER 
ELEMEINEK TERVEZÉSE 
A kogenerációs rendszerek számos kialakításban 
léteznek  közös pontja a primerenergia 

rendszereknél minden esetben valamily
speciális kazántípus.   Ehhez kapcsolód  

 gázmotorok, Stirling  
stb.). Fejlett rendszereknél további energia 

  
regenerátora.  

 

 
1

 , 2013) 
 



2.1.  
A tervezés kezdeti lépéseit segítette, hogy 

az Intézetünkben a 80 as évek végén már 
fagázgenerátort 

gázgenerátor para
 

tervezés során az 

Általános felhasználás során átlagosan a fajlagos 
fogyasztás  l –  dízel 

hosszán keresztül, amely számításaink szerint 
  

 

Az 
általunk tervezett fagázgenerátor 

amelynél a keletkezett 
 

 
1. V/V%-  

Fagáz   
Nitrogén   
Oxigén   

Széndioxid   
Szénmonoxid   

Hidrogén   
   

Kátrány és egyéb 
  

 
t 

 , ezért a motor teljesítmény 
Így a 19 kW 

teljesítményszükséglet eléréséhez 

 

 
térfogati Így a szükséges 

 
 

 

 

 os áramlási 

sebességr
akkor ventilátorral érték el azáltal, hogy szívott 

gázosodási folyamat, tehát a pirolízis 

 – 

kialakítás garantálja, hogy a gáz átáramlik 

 
nevezzük „dupla garat
más néven   

z 
égéstér
határozták meg a motor teljesítményének a 

 

szén

esetben a nyersgáz nem tud átdiffundálni a 
szénágyon, ezáltal magas marad a 

a gázfeldúsulás miatt robbanás Az 
berendezés

bályozásával 

 manuális 
szabályozásra  

 
 

 
 A 

áramlású fagázgenerátort kívánunk 
kialakítani  

 
fagázgenerátor 

 A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy egy 
  kerül beépítésre  

 A szívott rendszer helyett, egy nyomott 
rendszer kerül kialakításra, ami a korábbi 

 
  

rostély

 

lépésben meg kellett határozni a teljesítmény 
szükségletét  

– kiszámolni  
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teljesítményét (lásd 3  és a hatásfokát
  lett a számítások alapján. A 

motor hatásfoka a Carnot  körfolyamat szerint 
került meghatározásra, amely szerint  

Ennek ismeretében számoltuk ki a 
szükséges teljesítményt, ami 

A fent említett 
berendezések kivétel nélkül szigetelt kivitelben 
készülnek, 

ség hatásfoka 70% körül 
A veszteségek egy része a rendszer 

szerelvények

Az így módosított teljesítmény szükséglet 3,0 
 Ahhoz, hogy az alulméretezést elkerüljük, 

további veszteségeket is figyelembe kell venni
 az apríték fizikai tulajdonságaiból 

adód  (nedvességtartalom, frakció 
méretszóródása). A fentiek figyelembe vételével 
a teljesítmény szükséglet 4,  módosult. A 
berendezést úgy terveztük meg, hogy két óra 
folyamatos üzemnyi aprítékkal rendelkezzen. A 

és áramlási folyamatokról 
a reaktor indításától kb. 30 perc múlva 
beszélhetünk. Ekkorra már beállítottuk a 

gázsebességeket a 
 Továbbá az apríték fogyásával is 

 
ok alapján 1 

óránként. Ha figyelembe vesszük az apríték 

megkapjuk a száradási  és a lepárlási zóna 
térfogati méreteit, ami 0,0693m  

Ennek a geometriai kialakítását . ábrán 
láthatjuk. A szerkezetben az égési és gázosodási 
zónát mértékben átterveztük és 

t újragondoltuk

 csatlakozott a reaktortérhez. Ez a 
manuális  

 
csövet építettünk, 
fúvókát vezetünk be az égéstérbe 

gyorsulva és . Azért volt erre 
szükség, hogy a gázosodási térben ne alakulja
ki hidegebb területek. Ezek 
folyamatokat indítanak be,  a reakció 
befagyásához vezetnek. 

gáztisztaság növekedése érdekében 

kialakítottunk a reaktortérben két redukálási 
zónát csupán az izzó szénágy 

találhatók  
 

 
2. ábra. A fejlesztett redukciós zóna kialakítása 

 
 
2.3

 
A fagázgenerátor fejlesztése után új problémák 
merültek fel a fagázzal kapcsolatban. A fagáz 

motorok meghajtására. A szintézisgáz 

kátrányfrakciót tartalmaz. A korábbi eszközné
problémákat okozott a magas kátránytartalom. 
Akkor a traktor rendszeres meghibásodásához 
vezetett, hiszen a kátrány kicsapódott a hengerek 
falán. Ez akkoriban nem lett orvosolva, de egy 

30 órás karbantartás. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
– tisztító egységet. 

valósul meg
A gáztisztítási eljárások fontos paramétere a 
gáztérfogat, ezért volt szükség  – 
szintézis gáz térfogati meghatározás  z 

sített gáztörvény alapján   

vezetjük át. A célunk, hogy a kombinált 
– os gáz érkezzen 

(robbanásveszély) kerülni kell a 

továbbá nem érzékeny a lerakódásokra. 



–  

– A 
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3. ábra.  Tölteléktestes gázmosó (Forrás: A 

  

  
 

testeket  

 

  

 
  

 
 

– 
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elve  
 

A  
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lemezeknek ütközik a gáz, ami a lemezek 
as számú folyadék 

felszínére vezeti a gázt. A gáz diffundál a vízbe 
és megtörténik a porfrakció leválasztása. Ezután 
a gáz átjut a tank másik felébe, ahol a 

nyílás van 
kialakítva, azzal a céllal, hogy a gázt átvezesse 
az atmoszferikus mosótérbe (5 ös számú). 
Miután a gáz belép a mosótérbe, áthalad a 7 es 
számmal jelölt tölteléktest tárolón. Ez Raschig – 

távolságban található a 6  jelölt vízporlasztó 
egység. Feladata a töltelék ágy tisztítása és az 

 A kombinált 

számítások alapján °C . A hidegvízzel való 

eközben csökken a 

anyagait és a mosóvizet fogja melegíteni. A 
kogenerációs rendszer energetikai – 
hatékonysági mérésénél mindenképpen 

kombinált mosótankot és a zagytároló tartályt 
 

 
– 

 
 

kapcsolódó elméleti számításokat. Ezek közül A 
 – motor méretezés ítéltük 

iót kerestünk, 
 

lehet gyártani. A választás egy alfa típusú 
 – 

eszközt kerestünk. Választásunk egy V
dugattyús kompresszorra esett, hiszen a legtöbb 

– típusú tor is hasonló elrendezést mutat.  
 

irodalmak alapján módosítani  
dugattyú kialakítását. Az alfa típusú 

 motoroknál a tágulási térnek kisebbnek 

megváltozott térfogat arány volt az egyik alapja a 
méretezésnek.  elvégeztük a 
termikus méretezését a motornak. 
dönteni, hogy milyen módon szeretnénk 

– 
knak is szokták 

  motoroknál megszokott 
eljárás, hogy a napsugarakat a motor ún. 

forrópontjához irányítják, így hozva létre az  
ábrán látható termikus elrendezés  

 

 
5. ábra. Alfa típusú motor h

értelmezése (Forrás:  
 

esetében nem lehetséges, hiszen az alumínium 
alkatrészeket kellett volna melegíteni közvetlen 

károsodást okozott volna. Ezért egy korábbi 
kutatást felhasználva olyan hengert és 
hengerfejet terveztünk, amiben a forrópontnál a 

– olajjal történi
 egy új hengerfej – 

konstrukciót, továbbá egy olyan termo – 
 a fagáz 

elégetésével fel tudju
melegíteni az  
 

 
6 – motor és a termo – olaj 

 (Forrás: A 
  

 
A tervezés folyamán számtalan paraméter a 
motor geometriájából adódik. Ezek 

teljesítményének a meghatározás az alábbiak 
szerint történt. 

  

 
 , a motor teljesítménye [kW] 
 , tágulási energia [J] 
  

 



Ez a teljesítmény adat volt a kiinduló pontja a 
 tervezésének  

4. TERVEZETT KOGENERÁCIÓS 
–  

láthattuk

alábbi ábrán végigkövethetjük az energiaforrástól 
energiahordozó közegek útját és 

kapcsolatát.  
tisztázni
sokszor csak egy bonyolult, összetett rendszer 
képe jelenik meg. 
 

 
7. ábra. 

vázlata  
 

fel kell tölteni a reaktort 

kell alakítani egy folyamatos apríték adagolási 

begyújtást dási 

mennyisége határozza meg. Ha a reaktor eléri a 
stabil üzemet, akkor a gázt be lehet vezetni a 

tése 100°C alá. 

  tartályba 
érkezik

gáz áthalad egy vizes 
gázmosó egységen. Itt a szilár  és a gázfrakciót 
távolítjuk el a gázból

megtörténi 
  tartályba A 

fagáz útja innen a termo  egységbe 

melegítve az olajat. Ez a közeg szállítja az 
energiá

át 

regenerátor egységénél pedig megtörténik 

  tartály 
melegítésére fordítódik. Ez a rendszer egyik 
passzív  
szükséges technológia,  az egyéb 

rendszer ábrán (7. ábra) látható egy kényszer – 

 és 

eljárás, de az ilyen rendszereknél sajnos be kell 
építeni ezt a „biztonsági” berendezést  
 

Ö  

új vonalakon tovább folytatódik. 
kialakításra kerül a villamos generátor és a hozzá 
kapcsolódó . Továbbá beépítésre 

detektálása. Terveink között szerepel a 
gázsebesség mérése, hiszen a sebesség 
változásokból meg tudjuk állapítani a rendszer 

fejlesztési lépés a rendszer teljes 

rendszerek esetlegesen szabadalmi kérdéseket 
érintenek, így a szerkezetek és a számítások 

 
 

 

 ;   
 

[2]. Csitári Cs.: Kátránytalanító és gáztisztító 
berendezés fejlesztése fagázgenerátorhoz, 

magyarországi Egyetem, Faipari 
Mérnöki Kar  

 

 

alkalmazásával
 


