
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolci Egyetem 

Gázmérnöki 

Intézeti Tanszék 

Oktatási segédlet 

2018. 

Biogáz-előkészítés I. 

Készítette:  

Galyas Anna Bella 
PhD hallgató 

Dr. Szunyog István 
egyetemi docens 



i 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

1 A biogáz keletkezése, alapanyagok .................................................................................. 1 

1.1 A biogáz fogalma, típusai ............................................................................................ 1 

1.2 A biogázok csoportosítása ........................................................................................... 1 

1.2.1 Gázminőségi tartomány ........................................................................................ 1 

1.3 A biogáztermelés folyamata ........................................................................................ 2 

1.3.1 A biogáztermelést befolyásoló tényezők .............................................................. 3 

1.4 Alapanyagok ................................................................................................................ 4 

1.5 A biogáztermelés technológiája ................................................................................... 6 

2 Biogázkomponensek ......................................................................................................... 9 

2.1 Jellemző biogázösszetételek ........................................................................................ 9 

2.2 Biogázkomponensek és hatásaik ............................................................................... 10 

2.2.1 A biogázok fő és mellékösszetevői .................................................................... 10 

2.2.2 A biogázok kísérő összetevői ............................................................................. 11 

3 Biogáztisztítás .................................................................................................................. 13 

3.1 Kéntelenítési technológiák ........................................................................................ 13 

3.1.1 Szulfid eltávolítás ............................................................................................... 13 

3.1.2 Biológiai mosás .................................................................................................. 13 

3.1.3 Kémiai-oxidatív mosás ....................................................................................... 14 

3.2 Szén-dioxid leválasztási technológiák ....................................................................... 14 

3.2.1 PSA nyomásváltásos adszorpció ........................................................................ 14 

3.2.2 Abszorpciós eljárások ........................................................................................ 15 

3.2.2.1 Fizikai abszorpció: Nagynyomású vizes mosás ............................................. 15 

3.2.2.2 Szerves fizikai abszorpció .............................................................................. 16 

3.2.2.3 Kémiai abszorpció: Aminos mosás ................................................................ 16 

3.2.3 Membrántechnológia .......................................................................................... 17 

3.3 A tisztítási technológiák összehasonlítása ................................................................. 18 

Irodalomjegyzék ..................................................................................................................... 20 



1 
 

 

1 A BIOGÁZ KELETKEZÉSE, ALAPANYAGOK 

1.1 A BIOGÁZ FOGALMA, TÍPUSAI 
A biomassza fogalmába minden olyan szervesanyag tartalommal rendelkező, szilárd és 

folyékony halmazállapotú, növényi és állati eredetű anyag beletartozik, amely 

energiatermelésre alkalmas lehet. Biogáznak nevezzük a folyékony vagy szilárd 

halmazállapotú, szervesanyag tartalmú biomasszából, baktériumok által anaerob, vagyis 

oxigéntől elzárt körülmények között történő lebomlás során keletkező gázelegyet. Az így 

keletkezett biogázok 45-75 % metánt (CH4), 25-55 % szén-dioxidot (CO2) és nitrogént (N2), 

azaz inert gázokat, valamint telített vízgőzt (H2O) tartalmaznak. Ezenkívül a gáztermeléshez 

felhasznált alapanyagok összetételétől és minőségétől függően számos mellék- és 

kísérőkomponenst is tartalmaznak. Ha a biogáz a tisztítási technológiák alkalmazása után 

eléri a szolgáltatott földgáz minőségét, abban az esetben már biometánnak nevezhető. [1,2] 

1.2 A BIOGÁZOK CSOPORTOSÍTÁSA 
A biogázok elsődleges csoportosítása a termelés helye szerint történik, amely szerint három 

nagy csoportot lehet elkülöníteni [3]: 

 hulladéklerakó telepen keletkező gázok (depóniagáz); 

 növénytermesztésen és állattenyésztésen alapuló gázok; 

 szennyvízkezelő telepeken keletkező gázok (szennyvíztelepi gáz). 

1.2.1 GÁZMINŐSÉGI TARTOMÁNY 

A megtermelt és az önmaguktól képződő biogázok jelentős mértékben eltérnek a 

közszolgáltatásban alkalmazott földgázok minőségétől, ami a kisebb metánhányaddal – mely 

egyben a gázok energiatartalmát is meghatározza -, valamint a nagyobb nem éghető 

inerttartalommal (CO2, N2) magyarázható. 

Az 1. ábra a földgázok és az eltérő forrásból származó biogázok közötti, jelentős minőségbeli 

különbséget szemlélteti. A szürke hatszög jelöli a 2. gázcsalád H, L és E gázminőségű 

csoportjaiba tartozó földgázok Wobbe-számát és felső hőértékét. Egyértelműen látható, hogy 

a földgázok minőségétől legtávolabb a termikus folyamatokból származó gázok, valamint a 

depóniagázok helyezkednek el. A közszolgáltatású földgázok minőségét legnagyobb 

mértékben a szennyvízkezelő telepeken keletkezett gázok, valamint az állattenyésztésen és 

növénytermesztésen alapuló gázminőségek közelítik meg, jellemzően magasabb 

metántartalmuk, ezáltal alacsonyabb inerttartalmuk következtében. [2] 
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1. ábra A 2. gázcsalád tartománya (DVGW G 262 munkalap) 

1.3 A BIOGÁZTERMELÉS FOLYAMATA 
A biogáztermelés folyamata több mikrobiológiai ciklusra tagolható. Jelenlegi ismeretek 

alapján alapvetően négy, egymásra épülő szakaszra bontható az anaerob fermentációs 

folyamat, amely mindegyikében speciális baktériumtörzsek vesznek részt a folyamatban. A 

biogáztermelés folyamatát a 2. ábra mutatja be. [4,3] 

1. Hidrolízis: Az első ciklusban a hosszú szénláncú szerves vegyületek (polimerek) 

monomerekké, mint aminosavvá, zsírsavvá vagy glükózzá való bontása történik meg. 

A hidrolizáló baktériumok olyan enzimeket bocsátanak ki, amelyek a polimerláncok 

felbontására alkalmasak, valamint a hidrolízisben is részt vesznek. A folyamathoz 

megfelelő alapanyagok a zsírmolekulák, a keményítő vagy a cellulóz, viszont a fehérje 

negatív hatást gyakorol a gázképződésre. 

2. Savképző fázis: A hidrolízis fázisban létrejövő vegyületek további bontásra kerülnek 

még kisebb molekulákká a fermentatív baktériumok által, amely során alkoholok, 

aldehidek és hidrogén keletkezik. 

3. Acetogenezis: az acetogén fázisban a korábban keletkezett alkoholokat az acetogén 

baktériumtörzsek a metanogán baktériumok számára alkalmas szubsztrátokká 

alakítják. A folyamat során zsírsavak, egyéb szerves anyagok keletkeznek, mint a 

legkisebb szénatomszámú szerves sav, az ecetsav (CH3COOH), amely a 

metánképződés szempontjából a legjelentősebb.  
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4. Metanogenezis: a biogázképződés utolsó szakaszában a keletkezett ecetsavat a 

metanogén baktériumok metánná (CH4), szén-dioxiddá (CO2) és vízzé (H2O) alakítják, 

tehát biogáz keletkezik.   

 

2. ábra A biogáztermelés folyamata [4] 

A négy szakasz nem kezelhető külön-külön, két csoportra lehet bontani. A hidrolízis nélkül 

nem jöhet létre a savképző fázis, míg a metánképzés az ecetsav nélkül nem lehetséges. Az 

egyes szakaszok baktériumtörzsei szimbiózisban élnek, a működésükhöz szükséges 

feltételeket az előző fázis baktériumtörzsei teremtik meg.  

1.3.1 A BIOGÁZTERMELÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A biogázok képződését számos tényező befolyásolja, melyek közül a legmeghatározóbb 

tényező a hőmérséklet. Ez alapján 3 tartomány különböztethető meg, amelyek az 1. 

táblázatban kerültek feltüntetésre. 

1. táblázat A hőmérsékleti tartományok főbb jellemzői [1,5,6] 

Hőmérsékleti 

tartomány 

Jellemző 

hőmérséklet  

Tartózkodási 

idő 

pszichrofil < 20 °C 70-80 nap 

mezofil 25-45 °C 30-40 nap 

termofil  43-65 °C 12-20 nap 
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A pszichrofil tartomány jellemző hőmérséklete 4-20 
o
C, az eljárás fűtést nem igényel. Az 

alapanyagok fermentorokban való tartózkodási ideje igen hosszú (70 nap) az alacsony 

hőmérséklet következtében. A biogázképződés szempontjából a mezofil és termofil 

tartományok optimálisabbak. A termofil tartományt az adott baktériumtörzs gyors 

tevékenysége jellemzi, amelyet a rövid tartózkodási idő is szemléltet. A biogázképződés 

gyorsasága akár 30-50 %-kal is nagyobb, mint mezofil körülmények között. Viszont a 

termofil baktériumok nagyon érzékenyek a környezeti változásokra. Emellett elmondható, 

hogy a biogázképződés nem exoterm, azaz hőfelszabadulással járó, hanem endoterm 

folyamat, vagyis a rendszerbe hőt kell bevinni a működéshez. A szükséges hőbevitel 

gazdaságossági kérdései következtében is előnyösebb a mezofil hőmérsékleti tartomány 

alkalmazása. [1,5] A 3. ábra az egyes hőmérsékleti tartományokban történő gázképződés 

mennyiségét szemlélteti.  

 

3. ábra A keletkező gáz mennyisége a hőmérsékleti tartományok függvényében 

A biogáz képződést emellett a kémhatás is befolyásolja, az optimális pH érték 6,5-8,5 között 

helyezkedik el. Jelentős szerepe van a vízmennyiségnek, a szén/nitrogén aránynak, valamint a 

mérgező anyagok jelenlétének is. Az egyik legmeghatározóbb tényezőként az alapanyagok 

minősége, összetétele említhető a keletkezett gázmennyiség szempontjából, amely a 

következő alfejezet témáját képezi. [5] 

1.4 ALAPANYAGOK 

A biogáztermelés alapanyaga minden olyan szerves anyag lehet, amely a baktériumok által 

könnyen lebontható. Az alapanyagok (szubsztrátumok) gázkihozatalát nagymértékben 

meghatározza a zsír-, a fehérje- és a szénhidráttartalom. Minél nagyobb az alapanyag 

zsírtartalma, annál nagyobb a gázkihozatal, míg a fehérje nem kedvez a gázképződésnek. 

Emellett elmondható, hogy minél nagyobb a szubsztrátum szárazanyag és szerves 

szárazanyag tartalma, annál nagyobb lesz a fajlagos biogázkihozatal. 

A biomasszát elsődleges, másodlagos és harmadlagos csoportokra lehet osztani. Az 

elsődleges vagy primer biomassza a növényzetet alkotó anyag, amely a napenergiát megkötve 



5 
 

CH-vegyületekben, kémiai kötésben tartalmazó szervesanyag. A másodlagos vagy szekunder 

biomassza az állatvilág által a növényzetet táplálékként történő felhasználása során létrejövő, 

állati eredetű szerves anyag. A tercier vagy harmadlagos biomassza közé sorolható a primer 

és a szekunder biomasszák keletkezése, hasznosítása vagy átalakítása során kialakuló kevert 

szervesanyag vagy a biomassza hasznosításából származó hulladék. [6] 

Mezőgazdaságból származó anyagok: trágya, kukorica-, fűszilás, cukorcirok, csicsóka, zöld 

növényi hulladék, répafélék, burgonya, gabonafélék, ocsú, szalma, széna, kender, szudáni fű, 

kínai nád, káposztalevél, tartósított tömeg takarmányok (pl. szilázs, silókukorica), zöld vágási 

hulladékok. 

Élelmiszeriparból származó melléktermékek: cukorrépaszelet, tejsavó, sütési zsiradék, 

repcepogácsa, burgonyahéj, burgonya-feldolgozási maradék, napraforgó pogácsa, törköly, 

(sör, szőlő, pálinka), konzervipari hulladékok, vágóhídi hulladékok, bendőtartalom, száraz 

kenyér, glicerin. 

Egyéb anyagok: depóniatelep, szennyvíziszap, állati tetemek, piaci szerves hulladékok, lejárt 

szavatosságú élelmiszerek, éttermi-, konyhai hulladékok, lakossági szerves hulladék szelektív 

gyűjtésből. 

A biogáztermelés esetén fontos, hogy közel azonos minőségű alapanyagot jutassanak a 

baktériumtörzseknek a fermentorba annak érdekében, hogy a megtermelt biogáz összetétele, 

minősége is egy szűk tartományon belül közel állandó értékű legyen. 

A kedvező metánképződéshez optimalizálni kell a szubsztrátok összetételét, amivel a 

baktériumok táplálásra kerülnek. A 2. táblázatban a biogáztermelés szempontjából jellemző 

szubsztrátumok kerültek feltüntetésre, az egyes alapanyagok szárazanyagtartalmával (%), a 

kinyerhető biogázhozammal (m
3
/t), valamint a megtermelt biogáz metántartalmával (%). A 

legkedvezőbb összetevők a hígtrágyák, viszont ezek gáztermelése alacsony, 30-70 m
3
/t. A 

belőlük keletkezett biogáz magas, 60-70 % metántartalommal rendelkezik. Magas 

gázképződés érhető el a szántóföldi növények szubsztrátként való alkalmazásával (170-200 

m
3
/t), melyek esetében egy 50-55 % metántartalommal jellemezhető biogáz érhető el. Az 

élelmiszeripari melléktermékek, mint a törkölyök vagy a melasz kedvező biogáztermelési 

alapanyagnak számítanak, 250-340 m
3
/t megtermelt gázmennyiséggel, melyek 65-75 % 

metánhányaddal rendelkeznek. [1,7] 
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2. táblázat Jellemző biogáz szubsztrátumok és a belőlük kinyerhető biogázhozam és 

metántartalom [7] 

 

1.5 A BIOGÁZTERMELÉS TECHNOLÓGIÁJA  

A biogázelőállítás technológiája attól függően csoportosítható, hogy a fermentatív és a 

metános erjesztés együtt vagy külön valósul meg. Előbbi esetben egylépcsős eljárásról van 

szó, amikor az erjesztési folyamat négy fázisa egy rothasztó tartályban valósul meg, míg 

utóbbiban kétlépcsős eljárásról lehet beszélni, amikor az erjesztési fázisok térben elválasztásra 

kerülnek. [1,5] 

A biogáztermelés technológiája lehet folyamatos vagy szakaszos üzemmódú, amelyet a 

szubsztrátok szárazanyagtartalma befolyásol: 

 nedves: 0,5-1 % szárazanyag-tartalom; 

 szuszpenziós: 5-15 % szárazanyag-tartalom; 

 félszáraz: 15-24 % szárazanyag-tartalom; 

 száraz: > 24 % szárazanyag-tartalom. 

A folyamatos üzemű biogáztermelő berendezések nyersanyaggal való feltöltése megszakítás 

nélkül zajlik, amely esetben mindig ugyanakkora tömegű erjesztett iszap kiszorítását teszi 

lehetővé. Előnye, hogy közel állandó biogáztermelés biztosítható a rendszeres utánpótlás 

eredményeként, ezáltal a folyamat könnyebben szabályozható. 
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A másik biogáztermelő eljárás esetén időszakosan történik a berendezés tápanyaggal való 

feltöltése, melyek meghatározott ideig tartózkodnak a lezárt berendezésben további alapanyag 

hozzáadása nélkül. A rothasztás a hőmérséklettől függően 30-100 napig is eltarthat. Ez az ún. 

batch-eljárás, amely a legegyszerűbb biogáztermelési módszer. További előnye, hogy a friss 

és az erjesztett alapanyag nem érintkezik egymással, vagyis higiéniai szempontból optimális.  

Az eljárások csoportosíthatók a fermentálandó szubsztrátok szárazanyag-tartalma 

tekintetében: 

 nedves fermentációs eljárás, ahol a szubsztrátok szárazanyag-tartalma: 8-12 %; 

 félszáraz fermentációs eljárás, ahol a szubsztrátok szárazanyag-tartalma: 12-25 %; 

 száraz fermentációs eljárás, ahol a szubsztrátok szárazanyag-tartalma: 30-40 %. 

A gyakorlatban a nedves fermentációs eljárás terjedt el, a félszáraz és száraz fermentációs 

technológiát kevésbé alkalmazzák. [5,7] 

 

4. ábra A biogáz üzem termelési folyamatábrája [8] 

A biogázüzemek szubsztrátumaként folyékony és szilárd halmazállapotú anyagot is 

felhasználnak. Magyarországon legnagyobb mértékben a híg tárgyát alkalmazzák 

biogáztermelési alapanyagként. Az anyagok előkészítő fázisa, vagyis az aprítás, hígítás, 

homogenizálás, és ha szükséges a higienizálás még a fermentorba való belépés előtt 

megtörténik. Ez a folyamat segíti elő a baktériumok alapanyagokhoz történő hozzáférését. A 

biogázüzemek általában egy előtároló tartályból, egy vagy több fermentorból, valamint egy 

utótárolóból épülnek fel. Az előtároló tartályban történik meg a szubsztrátok megfelelő 

receptúra alapján történő összeállítása. A fermentorokban történik a szerves anyagok 

lebontása anaerob, azaz levegőtől elzárt környezetben, amelyek technológiától és az 

alapanyagok minőségétől függően 20-30 napot tartózkodnak itt. Az egyenletes gázfejlődéshez 
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és a minél nagyobb mértékű gázkinyeréshez a fermentorokban lévő alapanyagok folyamatos 

keverését biztosítják, mechanikus vagy hidraulikus módon. A keverőlapátok a tartály 

keresztmetszetében vertikálisan mozgathatók, így a teljes térfogatban képesek az alapanyag 

keverésére, illetve a zsírtartalmú anyagok felületi kéregképződését is megakadályozzák. A 

kombinált tárolóban történik meg az utóerjesztés és a biogáz tárolás. Az utótárolóban kerül 

tárolásra a kierjedt trágya. A visszamaradó biotrágya mezőgazdasági felhasználásra kerül. A 

megtermelt biogázt számos módon kerülhet felhasználásra, a tisztítás mértékétől függően. 

[3,5,7] 
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2 BIOGÁZKOMPONENSEK  

2.1 JELLEMZŐ BIOGÁZÖSSZETÉTELEK 

Mint már korábban említésre került, a biogázok és a földgázok minősége jelentős mértékben 

eltér egymástól, melyet a 3. táblázatban feltüntetett adatok is szemléltetnek. A 

biogázösszetételek közül a német DVGW szabványban található háztartási hulladékból 

keletkező gázminőség, egy mezőgazdasági eredetű, az állattenyésztés melléktermékeként 

jelentkező trágyaléből előállítható-, valamint szennyvíziszapból kinyerhető gázösszetételek 

találhatók a táblázatban. 

A földgázok esetében a magyar földgázrendszerre jellemző 2H és 2S gázminőség összetétele 

került feltüntetésre. Az előbbi jellemzően orosz importforrásból (Beregdaróc és 

Mosonmagyaróvár irányából) származik, amely közel 99 mol% CH4-hányaddal jellemezhető, 

1-2 mol% magasabb rendű szénhidrogén tartalommal rendelkezik, valamint elmondható, hogy 

kevesebb mint 1 mol% nem éghető, inerttartalom jellemzi összetételét. A hazai 

földgáztermelésből származó 2S gázminőség (Kardoskút, Algyő, Babócsa, Szank) már 

alacsonyabb minőséggel rendelkezik: 70-80 mol% CH4-tartalom, akár 5-9 mol% magasabb 

rendű CH-tartalom és ezen felül 17-23 mol% inerttartalom jellemzi összetételét. 

3. táblázat Közszolgáltatásban alkalmazott földgázminőségek és eltérő biogáz 

minőségek [2] 

Komponensek 

Orosz 

import 
Kardoskút DVGW DVGW DVGW 

Mértékegys. 

  2H 2S komm.szenny. trágyalé házt.hulladék 

Metán                     CH4 97,913 77,011 74,000 65,000 43,000 mol% 

Etán                      C2H6 0,814 1,996 0,000 0,000 0,000 mol% 

Propán                  C3H8 0,284 0,943 0,000 0,000 0,000 mol% 

i-Bután                 C4H10 0,050 0,292 0,000 0,000 0,000 mol% 

n-Bután                C4H10 0,053 0,326 0,000 0,000 0,000 mol% 

i-Pentán               C5H12 0,010 0,142 0,000 0,000 0,000 mol% 

n-Pentán              C5H12 0,008 0,123 0,000 0,000 0,000 mol% 

Hexán +                  C6+ 0,009 0,197 0,000 0,000 0,000 mol% 

Szén-dioxid           CO2 0,054 15,775 25,000 34,000 31,000 mol% 

Nitrogén                   N2  0,804 3,196 0,000 1,000 23,000 mol% 

Oxigén                      O2 0,000 0,000 1,000 0,000 3,000 mol% 

Ezzel szemben a biogázok fő alkotói között a metán és a szén-dioxid szerepel a 

mikrobiológiai folyamatok következtében. Magasabb rendű szénhidrogén tartalommal 

egyáltalán nem rendelkezik. Általánosságban elmondható, hogy a biogázok összetétele 45-75 

mol% CH4 hányadból, valamint 25-55 mol% inert összetevőből (CO2, N2) épül fel, melyek 

nem éghető tulajdonságuk következtében jelentősen rontják a tüzeléstechnikai paramétereket, 

mint az alsó hőértéket, felső hőértéket, valamint az alsó- és felső Wobbe-számot. 

A biogázok ezen tulajdonságainak következtében tisztításra kerülnek, amely folyamat során a 

biogáz metánban dúsul, ezáltal csökken az inerttartalma, valamint leválasztásra kerülnek a 

nem kívánatos komponensek. A tisztítás mértéke függ a későbbi felhasználás módjától. 
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2.2 BIOGÁZKOMPONENSEK ÉS HATÁSAIK 

2.2.1 A BIOGÁZOK FŐ ÉS MELLÉKÖSSZETEVŐI 

A biogázok fő összetevői megtalálhatók a földgázban is, melyek a következők: 

 metán (CH4) 

 szén-dioxid (CO2) 

 oxigén (O2) 

 hidrogén (H2) 

 nitrogén (N2) 

 vízgőz (H2O) 

Mellékösszetevők: 

 hidrogén-szulfid (H2S) és elemi kén (S) 

A fermentációs folyamatok során keletkező gázokban jelentős mennyiségben 

előfordulhat (10 000 mg/m
3
). A fémekben korróziót, elégve SO2 emissziót okoz. A 

kénhidrogén az égéstermék vízgőztartalmával reakcióba lépve kénessavat (H2SO3) 

alkot, mely hatást tovább erősítik a szerves kénvegyületek is, hiszen a kén 

elégetésekor szintén kén-dioxid keletkezik. A biogázösszetételből minden egyes 

esetben le kell választani.  

 szén-monoxid (CO) 

Minden biogáz típusban előfordulhat ez az éghető, rendkívül mérgező gáz, néhány 10 

mg/m
3
 mennyiségben. Erős redukálószerként a fémek oxidjait elemi fémmé redukálja.  

 ammónia (NH3) 

Minden biogáz típusban megtalálható eltérő mennyiségben, akár a 100 mg/m
3
    

értéket is elérheti. Rontja a gyulladási paramétereket és az NOx emisszióhoz 

hozzájárul. A fémek korrózióját okozhatja. A folyamat elkerülése érdekében a gáz 

vízgőztartalmát alacsony értéken szükséges tartani.  

 dinitrogén-oxid (N2O) 

A depóniagázok tartalmazzák igen csekély mennyiségben ezt a nem mérgező gázt. Az 

égést táplálja, hő hatására nitrogén molekulára és oxigén atomra esik szét, így nincs 

jelentősége. 

 kén-dioxid (SO2) 

Jellemzően a szeméttelepi gázokban fordul elő néhány 10 mg/m
3
 mennyiségben. A 

biogázokban található hidrogén-szulfid tartalom elégetése során jóval nagyobb 

mennyiségben keletkezik. A SO2 vízzel reakcióba lépve kénessavat (H2SO3) alkot, 

ezért hatását az égéstermék vizsgálatnál kell figyelembe venni.  
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 hidrogén-cianid (HCN) 

A rendkívül mérgező hatású hidrogén-cianid kizárólag a depóniagázokban található 

meg, ami a vizes mosási eljárással szinte teljes mértékben eltávolítható a 

gázösszetételből. 

Egyes összetevők csak a biogázokra jellemzőek. Ilyen a depóniagázokra jellemző nitrogén-

oxidok (NOx) vagy a hidrogén-klorid (HCl). Minden biogázösszetételben megtalálhatók a 

klór- és flórtartalmú vegyületek, mely elemek vegyületei (Cl-, F-) erősen sóképző anyagok, 

amelyek a biogázokban akár 100 mg/m
3
 mennyiségben is megtalálhatók. Gázaik mérgező 

hatásúak, a hidrogénnel robbanásszerűen égnek és a fémekkel halogenidekké vegyülnek. Az 

égéstermék vízgőztartalmával a klór hipoklórossavat, a fluor pedig hidrogén-fluoridot képez 

hidrogén-peroxid keletkezése mellett, ami melegítés hatására rendkívül gyorsan bomlik. [2] 

2.2.2 A BIOGÁZOK KÍSÉRŐ ÖSSZETEVŐI 

A biogázok fő- és mellékösszetevőin kívül további, közel 200 kísérő komponens mutatható ki 

az egyes gázösszetételekből, amelyek nem érik el a teljes összetétel 5 %-át sem. 

A sziloxánok elsősorban szennyvízkezelő- és hulladéklerakó telepi biogázokra jellemzőek. 

Veszélyt a mozgó alkatrészekre jelentenek, hiszen eltüzelésük során SiO2 keletkezik, amely a 

mozgó alkatrészeknél, illetve csővezetéki irányváltozásoknál, szűkületeknél kopást 

eredményezhet. Egyes kutatások kimutatták, hogy az egyes biogáz tisztítási eljárások 

segítségével a sziloxánok mennyisége akár 0,3 mg/m
3
 mennyiségre is csökkenhet.  

A halogénezett szénhidrogének főként a szeméttelepi gázokra jellemzőek. Nem megfelelő 

körülmények között történő eltüzelés esetén az egészségre ártalmas dioxinok és furánok 

keletkezhetnek. 

A BTX vegyületek (benzol, toluol, xilol) gyúlékony, mérgező anyagok, melyek legnagyobb 

mennyiségben a depóniagázokra jellemzőek. Elsősorban a kisebb nyomáson üzemelő 

elosztórendszer PE csővezetékeit rongálják meg.  

Az illékony szerves vegyületek a szeméttelepi biogázokban találhatóak meg nagyon kis 

mértékben. 

A biogázban esetlegesen előforduló higany jelenlétére egyetlen európai előírás sem ad 

útmutatást. Elsősorban a depóniagázokban fordul elő, nagyon kis koncentrációban, amely az 

alumínium alkatrészek korrózióját okozhatja. Tapasztalatok alapján megfelelő minőségű aktív 

szenes eljárással távolítható el a biogázból. Az ipari gyakorlat értékét 1,0 µg/m
3 

alatt 

határozza meg, viszont a higany jelenlétének és koncentrációjának kérdése további 

vizsgálatokat igényel. 

Több mint 20-féle fém található a biogázokban, mint a réz, kobalt, króm, mangán, ólom, 

arzén vagy nikkel, néhány 10 mg/m
3
 mennyiségben. 

A biogáz tisztítása után még maradhatnak szerves mikroorganizmusok a biometánban, 

amelyek hatása még pontosan nem tisztázott, a kérdés jelenleg is kutatás alatt áll. Az eddigi 

működő betáplálási gyakorlat azonban nem mutatott ki erre visszavezethető problémát. A 
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nem hagyományos forrásból származó gázokban előfordulhatnak aromás szénhidrogének, 

melyek károsíthatják a PE vezetékeket, a gumit és a szintetikus anyagból készült elemeket, 

emellett karcinogén hatásúak és a koromképződésben is szerepet játszanak. [2] 

4. táblázat A biogázokban található egyéb kísérő összetevők 

 Komponensek 
 

Szennyvíz Mezőgazd. Háztart.hull. Szeméttelep 

Hidrogén-szulfid                            (H2S) ppm 150-3000 3-5000 70-650 10-450 

Ammónia                                       (NH3) mg/m3 0,6-50 50-100 
 

5 ppm 

Halogént tartalmazó vegyületek (F, Cl) mg/m3 
  

100-800 1-2900 

Benzol mg/m3 0,1-0,3 0,7-1,3 
 

0,6-2,3 

Toluol mg/m3 2,8-11,8 0,2-0,7 
 

1,7-5,1 

Sziloxán                                              (Si) ppm 1,5-15 0,4 
 

0-8000 mg/m3 

Illékony szerves vegyületek 
    

0-0,1 (% száraz tömeg) 

Fémek                                               (Hg) µg/m3 
   

0,13-9,5 

A fenti táblázatból egyértelműen látszik, hogy a legnagyobb mértékben a depóniagázok 

tartalmaznak nem kívánatos összetevőket, így ezeknek a tisztítása a legköltségesebb.   
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3 BIOGÁZTISZTÍTÁS 

3.1 KÉNTELENÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 

A biogáz tisztítása során – a szén-dioxid leválasztása mellett - az egyik legfontosabb eljárás a 

kénhidrogén eltávolítása, a technológiai és gazdasági tényezőket figyelembe véve. A 

kiválasztott eljárást nagymértékben meghatározza a fermentációs folyamat, valamint az 

alkalmazott szubsztrátumok kéntartalma. A későbbi biometán felhasználástól függetlenül 

(földgázhálózati betáplálás vagy motorhajtóanyagként való alkalmazás), minden esetben le 

kell választani a H2S tartalmat veszélyes, erősen korrozív tulajdonsága következtében. [8,9] 

3.1.1 SZULFID ELTÁVOLÍTÁS 

Az eljárás alapelve, hogy a fémsók a kénhidrogénnel oldhatatlan vas-szulfid sókat 

eredményeznek. A fermentorba vagy a szubsztrát előkeverő tartályba vas-kloridot és vas-

szulfátot adagolnak, a reakciótermék a fermentlével együtt távozik. Az kéntartalom 

csökkentésére alkalmazott anyagok az ammónia mellett a toxikus anyagok csökkentésében is 

szerepet játszanak. [4,8,9] 

3.1.2 BIOLÓGIAI MOSÁS 

A H2S tartalom csökkentése mikroorganizmusok oxidációjával valósul meg. Az oxidációt 

levegő helyett lehetőleg tiszta oxigénnel kell megoldani a legminimálisabb N2 tartalom 

eléréséhez. Ha a földgázhálózati betáplálás a cél, akkor egy külső berendezés alkalmazása 

ajánlott, amelyen a fermentorból kilépve áthalad a biogáz. A biogáz összekeveredve az 

oxidálószerrel, áthalad a mikroorganizmusokat tartalmazó szűrőágyon. Az eljárás beruházási 

és üzemeltetési költsége viszonylag alacsony, emellett ez az egyik leggyakrabban alkalmazott 

módszer, hiszen egyszerű és vegyszermentes technológiáról van szó. Az eljárás alkalmazása 

abban az esetben ajánlott, ha az alapanyagok változása nem jellemző, a H2S koncentráció 

alacsony vagy közepes, időbeli változása nem jellemző. [3,4,8,9] 

 

5. ábra A biológiai mosás vázlata [3] 
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3.1.3 KÉMIAI-OXIDATÍV MOSÁS 

A folyamat során a nátrium-hidroxidban (NaOH), mint maró hatású oldószerben valósul meg 

a H2S abszorpciója. Minimális vegyszer felhasználás érhető el, ha optimálisan kerül 

beállításra a maximális H2S és minimális CO2 abszorpció. Alkalmazása közepes vagy nagy 

H2S tartalom vagy H2S tartalom ingadozás esetén, illetve gyakran változó alapanyagok esetén 

előnyös. [3,5,9] 

3.2 SZÉN-DIOXID LEVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK 

3.2.1 PSA NYOMÁSVÁLTÁSOS ADSZORPCIÓ 

A nyomásváltásos adszorpció (Pressure Swing Adsorption, Druckwechseladsorption) a 

különböző gázösszetevők felületen való megkötődését használja ki magas nyomáson. A 

módszer alkalmas a nem kívánatos komponensek leválasztására, valamint a különböző 

molekulaméretű anyagok szétválasztására egyaránt. A leggyakrabban alkalmazott 

adszorbensek az aktív szenek vagy az ásványi molekulaszűrők (zeolit). Az adszorbens 

kiválasztásánál döntő szerepet kap a nyers biogáz előzetes tisztítása (kéntelenítés) és 

víztelenítése milyen mértékben valósult meg, hiszen az adszorbensek szelektivitása 

korlátozott. Magas kéntartalmú nyers biogáz esetén ajánlatos egy előzetes kéntelenítési 

szakasz rendszerhez való kapcsolása, hiszen nem megfelelő leválasztás esetén a CO2 - metán 

adszorbens kénnel is telítődhet, rontva a tisztítási technológia hatásfokát. [1,3,5,9] 

 

6. ábra A PSA eljárás technológiai vázlata [1] 

Az eljárás 4 lépcsőben zajlik: 

 adszorpció emelt nyomáson, 

 deszorpció nyomáscsökkentéssel, 

 deszorpció nyers gázzal vagy termékgázzal, 

 nyomásnövelés nyers gázzal vagy termékgázzal. 

Az első lépcsőben történik meg a CO2 adszorpciója kb. 8 bar nyomáson. A biogáz átáramolva 

a molekulaszűrőn, megkötődik annak belső felületén, míg a CH4 akadálytalanul átáramlik. 
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Ezután következik a molekulaszűrő regenerálása, amikor a tartály nyomását vákuum határig 

csökkentik, melynek hatására a szűrő felületén megkötődött CO2 leválik arról. Így a szűrő 

regenerálódott, majd átöblítik nyers biogázon vagy biometánon.  A biogázból leválasztott 

CO2- és vízgőztartalmú hulladékgáz a tartály alsó részén távozik, amely a regeneratív 

termikus oxidációt követően a légkörbe kerül. A nyomás ismét növelhető nyers gázzal vagy 

biometánnal. Ezután az adszorber képes újabb mennyiségű biogáz fogadására és abból a CO2-

tartalom leválasztására. 

Előnye az adszorbens szinte határtalan használati ideje, a folyamat egyszerűsége, alacsony 

karbantartási- és energiaigénye. Az eljárás hátránya az abszorpciós eljárásokhoz viszonyított 

alacsonyabb metánkinyerési százalék, illetve a tisztítás előtti megfelelő biogáz előkezelés. 

[3,5,9] 

3.2.2 ABSZORPCIÓS ELJÁRÁSOK 

Az abszorpciós eljárás lényege az egyes gázkomponensek folyadékban (abszorbensben) való 

eltérő oldhatóságán alapszik. Az eltávolításra kerülő komponens, amely leggyakrabban a CO2, 

a metánnál sokkal jobban oldódik az alkalmazott mosófolyadékban. A gázáram ennek 

következtében metánban dúsul, míg a mosófolyadék, amely kikerül a mosótoronyban, CO2-

dal lesz telítve. Időnként a mosófolyadékot cserélni kell, vagy egy külön lépésben szükséges 

megoldani a regenerálást. Jelenleg 3-féle abszorpciós eljárás terjedt el a gyakorlatban. 

[1,3,5,9] 

3.2.2.1 FIZIKAI ABSZORPCIÓ: NAGYNYOMÁSÚ VIZES MOSÁS 

Európában ez a leggyakrabban alkalmazott biogáz tisztítási eljárás. A technológia a metán és 

szén-dioxid vízben való oldhatóságának jelentős eltérésén alapszik. A víz fizikai 

tulajdonságainak következtében mind a H2S, a CO2 vagy az NH3 jobban oldódik benne, mint 

a szénhidrogének.  

 
7. ábra A vizes mosás technológiai elve [8] 
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A nyers biogáz nyomását előtisztítás nélkül 150 mbar-ra növelik, majd egy vagy több 

lépcsőben 3-5 bar nyomásra komprimálják. Az ennek következtében megnövekedett 

hőmérsékletet (Joule-Thomson effektus) lecsökkentik, majd a hűtést és kondenzvíz-

leválasztást követően a következő nyomáslépcsőben 5-10 bar nyomásra növelik a biogáz 

nyomását, amit egy újabb hűtési fázis követ. A gáz a torony aljában lép be és halad felfelé, 

amellyel ellentétesen 5-25 °C hőmérsékletű víz halad a torony tetején belépve. 

A víz kioldja a gázból a port és a mikroorganizmusokat is. Az eljárás hatásfokát 

nagymértékben befolyásolja az alkalmazott nyomás és hőmérséklet. A minél magasabb 

üzemnyomás és minél alacsonyabb vízhőmérséklet esetén érjük el a legjobb tisztítási 

hatásfokot. 

A termékgáz legalább 99 % CH4-tartalmú és maximálisan 1-2 % CO2-ot tartalmaz. A gázt 

szárítani szükséges, mivel a technológiából adódóan vízgőzzel telített. A folyamat előnyei 

közé tartozik a teljes mértékben automatizált üzemeltetés, a kis karbantartási igény, a 

folyamat rugalmassága, a nedves biogáz feldolgozásának lehetősége, az egyidejűleg történő 

kénhidrogén és ammónia eltávolítása. Hátrányként említhető a nagy nyomás eléréséhez, 

illetve a nagy vízmennyiségek mozgatásához szükséges nagy energiaigény. [3,4,8,9] 

3.2.2.2 SZERVES FIZIKAI ABSZORPCIÓ 

Az eljárás hasonló a vizes mosás technológiához, azzal a különbséggel, hogy víz helyett 

szerves oldószert alkalmaznak, amelyben a CO2 és a H2S egyaránt jobban oldódnak, mint a 

vízben. Ezáltal kevesebb oldószer mennyiség és kisebb berendezésméret szükséges. A 

leggyakrabban alkalmazott mosók: Genosorb, Selexol, Sepasolv, Rektisol és a Purisol. [8,9] 

3.2.2.3 KÉMIAI ABSZORPCIÓ: AMINOS MOSÁS 

A nyers gázt a torony fenekén vezetik be, ahol ellenáramban találkozik a torony tetején 

bevezetett aminoldattal. A kémiai reakció szelektív és metán is abszorbeálódik a 

mosófolyadékban. A visszamaradó oldatot több lépcsőben zajló melegítéssel regenerálják. A 

regenerálás során egy H2S tartalmú hulladékgáz keletkezik, amelyet vagy szabályozott módon 

elégetnek vagy vegyi úton ártalmatlanítják. 
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8. ábra Abszorpciós mosás technológiai vázlata [8] 

Az aminos mosók kisebb üzemeltetési nyomással jellemezhetők, mint a nagynyomású vizes 

mosás, így nyomáskompresszióra nincs szükség. A folyadék regenerációja nagymennyiségű 

energiát igényel, amit a folyamat során keletkezett hőmennyiségből fedeznek. A felhasznált 

aminos oldatot 160 
o
C‐ra melegítik, ahol a szén‐dioxid nagy része eltávozik a regenerációs 

toronyból.  A mosófolyadék kis része kipárolog a folyamat alatt, amit alkalmanként pótolni 

szükséges. 

Az kémiai abszorpciós eljárások előnye a szén-dioxid, a kénhidrogén és a vízgőz leválasztása 

egyidejűleg valósítható meg az üzemeltetéssel. Nagy hátránya a magas üzemeltetési költség 

(abszorber folyadék ára, nyomásfokozás, regenerálás hőigénye), amely miatt csak nagy 

kapacitások mellett lehet gazdaságos az eljárás. [3,4,8,9] 

3.2.3 MEMBRÁNTECHNOLÓGIA 

Az eljárás során olyan membránokat alkalmaznak, amelyek a vizet, a szén-dioxidot és az 

ammóniát áteresztik. A kénhidrogén, az oxigén és a nitrogén csak meghatározott 

mennyiségben, míg a metán kis mennyiségben képes áthatolni a membránon. A gáz 

alkotóinak szétválasztása a membrán két oldala közötti parciális nyomáskülönbségen 

alapszik, hiszen a komponensek molekuláinak nagysága közel azonos. Az alkalmazott 

membrán anyaga, amelyek kedvező metán/szén-dioxid szétválasztási tulajdonsággal 

jellemezhetők: polimid, poliszulfon vagy polidimetilsziloxán lehetnek.  

 
2 

9. ábra A membrántechnológia elvi vázlata [8] 

A nyers biogáz nyomásfokozása után lehűtésre kerül a szárításhoz és az 

ammónialeválasztáshoz. Ezután követekezik a biogáz visszamelegítése, amely jellemzően a 

kompresszor hulladékhőjének hasznosításával valósul meg, majd a maradék H2S eltávolítása 

következik cink-, illetve vas-oxiddal történő adszorpcióval. Végül a gáz egy- vagy 

többfokozatú gázpermeációs egységbe kerül. Az összekapcsolt membránok száma 
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nagymértékben befolyásolja a fajlagos kompressziós igényt, illetve az elvárt metán kinyerési 

arányt.   

A technológia előnye a nagy üzembiztonság a könnyű karbantartás ás üzemeltetés 

következtében. A legnagyobb hátrányként a bemutatott technológiák közötti legnagyobb 

metánveszteség említhető, ami a membrán nem megfelelő szelektivitása miatt jelentkezik. 

[1,3,8,9] 

3.3 A TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Az alábbi táblázat a vizsgált biogáztisztítási technológiák főbb műszaki paramétereit 

tartalmazza. Egy beruházás esetén nagyon bonyolult egy folyamatosan jól és azonos szinten 

működő technológiát kiválasztani. A tisztítási folyamat hatásfoka jelentősen függ a betáplált 

biogáz minőségétől, amelyet a helyi és környezet sajátosságok egyaránt befolyásolnak. 

Tovább bonyolítja a kiválasztást az, hogy a technológiák alkalmazhatóságának lehetőségei 

nem felelnek meg a gazdaságossági kritériumoknak.  

5. táblázat A tisztítási technológiák műszaki paramétereinek összehasonlítása [8,9] 

 

A megfelelő technológia kiválasztása esetén számos tényezőt kell figyelembe venni, hogy a 

legkedvezőbb tisztítási eljárás kerüljön alkalmazásra. Fontos szempont az előtisztítás 

szükségessége, amely a vizes mosási eljáráson kívül minden tisztítási folyamatot meg kell, 

hogy előzzön a H2S tartalom csökkentése érdekében. [3,8,9] 

A táblázatban szereplő paraméterek befolyásolják a megfelelő biogáz tisztítási technológia 

kiválasztását. A kiválasztásnál minél nagyobb metántartalomra kell törekedni, a lehető 

legkisebb metánveszteség mellett. Ebből a szempontból a membránszeparáció rendelkezik a 

legkedvezőtlenebb értékekkel.  

Fontos tényező az üzemi nyomás, amely a távozó biometán nyomásértékét határozza meg. Ez 

a földgázhálózati betáplálás szempontjából jelentős, hiszen ha megfelelő nyomásértékkel 

rendelkezik a biometán, kompresszorozási igény nélkül táplálható be a középnyomású vagy 

nagyközépnyomású földgázhálózatba. Szállítórendszerbe történő betáplálás esetén pedig 

kisebb nyomásfokozás szükséges. 

A tisztítási eljárás villamosenergia fogyasztása legnagyobb részben a nyomásfokozás 

(kompresszor), illetve a szivattyúzás folyamatából adódik.  

Paraméter Mértékegység PSA Vizes mosás
Szerves fizikai 

mosás

Aminos 

mosás

Membrán 

szeparáció

Előtisztítás - igen nem nem igen igen

Metántartalom % > 96 > 97 > 96 >99 > 95

Metánveszteség % 2 2 4 0,04 0,5-20

Jellemző nyomás bar(túl) 4-7 4-8 4-8 0 4-7

Villamosenergia igény kWhel/m
3
 biometán 0,25-0,45 0,25-0,45 0,49-0,67 0,27 0,25-0,43

Fűtési igény o
C - - 70-80 120-160 -

Referenciaüzemek száma - nagy nagy kicsi közepes kicsi

Szabályozhatóság % 85-115 50-100 50-100 50-100 50-105
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A fűtési igények elsősorban a fermentorok fűtéséből adódnak, melyet általában egy 70-80 °C 

vízhőmérséklet előállító kazánnal valósítanak meg. A mosófolyadékok regenerálása már egy 

120-140 °C hőmérsékletet elérő gőzkazánnal oldható meg. Ennél a paraméternél döntő kérdés 

az is, hogy a gőzt külső forrásból vagy biogázból állítják-e elő. 

A kiválasztásánál a lehető legkisebb energiafogyasztásra, a legnagyobb metántartalomra kell 

törekedni a lehető legkisebb metánveszteség mellett. A választott technológia a kezeletlen, 

nyers biogáz változó H2S tartalmát legyen képes a leggazdaságosabb módon leválasztani. 

Fontos emellett a legkisebb fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségek szem előtt tartása 

és hasznos figyelembe venni más működő rendszerek üzemeltetési tapasztalatait. [3,8,9] 

 

Köszönetnyilvánítás 

A kutató munka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017” 

című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 program keretében 

az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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