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Absztrakt: Egyre több európai uniós tagország táplál be biogázt a földgázhálózatba, a földgáz 

alternatívájaként. Mivel a megtermelt biogázok minősége jelentős mértékben eltér a közszol-

gáltatásban alkalmazott földgázokétól, emiatt a gyakorlatban csak azok tisztítása után, vagyis 

teljes értékű cseregázként kerülhetnek a földgázhálózatba. Érdekes kérdések vetődhetnek fel 

abban az esetben, ha a biogázüzemek által termelt gázminőségek nem cseregázként, hanem egy 

keverőberendezés segítségével – a földgázhoz keverve – adalékgázként kerülnek betáplálásra 

a hálózatba. A szerzők vizsgálat alá vonják, hogy csupán a kísérő összetevők leválasztásával, a 

2H és 2S gázminőségű területeken milyen arányban kerülhetnek betáplálásra az eltérő forrásból 

származó biogáz minőségek, hogy még megfeleltethetőek legyenek az adott területen érvényes, 

az MSZ 1648:2000 sz. nemzeti gázszolgáltatási szabványban meghatározott értékeknek, külö-

nös tekintettel a felső Wobbe-számnak és a fűtőértéknek. 
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1. BEVEZETÉS 

Jelenleg tíz EU-tagország táplál biogázt a földgázhálózatba, eleget téve az EU 3 × 20 

néven ismertté vált akciótervének, mely szerint 2020-ra egy 20%-os megújuló ener-

giaforrás részarányt kell elérni a végső energiafelhasználáson belül. [1] Az effajta tö-

rekvések eredményeként 2015 végére Magyarországon is megvalósult a tisztított 

biogáz, azaz a biometán földgázhálózati betáplálása, 800 m3/h mennyiséggel. [2] 

2014 év végén Magyarországon több, mint 70 db biogázüzem működött, amelyek 

által megtermelt biogáz mennyiség a 2014. évi földgázfogyasztás 1,1–1,6%-ának ki-

váltását valósíthatta volna meg. [3] 

A biogázt betápláló országok szinte kivétel nélkül földgázminőségűre tisztított 

biometánt táplálnak a hálózatba, amely során fontos megemlíteni, hogy a kezeletlen 

biogázok szennyező komponenseinek leválasztása nagyon magas költségekkel jár. 

A 2008. évi XL. törvény úgy fogalmaz, hogy a biogáz a földgázhoz keverhető és a 

földgázhálózatba juttatható, természetesen megfeleltetve az MSZ 1648:2000 sz. 

nemzeti gázszolgáltatási szabvány által megfogalmazott értékeknek. [4] Ennek meg-

felelően egy kis mértékű tisztítást követően a hazai közszolgáltatásban alkalmazott 

2H és 2S földgázzal ellátott területeken adott esetben adalékgázként kerülhet betáp-

lálásra a biogázüzemek által megtermelt gázmennyiség. 
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2. A SZÁMÍTÁSOK SORÁN FELHASZNÁLT GÁZMINŐSÉGEK 

A biogázüzemek által megtermelt gázok adalékgázként történő hálózati betáplálásá-

nak vizsgálatához az 1. táblázatban feltüntetett gázminőségeket vettük alapul. A jel-

lemzően importforrásból származó 2H földgázminőség az ország 95%-át fedi le. Lát-

hatóan magas metántartalommal (> 97%) és alacsony magasabb rendű szénhidro-

gén-, illetve inerttartalommal rendelkezik. A hazai termelésű 2S minőségű földgáz 

ezzel ellentétben már alacsonyabb CH4-tartalommal és magas százalékban nem ég-

hető összetevőkkel jellemezhető. 
 

1. táblázat 

A számítások során felhasznált gázösszetételek 

Komponensek 
Beregdaróc Kardoskút DVGW DVGW DVGW 

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

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

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

Propán                  C3H8 0,284 0,943 0,000 0,000 0,000 

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

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

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

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

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

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

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

Oxigén                      O2 0,000 0,000 1,000 0,000 3,000 

 

 

A biogázösszetételek közül a német DVGW szabványban található háztartási hulla-

dékból keletkező gázminőség, egy mezőgazdasági eredetű, az állattenyésztés mel-

léktermékeként jelentkező trágyaléből előállítható-, valamint szennyvíziszapból ki-

nyerhető gázösszetételek kerültek vizsgálat alá. [5] 

A 2. táblázatban az eltérő forrásból származó gázminőségek számított tüzelés-

technikai- és anyagjellemzői kerültek feltüntetésre, amelyek a későbbi számítások 

alapját képezték. Az egyes paraméterek számításának összefüggéseit az MSZ ISO 

6976:1997 Földgáz. A hőérték, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számí-

tása a gázösszetételből című szabvány tartalmazza. [6] Megfigyelhető, hogy a kis-

mértékben tisztított biogázok minősége jelentős mértékben eltér a közszolgáltatás-

ban alkalmazott földgázok minőségétől, azok jelentős inerttartalma miatt, amelyek 

nagymértékben rontják a gázjellemzőket. Ez alapján egyértelműen következik, hogy 

azok csak korlátozott arányban (adalékgázként) kerülhetnek betáplálásra a földgáz-

hálózatba, úgy hogy a keletkezett gázkeverék minősége még megfeleltethető legyen 

a Magyarországon jelenleg érvényes MSZ 1648:2000 sz. nemzeti gázszolgáltatási 

szabványnak. [7] 
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2. táblázat 

A gázösszetételek tüzeléstechnikai- és anyagjellemzői 

Gázjellemzők 2/H 2/S szennyvíz trágyalé ht. hulladék Mértékegys. 

Moláris tömeg                  (M) 16,409 21,957 23,194 25,672 27,945 kg/kmol 

Kompressz. tényező          (z) 0,998 0,997 0,997 0,997 0,998 – 

Relatív sűrűség                (d) 0,568 0,760 0,803 0,889 0,967 – 

Sűrűség                             (ρ) 0,695 0,931 0,984 1,089 1,185 kg/m3 

Felső hőérték                   (Hf) 37,972 32,885 27,978 24,582 16,250 MJ/m3 

Alsó hőérték                    (Ha) 34,205 29,681 25,190 22,132 14,630 MJ/m3 

Alsó Wobbe-szám          (Wa) 45,405 34,050 28,116 23,478 14,881 MJ/m3 

Felső Wobbe-szám         (Wf) 50,407 37,725 31,229 26,077 16,528 MJ/m3 

Inerttartalom                     (B) 0,858 18,971 26,000 35,000 57,000 mol% 

 

3. BIOGÁZOK ADALÉKGÁZKÉNT TÖRTÉNŐ FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁSA 

A számítások során három db biogázüzem nagyságot feltételeztünk, amelyek a meg-

termelt gázmennyiségből rendre 500, 1000 és 1500 m3/h mennyiségű biogázt táplál-

nak kis mértékű szennyezőanyag leválasztást követően a földgázhálózatba. Ezek a 

mennyiségek a hazai gyakorlatból kerültek átvételre, hiszen a Magyarországon mű-

ködő biogázüzemek jellemzően ekkora mennyiségben állítanak elő nyers biogázt.  

A számítások során feltételeztük, hogy a teljes megtermelt biogázmennyiség a köz-

szolgáltatásban alkalmazott fölgázminőséghez kerül betáplálásra, eltekintve a pro-

pánnal történő minőségjavítás lehetőségétől.  

Az adalékgázként történő bekeverés során a legfontosabb szempontként az MSZ 

1648:2000 sz. gázszabványnak való megfeleltetést tekintettük, kiemelt hangsúlyt 

fordítva a felső Wobbe-szám értékére, amely a gázkeverék fúvókából való kiömlé-

sére felírt összefüggésből származtatható mutatószám, illetve a gázok cserélhetősé-

gének alapparamétere, valamint az alsó hőértékre (fűtőérték), ami az egységnyi gáz 

tökéletes eltüzeléskor felszabaduló hőenergiát jelenti. [8] 

A számításra egy Excel táblázatot dolgoztunk ki, amely a három darab biogáz-

összetétel és a kettő darab földgázminőség esetén kiszámított anyag- és tüzeléstech-

nikai jellemzőkből (2. táblázat) számítja ki a keletkezett gázkeverék tüzeléstechnikai 

és anyagjellemzőit. A számításoknál az előre meghatározott 500, 1000 és 1500 m3/h 

biogázmennyiséghez kerültek meghatározásra a 2/H és 2/S minőségű földgázmeny-

nyiségek m3/h mértékegységben kifejezve úgy, hogy a H gázminőség esetén 45,66–

54,76 MJ/m3, amíg az S minőséghez történő keverés során a 36,29–41,58 MJ/m3 

közötti felső Wobbe-szám tartományokban foglaljanak helyet a biogáz-földgáz ke-

verékek. A fűtőértékre vonatkozóan a nemzeti gázszabványban az eltérő földgázmi-

nőségek esetén egy közös, 27,94–40,81 MJ/m3 közötti tartomány található, amely-

nek való megfeleltetés szintén alapját képezte a vizsgálatoknak.  

Az 1. ábra azokat a vizsgálati eredményeket szemlélteti, amikor a 2/H minőségű 

földgázzal ellátott hálózatba a szennyvíziszapból keletkezett biogáz kerül bekeve-

résre 500 (kék), 1000 (piros) és 1500 m3/h (zöld) mennyiségben. Az állandó biogáz-

mennyiség mellé addig növeltük a földgáz mennyiséget, amíg a keverék felső 

Wobbe-száma el nem érte a 2/H gázminőséghez tartozó 45,66 MJ/m3 felső Wobbe-

szám értéket, vagyis a tartomány alsó határát. 
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1. ábra 

A szennyvízgáz 2/H földgázhálózati betáplálása esetén jelentkező gáztérfogatáramok 
 

500 m3/h mennyiségű (folytonos vonal), a szennyvízből nyerhető biogáz jellemzően 

orosz importforrásból származó 2/H gázminőséghez való keverése során 1875 m3/h 

mennyiségű földgáz szükséges a felső Wobbe-szám tartomány alsó határértékének 

eléréséhez. Láthatóan ekkor a szabvány által megfogalmazott alsó hőérték tarto-

mányban foglal helyet a keverék számított fűtőértéke. 1000 m3/h biogáz esetében 

már laposabb görbe (szaggatott vonal) jelentkezik, amely a felső Wobbe-szám ala-

kulását szemlélteti, hiszen a keverékben nagyobb arányban található az alacsonyabb 

minőségű szennyvízgáz. Ekkor már 3750 m3 órai mennyiségű földgáz szükséges a 

45,66 MJ/m3 felső Wobbe-szám eléréséhez. 1500 m3/h biogázbetáplálás esetében je-

lentkezik a leglaposabban alakuló görbe, hiszen a görbe kezdeti szakaszán még na-

gyon kis mennyiségű földgázhoz kerül bekeverésre a viszonylag nagy mennyiségű 

biogáz. 5625 m3/h mennyiségű földgázhoz való bekeverés esetén teljesül a gázszab-

vány által megfogalmazott határérték elérése. Minden esetben elmondható, hogy a 

gázkeverék fűtőértéke a megfelelő tartományon belül alakul.  

A szolgáltatott gáz fűtőértékére vonatkozóan legfeljebb ± 5% eltérés engedhető 

meg az átlagos értéktől. Ha bármely vizsgált biogázösszetétel gázhálózati betáplá-

lása valósul meg a vizsgálati tartomány maximális, 15 000 m3/h mennyiségéhez, az 

5% fűtőérték-csökkenés esetén a felső Wobbe-szám értéke nem éri a tartomány alsó 

határértékét. Egy példán keresztül bemutatva: 15 000 m3/h 2H földgázhoz 500 m3/h 

mennyiségű szennyvízgázt keverve a felső Wobbe-szám 49,65 MJ/m3, a fűtőérték 

33,91 MJ/m3 értéken adódik. A fűtőértéket 5%-kal csökkentve (32,21 MJ/m3) a ke-

verék felső Wobbe-száma nem éri a 45,66 MJ/m3 értéket, vagyis nem feleltethető 

meg a hazai gázszolgáltatási szabványnak. Ugyanezen gázkeverék-összetétel esetén 

4,5% fűtőérték-csökkenést feltételezve a felső Wobbe-szám értéke 7,57%-ot csök-

ken, 45,89 MJ/m3 értéken jelentkezik, közel elhelyezkedve a tartomány alsó határá-

hoz. Az S gázminőség esetében 1–2% alsó hőérték csökkenés engedhető meg úgy, 
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hogy a felső Wobbe-szám tartomány alsó határértékét éppen elérje a biogáz-földgáz 

keverék Wobbe-száma. Ebből egyértelműen következik, hogy a biogázok adalék-

gázként történő betáplálása során az alsó hőérték átlag értéktől való 5% ingadozása 

nem teljesíthető, a biogáz jelentős nem éghető tartalma miatt. Az is megállapítható, 

hogy a gázkeverék eléri a szabvány által megfogalmazott tartományok alsó határér-

tékeit, viszont jelentős mértékben elmarad az adott területen szolgáltatott földgáz 

tüzeléstechnikai jellemzőitől. 
3. táblázat 

A hálózatba bekeverhető biogázmennyiségek 

 
 

A 3. táblázat a három vizsgált biogázösszetétel 2/H és 2/S minőségű földgázhálózati 

betáplálásának vizsgálati eredményeit foglalja össze. A hálózati betáplálás 

szempontjából legrosszabb minőségű háztartási hulladékokból keletkező biogáz – 

amely csupán 43,0 mol% CH4-tartalommal rendelkezik – a legkisebb arányban 

keverhető be a földgázhálózatba: a H földgázminőséggel alkotott keverékben csupán 

10,638%-os arányban, amíg az S minőséggel alkotott keverékben már kevesebb, 

mint 6% arányban jelentkezik. Ez azzal magyarázható, hogy az alacsonyabb 

minőségű biogáz már kis mennyiségben a földgázhoz keverve jelentősen rontja 

annak paramétereit, főként, ha az az alacsonyabb minőségű 2/S gázzal ellátott 

térségben kerül bekeverésre. 1500 m3 órai biogázbetáplálás esetén 12 600 m3 H 

minőségű és 23 700 m3 S minőségű földgázhoz való bekeverés elégíti ki az MSZ 

1648 sz. szabvány felső Wobbe-szám tartományának alsó határértékét. 

A 65 mol% CH4- és 35 mol% inerttartalommal rendelkező, vagyis az előző 

esethez viszonyítva magasabb minőségű mezőgazdasági eredetű biogáz esetében 

már kisebb mennyiségű földgázhoz keverve is eléri a felső Wobbe-szám tartomány 

alsó határát. 500 m3/h A, 65 mol% CH4 és 35 mol% inerttartalommal rendelkező, 

vagyis az előző esethez viszonyítva magasabb minőségű mezőgazdasági eredetű 

biogáz esetében már kisebb mennyiségű földgázhoz keverve is eléri a felső Wobbe-

szám tartomány alsó határát. 500 m3/h trágyalé eredetű biogáz már 2705 m3 2/H 

földgázhoz, vagyis egy legalább 3200 m3/h kapacitású gázvezetékbe táplálható be. 

2/S gázminőség esetén 3900 m3 földgázmennyiséghez, azaz egy legalább 4400 m3/h 

kapacitású hálózatba keverhető be úgy, hogy eleget tegyen a szabvány által 

megfogalmazott feltételeknek. Előbbi esetben a teljes gázkeverék 15,601%-át, míg 

utóbbi esetben 11,364%-át alkotja a biogázüzem által megtermelt és bekevert 

gázminőség.  
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A szennyvíz eredetű biogáz esetében közel azonos értékek adódnak, függetlenül 

a hálózatban szolgáltatott földgáz minőségétől. 500 m3 73,0 mol% metántartalmú 

szennyvízgáz már egy 1800–1900 m3 órai földgázmennyiséghez betáplálható, 1 500 

m3 órai biogázmennyiség esetén ez az érték 5500 m3 földgázmennyiségre növekszik, 

azaz egy legalább 7000 m3 órai kapacitású földgázhálózatba keverhető be. 

Megfigyelhető, hogy a viszonylag magas minőségű biogáz a hazai földgázhálózatba 

21-22 mol%-os arányban táplálható be, kis mértékű tisztítást követően.  

A 3. táblázat értékei között megfigyelhető, hogy egy lineáris kapcsolat írja le a 

földgázhálózatba betáplálható biogáz-földgáz keverék mennyiségét. Egy kiinduló 

állapotot felvéve ahányszoros értékre nő a biogáz mennyisége, ugyanazon aránnyal 

növekszik a földgázmennyiség. Az alábbi 4. ábra ennek szemléltetését szolgáltatja 

a 2/H minőségű földgázhálózatba betáplálható szennyvízgáz példáján keresztül. 

 

 
2. ábra 

A gázmennyiségek arányának alakulása 

 

Érdekes megfigyelés tehető a 2. ábrán, ahol azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan 

változik a biogáz gázkeverékben elfoglalt részaránya. A vízszintes tengelyen került 

feltüntetésre a biogáz (kockás minta) mennyisége 100–1500 m3/h mennyiség között, 

100 m3/h vizsgálati lépésközt alkalmazva. A szürke szín azt az órai 

földgázmennyiséget jelöli, amellyel a gázkeverék kielégíti a felső Wobbe-szám 

tartományának alsó határát, illetve a fűtőérték tartományon belül helyezkedik el. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a biogázmennyiséget növelve egyenes arányban 

fog növekedni a földgázmennyiség, és a földgázhálózatba bekeverhető biogáz 

aránya minden esetben állandó lesz. A 45,66 MJ/m3 érték eléréséhez minden egyes 

esetben 21,053% biogázarány van jelen a biogáz-földgáz keverékben, a szabványban 

található fűtőérték tartományában helyezkedve el. Ez az arányazonosság minden 

egyes vizsgált esetben fennállt.  
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Hangsúlyoznunk kell, hogy az előző vizsgálatban feltüntetett földgáz oldali órai 

mennyiségeknek minimálisan rendelkezésre kell állniuk az adott teljesítményű 

biogázüzemek esetében, azaz a legkisebb fogyasztással járó nyári időszakokban is. 

Ez a peremfeltétel tovább nehezítheti a biogázüzemek környezetében lévő alkalmas 

földgázhálózatok kiválasztását. 

 

4. A GÁZKEVERÉK FELSŐ WOBBE-SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

Vizsgálat alá vontuk a gázkeverék felső Wobbe-számának alakulását. A számítás 

során állandó biogázmennyiség (500, 1000, 1500 m3/h) mellett folyamatosan nö-

vekvő mennyiségű földgázt (500–15 000 m3/h) adagolva került kiszámításra a gáz-

keverék felső Wobbe-szám görbéje. A 3. ábrán a trágyalé eredetű biogáz 2H minő-

ségű földgázhálózatba történő bekeverésének példája került szemléltetésre. Az ábrán 

feltüntetésre került a mezőgazdasági eredetű biogáz (26,077 MJ/m3) és a 2H minő-

ségű földgáz felső Wobbe-száma (50,407 MJ/m3), hiszen a gázkeverék Wobbe-

száma ezen két érték között foglal helyet. 

 

 
3. ábra 

A gázkeverék felső Wobbe-száma a földgázmennyiség függvényében 

 

Láthatóan a felső Wobbe-szám változását a növekvő földgázmennyiség mellett egy 

logaritmikus függvény írja le minden esetben, viszont elmondható, hogy a három 

görbe között nem fedezhető fel egyértelmű matematikai kapcsolat. Megfigyelhető, 

hogy minél nagyobb arányban tartalmaz a gázkeverék földgázt, annál laposabban 

alakulnak a Wobbe-szám-görbék, hiszen az egyre kisebb mértékű biogázarány kö-

vetkeztében még növekszik a keverék Wobbe-száma, viszont egyre kisebb mérték-
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ben, közelítve a földgáz felső Wobbe-szám értékéhez. Ugyanez a tendencia jelent-

kezik 1000 (szaggatott) és 1500 m3/h (szaggatott-pontozott) mennyiségű biogáz-be-

táplálás esetén is, viszont a nagyobb biogázarány következtében ezek a görbék ala-

csonyabban helyezkednek el, hiszen a függőleges tengelyt is alacsonyabban metszik 

el, minél nagyobb a keverékben lévő biogáz mennyisége. 

 

5. A GÁZVEZETÉK KAPACITÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA 

Az előzőekben kiszámításra kerültek az egyes biogáz típusok földgázhálózati betáp-

lálása során szükséges gázmennyiségek, hogy azok a magyar gázszabványnak még 

megfeleltethetőek legyenek. Vizsgálatainkat kiterjesztettük arra a kérdésre is, hogy 

az elosztóhálózaton ezek a mennyiségek mekkora üzemi nyomású és kapacitású gáz-

vezetéken táplálhatóak be a folyamatos és biztonságos földgázellátást szem előtt 

tartva. A számítások során a földgázelosztó hálózat szimulációjának alapjául szol-

gáló karakterisztikus egyenletet alkalmaztuk. [8]  
 

p1
2 − p2

2 = c ∙ λ ∙ M ∙ T ∙ z ∙
L

d5
∙ qn

2                              (1) 

 

ahol p1 – vezetékszakasz kezdőponti nyomás (abszolút) [Pa], p2 – vezetékszakasz 

végponti nyomás (abszolút) [Pa], c – konstans, értéke ~26,8 [-], λ-csősúrlódási té-

nyező [-], M – gázkeverék moláris tömege [kg/kmol], T – gázhőmérséklet [K], z – 

eltérési tényező [-] (földgázelosztás esetén z = 1), L– csővezeték hossza [m], d – 

csővezeték belső átmérője [m], qn – normálállapotra vonatkozó gázáram [m3/h]. 

A gázvezeték kapacitások számításai során csupán az elosztóvezetékbe történő be-

táplálást vettük figyelembe, hiszen a nagynyomású (>25 bar) földgázszállító rend-

szerbe való biogáz-bekeverés során nagymértékű kompresszorozási igény jelentkezne. 

A hidraulikai számítások során három esetet határoztunk meg, középnyomású és 

nagyközépnyomású elosztóvezetéket vizsgálva, melynek eredményei az alábbi, 4. 

táblázatban kerültek összefoglalásra. 
4. táblázat 

Számított vezetékkapacitások 

Paraméterek 2/H 2/S 2/H 2/S 2/H 2/S 

kezdőnyomás              bar 1,0 4,0 10,0 

végponti nyomás         bar 0,55 2,0 4,0 

névleges átmérő         mm  DN200 DN110 DN225 

vezetékhossz                  m 1500 2700 7500 

névl. térfogatáram     m3/h 2792 2706 1566 1498 13 239 12 444 

 

Az első esetben egy 1 bar nyomású, 1500 m hosszú, DN200 névleges átmérőjű PE 

vezetékszakaszt feltételeztünk, amelyen az üzemi nyomás 0,5 bar alá csökkenése nem 

megengedett a házi nyomásszabályozók, valamint a gázfogyasztó készülékek bizton-

ságos üzemelése érdekében. Látható, hogy ilyen peremfeltételek mellett 2792 m3/h 

vezetékkapacitás jelentkezik 2H gázminőség esetén és 2706 m3 órai kapacitás adódik 

2S földgázminőség esetén. A különbség a moláris tömeg eltérése miatt jelentkezik, 
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mivel a H minőségű hálózatba táplált biogáz-földgáz keverék 17,8 kg/kmol, amíg az 

S hálózatba táplált biogáz-földgáz 22,0 kg/kmol moláris tömeggel jellemezhető.  

A második esetben egy 4 bar üzemi nyomású DN110 átmérőjű, 2700 m hosszú 

PE-elosztóvezeték hidraulikai vizsgálatát végeztük el, amely során a legkisebb meg-

engedhető üzemi nyomás értéket 2 bar-nak feltételeztük. Az elosztóvezetéken ekkor 

a kisebb átmérő következtében kb. 1500–1600 m3 órai kapacitás szállítható.  

Ezenfelül egy gázátadó és gázfogadó állomás között húzódó 7500 m hosszú, DN 

225 méretű, 10 bar engedélyezett üzemnyomású, azaz egy nagyközépnyomású PE-

vezetékszakaszt vontunk vizsgálat alá, amely esetben a gázfogadó állomás primer 

oldalán megengedett minimális nyomást 4 bar értéken feltételeztük. Ekkor közel 

12 500–13 500 m3/h mennyiségű biogáz-földgáz keverék kapacitás jelentkezett a 

vizsgált vezetékszakaszon.  

Ezen vizsgálatok eredményeit összevetve a 3. táblázatban található biogáz-föld-

gáz keverékek mennyiségeivel megállapítható, hogy a magasabb minőséggel rendel-

kező szennyvízgáz és az állattenyésztésen alapuló biogáz betáplálása már egy közép- 

vagy nagyközépnyomású gázelosztóvezetékbe megvalósítható a gázelosztó vezeték 

kapacitása szempontjából. Ezzel ellentétben az alacsony minőséggel jellemezhető 

háztartási hulladékokra alapozott biogázösszetétel 1000 m3/h betáplálási kapacitása 

esetén már 10 bar-nál nagyobb üzemnyomású, illetve nagyobb átmérőjű vezetékek 

szükségesek. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az egyre növekvő ütemben megvalósuló megújuló energia hasznosítás egyik lehe-

tőségeként jelentkezik a biogázüzemek által megtermelt biogáz földgázhálózatba 

való betáplálása. Ez nemcsak az EU energiapolitikai törekvéseinek elérését segíteni, 

hanem kis mértékben a hazai importfüggőség arányát is csökkenthetné. 

A szerzők vizsgálat alá vonták azt, hogy a biogázüzemek által megtermelt nyers 

gázminőségek szennyezőanyagoktól való megtisztítása után milyen mértékben ke-

verhetők be a földgázhálózatba, megfeleltetve azt az MSZ 1648:2000 sz. gázszol-

gáltatási szabványnak. Három eltérő forrásból származó biogázösszetétel 2H és 2S 

minőségű hálózatba való bekeverése esetén egyértelműen jelentkezett, hogy ener-

giatartalom-növelő előkészítés nélkül az alacsonyabb minőségű gázminőség kever-

hető a legkisebb, és a magasabb minőségű biogáz a legnagyobb arányban a gázháló-

zatba. Megállapítást nyert, hogy a bekeverhető biogáz, és a földgáz mennyiség ará-

nya minden esetben állandó lesz, melynek alapjául a magyar szabványnak való meg-

feleltetést szolgál. A gázkeverék fűtőértékének maximálisan 5%-kal való eltérése 

egyik esetben sem valósítható meg, hiszen akkor olyan mértékben csökken a felső 

Wobbe-szám, hogy nem éri el a szabvány ide vonatkozó tartományának alsó határ-

értékét. Ez egyértelműen az alacsony biogázminőség, a magas inerttartalom követ-

keztében adódik. 

A gázkeverékek felső Wobbe-szám görbéit állandó biogázmennyiség és folyama-

tosan növekvő földgázmennyiség mellett egy logaritmikus egyenlet közelíti meg leg-

inkább. Elmondható, hogy nincs egyértelmű matematikai kapcsolat a folyamatosan 
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növekvő mennyiségű földgázmennyiséghez állandó mennyiségű (500, 1000, 1500 

m3/h) biogáz betáplálást feltételezve. 

Hidraulikai számítások segítségével meghatároztuk, hogy egy legalább 55–60 

mol% CH4-tartalommal rendelkező biogáz a legtöbb esetben betáplálható a hazai 

közép- vagy nagyközép nyomású elosztóhálózatba, a vezetékkapacitások szempont-

jából. Az alacsonyabb metántartalmú biogázoknál probléma lehet, hogy azok jelen-

tős kapacitású (azaz átmérőjű, illetve nyomású) elosztóvezetékbe táplálhatók, ha a 

hálózati gázminőséget meg akarjuk feleltetni az érvényben lévő szabályozásnak. 
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