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A projekt összefoglalója  
A projekt a 2014-ben lezárult Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program által 
támogatott „Kémiai eljárások a szlovák-magyar határ menti régióban keletkező biomassza 
hasznosítására” című projekt eredményeire támaszkodva diplomázó diákok, PhD-hallgatók és kutatók 
cseréjével, a már kialakított közös laboratórium jobb kihasználásával kívánja a pályázó intézmények 
fennálló együttműködését erősíteni, mérnökhallgatók és kezdő kutatók környezettudatos nevelését 
elősegíteni. Az együttműködés néhány, a határ menti régióban keletkező mezőgazdasági, erdészeti és 
élelmiszeripari melléktermék, elsősorban lignocellulóz biomassza értéknövelt termékekké alakítására és 
hasznosítására fókuszál. A lignocellulóz nagy tömegben előforduló, megújuló, karbon negatív vagy 
semleges szénforrás. A projekt eredményeivel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy ez a szénforrás minél 
nagyobb mértékben helyettesíteni tudja a régiós vegyipar és energiaipar ma még fosszilis 
szénforrásokból kielégített nyersanyag szükségletét.  
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A projekt céljai  
A projekt hosszú távú, közvetett célja a klímaváltozás lelassítása az üvegház hatású szén-dioxid 
kibocsátás mérséklésével. Ezt a körforgásos gazdálkodás elterjesztésével lehet elérni, mely részben 
erőforrás takarékos gazdálkodást jelent, részben pedig a szén körforgásának magvalósítását azért, hogy a 
tevékenység ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb legyen. A legelőnyösebb, ha a fosszilis szénforrások 
használatát teljesen el tudjuk kerülni. A körforgásos szénhasznosítás minden széntartalmú melléktermék 
visszaforgatását jelenti és végső soron azt, hogy a légkörbe került szén-dioxidot kell visszaforgatni a 
gazdaságba. Ebben nagy segítségünkre van a növényzet, mely a napenergia hasznosításával a levegőből a 
szén-dioxidot szerves anyagok, poliszaharidok, olajok, nagy tömegében pedig lignocellulóz formában 
megköti. Projektünk távlati célja a körforgásos gazdálkodás erősítése a határ menti régióban a 
biomassza, elsősorban a lignocellulóz típusú anyagok minél tudatosabb és hatékonyabb hasznosításával. 
Távlati célunk elérését a következő közvetlen célok elérésével kívánjuk elősegíteni:  
(i) A körforgásos gazdálkodás elveinek tudatosítása tanítás, nevelés és ismeretterjesztés révén. A tanítás-
nevelés hatékonyságát fiatal kutatók rendszeres cseréje révén kívánjuk növelni.  
(ii) A kutatócseréket arra használjuk, hogy a fiatalok megismerkedjenek egymással, a biomassza 
féleségekkel és laboratóriumi vizsgálatuk módszereivel.  
(iii) Feltérképezzük és jellemezzük a térség jelentős biomassza termelőinek anyagait, és javaslatot 
teszünk azok értéknövelő hasznosítására.  
 

A kiinduló helyzet leírása (Milyen a jelenlegi helyzet?)  
A megújuló energia és szénforrások körforgásos hasznosításának meghatározó szerepe van a környezet 
és klímavédelemben. Megújuló energia- és egyben szénforrásként egyedül a biomassza áll 
rendelkezésünkre. A biomassza körforgásos hasznosításának terjedéséhez először a közgondolkodás 
megváltoztatására van szükség. Ezt fogékony, fiatal műszaki értelmiségiek környezettudatosságra 
nevelésével segítjük. A körforgásos gazdálkodás első lépése a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív 
háztartási hulladék gyűjtése után meg kell valósulnia a bioanyag hulladékok és melléktermék szelektív 
gyűjtésnek is. Kémiai ismeretek hiányában gyakran a hasznosítás legkezdetlegesebb módszerét, a szerves 
anyagok elégetését alkalmazzák. A projekt régióban keletkező, szelektíven gyűjthető biomassza 
mennyiségi és minőségi megismerését célozza. Ezt a munkát a szlovák és magyar fiatal kémikusok együtt 
végzik el. Az intézményeink közötti kapcsolatok erősítése mellett vállalkozói partnereink részvételével 
kapcsolatot építünk a térség biomassza kibocsátó cégeivel a biomassza hasznosító technológiák 
bevezetésének elősegítése céljából.  
 

A projekt végtermékei és eredményei  
A projekt eredményeként olyan vegyészmérnökök és PhD címmel bíró szakemberek kilépését várjuk az 
egyetemről és a kutatóintézetből a gazdasági életbe, akik tisztában vannak a körforgásos gazdálkodás 
lényegével, a biomassza, ezen belül a lignocellulóz típusú hulladékok és melléktermékek 
hasznosításának szükségességével és korszerű módszereivel. A projektköltségvetés terhére néhány, a 
vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen eszközt tudunk beszerezni intézményünk és a közös laboratóriumunk 
számára. A biomassza természete, hogy térben nagy területen elszórtan és időszakosan jelenik meg. 
Szelektív gyűjtése és feldolgozása a határ menti térségekben gazdaságilag kedvezőbb, ha a határ nem 
gátja a keletkező hulladékok legközelebbi feldolgozóhelyre szállításának. A projekt keretében szakmai 
rendezvényt szervezünk, ahol a célcsoportok tagjai találkozhatnak egymással és együttműködési 
megbeszélést folytathatnak. A határon átnyúló biomassza gyűjtési és feldolgozási és hasznosítási 
tevékenység munkahelyet teremt a régió alulképzett, szociálisan hátrányos helyzetű csoportok számára 
is és, emellett, a tevékenység kedvező hatással van a környezetre, és követhető példát mutat a nem 
határ menti régióknak. A projekt keretében és azt követően, ha a korforgásos biomassza hasznosítás a 
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régióban általánossá válik, az együtt végzett munka elősegíti az országhatár két oldalán élő emberek 
közötti együttműködést és megértést.  
 

Módszertan  
Elsődleges feladatunk a célcsoportba tartozó régiós vállalkozások felkutatása volt, a projekt céljainak 
ismertetése és biomassza minták, elsősorban lignocellulóz típusú biomassza minták begyűjtése. A 
projektbe bevont kutatók, vállalkozók, elsősorban fiatalok megismertetése a körforgásos biomassza 
hasznosítás jelentőségével a környezet és klímavédelemben. A biomassza anyagok fizikai-kémiai 
minősítése részbe közös laboratóriumunk eszköztárával történik. Fiatal kutatók a két országból együtt 
dolgoznak, illetve kicserélik otthonról hozott vizsgálati eredményeiket. A szerves anyag szén és egyéb 
makroelem tartalmát CHNS elementáris analízissel határozzuk meg. A mikroelemek mennyiségi és 
minőségi analízise ICP MS módszerrel történik. Meghatározzuk a nagyobb tömegben előforduló 
lignocellulóz típusú anyagok cellulóz, hemicellulóz és lignin tartalmát. A bioanyag-hasznosítás termikus és 
termokalitikus eljárását mikroreaktorbani pirolízis-GC-MS vizsgálattal modellezzük. Foglalkozunk a 
termikus, kémiai és/vagy biológiai eljárással biomasszából előállított elsődleges termékek, például olajok, 
cukrok, alkoholok, szerves savak értéknövelt termékekké alakításával, katalitikus módszerekkel. Az MTA 
TTK kutatói nagynyomású átáramlásos reaktort alkalmaznak. A FCHPT STU kutatói az üstreaktorok és 
mikroreaktor alkalmazásában jártasabbak. A tanulmányt vállalkozó partnereink rendelkezésére 
bocsátjuk.  
 
A projekt innovatív jellege  
Az 1977-ben született Kyoto Protokoll és a 2015 évi Párizsi Egyezmény azokra a technológiákra irányítja a 
figyelmet, melyek csökkentik a klímaváltozásért felelős üvegházhatású gázok, elsősorban a szén-dioxid 
feldúsulását a légkörben. Cél olyan technológiák kidolgozása és elterjesztése melyek nem növelik a 
légkör CO2 koncentrációját (CO2 semlegesek) vagy még előnyösebben a CO2 koncentrációt csökkentik 
(CO2 negatívok). A körforgásos technológiák lényege, hogy a nyersanyagokban kötött szén a technológia 
végén a termékekben a lehető legnagyobb mennyiségben kötve maradjon, és ez történjen akkor is, ha a 
használat során hulladékká váló termék, újra meg újra nyersanyagként hasznosításra kerül. Jelen projekt 
a körforgásos gazdálkodás fenti elvének alkalmazását célozza a bio-nyersanyagokra, elsődlegesen 
lignocellulózra. A növények a légkörből kivont CO2-t főleg lignocellulóz típusú anyagokban halmozzák fel. 
Ha egy hasznosítás során a kötött szén CO2 formában visszakerül 
oda, ahonnan a növény elvonta, azaz a levegőbe, akkor a folyamat CO2 semleges. Mindaddig CO2 
negatív a technológia, amíg a termékben a szén megkötött formában marad. A bioszenet tartalmazó 
nyersanyagok sokfélék, a fosszilis szénforrásoknál kisebb koncentrációban jelennek meg és mennyiségük 
térben és időben változó. A nyersanyag természetéhez illeszkedő olyan technológiákra van szükség, 
melyek a legnagyobb hozzáadott értékű terméket eredményezik, melyek méretében illeszkedik ahhoz a 
nyersanyag mennyiséghez, mely a telepített technológia környezetéből még gazdaságosan 
összegyűjthető. Kémikusi szemlélettel visszaszorítható a bioanyagok direkt égetéses hasznosítása és 
elősegíthető a bioanyagok szélesebb körű bevonása a körforgásos, CO2 negatív gazdaságba.  
 

A projekt eredményeinek fenntarthatósága  
A projekt alkalmas arra, hogy a régió gazdasága számára fontos területekre irányítson több kutatói és 
vállalkozói figyelmet, de a közös munka a projekt 1 éve alatt nem fejezhető be. Az új technológiák 
tudományos megalapozását tovább folytatjuk, és kutatói hátteret biztosítunk a tématerület iránt 
érdeklődő vállalkozóknak. Szeretnénk, ha a pozsonyi egyetem doktori iskolájának egy hallgatója néhány 
éven át a budapesti intézetben dolgozna disszertációján. Így kapocs lehetne a két intézmény között. 
Projektet támogató vállalkozó partnereink érdekeltek abban, hogy lignocellulóz kémiai feldolgozására, 
elsődlegesen levulinsavvá konvertálására, valahol, előnyösen a régióban üzem épüljön. Az beruházás 
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gazdasági, iparjogvédelmi és technikai megvalósítása éveket vehet igénybe, de ennek során sem 
nélkülözheti a kutató-fejlesztő szakmai háttér támogatását. A levulinsav körforgásos kémiai 
hasznosításának megvalósítása a kutatóhelyek és vállalkozások többéves összehangolt kutató-fejlesztő 
tevékenységét igényli. A levulinsav a lignocellulóz cellulóz és hemicellulóz komponenseiből állítható elő 
kémiai módszerrel. Megmarad a lignocellulóz lignin komponense. Igazi körforgásos gazdálkodásról csak 
akkor beszélhetünk, ha megtaláljuk a lignin előnyös hasznosításának (nem eltüzelésének) megoldásait. Ez 
is a jövő közös feladata, amihez nemzetközi pályázatok elnyerésével együtt kísérelünk meg támogatást 
szerezni. A projekt ideje alatt begyűjtött lignocellulóz minták a modern mikroreaktoros módszerekkel 
több éven keresztül is vizsgálhatók, a belőlük különböző kémiai eljárásokkal készíthető anyagot és azok 
felhasználhatóságának vizsgálata a közös laboratóriumban dolgozó kutatóknak több éves kutató 
munkára ad lehetőséget a biomassza körforgásos kémiai hasznosításának területén.  


