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Évek óta ez a leggyakoribb CO2 dúsítás módja. Számos kereskedelmi termesztő és üvegház használja a nagy épületeiben. A 
leggyakoribb üzemanyagok a propán, bután, alkohol és természetes gázok. Ezek az üzemanyagok, amik kék, fehér vagy színtelen 
lánggal égnek, szén-dioxidot termelnek, ami hasznos. Ha a láng piros, narancssárga vagy sárga, akkor az elégtelen égésnek 
köszönhetően szén-monoxid keletkezik. A szén-monoxid a legkisebb mennyiségben is halálos a növényekre és az emberekre 
egyaránt. Ként vagy kénvegyületet tartalmazó üzemanyagok nem használhatóak, mivel a melléktermékük káros.

Az ezeket az üzemanyagokat használó legtöbb CO2 generátor túl nagy a kis üvegházakban és a beltéri termesztő helyiségekben 
történő alkalmazásra. Néhány kisebb darab beszerezhető vagy Coleman lámpás, Bunsen-égő vagy kis gáztűzhely használható. Ezek 
a CO2 generátorok melléktermékként hőt termelnek, amire ezekben a szabályozott környezetű termesztő helyiségekben ritkán van 
szükség, de hasznos is lehet téli termesztésnél és hideg térségi üvegházaknál.

A CO2 termelés szintjét az elégetett üzemanyag kategóriája szabályozza. Egy 
gázt égető CO2 generátor propánt, butánt vagy természetes gázt használva 0.5kg 
üzemanyag kb. 1,5kg szén-dioxidot és 1kg vízpárát termel. Kb. 22.000 BTU hő is 
keletkezik. Ezek a számok más üzemanyagok esetén változhatnak.

A standard példánkhoz viszonyítva egy 250cm x 250cm x 250cm termesztési térben, 
ha naponta 1,3 uncia etil vagy metil alkoholt használnál egy gázégőben, a CO2 a 
légköri koncentrációról 1300 ppm-re növekedne, ha a helyiség teljesen zárt.

1300 ppm dúsítási standardet választottunk, mivel feltételezhetően 1500 ppm 
az ideális, és a növények az elérhető CO2 készletből 100 ppm-et használnak el 
óránként. Emlékezz, hogy a normál légkör 300 ppm CO2-őt tartalmaz. A legtöbb 
termesztő helyiségben és szűk üvegházakban a levegő átlagos kicserélődési 
sebessége a 100%-os levegő cseréhez (áteresztéshez) 2 órára feltételezhető. 
Ha sok rés és hézag van, ez a kicserélődési sebesség jelentősen megnő, de 
a hozzáadott CO2 (300 ppm fölött) is el fog veszni. Ha szellőztető ventillátort 
használsz, semmibe veszed a CO2 dúsítást, mivel kifúvatod, ahogy képződik.

Hasznos egy keringető ventillátor, mivel megforgatja a levegőt az üvegházban vagy a termesztő helyiségben. Ha nyugodt a levegő, 
„kimerülési réteg hatást” okozhat. Ez a hatás okozza, hogy a közvetlenül a növény leveleinél lévő CO2 gyorsan kimerül. Ha erre a 
területre nem kerül plusz CO2-őt tartalmazó friss levegő, a fotoszintézis és a növekedés csökkenni fog és végül megáll.

A CO2 kívánt szinten tartása sok tényezőt foglal magába. 

1. Ha az üvegház vagy 
termesztési tér nem teljesen 
zárt, 50%-kal kell növelni 
a CO2 generátor termelési 
mennyiségét. 

2. Ha a hőmérséklet 21°C-ról 
32°C-ra nőtt, 20%-kal 
kell növelni az előállított 
mennyiséget, és fordítva.

3. Ha a termesztési tér nagy 
vagy szorosan elhelyezett 
növényeket tartalmaz, 
20-30%-kal kell növelni az 
előállított CO2 mennyiséget.
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Kisebb termesztő területek CO2 ellátására
szolgáló készülék. 

További részletekért keresse fel honlapunkat.
http://babylon-grow.eu/
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Ha több fényt használsz, több CO2-őt tudsz hasznosítani és ezt arányosan a gyakorlati 55000 lux/négyzetméter és 1500 ppm légköri 
CO2 tartalom határig kell előállítani. Ha több CO2-t állítasz elő, több vizet és növény tápanyagot kell használni, a normális mennyiség 
maximum kétszeresét. Ha a növényeid a CO2 dúsításnak köszönhetően gyorsabban nőnek, több tápanyagra és vízre lesz szükségük.

Az utolsó tényező, amit a CO2 szint beállításának fenntartásához figyelembe kell venned, az a termesztő tér mérete. Ez egyszerűen 
kivitelezhető a gáz égetésére és a következő módszerekre egy matematikai arányszám felállításával. A mi „standard” helyiségünk 
(250’ x 250’ x 250’) 15m3. Ha az etil-alkohol/gázégős dúsítási módszert akarod használni, számold ki az arányszámot naponta 1,3 
uncia súlyú alkoholt használva.

Ha a termesztő tered mérete 316’ x 316’ x 316’, akkor 32m3 térfogattal kell megküzdened. 

1,3 uncia/nap = 15 m3

X uncia/nap = 32 m3

Szorozz keresztbe: 15 X = 1,3 x 32. 

Mindkét oldalt 15-vel elosztva: X = (1,3 x 32)/15, azaz a megoldás X = 2,7 uncia. 

Naponta 5 uncia etil-alkohol szükséges egy 10’ x 10’ x 20’ termesztő térben ahhoz, hogy 
ugyanannyi CO2-őt (1300 ppm-et) állíts elő, mint egy 512 köblábas helyiségben.

Ugyanakkora térben 1500 ppm előállításához az elérhető CO2 (200 ppm) fölött a 
következő az arányszám:

1300 ppm = 5 uncia

1500 ppm = X 

X = (5 x 1500)/1300 = 5,77 uncia

MEGJEGYZÉS: Egy font CO2 egyenlő kb. 8,7 köbláb gázzal normál hőmérsékleten és 
nyomáson.

Ha különböző szénhidrogén üzemanyagokat használsz, figyelembe kell venned a 
hőtartalmat BTU-ban kifejezve. Ha az óránkénti BTU érték fele az etil-alkoholénak, 
kétszer annyit kell elégetni, hogy a kívánt CO2 mennyiség nagyjából ugyanannyi legyen. 
Az előállított CO2 mennyisége a használt üzemanyag széntartalmától függ. Az óránkénti 
BTU hőtartalmat a dokumentumokból vagy a szállítóktól a szerezheted be.
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