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I. ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK 
 
 

 Az energiahordozók, és a környezetvédelem története több 
ezer évre nyúlik vissza, az ipari és kommunális energiafelhasználás 
azonban alig több mint 150 évre tehető. Az elmúlt évtizedekben az 
energiafogyasztás döntő részét a Föld kérgéből kitermelt fosszilis 
energiahordozók eltüzelésével biztosította az emberiség. A kitermelt 
karbon tartalmú energiahordozókat elégetve azokat szén-dioxiddá 
alakítjuk és hőhasznosítás után, a légkörbe juttatjuk. Ez a tevékeny-
ség vezetett ahhoz, hogy a 1970-es évek elején hazánkban törvényi-
leg szabályozták a kutatásaimat is közvetlenül érintő levegőtisztaság 
védelmet. A 1980-as évektől a globális felmelegedés, az üvegházha-
tást okozó gázok emissziójának növekedése, és manapság egyre gyak-
rabban előforduló - ezen folyamatokra vélhetően visszavezethető - 
természeti katasztrófákat kiváltó klímaváltozás foglalkoztatja a kuta-
tókat és a közvéleményt. 

 A fosszilis energiahordozók egyenlőtlen eloszlása ellátási 
bizonytalanságokhoz és globális feszültségekhez vezetett. A könnyen 
hozzáférhető és gazdaságosan kitermelhető források csökkenése, az 
árak jelentős növekedését okozza. 

 A fenti hatások kezelésére a világban, Európában és Magyar-
országon is stratégiai, környezetpolitikai és energiapolitikai döntések 
születnek nap, mint nap. Alapvetően „az energiahatékonyság növelé-
sével megtakarított energiahordozó” tekinthető a leghatékonyabb 
környezetbarátnak, az optimális energiafelhasználás azonban igen 
komoly kutatásokat és műszaki fejlesztéseket feltételez. 

 A környezetvédelem, az energiatakarékosság, és az energia-
hatékonyság növelése minden felhasználó gazdasági érdeke, elvárha-
tó felelőssége és a jövő nemzedéke iránti erkölcsi kötelessége.  

 A döntéshozók és a kutatók, az energetikával és környezet-
védelemmel foglalkozó szakemberek ma már egyetértenek abban, 
hogy a környezetvédelemre az egyik megoldás a fosszilis tüzelő-
anyagok egy részének megújuló energiahordozókkal való helyettesí-
tése. 
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 Az EU tagállamaként ma már hazánkban sem kerülhető meg 
az a fontos kérdés, hogyan tehetünk eleget az EU Bizottság, 1997. 
novemberében kiadott, „A jövő energiaforrásai – a megújuló ener-
giahordozók” c. „Fehér könyv”-ben kitűzött céloknak. A megújuló 
energiahordozók arányának 2010-re az EU átlag 6 %-ról 12 %-ra, 
ezen belül, az ebből termelt villamosenergiának, a 13,9 %-ról 22,1 % 
-ra való előírt növelése csak piaci alapokon nem érhető el, ezért az 
EU jelentős támogatást  nyújt a megújuló energiaforrások hatéko-
nyabb felhasználásához.  

 Az európai energiapolitika középtávú elvárása az, hogy Ma-
gyarországon a megújuló energia jelenlegi 3,6 %-os részesedése 
2010-re megduplázódjon az összes energiafelhasználáson belül. Ha-
zánkban a megújuló energiahordozókból termelt villamosenergia 
hányadának a következő öt év alatt a mostani 0,8 %-ról 3,6 % -ra 
való növelése igen komoly, elodázhatatlan műszaki fejlesztéseket,  és 
az azokat megalapozó tudományos kutatásokat igényel. 

Kimeríthetetlen energiaforrásnak számít a napenergia, mely-
nek közvetett felhasználási lehetőségei közül - a mérsékelt égövi 
zónában - különösen előnyös az erdő- és mezőgazdasági hulladékok, 
energia növények hasznosítása. A biomasszák CO2 emisszió semle-
gesek, ugyanis az eltüzelésük során annyi szén-dioxid keletkezik, 
amennyit a növények fejlődésük idején a légkörből megkötnek. En-
nek köszönhetően a biomasszát felhasználó erőművek sikeresen be-
kapcsolódhatnak a CO2  kereskedelembe. A fás- és lágyszárú tüzelő-
anyagok kén tartalma (~ 0,1 m/m%) a szenek kéntartalmának töredé-
ke, így felhasználásukkal a kén-dioxid kibocsátás is jelentősen csök-
kenthető. 
 Hazánkban az évenként keletkező elsődleges biomassza tö-
mege, mértékadó felmérés szerint, – száraz anyagra számítva – 55 
millió tonna, amelyből a mezőgazdasági termelés 45 millió tonna, az 
erdészeti eredetű pedig 10 millió tonna. Ebből energiatermelésre 
elméletileg hasznosítható mennyiség 25 millió tonna, melynek poten-
ciális energiatartalma 430·106 GJ/év. Ez olajegyenértékben kifejezve 
9,6 millió tonna, ami másfélszerese az évi hazai kőolaj felhasználá-
sunknak.  

A biomasszák szélesebb körű hasznosítása, az elégetésükkor 
végbemenő folyamatainak, tüzeléstechnikai jellemzőinek, valamint 
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az eltüzelés során képződő szilárd halmazállapotú termékek tulajdon-
ságainak az eddig feltártnál mélyebb ismeretét feltételezi. 

 A biomasszák energetikai célú hasznosításának leghatéko-
nyabb módja kazánban történő eltüzelésük, mivel az optimálisan 
üzemeltetett kazán az egyik legnagyobb hatásfokkal működő energia 
átalakító berendezés. 

 Vizsgálataink ezért a biomasszák 30-50 MW teljesítményű 
erőműi kazánokban való eltüzelési feltételeinek javításával foglal-
koznak. 

 Az erőműi felhasználás számos, még megoldásra váró nehéz-
séggel jár az eddigi tüzelési tapasztalatok alapján. Ezért indokolt 
célirányos elméleti kutatásokkal laboratóriumi és ipari körülmények 
között végzett tudományos vizsgálatokkal feltárni és általánosítani a 
fejlesztésekhez szükséges ismereteket. 

 Szilárd tüzelőanyag felhasználáson ez ideig döntő részben, 
széntüzelést értettünk. Ebből következően a szilárd tüzelőanyagok 
felhasználásával kapcsolatos, eddig rendelkezésünkre álló ismeret 
főleg a szenek eltüzeléséhez kötődik. A biomasszák, mint tüzelő-
anyagok megjelenésükben, sokféleségükben, tüzeléstechnikai jellem-
zőikben, égési folyamataikban alapvetően különböznek a szenektől. 
A környezetbarát, energiahatékony eltüzelésük feltételeit, - tüzelési 
jellemzőik meghatározását, égési folyamataik vizsgálatát, az égés-
termékeik jellemzőit és hatásukat a berendezésekre – fel kell tárni, 
hogy e kutatások eredményeként az eltüzelésükre legalkalmasabb 
technológiák és berendezések, műszaki fejlesztésekkel megvalósítha-
tók legyenek.   
 A tudományos kutatásom során a fás és lágyszárú biomasz-
szák környezetbarát energetikai hasznosítása szempontjából fontos 
jellemzőit, azok meghatározásának módszereit és hatékony eltüzelé-
sük feltételeit vizsgáltam. 
 A fentiek alapján az értekezés fő célkitűzése, hogy  - a labo-
ratóriumi, és üzemi körülmények biztosította lehetőségekkel élve -  
megvizsgáljam a fás- és lágyszárú biomasszák egy-egy fajtájának 
égési jellemzőit és azok hatását a tüzelésre, elemezzem az eltüzelé-
sükkor kialakuló folyamatokat, és annak eredményeként keletkező 
szilárd maradék (hamu) tulajdonságait. 
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II. KÍSÉRLETI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  
 

A tüzelőanyagok energetikai hasznosításakor a tüzeléstechni-
kai jellemzők és az égéstermékek környezeti hatása döntő szempont. 
Kutatómunkámban, a hazai erőművekben újonnan, egyre nagyobb 
mennyiségben felhasznált biomasszák eltüzelhetőségi feltételeit vizs-
gáltam. 

 A biomasszák, mint szilárd tüzelőanyagok megjelenésével 
oly mértékben bővült az elmúlt években a vizsgálandó anyagok ská-
lája, ami felveti a vizsgálati módszerek kritikai értékelésének szüksé-
gességét. Sokféleségük (fás-, lágyszárú, apríték, fűrészpor, pellet 
…stb) és a hőmérséklet emelkedésének hatására bekövetkező, - a 
szenektől eltérő – viselkedésük miatt az eddig alkalmazott szabvá-
nyos eljárások nem minden esetben nyújtanak megbízható adatokat. 

A szilárd tüzelőanyagok begyulladását és égési sebességét nagymér-
tékben befolyásolja az illótartalmuk, ugyanakkor a tüzeléstechnikai 
jellemzők meghatározását előíró szabványos eljárások közül bio-
masszákra a legkevésbé alkalmas az illótartalom mérésére eddig al-
kalmazott módszer. Az alább ismertetett vizsgálataim célja a bio-
masszák illótartalmának mérésére alkalmas hőmérséklet meghatáro-
zására. Az eljárások a következők:  

 különböző hőmérsékleteken végzett szabványos illótartalom 
mérés; 

 az illótartalom mérése utáni szilárd maradékban lévő fix-
karbon tartalom meghatározása; 

 termoanalitikai vizsgálatokkal az illótartalom és a fix-karbon 
tömegarányának meghatározása. 

 A felsorolt mérések eredményeinek összegzésével, és komp-
lex értékelésével megállapíthatjuk azt az optimális hőmérsékletet, 
amelyen a fás és lágyszárú biomasszák illótartalma meghatározható.  

A méréssorozatot fenyőfa apríték és energiafű mintákkal végeztem 
el, és e két tüzelőanyag illótartalmának mérésére alkalmas hőmérsék-
letet határoztam meg. 
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 A hazai villamos erőművekben, legnagyobb hányadban a 
biomasszák közül faaprítékot tüzelnek. A beszerzési és tárolási ne-
hézségek miatt a tüzelésre kerülő apríték nedvességtartalma igen 
széles határok között változik. A továbbiakban érdemes tehát meg-
vizsgálni, hogy a nedvességtartalom hogyan befolyásolja az 
aprítéknak a száradási, illóeltávozási és oxidációs folyamatait. Az 
aprítékok nedvességtartalmának a száradási, illókiválási és begyulla-
dási folyamataira kifejtett hatását derivatográffal vizsgáltuk. A 
derivatogramok értékelésével meghatároztam a nedvességtartalom 
hatását a biomasszák összetételére. 

 A biomasszák energetikai hasznosításának lehetőségeit ele-
mezve megállapítottuk, hogy a korábban széntüzelésű erőműi kazá-
nok részben biomassza tüzelésűvé (vegyes tüzelésűvé), viszonylag 
kis átalakítással alkalmassá tehetők, indokolt tehát megvizsgálni, mi 
történik, ha a szén egy részét biomasszával helyettesítjük.  

 A méréseket egy hazai erőmű által rendelkezésünkre bocsá-
tott energiafűvel, orosz barnaszénnel és a két tüzelőanyag 20-80 % 
hőegyenértékű keverékével végeztük el. Azért esett az energiafűre a 
választás, mert egyrészt a lágyszárúak eltüzelése tapasztalatok szerint 
nagyobb üzemviteli kockázatot jelent, másrészt hazai viszonyok kö-
zött az energiafű az egyik potenciális lehetőség erőműi felhasználás-
ra. Disszertációmban a fenti tüzelőanyagokról készült 
derivatogramokat és a belőlük általánosítható tudományos eredmé-
nyeket ismertetem. Meghatároztam az energiafű-barnaszén keverék 
nedvesség, illó, fix-karbon és hamu tartalmát, valamint a keverék 
elégetésekor zajló exoterm folyamatok véghőmérsékletét. 

 A biomasszák képződése során a szerves anyagok átalakulása 
közben több-kevesebb szervetlen anyag is felhalmozódik a növé-
nyekben. Ezek a szervetlen alkotók az égési folyamatban általában 
különböző ásványi átalakulásokon mennek keresztül, és a hamuban 
maradnak vissza, vagy a szállóporral távoznak. 

 Az üzemi tapasztalatok alapján a biomassza tüzelésnek - a 
tüzelőanyag nedvességtartalma mellett – az egyik legkritikusabb 
része a szilárd égési maradékok összetapadása, megfolyása, és a ka-
zánok hőcserélő felületére való feltapadása. A biomasszák hamujá-
nak viszonylag nagy a K, Na, Si, Al, Ca,  tartalma. A széntüzeléssel 
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IV. UTILISATION POTENTIALS OF THE SCIENTIFIC 
RESULTS 

 
  Biomass energetics utilisation for communal and power 
plant use may become one of the environment-friendly solutions of 
heat and energy generation after overcoming a number of difficulties. 
The new scientific results published in the dissertation contribute to 
the solution of several practical problems. The complex examination 
method elaborated is suitable for determining the major firing charac-
teristics of different types of biomass more rapidly than at present.   
 The exploration of the effect of the moisture content of bio-
mass and the drying, volatile release and oxidation processes of bio-
mass-coal fuel mixtures clarified with TGA methods may contribute 
to the appropriate choice of firing technologies and increasing the 
efficiency of boilers, which will indirectly result in moderating the 
pollution of the environment.  
 The knowledge gained in the exploration of the properties of 
the ashes in the firing of biomass in power plants facilitates a reduc-
tion of the fouling due to ashes (slagging). The examinations demon-
strated significant differences and their causes in the properties of 
coal ash, the various biomass ashes and the ashes of biomass-coal 
mixtures. The complex evaluation of the examination results pro-
vides a guideline for the users on the effects to be expected in the 
firing of biomass. The results of the research can be directly utilised 
by the Hungarian electric power plants firing biomass. Omitting the 
sunflower seed coat from the firing mixture reduced the rate of slag-
ging of the overheating surfaces of the gas boilers in power plants by 
half.  
 The examination methods employed and the results will be 
directly utilised in undergraduate and postgraduate as well as in doc-
toral programs in the courses (Energy Sources, Energetics, Combus-
tion Engineering, and Boilers) offered by the Department of Combus-
tion Technology and Thermal Energy.  
 The application of the scientific results of the dissertation 
may significantly contribute to the environment-friendly and energy-
efficient utilisation of biomass.  
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összehasonlítva a lerakódás tapadóssága és szilárdsága nagyobb, 
kevésbé porózus, sima felületű, eltávolítása lényegesen nagyobb 
gondot jelent. 

 A kazánok szerkezetét károsító másik hatás a füstgázba kerü-
lő hamu (szállópor) kálium és klórtartalma okozta nagy hőmérsékletű 
korrózió. Összehasonlító vizsgálatot végeztünk fenyőfa erőműi eltü-
zeléséből származó tűztérben maradó hamu és szállópor kémiai ösz-
szetételének meghatározására különös figyelemmel az alkáli és klór 
tartalomra. 

 A biomasszák eltüzelésekor ismerni kell a keletkező szilárd 
égési maradékoknak a kazánok szerkezeti károsodását okozó legfon-
tosabb jellemzőit (kémiai és ásványi összetétel, szintereződési, lágyu-
lási, olvadási tulajdonságok), és a tüzelőanyagok megválasztásánál, 
valamint a tüzelési technológia kidolgozásánál azokat messzemenően 
figyelembe kell venni. 

 Vizsgálataink az égés utáni szilárd anyagok viselkedése 
szempontjából három fontos területét fedik le: 

 a hamu elemi összetételének scanning elektronmikroszkó-
pos mikroszondás vizsgálatát;  

    a hamu ásványi összetételének röntgen diffrakciós megha-
tározását;  

 a hamu szintereződési, lágyulási jellemzőinek vizsgálatát. 

 Vizsgálataimhoz villamos erőmű kazánjából származó fenyő-
fa hamut és szállóport, valamint lágyszárú biomasszák (energiafű, 
napraforgó maghéj) laboratóriumi elégetésével előállított hamut 
használtunk. Az energiafű-barnaszén tüzelőanyagok 20 - 80 %-os 
hőarányának megfelelő hamu keveréket készítettünk a vegyes tüze-
léskor keletkező égéstermék vizsgálatához. 

 A komplex vizsgálatok eredményeit felhasználva összefüg-
géseket tártam fel a hamuk lágyulási tulajdonságait befolyásoló té-
nyezők (kémiai és ásványi összetétel, lágyulási hőmérséklet) között. 
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III. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

 
1. A szilárd tüzelőanyagok illótartalmának mérésére vonatkozó 

szabványos eljárásokat felülvizsgálva, a biomasszák tulajdonsá-
gainak meghatározására komplex vizsgálati módszert dolgoztam 
ki, amely alkalmas a széles intervallumban változó tulajdonságú 
biomasszák értékelésére. Az eljárással meghatároztam fás és 
lágyszárú biomasszák illótartalmának mérésére alkalmas hőmér-
sékletet. 

Bebizonyítottam, hogy az energiafű illótartalma 400 °C-os, a fe-
nyőfa  illótartalma 450  °C-os hőmérsékleten végzett mérésekkel 
határozható meg. 

 
2.    Derivatográfos mérési sorozattal megvizsgáltam, hogy a nedves-

ségtartalom hogyan befolyásolja a fenyőfa aprítéknak a száradá-
si, illóeltávozási, begyulladási és oxidációs folyamatait. 

2.1.  Megállapítottam, hogy a fenyőfában lévő illóknak (V) és 
fix-karbonnak (FC) a részarányát a nedvességtartalom (W) 
függvényében a következő egyenletekkel írhatjuk le: 

( ) )W(,WVV −=−= 10065330100
100

0
          m/m % 

)W(,)W(FCFC −=−= 10032350100
100

0
      m/m % 

    ahol: V0 , FC0 – a fenyőfa W = 0 m/m % állapotára vonat-
kozó  illó és fix-C tartalma. 

 
2.2.  A félnedves-élőnedves (W ≥ 45 m/m%) fenyőfának a 

légszárazhoz (W ≤ 15 m/m%) képest kisebb illó és fix-C 
tartalma szűk hőmérséklet tartományban (Tvol=200-400 °C) 
oxidálódik. Különösen érzékelhető ez a fix-C esetében 
(Tfix-C=400-620 °C), amelynek égése 620 °C-on befejező-
dik. Az illók égési sebessége nagyobb, mint a később, na-
gyobb hőmérsékleten begyulladó fix-karboné. 
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3.    The results of the derivatograph investigation of samples of en-
ergy grass, 20-80 % heat ratio energy grass-brown coal and 
brown coal fuels were used to establish the following:   

The combustion processes in the 20-80 % heat ratio of energy 
grass-brown coal – as compared to pure coal firing – are com-
pleted at a temperature lower by 400 °C (~1000 °C).  

 

4.   Comprehensive examinations were performed to explore the rela-
tions between the most important properties of the solid combus-
tion residues of biomass with the following results. 

4.1. Potassium in the combustion residue of pine-wood in the fly-
ing ash is more than six-fold and chlorine is more than two 
fold as compared with the ashes in the firing chamber.  

4.2. Potassium in the ash of energy grass is present exclusively in 
the form of KCl. 

4.3. Temperatures of the beginning of softening of the ashes stud-
ied: 
 pine wood   Tbeg = 1182 °C 
 energy grass-brown coal mixture  

             20-80 % heat rate   Tbeg = 1045 °C 
 energy grass    Tbeg =   580 °C 
 sunflower seed shell   Tbeg =   532 °C          

 The softening temperature of the ashes of biomass and 
mixed fuels is by 200-800 °C lower than that of brown 
coals (Tbeg,coal = 1400 °C). 

4.4.   Ashes with a potassium content bigger than 20 m/m% begin 
to softer at a temperature below 600 °C. Firing sunnflower 
seed shell (K = 44,09 m/m%) in power plants cannot even 
be recommended as co-firing, due to the deposits adhering 
to the heat exchanger surfaces.  
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III. NEW SCIENTIFIC RESULTS  

 

1. Reviewing the standard processes of measuring the volatile con-
tent of solid fuels, a complex examination method was elabo-
rated for determining the properties of biomass, which is suit-
able for the evaluation of biomass with properties covering a 
wide range. The method was used to determine the temperature 
suitable for measuring the volatile content of ligneous and her-
baceous biomass.  

It was proved that the volatile content of energy grass can be de- 
termined by measurements at 400 °C and that of pine-wood at a 
temperature of 450 °C.  

 

2.   A derivatograph measurement series was used to examine how 
the moisture content influences the drying, volatile release, igni-
tion and oxidation processes of pine chips.  

2.1. It was established that the ratio of volatiles (V) and fix car-
bon (FC) in pine can be described as a function of moisture 
content (W) by the following equations: 

( ) )W(,WVV −=−= 10065330100
100

0
          m/m % 

)W(,)W(FCFC −=−= 10032350100
100

0
      m/m % 

where: V0 , FC0 are the volatile and fix carbon contents, re-
spectively, of the pine wood for W = 0 m/m %. 

2.2.  The smaller volatile (Tvolatile=200-400 °C), and fix-C con-
tents of the half-moist and live-moist samples (W ≥ 45 
m/m%) are oxidised in a smaller temperature range. It is 
particularly evident for fix-C (Tfix-C=400-620 °C), the com-
bustion of which is completed at 620 °C. The combustion 
speed of volatiles is greater than that of fix-carbon igniting 
later, at a higher temperature.  
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3.   Megállapítottam az energiafű-szén 20-80 %-os hőarányú tüzelő-
anyag keverék derivatográfos vizsgálatának eredményei alapján, 
hogy a keverék égési folyamatai – a tisztán széntüzeléshez képest 
– mintegy 400 °C-kal kisebb hőmérsékleten (~1000 °C) fejeződ-
nek be. 

 

4.   A biomasszák szilárd égési maradékai vizsgálatának eredményei 
alapján a következőket állapítottam meg. 

4.1.   A fenyőfa égési maradékának a szállóporba kerülő részében 
a kálium több mint hatszorosára, a klór pedig több mint 
kétszeresére feldúsul a tűztérben maradó hamuhoz képest. 

4.2.  Az energiafű hamujában a kálium KCl alakjában van jelen. 

4.3.  A vizsgált tüzelőanyagok hamuja lágyulásának kezdetéhez 
(Tbeg) tartozó hőmérsékletek: 

 fenyőfa   Tbeg = 1182 °C 

 energiafű-barnaszén 20-80 % 

              hőarányú keveréke   Tbeg = 1045 °C 

 energiafű   Tbeg =   580 °C 

 napraforgó maghéj   Tbeg =   532 °C          
 A biomasszák és a keverék tüzelőanyagok hamujának lá-

gyulási hőmérséklete 200-800 °C-kal kisebb, mint a barna-
szeneké (Tbeg, coal = 1200-1400 °C). 

4.4.  A 20 m/m%-nál nagyobb kálium tartalmú hamuk 600 °C-
nál kisebb hőmérsékleten kezdenek lágyulni. A napraforgó 
maghéj (K = 44,09 m/m%) erőműi eltüzelése még vegyes 
tüzelésben sem javasolható, a hőcserélő felületekre rakódó 
tapadványok miatt. 
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IV. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEI 

 
 A biomasszák energetikai hasznosítása mind a kommunális, 
mind az erőműi felhasználás során számtalan nehézség leküzdése 
után válhat a hő- és a villamosenergia termelés egyik környezetbarát 
megoldásává. Az értekezésemben közzétett új tudományos eredmé-
nyek több, a gyakorlatban felmerülő feladat megoldásához nyújtanak 
lehetőséget. A kidolgozott komplex vizsgálati módszer alkalmas a 
különféle biomasszák legfontosabb tüzelési jellemzőinek az eddiginél 
gyorsabb meghatározására.  
 A biomasszák nedvességtartalma hatásának, és a biomassza-
szén tüzelőanyag keverékek termoanalitikai elemzésekkel tisztázott 
száradási, illókiválási és oxidációs folyamatainak feltárása hozzájá-
rulhat a tüzelési technológiák helyes megválasztásához, és a kazánok 
hatásfokának növeléséhez, ami közvetett módon a környezetszennye-
zés mérséklését eredményezi. 
 A biomasszák erőműi tüzelésekor képződő hamu tulajdonsá-
gainak feltárása során szerzett ismeretek lehetővé teszik, a hamu 
(salakosodás) okozta károsodások csökkentését. Az elvégzett vizsgá-
latokkal jelentős eltéréseket és azok okait mutattam ki a szén hamu, 
és a különböző biomasszák és biomassza–szén tüzelőanyag keveré-
kek hamuja tulajdonságai között. Vizsgálataink eredményeinek 
komplex értékelése útmutatást ad a felhasználóknak a biomasszák 
eltüzelése során várható hatásokról. A kutatások eredményeit közvet-
lenül hasznosítják a biomasszát tüzelő hazai erőművek. A napraforgó 
maghéj tüzelőanyag keverékből való elhagyásával az erőműi gőzka-
zán túlhevítő felületeinek elsalakosodásának üteme a felére csökkent. 
 Az alkalmazott vizsgálati módszerek és azok eredményei 
mind a graduális és posztgraduális, mind pedig a doktori képzésben a 
Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék által jegyzett tantárgyak (Energia-
hordozók, Energiagazdálkodás Tüzeléstan, Kazánok) oktatásában  
közvetlenül hasznosulnak. 
 Az értekezés tudományos eredményeinek alkalmazása jelen-
tősen hozzájárulhat a biomasszák ipari eltüzelésénél jelentkező prob-
lémák megoldásához.  
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the sticking and flowing of the solid combustion residuals, and their 
adhesion to the heat exchanger surfaces of the boilers. Biomass ash 
has relatively high K, Na, Si, Al, and Ca contents. As compared with 
coal firing, the adhesiveness and solidity of the deposits are higher, 
they are less porous, form a smooth surface and the removal presents 
considerably greater problems.  

 Another effect fouling the structure of boilers is the high 
temperature corrosion caused by the K and Cl contents of the ash in 
the flue gas. A comparative examination was performed to determine 
the chemical composition of ash remaining in the firing area and 
flying dust resulting from the firing of pinewood in a power plant, 
with special regard to the alkali and Cl contents.  

 When firing biomass, the most important properties of the 
solid combustion residuals fouling the boiler structure have to be 
known (chemical and mineral composition, sintering, softening and 
melting properties) and they have to be taken into account to the full 
in choosing the fuels and elaborating the firing technology.  

 The investigations cover the three major areas of the behav-
iour of solid combustion residuals: 

 examining the chemical composition of ash by scanning 
electron microscope;  

    determining the mineral composition of ash by X-ray dif-
fraction;  

 examining the sintering and softening properties of the ash. 

 For the investigations pinewood ash and flying dust from the 
boiler of an electric power plant and ash from the laboratory firing of 
herbaceous biomass (energy grass and sunflower seed coat) was 
used. An ash mixture corresponding to the 20 - 80 % heat ratio of 
energy grass-brown coal fuels was prepared for the examination of 
combustion products of co-firing.  

 The results of the complex investigations were used to ex-
plore relations between the factors influencing the softening proper-
ties of ashes (chemical and mineral composition and softening tem-
perature). 
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The series of measurements were carried out on samples of pine 
chips and energy grass, and the temperature suitable for measuring 
the volatile content of these two fuels was determined.  

 Power plants in Hungary use wood chips on the largest scale 
within biomass. As a result of the difficulties in purchasing and stor-
age, the moisture content of the chips to be fired varies largely. 
Therefore it now deserves to be examined how the moisture content 
influences the drying, volatile release and oxidation processes of the 
chips. The effect of the moisture content of the chips on the drying, 
volatile release and ignition processes was examined with a deriva-
tograph. The derivatograms were evaluated to determine the effect of 
the moisture content on the composition of the biomass.  

 Analysing the energetics utilisation potentials of biomass, it 
was established that the previously coal-fired boilers in power plants 
can be partly made suitable for biomass-firing (co-firing) with rela-
tively little conversion, it is therefore justified to examine what hap-
pens when part of the coal is replaced by biomass.   

 The measurements were carried out using energy grass pro-
vided by a power plant in Hungary, Russian brown coal and a mix-
ture of the two fuels with 20-80 % thermal equivalence. Energy grass 
was chosen because, on the one hand, the firing of herbaceous plants 
poses bigger operational risks as shown by experience, and, on the 
other, it represents one of the possibilities for use in power plants in 
Hungary. The dissertation shows and describes the derivatograms of 
the above fuels and the scientific results that can be generalised from 
them. The moisture, fix carbon and ash contents of energy grass-
brown coal mixture were determined as well as the final temperature 
of the exothermal processes involved in firing the mixture.  

 In the formation of biomass, during the conversion of organic 
matter more or less inorganic matter is accumulated in the plants. 
These inorganic constituents generally undergo various mineral 
transformations in the combustion processes and remain in the ash or 
are released with the dust.  

 Plant experience shows that one of the most critical parts of 
biomass firing – in addition to the moisture content of the fuel – is 
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II. EXPERIMENTAL AND EXAMINATION 
METHODOLOGY 

 
In the energetics utilisation of fuels the combustion techno-

logical characteristics and the environmental impact of the combus-
tion products are the major concerns. The research examined the 
firing conditions of biomass used in larger and larger quantities in 
power plants in Hungary recently.  

 The emergence of biomass as solid fuel has widened the 
range of materials to be studied in recent years to an extent that raises 
the necessity of a critical evaluation of the examination methodology. 
Due to the diversity (ligneous, herbaceous, chips, saw dust, pellets, 
etc.) and behaviour – different from that of coals – resulting from the 
rise in temperature, the standard procedures used so far do not always 
provide reliable data.  

The ignition and combustion speed of solid fuels is greatly influenced 
by their volatile content, at the same time among the standard proce-
dures stipulating the determination of the combustion technological 
characteristics, the method so far used for measuring the volatile 
content is the least suitable for biomass. The objective of the exami-
nations described below is to determine the temperature suitable for 
measuring the volatile content of biomass. The procedures are as 
follows:  

 standard measurement of volatile content at different tem-
peratures; 

 determining the fix carbon content in the solid residue after 
the measurement of volatile content; 

 determining the mass ratio of volatile content and fix carbon 
with Thermogravimetric Analysis (TGA). 

A summary of the measurement results listed and their com-
plex analysis can be used to establish the optimum temperature for 
determining the volatile content of ligneous and herbaceous biomass. 
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 The wider utilisation of biomass presupposes a deeper under-
standing of the processes occurring in their combustion, of their com-
bustion technological characteristics, as well as the properties of the 
solid state products of their combustion than is available at present.  

 The most efficient method of biomass energetics utilisation is 
its combustion in boilers, since an optimally operated boiler is the 
type of energy conversion equipment with the highest efficiency.  

 The research aims at improving the firing conditions of bio-
mass in power plant boilers with 30-50 MW output.  

 Current firing experience shows that the utilisation in power 
plants still entails a number of difficulties to be solved. Therefore it is 
justified to use dedicated theoretical research and scientific examina-
tions under laboratory and industrial conditions to explore and gener-
alise the knowledge required.  

 The use of solid fuel has so far mainly meant coal firing. 
Consequently, the knowledge currently available on the use of solid 
fuels concerns the firing of coals. Biomass as fuel is fundamentally 
different from coals in its appearance, diversity, combustion techno-
logical characteristics and processes. The conditions of its environ-
ment-friendly, energy-efficient firing, including determining its firing 
properties, examination of the combustion processes, the properties 
of the combustion products and their effects on the equipment, have 
to be explored so that the research can result in the implementation of 
the technologies and facilities most suitable for its firing through 
technical development. 

 The research described in the dissertation examines the char-
acteristics of ligneous and herbaceous biomass important for its en-
vironment-friendly energetics utilisation, its identification methodol-
ogy and the conditions for its efficient firing.  

 Accordingly, the main objective of the dissertation is – taking 
advantage of the laboratory and industrial conditions – to examine 
the combustion characteristics of a type of ligneous and herbaceous 
biomass each, their impact on firing, to analyse the processes taking 
place in their firing and the properties of the solid residues (ashes) 
resulting from it.  
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Kft., Tiszapalkonyai Erőmű), 2005. szeptember, p. 61. 

5. Biomassza tüzelőanyag tüzeléstechnikai paramétereinek megha-
tározása és az egyszerűsített számítások lehetőségeinek elemzé-
se. (AES Borsodi Energetikai Kft., Tiszapalkonyai Erőmű), 
2005. december, p. 22. 

6. Biomassza tüzelőanyagok salakjai képződésének, összetételének 
és lágyulási tulajdonságainak meghatározása. (AES Borsodi 
Energetikai Kft., Tiszapalkonyai Erőmű), 2006. április, p. 77.  
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léstechnikai vizsgálata. (AES Borsodi Energetikai Kft., 
Tiszapalkonyai Erőmű), 2006. június, p. 32.  

 

 

 19

 Being a member of the EU, Hungary cannot avoid addressing 
the important issue of how to meet the objectives set in the White 
Paper for a Community Strategy and Action Plan on Energy for the 
Future: Renewable Source of Energy published by the Commission 
in November 1997. The stipulated increase in the rate of renewable 
energy sources from 6 % to 12 % of the EU average, including an 
increase of electrical energy generated from such sources from 13.9 
% to 22.1 % by 2010 cannot be achieved solely on a market basis. 
Therefore the EU provides considerable subsidies for the more effi-
cient use of renewable energy sources.  

 The medium-term expectation of the European energy policy 
is that Hungary should double its current share of 3.6 % of renewable 
energy by 2010 within the total consumption of energy. In Hungary, 
increasing the current share of 0.8 % of electrical energy generated 
from renewable energy sources to 3.6 % in the next five years will 
require substantial scientific research to serve as the foundation for 
technical development that cannot be delayed any longer. 

 Solar energy is regarded as an inexhaustible energy source. 
Among its indirect uses – in the temperate zone – the utilisation of 
forest and agricultural waste and energy plants is of particular bene-
fits. Biomass is CO2 emission neutral, for the amount of carbon diox-
ide produced in its combustion is the same as that bound by the 
plants from the atmosphere during their development. Due to this, 
power plants using biomass are able be successfully involved in the 
CO2 trade. The sulphur content of ligneous and herbaceous fuels (~ 
0.1 m/m %) is only a fraction of that of coals, thus their use may con-
tribute to a substantial decrease in sulphur-dioxide emission.  

 In Hungary the amount of primary biomass produced annu-
ally, according to reliable surveys – calculated for dry material – is 
55 million tons, out of which 45 million tons is produced by agricul-
ture, and 10 million tons by the forest industry. The amount that can 
be utilised from this for energy generation is 25 million tons, with a 
potential energy content of 430·106 GJ/a. Expressed in oil equivalent, 
it is 9.6 million tons, which is one-and-a-half-fold of the petroleum 
consumption of Hungary.  
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I. PRELIMINARIES AND OBJECTIVES 
 
 The history of energy sources and environment protection 
goes back to several thousand years. However, energy consumption 
for industrial and communal purposes is less than 150 years old. In 
the past decades the major part of energy consumption was provided 
by burning the fossil energy sources produced from the crust of the 
Earth. The carbon-containing energy sources are burned to transform 
them into carbon-dioxide and after utilising their heat, emitted into 
the atmosphere. This activity has led to Hungary introducing in the 
early 1970s legislation on the air protection, which has a direct effect 
on my research. Since the 1980s, global warming, greenhouse gas 
emissions, and climatic changes leading to natural catastrophes and 
occurring with an increasing frequency and probably caused by those 
processes have attracted more and more the attention of researchers 
and the general public. 

 The uneven distribution of fossil energy sources has resulted 
in uncertainties in supply and global tensions. The depletion of easily 
accessible and economically producible sources has caused a signifi-
cant rise in prices.  

 In order to manage the effects described above, strategic, 
environment policy and energy policy decisions have been made and 
continue to be made daily in the world, Europe and Hungary. Fun-
damentally, „an energy source saved by increasing the energy effi-
ciency” may be considered to be environmentally friendly; however, 
the optimum energy consumption presumes considerable research 
and technical development. 

 The protection of the environment and increasing the eco-
nomic use of energy as well as energy efficiency are the economic 
interests, expected responsibilities as well as moral responsibilities 
towards the future generations of every consumer of energy.  

 Decision makers and researchers, experts involved in ener-
getics and environmental protection are now agreed that substituting 
a part of fossil fuels with renewable energy sources is one of the po-
tential solutions.  
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