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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK 

Az energiahordozók, és a környezetvédelem története több ezer évre nyúlik vissza, az 
ipari, és kommunális energiafelhasználás azonban alig több mint 150 évre tehetı. Az elmúlt 
évtizedekben az energiafogyasztás döntı részét a Föld kérgébıl kitermelt fosszilis 
energiahordozók eltüzelésével biztosította az emberiség. A kitermelt karbon tartalmú 
energiahordozókat elégetve azokat szén-dioxiddá alakítjuk és hıhasznosítás után, a légkörbe 
juttatjuk. Ez a tevékenység vezetett ahhoz, hogy a 1970-es évek elején hazánkban törvényileg 
szabályozták a kutatásaimat is közvetlenül érintı levegıtisztaság védelmet. A 1980-as évektıl 
a globális felmelegedés, az üvegházhatást okozó gázok emissziójának növekedése, és 
manapság egyre gyakrabban elıforduló - ezen folyamatokra vélhetıen visszavezethetı - 
természeti katasztrófákat kiváltó klímaváltozás foglalkoztatja a kutatókat és a közvéleményt. 

 A fosszilis energiahordozók egyenlıtlen eloszlása ellátási bizonytalanságokhoz és 
globális feszültségekhez vezetett. A könnyen hozzáférhetı és gazdaságosan kitermelhetı 
források csökkenése, az árak jelentıs növekedését okozza. 

 A fenti hatások kezelésére a világban, Európában és Magyarországon is stratégiai, 
környezetpolitikai és energiapolitikai döntések születnek nap, mint nap. 

 Alapvetıen „az energiahatékonyság növelésével megtakarított energiahordozó” 

tekinthetı a leghatékonyabb környezetbarátnak, az optimális energiafelhasználás azonban 
igen komoly kutatásokat és mőszaki fejlesztéseket feltételez. 

 A környezetvédelem, az energiatakarékosság, és az energiahatékonyság növelése, 
minden felhasználó gazdasági érdeke, elvárható felelıssége és a jövı nemzedéke iránti 
erkölcsi kötelessége.  

 A döntéshozók és a kutatók, az energetikával, és környezetvédelemmel foglalkozó 
szakemberek ma már egyetértenek abban, hogy a környezetvédelemre az egyik megoldás a 
fosszilis tüzelıanyagok egy részének megújuló energiahordozókkal való helyettesítése. 

 Az EU tagállamaként ma már hazánkban sem kerülhetı meg az a fontos kérdés, 
hogyan tehetünk eleget az EU Bizottság, 1997. novemberében kiadott, „A jövı 
energiaforrásai – a megújuló energiahordozók” c. „Fehér könyv”-ben kitőzött céloknak [1]. 

 Az Európai Közösségben a megújuló energiahordozók arányának 2010-re az EU átlag 
6 %-ról 12 %-ra, ezen belül, az ebbıl termelt villamosenergiának, a 13,9 %-ról 22,1 % -ra 
való elıírt növelése csak piaci alapokon nem érhetı el, ezért az EU jelentıs támogatást  nyújt 
a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználásához.  

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

 Kimeríthetetlen energiaforrásnak számít a napenergia, melynek közvetett felhasználási 
lehetıségei közül - a mérsékelt égövi zónában - különösen elınyös az erdı- és mezıgazdasági 
hulladékok, energia növények hasznosítása. 

 A biomasszák CO2 emisszió semlegesek, ugyanis az eltüzelésük során annyi szén-
dioxid keletkezik, amennyit a növények fejlıdésük idején a légkörbıl megkötnek. Ennek 
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köszönhetıen a biomasszát felhasználó erımővek sikeresen kapcsolódhatnak be a CO2  
kereskedelembe. A fás és lágyszárú tüzelıanyagok kén tartalma (~ 0,1 m/m %) a szenek 
kéntartalmának töredéke, így felhasználásukkal a kén-dioxid kibocsátás is jelentısen 
csökkenthetı. 

 Hazánkban az évenként keletkezı elsıdleges biomassza tömege, mértékadó felmérés 
szerint, – száraz anyagra számítva – 55 millió tonna, amelybıl a mezıgazdasági termelés 45 
millió tonna, az erdészeti eredető pedig 10 millió tonna. Ebbıl energiatermelésre elméletileg 
hasznosítható mennyiség 25 millió tonna, melynek potenciális energiatartalma 430·106 GJ/év. 
Ez olajegyenértékben kifejezve ez 9,6 millió tonna, ami másfélszerese az évi hazai kıolaj 
felhasználásunknak. 

 A biomasszák szélesebb körő hasznosítása, az elégetésükkor végbemenı 
folyamatainak, tüzeléstechnikai jellemzıinek, valamint az eltüzelés során képzıdı szilárd 
halmazállapotú termékek tulajdonságainak az eddig feltártnál mélyebb ismeretét feltételezi. 

 A biomasszák energetikai célú hasznosításának leghatékonyabb módja kazánban 
történı eltüzelésük, mivel az optimálisan üzemeltetett kazán az egyik legnagyobb hatásfokkal 
mőködı energia átalakító berendezés. 

 Vizsgálataink ezért a biomasszák 30-50 MW teljesítményő erımői kazánokban való 
eltüzelési feltételeinek javításával foglalkoznak. 

 Az erımői felhasználás számos, még megoldásra váró nehézséggel 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 tüzelıanyag felhasználáson ez ideig döntı részben, széntüzelést értettünk. 
Ebbıl következıen a szilárd tüzelıanyagok felhasználásával kapcsolatos, eddig 
rendelkezésünkre álló ismeret fıleg a szenek eltüzeléséhez kötıdik. A biomasszák, mint 
tüzelıanyagok megjelenésükben, sokféleségükben, tüzeléstechnikai jellemzıikben, égési 
folyamataikban alapvetıen különböznek a szenektıl. A környezetbarát, energiahatékony 
eltüzelésük feltételeit, - tüzelési jellemzıik meghatározását, égési folyamataik vizsgálatát, az 
égéstermékeik jellemzıit és hatásukat a berendezésekre – fel kell tárni, hogy e kutatások 
eredményeként az eltüzelésükre legalkalmasabb technológiák és berendezések, mőszaki 
fejlesztésekkel megvalósíthatók legyenek.   

 A tudományos kutatásom során a fás és lágyszárú biomasszák környezetbarát 

energetikai hasznosítása szempontjából fontos jellemzıit, azok meghatározásának módszereit, 

és hatékony eltüzelésük feltételeit vizsgáltam. 

 A fentiek alapján az értekezés fı célkitőzése, hogy  - a laboratóriumi, és üzemi 
körülmények biztosította lehetıségekkel élve -  megvizsgáljam a fás- és lágyszárú biomasszák 
egy-egy fajtájának égési jellemzıit és azok hatását a tüzelésre, elemezzem az eltüzelésükkor 
kialakuló folyamatokat, és annak eredményeként keletkezı szilárd maradék (hamu) 
tulajdonságait. 
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2. FÁS ÉS LÁGYSZÁRÚ BIOMASSZÁK ENERGETIKAI CÉLÚ 
HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEINEK ELEMZÉSE 

A 1980-as években már a politika is elismerte a tudóstársadalom által már jó ideje 
(1968 Római Klub) jelzett veszélyt, hogy az un. üvegházhatású gázok légtérbe való 
kibocsátása klímaváltozással, a föld növekvı mértékő globális felmelegedésével fenyeget. 
Ilyen megfontolások alapján jött létre a Kyotói Jegyzıkönyv (1997 Kyotó), melyet a vezetı 
ipari hatalmak (az USA kivételével), aláírtak és ezzel konkrét intézkedéseket vállaltak a káros 
kibocsátások csökkentésére. A késıbbi évek tárgyalásai egyre részletesebb feladatokat róttak 
az aláíró államokra.  

2004. októberéig 104 ország (USA nélkül) ratifikálta a Kyotói Jegyzıkönyvet, de ezen 
országok összes kibocsátása nem volt elegendı a jegyzıkönyvbe foglaltak életbe lépéséhez. 

2004. október 22-én Putyin elnök Oroszország nevében ratifikálta azt, és ezzel utat 
engedett életbe lépéséhez. 2005. február 16-án hatályba lépett a Kyotói Jegyzıkönyv. 

Bár az elsısorban energiatermeléshez (villamos energia és hıenergia/főtés) kapcsolódó 
a CO2 emisszió döntı jelentıségő az üvegházhatás kiváltásában, nem elhanyagolható az egyéb 
gázok (CO, NOx, CH4, N2O, PAH …stb.) káros hatása sem.  

Az üvegházhatású gázok kibocsátásában a CO2 döntı részarányt képvisel (∼ 50%), és 
csaknem teljes egészében az energiatermeléshez köthetı, a fosszilis energiahordozók a szén, a 
kıolaj, és földgáz elégetése okán. A metán mintegy 10%-nyi, és többnyire mezıgazdasági, 
hulladékgazdálkodási eredető, továbbá a fosszilis tüzelıanyagok bányászatával összefüggı 
kísérı termék [2]. A többi légszennyezés nagyrészt a robbanómotorok üzeméhez köthetı. 

A Kyotói Egyezményt aláíró országok közül a vállalások teljesítésében vannak 
élenjárók (Németország, Nagy Britannia, Finnország, …), amelyek csökkentették és vannak 
szép számmal „fekete bárányok” (USA (14,2%), Kanada (19,6%), Spanyolország (34,8%), 
Ausztria (3,1%),…), amelyek növelték CO2 emissziójukat [3]. 

Az európai rendszerváltó országok a 1990-es évek közepéig a gazdasági aktivitásuk 
mérséklésével, majd ezt követıen szerkezetének átalakításával jelentıs emisszió csökkenést 
értek el. A bekövetkezı változások - bár kedvezıek- nem igazán energiapolitikai 
intézkedések, sokkal inkább egyedi és nagyrészt megismételhetetlen változások 
következményei. 

A klímavédelem célkitőzéseinek elérése érdekében átfogó mőszaki – gazdasági 
intézkedéseket kell hozni az energiahatékonyság növelésére, és a fosszilis energiahordozók 
egy részének megújuló energiahordozókkal való kiváltására. 

 

2.1 A megújuló energiahordozók szerepe az energiaellátásban 

Az Amerikai Egyesült Államok „Energia Megtakarítási Szövetségének” (Alliance to 
Save Energy, ASE) elnöke szerint az energiaellátásnak „….tisztának, olcsónak és 
gyakorlatiasnak…” [4], másképpen fogalmazva, környezetbarátnak, hatékonynak, és könnyen 
hozzáférhetınek kell lennie. 

A fentiek is magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy az USA Képviselıháza által 2005. 
április 22-én elfogadott, majd Bush elnök által aláírt új Amerikai Energiatörvény fejezetei a 
fontossági sorrendben az alábbiak: 
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   I. Energiahatékonyság  V.     Indián energia 

  II. Megújuló energiák  VI.    Nukleáris ügyek 

 III. Olaj és földgáz   VII.   Jármővek és üzemanyagok 

 IV. Szén    VIII. Hidrogén … 

Az USA az energiaszektornak szánt adókedvezmény (6,7 milliárd USD) 72 %-ával a 
megújuló energiák fokozott használatát kívánja támogatni. Ami miatt érdemes elidızni az 
USA példája mellett, annak oka, hogy az energiahordozókban még oly gazdag, iparilag fejlett 
állam is kezdi felismerni az energiaellátásban folyamatosan, egyre sürgetıbben jelentkezı 
problémákat és keresi a megoldási lehetıségeket. 

Az Európai Unió kibıvülve a közép európai régió államaival, a világ 
energiafelhasználásának 15 %-át jelenti hasonló létszámú népességgel, mint az USA, ahol ez 
az arány 25 %. Az EU és az USA energiafogyasztása közötti eltérés mellett egyéb 
különbségek is vannak, de a fajlagos felhasználás, az energia intenzitás, az import hányad 
tekintetében sok összemérhetı pont van [5].  

Az EU tagállamokban, az energiaellátás stabil és környezetbarát biztosítására, két 
legfontosabb módszer az energiahatékonyság növelése, és a megújuló energiák fokozott 
alkalmazása lehet. 

 

2.1.1 A megújuló energia szerepe a világ villamosenergia termelésében 

A 1990 –es években a világ nettó villamosenergia felhasználása évi átlagban 3 %-kal 
növekedett. Azonban ezen a területen a megújuló energiaforrások részaránya, a vízenergia 
kivételével, nagyon kicsi.  

A villamos energia többségét hagyományos hıerımővekben (döntıen széntüzeléső) 
állítják elı. A világmérető energetikai szén-dioxid kibocsátásnak ezek több mint a harmadát 
adják.  

Az erımővek hatásfokát ugyan fokozatosan növelik, és szén helyett egyre inkább 
földgázt használnak, (aminek szintén ismertek a korlátai) mégis úgy látszik, hogy hosszú 
távon, csak a megújuló energiaforrások erıteljesebb hasznosításával lehet valóban 
csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását [6]. 

A vízi erımővek kivételével valamennyi megújuló energiaforrással elıállított villamos 
energia évi növekedési üteme nagyobb, mint a világ nettó villamosenergia-felhasználásának 
növekedési rátája (1. táblázat). 

A növekedésben jelentıs szerepet játszik a biomassza és a szél. Amennyiben az eddigi 
növekedési ütem a következı évtizedben is fennmaradna, akkor már 2020 körül, a 
hıerımővek termelése nem növekedne tovább, sıt kicsit már csökkenhetne, tehát kevesebb 
szén-dioxid kerülne a levegıbe. Ha visszaesne a szélerımővek nagy növekedési üteme, akkor 
ezt biomasszával kellene kompenzálni, más esetben a klímavédelmi célok teljesítése 
elérhetetlen messzeségbe kerülne [7]. 
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1. táblázat. A megújuló energiahordozókkal termelt villamosenergia a világon az 
ezredfordulón és a közeljövıben 

2000 2010 2020 
Megújuló 
energiafajta 

Nettó 
termelés 
TWh 

Részarány 
% 

Évi 
átlagos 

növekedés 
%/a 

Nettó 
termelés 
TWh 

Részarány 
% 

Nettó 
termelés 
TWh 

Részarány 
% 

Víz 2 649 19,3 2,1 3 329 18,6 3 936 16,8 
Biomassza 200 1,5 9,0 434 2,4 1 028 4,4 
Szél 38 0,3 32,3 475 2,7 7 800 33,4 
Nap 1,6 0,012 28,2 11 0,06 127 0,6 
Összesen 2888,6 21,11  4 249 23,76 12 891 55,2 

 

 

2.1.2 Európai megújuló energiahordozó körkép 

Az EU Bizottság által 1997 novemberében kiadott „A jövı energiaforrásai – a megújuló 
energiahordozók” c. „Fehér könyv”-ben kitőzte tagállamai számára az elérendı célokat (1. 
ábra). Az újonnan csatlakozott országokra is komoly feladatokat ró az elfogadott határozat.  
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1. ábra. Energiafelhasználási célkitőzések az EU „Fehér Könyv” –ben [11]  

 

A megújuló energiahordozók arányának 2010-re a jelenlegi 6 %-ról 12 %-ra, ezen 
belül, a 2001/77/EK Irányelv szerint a megújuló energiahordozóból történı villamosenergia 
termelésének a jelenlegi 13,9 %-ról 22,1 % -ra való növelése csak piaci alapokon nem 
biztosítható, ezért az EU támogatási lehetıségeket biztosít a megújuló energiaforrások 
elterjedésének segítése érdekében. A 2004-ben csatlakozott országok – köztük hazánk - 
esetében némi engedményt tesz a határozat, de ezzel együtt is az energiapolitika elvárása az, 
hogy Magyarországon a jelenlegi 3,6 %-os megújuló energia részesedése 2010-re 
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megduplázódjon az összes energiafelhasználáson belül (2.táblázat). A megújuló 
energiahordozókból történı villamosenergia termelés jelenlegi 0,8 %-ról 3,6 % -ra  való 
növelése is komoly  mőszaki, gazdasági kihívást jelent [8, 9, 10]. 

 

2. táblázat. A megújuló energiahordozók részaránya 2004-ben EU 15-ben és 
Magyarországon, % 

Svédország 25,4 Olaszország 5,5 
Ausztria 24,3 Írország 2,0 
Finnország 21,3 Németország 1,8 
Portugália 15,7 Hollandia 1,4 
Dánia 7,3 Luxemburg 1,4 
Görögország 7,3 Belgium 1,0 
Franciaország 7,1 Egyesült Királyság 0,7 
Spanyolország 5,7   
EU átlag 5,3 Magyarország 3,6 

 

A 2. táblázat adatait elemezve megállapíthatjuk, hogy az egyes tagállamok helyzete 
nagy különbségeket mutat. A megújulók hasznosításában élenjáró országok (Svédország, 
Ausztria, Finnország) elsısorban vízenergia, (melynek kihasználtsági foka Európában közel 
van a lehetıségek határához) és biomassza potenciáljuknak köszönhetik elınyös helyzetüket. 
A hasznosításban eddig lemaradóknak (Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Luxemburg, 
Németország) nagy erıfeszítéseket kell tenni, hogy csökkentsék hátrányukat. Az elmúlt 
néhány évben Németország élen járt a szélerımővek építésében. A fejlıdés elsısorban, a 
támogatásoknak köszönhetı. A teljesítıképesség bizonytalan rendelkezésre állása miatt 
azonban a szélerımővek nem helyettesíthetik a kívánt mértékben a hagyományos erımőveket. 
A sztochasztikusan változó termelés költségeit az is növeli, hogy a hálózatból vett kiegyenlítı 
energiának, nagyobb a részaránya. Mindez azt jelenti, hogy a szélerımővek ma 3 – 4 –szer 
drágábban termelnek, mint a hagyományos erımővek. Hollandia a másik, viszonylag nagy 
szélerımő potenciállal rendelkezı ország, de a rá vonatkozó adatból is az látszik, hogy a 
szélenergia hasznosítása még a kedvezı adottságú országokban is csak kis mértékben 
növelheti a megújuló energiafelhasználás részarányát. Mindezt figyelembe véve, 
gyakorlatilag egy lehetıség, a biomassza minél szélesebb körő energetikai hasznosítása 
segíthet a kitőzött célok elérésében [12]. A 25 tagállamú Európai Unió megújuló 
energiafelhasználásának alakulását a 2. ábra mutatja. Az Európai Unióban a biomassza 
energiatermelı potenciálja a legjelentısebb, ezért annak felhasználása növekedni fog [13]. 

Számos tényezı nehezíti a megújuló energiaforrásokra való áttérést. Mivel beruházási 
költségei igen magasak, és a hagyományos energiaforrásokkal termelt energia ára nem 
tartalmazza az externális költségeket, a megújuló energiák költségei jelentısen nagyobbnak 
tőnnek [14]. Az externális költségek beépítése, azaz a ”szennyezı fizess” elv alkalmazása 
piaci érdekeket sértene, és a versenyképesség csökkenésével járna, ezért a megújuló energiák 
alkalmazására való ösztönzés jelenleg kormányzati, illetve hatósági segítséggel érhetı el. 

Az Európai Unió a 2003-2006. közötti idıszakra kidolgozta az ”Intelligens Energia 
Európáért” címő programot, amely támogatásokat nyújt (SAVE, ALTENER, STEER, 
COOPENER) az energiahatékonyság növelésének és a megújuló energiahordozók 
alkalmazásának érdekében [15, 16, 17]. 
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2. ábra. Az EU-25 megújuló-energia felhasználásának alakulása az évek során [13] 

 

2.1.3 Magyarország megújuló energiapolitikája  

A megújuló energiaforrások hasznosításának szükségességét hazánkban számos 
kényszerítı tényezı indokolja: 

� Csökkenthetı a hazai fosszilis tüzelıanyagok felhasználásának mértéke, javítható a 
környezet állapota és mérsékelhetı az importfüggıség. 

� Magyarország az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének aláírásával vállalta, 
hogy szén-dioxid emisszióját az 1985-1987. idıszak átlagán stabilizálja. 

� Hazánk ratifikálta a Kyotói Jegyzıkönyvet, melynek értelmében 2008-2012. idıszakra 
az 1990-es szén-dioxid kibocsátáshoz képest 6 %-os csökkenés elérését vállalta [18]. 

� Az oslói egyezmény kötelezi Magyarországot, hogy kén-dioxid emisszióját 2000-re 45 
%-kal, 2005-re 50 %-kal és 2010-re pedig 60 %-kal csökkentse. 

� Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásával vállalta, hogy a megújuló 
energiaforrások felhasználási részarányát a jelenlegi 3,6 %-ról  2010-ig 7,2 %-ra 
növeli.  

A fent említett kötelezettségek és vállalások igen célirányos mőszaki - gazdasági 
tevékenységgel és állami szerepvállalással valósíthatók meg. A 3. és a 4. ábra a megújuló 
energiahordozók felhasználásának változását, és a CO2 kibocsátás alakulását mutatja 2030-ig. 

Az állami támogatásokon kívül számos helyi, vagy regionális kezdeményezéső 
program nyújthat segítséget az energiaágazatok fejlesztésében, és Magyarországnak, mint az 
Európai Unió tagállamának természetesen hozzáférhetık a már említett uniós támogatások is, 
ami csökkenti a költségek lakosságra terhelt hányadát. 
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3. ábra. A megújuló energiahordozók felhasználásának változása hazánkban [13] 
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4. ábra. Magyarország várható szén-dioxid kibocsátása [13] 

 

A hazai megújuló energia felhasználás növelésére irányuló konkrétumok, intézkedések: 

� 2002-ben 4,5 Mrd Ft, 2003-ban 3,4 Mrd Ft volt a támogatások céljára rendelkezésre 
álló keret.  

� A megújuló energiával termelt villamos energia kötelezı átvétele.  

”56/2002. (XII.29.) GKM Rendelet”, amely kötelezettséget ír elı a megújuló energiák 
felhasználásával termelt villamos energia átvételére, valamint 2010-ig garantálja azok 
kedvezményes árát. A rendeletet a ”105/2003. (XII.29.) GKM Rendelet”-tel 
módosították, ezek alapján 2006-ban a megújuló energiaforrásokkal termelt villamos 
energia ára ÁFA nélkül, csúcsidıszakban 25,30 Ft/kWh, völgyidıszakban pedig 15,8 
Ft/kWh [19, 20]. 



Fás és lágyszárú biomasszák tüzelhetıségi feltételeinek vizsgálata 12/100 

Dr. Szemmelveisz Tamásné 

� „Zöld bizonyítvány” rendszer bevezetése, a kialakuló CO2 kereskedelemmel járó 
elınyök érvényesítése. 

A megújuló energiahordozók felhasználásával elıállított hı-, és villamosenergia termelésre 
vonatkozó adatokat a 3. és 4. táblázatokban foglaltuk össze. 

 

3. táblázat.  Megújuló energiák hasznosítása Magyarországon 2003-ban  

Villamosenergia termelés Hıtermelés Energiafajta 
GWh TJ/év TJ/év 

Víz 192,0 1920,0 - 
Szél 1,12 11,2 - 
Geotermia - - 3600 
Nap 0,06 0,6 - 
Biomassza - - 27870 
Szemét 123,2 1232 3600 
Szennyvíz 11,2 112 120 
Összesen 377,58 3775,8 35190 

 

4.táblázat. A megújuló energiahordozók növelésének lehetıségei Magyarországon  

Hı és villamos energia termelés PJ/év Energiafajta 
2003 2010 

Víz 1,92 3 
Szél 0,01 1 
Geotermia 3,6 8-10 
Nap 0,0606 1,58 
Biomassza 27,87 50 
Szemét 4,8 8 
Szennyvíz 0,22 0,3 
Összesen 38,18 73 

 

A táblázatokba foglaltakat elemezve, ismételten megállapíthatjuk, hogy hazai körülményeink 
között, a biomassza hasznosítása a leginkább célravezetı megoldás a megújuló 
energiahordozók részarányának növelésében. 

 

2.2 A biomasszák energetikai hasznosítása  

2.2.1 A biomassza, mint energiaforrás 

A biomassza biológiai eredető szerves anyag, amely 

� a szárazföldön és vízben található élı és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, 
mikroorganizmusok) tömege; 

� biotechnológiai iparágak termékei, hulladékai, melléktermékei. 

A biomassza tehát valamely élettérben, egy adott pillanatban jelenlévı szerves anyagok, és 
élılények összessége. Az ökoszisztémában létrejövı szerves anyag mennyiség a zöld 
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növények által a fotoszintézis során a Nap sugárzó energiájából átalakított és megkötött 
kémiai energia. Ez az energia áll rendelkezésre a növényben a saját életfolyamataira, valamint 
az állatok számára. A biomassza tehát transzportált napenergia. Környezeti és energetikai 
szempontból kiemelt szerepe abból adódik, hogy alkalmazása szén-dioxid semleges, ugyanis 
felhasználásakor csak annyi szén-dioxid keletkezik belıle, amennyit korábban fotoszintézise 
során felhasznált, ezáltal alkalmazása nem növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását [21, 
22]. 

A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helye alapján a biomassza lehet:  

� elsıdleges: mezı- és erdıgazdasági hulladékok, melléktermékek; 

� másodlagos: állattenyésztés melléktermékei, hulladékai; 

� harmadlagos: a biológiai eredető anyagokat felhasználó iparágak melléktermékei, 
hulladékai, települések szerves eredető hulladékai.  

A megújuló energiafajták közül a biomassza, csaknem minden országban hozzáférhetı, az 
egyik leginkább hasznosítható, és a legkönnyebben kiaknázható energiaforrás. A biomasszán 
alapuló energiatermelés beruházási költségei lényegesen kedvezıbbek lehetnek, mint a többi 
megújuló energiaforrás esetében, hiszen a régi széntüzeléső erımővek viszonylag kis 
költséggel átalakíthatók, míg egy új szélerımő park, egy vízi erımő, vagy egy korszerő és 
nagymérető naperımő létesítése jelentıs költségekkel jár. 

A világ biomassza mennyiségével kapcsolatos fontosabb adatok [22 ]:   

A szárazföldi növények összes-tömege:  1 800 milliárd tonna.  

Az erdık teljes tömege:  1 600 milliárd tonna.  

A világ népessége (2006):  6,1 milliárd fı.  

Az egy fıre jutó biomassza:  400 tonna/fı.  

A szárazföldi biomasszában 

• raktározott energiamennyiség:   25 000 EJ,  

• évente újonnan képzıdı  3 000 EJ/év 

A nettó évi szárazföldi biomassza képzıdés:  400 000 Mt/év.  

Az összes energiafogyasztás (minden fajtáját beleértve): 400 EJ/év  

Biomasszából származó energiafogyasztás:  55 EJ/év.  

(1 Exajoule (EJ) = 106 MJ 

 

2.2.2 A biomasszák energetikai célú hasznosítási lehetıségei 

A biomassza hasznosításának fı irányai között mind az agrárgazdasági, mind az 
energetikai célú lehetıségek megtalálhatók: 

� takarmányozás, 

� az energetikai hasznosítás, ezen belül 

o közvetlen eltüzelés, 

o szintézis gáz elıállítás (pirolizálás, gázosítás), 

o biogáz elıállítás (anaerob fermentációval), 
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o motorhajtó anyagok (biodizel, bioetanol), 

� agráripari termékek alapanyag gyártása. 

A biomassza energianyerésre közvetlen és közvetett módon hasznosítható. Tehát az 
alkalmazható módszerek, egy másik csoportosítás szerint, az alábbiak lehetnek: 

Közvetlenül: 

� tüzeléssel 

o elıkészítés nélkül, 

o elıkészítés után.  

Közvetve: 

kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás) 

� folyékony üzemanyagként,  

� éghetı gázként, 

� alkohollá, erjesztés után üzemanyagként,  

� növényi olajok észterezésével, bio-dizelként, 

� anaerob fermentálás után biogázként. 

 A közvetett biomassza hasznosító eljárásokat az 5. táblázat foglalja össze.  

5. táblázat. Közvetett biomassza hasznosító eljárások fıbb jellemzıi 

Termék Alapanyag Átalakító eljárás Értékesítés 

Biogáz 

települési szilárd hulladék 
szennyvíz 
mezıgazdasági biomassza 
élelmiszeripari hulladék 
trágya 

anaerob fermentáció 

tüzelıanyag 
üzemanyag 
elektromos 
áram 
  

Szintézis gáz 
mezıgazdasági biomassza 
fás szerkezető biomassza 

elgázosítás, pirolízis 

tüzelıanyag 
üzemanyag 
elektromos 
áram 

Biodizel 
napraforgó 
repce 

észterezés hajtóanyag 

  
Bioetanol, 
biometanol 
  

takarmányrépa 
kukorica 
cukornád 
gabonafélék 

aerob fermentáció 
pirolízis 

üzemanyag 

Faszén fás szerkezető biomassza pirolízis tüzelıanyag 

 

A biomassza hasznosításának várható közvetlen eredményei: 

� az energiaellátás biztonságának növelése, importfüggıség mérséklése, 

� takarékosság a fosszilis energiaforrásokkal, 

� a mezıgazdaság a jelenlegi energiafogyasztó szerepbıl részben energiatermelı 
szerepkörbe léphet át, 
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� a termıföld térségi adottságokhoz igazodó hasznosítása, 

� megfelelés a nemzetközi környezetvédelmi elvárásoknak.   

� A biomassza hasznosításának várható közvetett eredményei: 

� környezetvédelmi szempontoknak megfelelı agrártermelés kiterjesztése,  

� racionális földhasználat kialakítása, különösen a nem okszerően hasznosított 
térségekben, 

� élelmiszer túltermelési válságok kialakulásának csökkentése, 

� a vidék népesség-megtartó erejének a növelése, 

� megújuló energiaforrás fejlesztésre épülı térségi gazdasági fejlesztés elısegítése, az 
erre épülı szolgáltatási rendszerek kialakítása.  

Hazánkban a 1990-es évek elejére tehetı a biomassza energetikai célú hasznosításának 
kezdete, de igazi lökést a fejlesztéseknek az Európai Uniós csatlakozás adott. A már 
megvalósult biomassza hasznosító hazai hıtermelı beruházások: 

Szigetváron 2 MW kapacitású távhıtermelés, 

Mátészalkán 5 MW kapacitású távhıtermelés, 

Körmenden 5 MW kapacitású távhıtermelés,  

Szombathelyen 7 MW kapacitású távhıtermelés, 

Papkeszin 5 MW kapacitású gıztermelés. 

Megvalósult villamos erımői átalakítások: 

AES Borsodi Erımő, faapríték, szalma, 30 MWe,  

AES Tiszapalkonyai Erımő, faapríték, főrészpor, maghéj,  50 MWe 

Bakonyi Erımő, szén-faapríték, 30 MWe,  

Pannon Power (Pécsi Erımő), faapríték, 50 MWe, 

Mátrai Erımő, faapríték  70 MWe. 

A fentiek összesen ~230 MWe villamosenergia termelést jelentenek fıleg fás megújuló 
energiahordozóból. 

A Magyarország által vállalt 3,6 %-os megújuló villamos energia arányhoz, ami a 
2010-re kitőzött, cél 400 MWe termelés szükséges. Ez azt jelenti, hogy a következı három év 
alatt közel kétszeresére kell növelni ez erre a célra fordítandó, fıleg biomassza alapú 
tüzelıanyagok arányát. 

A Magyar Energia Hivatal adatai szerint 2004-ben jelentısen nıtt a megújuló források 
villamos energetikai hasznosítása. Az országban az összes felhasználás 2,2 %-át tette ki a 
megújulókból termelt villamos energia, ami háromszorosa a 2003. évinek. A legnagyobb 
növekedés a biomassza erımői kazánokban való hasznosítása területén következett be, az 
csaknem tízszerese az elızı évinek. 

 

2.2.3 Biomasszák égési folyamatai 

A biomassza a negyedik legnagyobb energiaforrás, a világ energiaigényének 14 %-át, 
a fejlıdı országokénak pedig 35 %-át adja [23]. 
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A biomassza hasznosítás jelenleg is 97 %-os részarányú ısi módja a közvetlen 
elégetés [24]. 

A biomasszák elemi összetételüket tekintve ugyanazokból az alkotókból állnak, mint a 
„klasszikus” szilárd energiahordozó a szén: 

 - C, H, O, N, S, H2O, ásványi anyagok. 

Szerkezeti összetételüket a hemicellulóz, cellulóz és a lignin mennyiségével jellemezhetjük 
(6. táblázat). 

A biomassza égésének szakaszai, a pirolízis, a gyulladás és az égés. A pirolízis 
(hıbomlás) összetett folyamat, amely alatt a nedvesség tartalom és az illók távoznak. A 
pirolízis hımérséklete függ a tüzelıanyag fajtájától, nedvességtartalmától és a hevítés 
sebességétıl. A vizsgálatok szerint a hevítés sebessége növeli a pirolízis kezdeti 
hımérsékletét [24]. A pirolízis során a biomasszából távozó gázok a metán, a szén-monoxid, 
a hidrogén, a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok. A folyamat folytatásaként a CH4 és CO 
oxidálódik, és gázburkot képez a C szemcse körül, meggátolva az oxigénnek a szemcséhez 
jutását. 

 

6. táblázat. Néhány biomassza szerkezeti összetevıi, m/m % [23] 

Biomassza Hemicellulóz Cellulóz Lignin 
Bükkfa 31,2 45,3 21,9 
Lucfenyı 20,7 49,8 27,0 
Búzaszalma 39,4 38,8 18,6 
Kukoricacsutka 31,0 50,5 15,0 
Napraforgóhéj 34,6 48,4 17,0 

 

A gyulladás elıfeltétele, hogy a kémiai reakciók révén felszabaduló hı nagyobb 
legyen, mint ami a szemcsébıl konvekció, illetve sugárzás útján távozik.  

Az égés kémiai reakciók sorozata, az illók távozása után fix-karbon váz alkotja a 
szemcsét, melynek égési reakciói: 

C + ½ O2 = CO 

C + O2 = CO2 

C + CO2 = 2CO* 

C + H2O = CO* + H2* 

CO* és H2* gázfázisban tovább oxidálódó alkotók: 

CO + ½ O2 = CO2 

H2 + ½ O2 = H2O 

Az oxigén diffúzióval jut a szemcse felületére, ahol létrejön a kémiai reakció. A 
diffúzió irányította égés lassú, szekundumokban mérhetı. Égés közben a szemcse szerkezete 
is átalakul és egyre hálószerőbb lesz. A grafitosodás (a karbon kristályosodása) megindul, de 
a folyamat kifejlıdését gátolja a biomassza-szemcse viszonylag nagy oxigéntartalma, emiatt a 
biomassza-szemcse az égés vége felé is nagyon reakcióképes marad.  
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A biomassza szemcsék széles hımérséklet tartományban égnek, amit a szemcsék 
heterogenitása okoz. A tartózkodási idı növelésekor az égés hımérséklete csökken, elfogy a 
karbon, és hamuban gazdag rész marad, valamint szőkül a szemcseméret eloszlás tartománya. 

Az égési folyamathoz kapcsolható a levegı nitrogénjének és a tüzelıanyag kötött N 
tartalmának oxidációja, ami nagy hımérsékleten jön létre. Az NOx-képzıdés mérséklésére a 
több szakaszra bontott égetés régóta alkalmazott eljárás [25].  

A biomassza szemcse égésének sajátosságai közül végül kiemelendı, hogy: 

• a biomassza szemcsében viszonylag sok oxigén marad; 

• az illó távozása után visszamarad az összes fém, közülük a szemcse égésekor elıször, 
a kálium és nátrium gızölög el; 

• a biogén tüzelıanyagokban bıségesen van SiO2, amivel a nátrium reakcióba lép 
nátrium-szilikátokat alkotva.  

 

2.2.4 Szén-biomassza vegyes-tüzelés 

A hagyományos széntüzeléső erımővekben nem újdonság az alap tüzelıanyaghoz 
kevert, különféle egyéb tüzelıanyagok elégetése. Ez az eljárás nemcsak az üvegházhatású 
gázok kibocsátását csökkenti, ez a biomasszából való villamosenergia termelés legolcsóbb 
módja. A biomasszák konverziós hatásfoka sokkal kedvezıbb, mint a többi megújuló 
energiáé. A maximális hatásfok és költséghatékonyság eléréséhez a kazánokat a tüzelıanyag 
minıségének és jellemzıinek megfelelıen tervezik és üzemeltetik, ezért a tervezés alapjául 
vett tüzelıanyaghoz, más főtıanyag hozzáadása a teljesítıképességben mindig visszaesést 
okoz. A csökkenés mértéke a bekevert biomassza 10 %-os hıarányáig 0,3-1,0 %, 20 %-os 
hıaránynál már a kazán átalakítása szükséges [ 26-29]. 

A szénerımővek közül a por-, rostély- és a ciklontüzelésőek jól, a fluidágyas kazánok 
kiemelkedıen jól használhatóak bármely biomassza szénnel kevert, vagy külön adagolt 
eltüzeléséhez. A biomassza legkevésbé szénporral összekeverve csökkenti a kazán hatásfokát. 
Az ismert változatok a következık: 

� az elıkészített biomassza bevitele a kazánba a szén folyamatos adagolásától 
függetlenül; 

� az elıkészített biomassza adagolása a szénnel keverve; 

o a biomassza elégetése külön tőztérben és a füstgázok bevezetése a kazánba, 

o a biomassza elgázosítása, majd a termékgáz bevezetése a gızfejlesztıbe vagy 
gázturbinába. 

A vegyes tüzeléső kazánokban a hatásfok 5-15 %-kal nagyobb, mint a tisztán biomasszát 
égetıkben. A vegyes tüzelés részben megoldja a tisztán biomassza tüzeléskor fellépı 
gyulladási, égési, lángstabilitási problémákat. Jelentısen csökkenti a káros anyag - elsısorban 
NOx és SOx kibocsátás mértékét.  

A meglévı szénerımőben bármikor lehet biomasszát égetni, a biomassza esetleges 
évszakos kimaradása esetén, pedig a hagyományos tüzelés zavartalanul folytatódik. 

Biomasszát égetı szénerımővek a 1990-es évek közepétıl mőködnek az USA-ban és 
Európában, a legnagyobb számban Ausztriában, Hollandiában, Svédországban, 
Finnországban és Dániában. A nagymérető vegyes tüzeléső erımővek üzemeltetıi gazdaságos 
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mőködésrıl számolnak be, emellett nem hallgatják el, hogy ennél a technológiánál is 
nehézséget jelent, 

� a biomassza hamuja miatti salakosodás, ha kisebb mértékben is mint a tisztán 
biomassza tüzelésnél, és  

� a klórtartalom okozta nagyhımérséklető korrózió. 

A vegyes tüzelés gazdaságosságának további feltételei, hogy:  

� a biomassza lehetıleg közel álljon rendelkezésre az erımőhöz;  

� a biomassza ára legyen kisebb, mint az alap tüzelıanyagé, azonos hıértékre 
vonatkoztatva; 

� nagy gond az elrakódás és a klór és SO3  által okozott nagy hımérséklető korrózió, de 
ezt szénportüzeléső kazánokban kevésbé tapasztalták, mint rostélytüzelésnél és fluid 
ágyas tüzelésnél;  

� a láng eltávolodása az égıtıl növeli az instabilitást; 

� a biomassza szemcsemérete függ attól, hogy milyen fajta a tüzelıanyag (pl. szalma 
max. 4 mm, faforgács max. 6 mm) de gondolni kell az aprítás gazdaságosságára is; 

� a megvalósítás költségeit befolyásolja, hogy milyen arányban kerül felhasználásra a 
biomassza, kis részarány esetén jó megoldás az elıkeverés, de nagyobb mennyiség 
esetén célszerő egy külön betáplálási rendszer kialakítása. 

 A vegyes tüzelés elınyei: 

� az elvárt kibocsátási szintek teljesítéséhez nyújtott támogatások, adókedvezmények 
kompenzálhatják a korszerősítés, illetve új berendezés vásárlási költségeit; 

� erıs motiváció a biogén tüzelıanyagok használatára, hogy a szén és biomassza vegyes 
tüzelése esetén csökken a szén-dioxid kibocsátás; 

� állandó gond a hulladékok tárolása, ami mérsékelhetı a biomassza vegyes tüzelése 
útján; 

� az energetikai célú termények biztosítják a folyamatos biomassza ellátást, és 
munkahelyeket teremtenek a mezıgazdaságban; 

� feltéve, hogy a biomassza részaránya kicsi, szemcsemérete megfelelı, és a biogén 
tüzelıanyag ára is alacsony, a széntüzeléshez viszonyítva profit érhetı el. 

A vegyes tüzelés jövıje 

A szén és biomassza vegyes tüzelése elıtt fényes jövı áll, részben a kedvezı erımői 
eredmények alapján, részben az egyre szigorúbb környezetvédelmi szabályok miatt.  

Az Egyesült Államok néhány államában már kötelezıen elıírták az áramszolgáltatók 
számára, bizonyos százalékban biomassza felhasználását. 

Ma az USA-ban közel 1000 biomasszát hasznosító erımő üzemel, nagyobb 
hányadában vegyes tüzeléssel. Átlagos kapacitásuk 20 MW, és villamos energiára 
vonatkoztatott hatásfokuk kb. 20 %. A villamos energia költsége 0,08…0,12 USD/kWh. Az 
USA országos hálózatára kapcsolt kapacitás értéke 1978-ban 200 MW volt, 1998-ban pedig 
már meghaladta a 7500 MW értéket. Ezek kb. 70 %-a erdészeti termékeket, ill. cukornádat 
dolgoz fel [30].  

A világ többi részén a biomasszára alapozott villamosenergia termelı kapacitás 20 000 
– 25 000 MW. 
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2.2.5 Szén és biomassza tüzeléstechnikai jellemzıinek és égési 
folyamatának összehasonlítása 

A korábban szénportüzeléső erımői kazánok biomassza-szén vegyes tüzelésre 
átállítása az üzemeltetınek számos, a fentiekben részletezett elınyt nyújt. A tüzelés költség 
hatékony, emellett csökken az SO2 és NOx kibocsátás, növekszik a környezetbarát termelés 
volumene a „zöld áram” elıállításával. Ha egy eddig széntüzeléső kazánban biomassza-szén 
vegyes tüzelést terveznek, figyelembe kell venni a tüzelıanyagok különbözıségébıl adódó 
számos szempontot.  

A 7. táblázatban összehasonlítjuk az erımővekben tüzelt különféle biomasszák és egy 
tipikusnak tekinthetı barnaszén azon jellemzıit, amelyek az eltüzelhetıség szempontjából 
eltérést mutatnak a tüzelıanyagoknál. Figyelemre méltó a biomasszák szénhez viszonyítva 
kicsi kéntartalma, jelentıs nedvességtartalma, és kisebb főtıértéke. 

7. táblázat. Különbözı biomasszák és szén összetétele, tüzeléstechnikai jellemzıi [31-35] 

Tüzeléstechnikai 
jellemzık 

Főrészpor 
m/m % 

Faapríték 
m/m % 

Fenyı 
m/m % 

Szalma 
m/m % 

Energiafő 
m/m % 

Barnaszén 
m/m % 

Fix karbon (FC) 9,34 15,77 20,12 25,71 30,57 34,94 
Illó (VM) 55,03 54,52 67,44 60,79 57,25 32,15 
Hamu 0,69 0,20 0,34 6,09 5,66 10,53 

Nedvesség 34,93 29,5 12,10 7,41 6,52 22,38 
Elemi összetétel       

C 32,06 37,06 45,76 45,7 40,73 51,30 
H 3,86 4,98 4,19 4,0 4,11 2,87 
O 28,17 28,37 37,37 36,25 34,85 10,46 
N 0,26 0,59 0,45 0,38 0,40 0,68 
S 0,01 0,1 0,13 0,11 0,10 0,35 

Főtıérték, MJ/kg 12,63 13,41 16,59 17,55 17,49 20,67 
FC/VM 0,17 0,29 0,27 0,42 0,53 1,14 

 

A biomasszák rendre nagyobb illótartalmúak, mint a szenek. A fix karbon (FC) és az 
illótartalom (VM-Volatile Matter) aránya a szeneknél nagyobb egynél, míg a biomasszáknál, 
az esetek döntı többségében néhány tized csupán. A biomasszák nitrogéntartalma kisebb, 
mint a szeneké, emiatt a tüzelıanyag nitrogéntartalmából eredı NOx hányad csökken a 
füstgázban. A biomasszák minden fajtája kisebb kén tartalmú mint a szenek, így vegyes 
tüzelésnél csökken a kén-dioxid emisszió. 

A tüzelıanyagok egy sor tulajdonsága, mint a főtıérték, sőrőség, nedvesség függ a 
tárolási és elıkészítési módszerektıl. 

További lényeges különbség a szén és biomassza tüzelıanyagok között az 
elégetésükkor keletkezı hamu és szállópor mennyiségében és összetételében van, ami a 
hıátadó felületek és egyéb szerkezeti elemek károsodását okozza.  

A biomasszák és a szenek égési folyamatának kutatása kapcsán végzett 
modellkísérletek azt mutatják, hogy a szenek a malomban, az égıbe való bejutás elıtt 
kiszáradnak. A biomasszák ezzel szemben nedves állapotban kerülnek az égıkbe nagyobb 
kiinduló nedvességtartalmuk miatt. 

A 5. ábra bal oldalán a szén, jobb oldalán a biomassza-szén tüzelıanyaggal üzemelı 
égı modelljének láng képei láthatók. 
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5. ábra. Lánghımérsékletek alakulása szén illetve szén-főrészpor tüzelésnél [34] 

 

A hımérséklet eloszlást vizsgálva látható, hogy a hideg biomassza sugár behatol az 
égı középvonalában lévı belsı recirkulációs zónába, de a láng stabilitását azért nem 
veszélyezteti, mert a visszaáramoltatás célja éppen a lángstabilitás növelése. A hideg lángmag 
hossza akár 3 m is lehet, ami megfelelı tartózkodási idıt teremt a főrészpor részecskéknek az 
illók eltávozásához szükséges hımérséklet eléréséhez. Az is látható az ábrán, hogy a 
tengelyközéppontosan bejuttatott biomassza a szén-lángba, kevésbé terebélyes, és kissé 
megnyújtott lángképet eredményezett. 

A tüzelıanyag részecskékbıl az illók eltávozásának, és az un. fix karbon (coal char) 
oxidációjának folyamatát vizsgálva a 6. ábra alapján a következı megállapítások tehetık. 

A 6. ábra bal oldalán a szén, a jobb oldalán a szén-biomassza tüzelıanyagok égési 
folyamata követhetı. A szén égése során az illók teljes mennyisége eltávozott a 
részecskékbıl, és a fix karbon 99,6 m/m %-a oxidálódott. Két különálló nagy 
reakcióképességő területet mutat a szén égését modellezı ábra: 

� a szén illótartalma az égı fúvókájának közelében távozik a tüzelıanyag részecskékbıl; 

� nagyobb és hosszabb az a zóna ahol a fix karbon oxidációja zajlik. 

Az égés során felszabaduló gázok az égı tengelyében haladnak, ahol a reakcióképes 
részecskék aránya kicsi. 

A szén-biomassza égést modellezı jobb oldalon, az égı tengelyében kettı, az illók 
eltávozását jelzı markáns zóna látható. A szénnel összehasonlítva a láng hosszabb, és mind az 
eltávozó illók, mind a fix karbon oxidációjának aránya kisebb. Ez az eredmény némileg 
meglepetés a biomasszák nagy reakcióképességének tükrében, ezért mindenképpen 
magyarázatra szorul. A modell kísérlet számszerő eredményei azt mutatják, hogy az illók 61 
m/m %-a távozott, és a fix karbonnak mindössze 18,4 m/m %-a oxidálódott.  
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6. ábra. Az illók távozása, és a fix karbon oxidációja szén, ill. szén- főrészpor tüzelésnél [34] 

 

Ennek okai a következık lehetnek: 

� a részecskék útja az égık tengelyében közel egyenes vonalú, szemben a szenekével, 
amelyek a szekunder levegıben örvénylenek, megnövelve ezzel a tartózkodási 
idejüket; 

� az égı tengelyében kevés az oxigén a főrészpor oxidációjához, mert a többlet oxigén 
kívül esik a modell külsı rádiuszán; 

� a főrészpor részecskéket gömb alakúnak tekintik, de a felület-térfogat arányuk 
általában nagyobb, mint a gömböké, ami jelentısen csökkenti a nedvesség és 
illótartalom eltávozásához szükséges tartózkodási idıt; 

� a biomassza részecskék tartózkodási ideje, csak mintegy fele a szenekének. 

A biomasszák nedvességtartalma, illótartalma, reakcióképessége, és salak jellemzıi jelentısen 
eltérnek a szenekétıl, ezért a kazánok átállítása vegyes tüzelésővé ezeknek a különbségeknek 
a messzemenı figyelembevételével valósítható csak meg. 

 

2.2.6 A nedvességtartalom szerepe biomasszák tüzelésekor  

A szilárd tüzelıanyagok nedvességtartalma meghatározó tényezı energetikai célú 
hasznosításuk során. A nedvességtartalom növekedésével a tüzelıanyagok főtıértéke (a 
belılük felszabadítható energia mennyisége) csökken. A biomasszák nedvességtartalma széles 
határok között változik, ami sok tényezı függvénye. Ilyenek a biomassza fajtája (fás szárú, 
lágyszárú), alakja (rönk, apríték, főrészpor), eredete, tárolási ideje és módja stb. 

A nagy nedvességtartalmú biomasszák elégetésekor keletkezı füstgáz víztartalma, a 
tüzelıanyag nedvességtartalmával arányosan nı, ami kondenzációs, és harmatponti 
problémákat vet fel. Az égéstérben keletkezı nagy víztartalmú füstgáz akadályozza a 
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tüzelıanyag tökéletes elégését, csökkenti az égéstér hımérsékletét, rontja a tüzeléstechnikai 
hatásfokot. 

2.2.6.1 A fa víztartalma 

A zöld (frissen kivágott) fa nedvesség tartalma széles határok között (30-80 %) 
változik. A puhafa félék nedvességtartalma általában nagyobb, mint a keményfa féleségeké. A 
kivágott fa nedvességtartalma függ attól is, hogy az év melyik szakában termelik ki. A 
nedvességtartalom csökkentésének módja és mértéke függ a felhasználás, feldolgozás 
módjától. Energetikai célú és faipari célú felhasználás esetén más és más lehet az elérni kívánt 
cél. 

A faanyagokat nedvességtartalmuk alapján az alábbiak szerint osztályozzák: 

 élınedves > 50 m/m %, 

 félnedves 30-50 m/m %, 

 félszáraz 18-30 m/m %, 

 légszáraz 12-18 m/m %, 

 szobaszáraz 6-12 m/m %. 

A kitermelt fa a kivágás pillanatától kezdve veszít nedvességtartalmából a környezeti 
hımérsékleten. Amikor a fát rönkké, hasábbá, épületfává, furnérrá, vagy aprítékká alakítják 
megkezdıdik a száradása. Ha a száradás elég hosszú ideig tart ebben az állapotában, a méretei 
és a fizikai tulajdonságai is megváltoznak. Amiatt, hogy a fa cellás szerkezeti felépítéső, és a 
cellák nagyon sokfélék, a víz egy kis hányada szárítás után is megmarad a cellák falában.  

A száradási folyamat megértéséhez tudni kell, hogy a víz kétféle módon helyezkedik 
el a cellákban: a cella üregében mint folyékony un. szabad víz, vagy mint adszorbált, ún. 
kötött víz a cellulóz molekulákhoz kapcsolódva a cella falában (7. ábra). 

 

 

7. ábra. A szabad és kötött víz a fában [36] 

 

A szabad víz jelenléte a fában a tüzeléstechnikai paramétereire igen, de a mechanikai 
tulajdonságaira nincs hatással, csak annak tömegét növeli. A kötött víz azonban számos 
tulajdonságot befolyásol, és sokkal nehezebb eltávolítani szárítással. 
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A nyers fában a cellák fala telített vízzel, és a cellák üregeiben folyékony víz 
helyezkedik el. A száradás alatt a szabad víz távozik elıször a cellák üregébıl. Azt a 
nedvességtartalmat (MC) amelynél a cella ürege teljesen üressé válik, de a cella fala telített a 
kötött vízzel, rost telítettségi pontnak (fiber saturation point, FST) hívjuk [36]. 

Ennek értéke általában 28-30 m/m % MC, de fafajonként változik. A rost telítettségi 
határ függ a hımérséklettıl is, nagyobb hımérsékleten kisebb értékő, 100 °C-on már csak 23-
24 % körüli. A rosttelítettségi határ alatti nedvesség a kötött víz. Ha a faanyagból a kötött 
vizet kell elpárologtatni a rejtett hın kívül további hımennyiségre, az adszorpciós hıre van 
szükség a mővelethez. Az adszorpciós hı a rosttelítettségi határon nulla. A nedvességtartalom 
csökkenésével egyre nı, és kb. 1050 kJ/kg, amikor az anyagból az utolsó vízmolekulák 
elpárolognak. Az adszorpciós hı értéke függ az elpárologtatás hımérsékletétıl is, 0-60 °C 
között a hımérséklettel arányosan nı, fölötte állandó.  

Az adszorpciós hı értéke:   nQQ pára ⋅=  

ahol:  

 Qpár - a párolgáshı, kJ/kg; 

 Qa - az adszorpciós hı, kJ/kg; 

 n - az adszorpciós hı tényezıje. 

Az adszorpciós hı értékével 30 % nedvességtartalom alatti tartományokban érdemes 
számolni, de igazán jelentısége a 15 % alatti intervallumban van.  

Az FST pont különlegesen fontos mert, itt kezdıdik a fa zsugorodása, ami feszültséget 
hoz létre az anyagban. Valójában minden fa felvesz, vagy veszít nedvességet adszorpcióval, 
ill. párolgással a tárolása vagy felhasználása helyén az ıt körülvevı atmoszférával próbál 
egyensúlyi állapotba kerülni. Ez az egyensúlyi állapot (egyensúlyi nedvesség tartalom, EMC) 
függ a fát körülvevı levegı relatív páratartalmától. 

Az EMC és a környezet páratartalma közötti viszony függ a fa fajtájától, a 
hımérsékletétıl, vastagságától, és az eredeti nedvességtartalmától (MC). 

A fa nedvességtartalma függ a környezeti változások szezonalításától, ezen belül, a 
hımérséklet hosszú periódusú és a páratartalom rövid-periódusú, akár napi változásától. A fa 
felületi nedvességtartalma gyorsan követi a környezeti változásokat. Ha a fát üzemi 
körülmények között szárítják az összes folyékony állapotban lévı víz eltávolítható a cellák 
üregébıl, de ezekben, az üregekben mindig van némi pára. A cellák falában maradó kötött víz 
mennyisége függ a szárítás mértékétıl és a végsı felhasználás környezeti állapotától. 
Amennyiben a fát a tárolás, szállítás során víz éri, a cellák üregeiben ismét megjelenik a víz. 
Ez bekövetkezhet, ha a fát a földre rakva tárolják, vagy esı éri, esetleg kondenzált vízzel 
érintkezik. 

2.2.6.2 A fa újranedvesedése 

A fentiekbıl következıen, ha a tüzelésre szánt fa tárolása során nedvességgel 
érintkezik, akkor a fa a környezetébıl nedvességet, vizet vesz fel.  

A fának a környezetbıl való nedvességfelvétele mértékének meghatározására végzett 
vizsgálatok [36] igazolják a feltételezést. A biomasszák kis energiasőrőségük miatt több 
helyet foglalnak el, mint más fosszilis energiahordozók (pl. szén), ezért gyakran tárolják 
szabad ég alatt a tüzelıanyagokat (8. ábra), így ki vannak téve az idıjárás viszontagságainak. 
Az elvégzett vizsgálatok eredményei arra adhatnak választ, hogy mekkora az a nedvesség, 
amelyet a faapríték fel tud venni a környezetébıl. 
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Laboratóriumi méréseket végeztünk ismert nedvességtartalmú és száraz faapríték 
mintákkal is. A vizsgálatok eredményeit a 8. táblázat mutatja.  

 

 

8. ábra. Faapríték szabadtéri tárolása erımői felhasználáshoz 

 

8. táblázat. Nedves és száraz apríték által felvett víz mennyisége [38] 

Minta száma 
Faapríték kiinduló 

nedvességtartalma, (m/m %) 
Faapríték nedvessége 12 óra 

áztatás után, (m/m%) 
1 24 46,9 
2 26,1 51,9 
3 ~0 47,4 
4 ~0 54,1 

 

A nedves és száraz fa nedvességtartalma is a 12 órás áztatás után közel megegyezı ~ 
50 m/m % nedvességet eredményezett.  

A vizsgálati eredmények arra figyelmeztetik a fát tüzelıanyagként felhasználókat, 
hogy érdemes a tüzelıanyagot az idıjárási és környezeti hatásoktól lehetıleg megóvni, hiszen 
a biomasszák nedvességtartalma, mint tüzeléstechnikai paraméter döntı mértékben 
befolyásolja azok tüzelhetıségi feltételeit, és a kazán hatásfokát. 

 

2.2.7 A tőzterek károsodása 

Az eddigi biomassza tüzelési tapasztalatok azt mutatják, hogy a kazánban történı 
eltüzelés során, a kazán méretétıl függetlenül (kis-, közepes teljesítményő, illetve erımői 
kazánok), gondot okoz a tüzelıanyag nedvességtartalma. A kis és közepes teljesítményő 
kazánoknál a probléma megoldása a nedves tüzelıanyag gyors száradását, tökéletes 

elégetését biztosító tőztér kialakítása lehet [39]. A széntüzeléső erımői kazánok biomassza 
tüzelésővé való átállítása, csak akkor lehet gazdaságos, ha nem jelent nagy átalakítást, vagyis 

a meglévı tüzelési rendszer kisebb módosításával megoldható. Ezért erımői kazánoknál a 

tüzelıanyag nedvességtartalmának csökkentésére egyedül a szárítóberendezésben történı 

szárítás jöhet szóba [36, 40-47]. 
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Az üzemi tapasztalatok alapján a biomassza tüzelés legkritikusabb része a szilárd égési 
maradék, a hamu okozta salakosodás, amit a tüzelıanyag szervetlen alkotórészei okoznak, 
melyekbıl a biomasszák sokfélét tartalmaznak (például: K, Na, Si) [48-52]. A lerakódás 
tapadó képessége és szilárdsága nagyobb, kevésbé porózus, sima felülető, tehát eltávolítása 
nagyobb gondot jelent, mint széntüzelésnél. 

A kazánok szerkezetét károsító másik hatás a füstgázba jutó klór, ami nagy 
hımérséklető korróziót okoz [53-57].  
 

2.2.7.1 A részecskeképzıdés elmélete 

A biomasszák elégetésekor keletkezı égési maradék (hamu, salak,) egyrészt a 
tőztérben, másrészt a füstgáz egyik alkotójaként, szállóporként van jelen a rendszerben 
(kazánban). A hamut és a szállóport alkotó részecskék a tökéletlen égésbıl és a nem éghetı 
tüzelıanyag komponensekbıl jönnek létre. Az 9. táblázat áttekintést ad, a biomasszák 
tüzelésekor kialakuló részecskék fıbb fajtáiról [58]. 
 

9. táblázat. Biomasszák tüzelésekor keletkezı részecskék fajtái és kémiai összetétele 

Tökéletlen égéskor keletkezı 
részecskék 

Tökéletes égéskor keletkezı 
részecskék 

Elemi karbon (fix karbon) 

Szerves karbon (a fa elégetlen 
összetevıi) 

Szerves karbon kátrány alakjában 
(pirolíziskor keletkezik) 

Szerves karbon mint korom (a 
lángban keletkezik) 

Ásványi összetevık 

A fa szennyezıanyagai (homok, 
föld) 

Kristályos vegyületek, sók 
(kloridok, szulfátok, karbonátok, 
oxidok) 

Fémek oxidjai (Al2O3, SiO2, 
Fe2O3) 

 

A részecskék keletkezésének és kémiai összetételének alakulásában az eddigi kutatási 
eredmények alapján az oxigén játszik fontos szerepet a szilárd→gáz→részecske átalakulási 
folyamatban, mivel a hamu összetevıi alacsony illékonyságuk miatt reakcióba lépnek az 
oxigénnel (9. ábra). Ezért csökkentve a tőztérben az oxigén mennyiségét várhatóan csökkeni 
fog a füstgázban a részecskék tömegének koncentrációja. 

A részecskék keletkezésére vonatkozóan két hipotézis létezik. 

Az elsı szerint a biomasszák égésekor keletkezı részecskéket döntıen kálium 
vegyületek, K-szulfát, K-klorid vagy K-hidroxid alkotja. Ezek a vegyületek kicsi 
illékonyságúak és részben a tőztéri hamuban maradnak. Ennek ellenére oxigén jelenlétében 
reaktívak és könnyen illó vegyületekké válhatnak, amely a kálium mennyiségének 
növekedéséhez vezethetnek a gázfázisban. 

Ennélfogva az elsı hipotézist alátámasztó összefüggések a következık. 

A keletkezı részecskék tömegének koncentrációjára legnagyobb hatással a tőztérben 
uralkodó levegı tényezı van, amibıl következik, hogy a részecskék kisebb koncentrációja a 
füstgázban a levegı tényezınek a tőztérben való minimalizálásával (n=0,2-0,4) érhetı el. 
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A probléma megoldása optimalizálási feladat, hiszen a levegı tényezı csökkentése 
csak addig a határig történhet, ahol még a tüzelıanyag égéséhez szükséges égési hımérséklet 
biztosítható. 

 

9. ábra. A tüzelıanyag kálium tartalmának átalakulási folyamata szállóporrá vagy hamuvá 
[58]  

 

A másik hipotézis szerint a részecskék számának koncentrációja a füstgáz 
térfogatáramának, illetve az összes levegı tényezınek a függvénye. A kicsi összes levegı 
tényezı (nösszes=1,3-1,4) növeli a részecskék koagulálását és ennélfogva csökkenti a 
részecskék számának koncentrációját, állandó részecske tömeg koncentrációnál. 

A fenti kutatási eredmények azt mutatják, hogy a tüzeléstechnikai és 
környezetvédelmi szempontból is megfelelı tüzelési technológia kialakítása komoly 
optimalizálási feladat, és elengedhetetlen feltétele a tüzelıberendezés folyamatos üzemvitele 
biztosításának is. 

Az üzemi tapasztalatok szerint a biomasszát is tüzelı berendezésekben keletkezı 
hamu és szállópor a szenek hamujával összehasonlítva nagyon eltérı viselkedést mutat. A 
salakosodási és lerakodási problémák a biomasszák eltüzelésekor nagyobbak, a hamu, és a 
szállópor nagy alkáli tartalma miatt. 

 

2.2.7.2 Salakosodási és korroziós problémák biomasszák tüzelésekor 

Minden szilárd tüzelıanyagot felhasználó tüzelıberendezésben a salakosodás, a 
lerakódások, a korróziós jelenségek meghatározói a kazánok üzemeltetési problémáinak, de 
különösen így van ez a csak biomasszát, vagy biomasszát-szenet vegyestüzelésben hasznosító 
erımővekben. 

  A salakosodás jelensége abban áll, hogy a biomassza tüzeléskor keletkezı hamu 
tapadványokat képez a kazánok tőzterében. Néhány szemléletes példát egy 800 kW-os,  
biomassza tüzeléső kazán falazatának károsodására a 10. ábra mutat. 

 

Tőztéri hamu 

 

Szilárd/folyékony 
alkotók 

T~ 800 ºC 

Gáz alkotók Szállópor 

 

+ O2→oxidok kondenzáció 

K2SO4 

KCl 

KOH 
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 Az égetıkamra boltozata Az adagoló nyílás és levegı fúvókák 

     

           

             A salak deformálta boltozat                       A pernyeolvadékkal eltömött levegı fúvóka 
  

10. ábra  800 kW-os biomassza kazán salak okozta károsodása [59] 

 

Amíg a tőztéri hamu a salakosodás fı okozója, addig a hıcserélı felületek 
korróziójáért a szállópor tehetı felelıssé. A fás és lágyszárú biomasszák közül az utóbbiak 
tartalmaznak többet, a fenti jelenségekért okolható alkáli (K, Na) elemekbıl és klórból.  

Egy rostély tüzeléső kazánban szalma elégetésekor végzett kísérleteknél már 520 °C -
on megjelent a Cr ötvözéső austenites acél felületen a korrózió, amelynek aránya a hıcserélı 
felület hımérsékletének növekedésével exponenciálisan növekedett [60]. 

A füstgáz hımérsékletének növekedésével a korrózió mértéke szintén nıtt. A 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a 15-18 % Cr-tartalmú acélok képesek ellenállni a korróziós 
hatásoknak. Az ennél kisebb Cr-tartalmú acélok esetében nıtt a korrózió, elsısorban az 
oxidációval szembeni ellenállás csökkenése miatt. A nagyobb Cr-tartalmú acéloknál 
ugyancsak nıtt a korrózió sebessége, fıként a szelektív korróziós hajlam növekedése miatt. 

Szalma-szén vegyes tüzeléső fluidizációs kazánban végzett kísérletek azt 
bizonyították, hogy a tisztán szalmatüzeléshez képest, vegyes tüzelésben a korrózió mértéke 
csökkenthetı [61]. A vegyes tüzelésnél a szalma 10 %-s hıarányáig a korrózió vagy nem, 
vagy csak kismértékben jelentkezett a tisztán széntüzeléssel való összehasonlításban. A 
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szalma 20 %-s részarányánál nı a korrózió mértéke, különösen a nagy hımérséklető 
hıcserélı felületeken.  

A tőzálló anyagok korróziójáért leginkább felelıssé tehetı kálium, ami az elégetéskor 
keletkezı hamu fı alkotója, a szén hamujának fı alkotóival a szilikátokkal reagálva alkotja, a 
tőztérben maradó salakot, míg a gázfázisban lévı kálium szulfátokat képezve rakódik le a 
felületeken (11. ábra). 

 
 

Szalma hamu részecskék 
− Kvarc 
− Ca-szilikát 

K-szulfát heterogén 
kondenzáció 

90 % 

10 % 

Szén-hamu 

SO2 
K a szalmában K2SO4 gáz 

K-Al szilikát hamu 

KOH / KCl / K gáz 

 

 

11. ábra. A kálium reakciói szén-szalma vegyes tüzeléső fluidizációs kazánban [62] 
 

A tüzelıanyag keverékben növelve a szalma részarányát a hamuban a szilikátok 
mennyisége csökken, a K-szulfát mennyisége a füstgázban nı. Ennek következménye a 
nagyobb arányú K2SO4 kondenzáció, illetve lerakódás a hıcserélı felületeken. A hıcserélı 
felületeken kialakuló korrózió mértékének alakulását a hımérséklet és a tüzelıanyagban a 
szalma részarányának függvényében a 12. ábra mutatja.  

 

 

12. ábra. A hıcserélı felületeken kialakuló korrózió szalma-szén vegyes tüzeléső, és tisztán 
szalmát tüzelı kazánokban [62] 

Összefoglalva a tőzterek károsodásáról szerzett ismereteket, megállapítható, hogy a 
biomasszák széntüzeléső erımői kazánokban való felhasználása számos megoldandó feladatot 
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ró a kutatókra, a fejlesztıkre és az üzemeltetıkre is. Növeli a nehézségeket, hogy az erımői 
felhasználásra szánt biomasszák nagyon sokfélék. Nincs két, egyforma tulajdonsággal bíró 
közöttük. Az üzemeltetı elsıdleges célja az erımői kazánoknak - az elérhetı maximális 
hatásfokkal - folyamatos mőködését biztosítani.  

Ahhoz, hogy a salakosodás és lerakódási problémák ne jelentsenek akadályt a célok 
megvalósításában, a felhasználóknak pontos ismeretekkel kell rendelkeznie a felhasználásra 
szánt biomasszák eltüzelésekor keletkezı égési maradék kémiai összetételét, lágyulási 
tulajdonságait illetıen.  

 

2.3 A kazánokban eltüzelhetı biomasszák hazai forrásai 

Magyarország természeti adottságait figyelembe véve a megújuló energiahordozók 
részarányának növelésében a biomasszák energetikai hasznosítása játszhatja a legfontosabb 
szerepet. A szilárd biomassza források származhatnak, az erdıgazdálkodásból a fás és 
lágyszárú energiaültetvényekbıl és a szántóföldi melléktermékekbıl. 

 

2.3.1 Erdészeti biomassza potenciál 

A magyarországi 1,8 millió hektár erdı terület évi növekménye 12 millió m3, amibıl 
erdıgazdálkodási okokból elméletileg 9 millió m3/év termelhetı ki. A tényleges kitermelés 7 
millió m3/év és ebbıl 5,6 millió m3/év az un. sarangolt, választékolt fa, és 1,4-1,5 millió m3/év 
az erdıben maradó vágástéri apadék (gally, ág, kéreg).  

Az energetikai célra hasznosítható fa 3,7-3,8 millió m3/év, amibıl 1,8 millió t/év 
biztosan rendelkezésre áll 2010-ig. Amennyiben a vágási apadék begyőjtése megoldódik, úgy 
az utóbbi mennyiséghez évenként még mintegy 0,4 millió t ilyen forrás, és a faiparból további 
0,2 millió t-nyi mennyiség adódhat energetikai hasznosításra. 

 

2.3.2 Fás-, és lágyszárú energianövények potenciálja 

Fás-szárú energiaültetvények telepítésére az elsı kísérletek 50-60 ha-on a Pannon 
Power finanszírozásában, olasz licenc alapján történtek. A sarjasztásos módszerrel 2005-
2006-ban 5-10 ezer ha-on folytatódik a telepítés így 2010-re kb. 60 ezer hektár fás-szárú 
energiaültetvény lenne, amelyen kb. 1 millió t/év szilárd biomassza termelhetı 16 t/ha, év 
növekménnyel számolva [63]. 

A lágyszárú energiaültetvények terén a legjobb kilátások a Szarvasi energiafő 
termesztése terén látszanak. A növény termesztése 2005-ben 10-15 ezer hektáron kezdıdött. 
Éves növekménye meghaladja a fás-szárúakat, 20 t/ha,év. 

 A Szarvasi Mezıgazdasági Kutató-Fejlesztı Kht. Európában elsıként kezdte meg, 
még az 1990-es évek elején, az ipari hasznosításra (energetikai, ipari rostanyag, papíripari 
alapanyag) alkalmas főfélék nemesítését. Az Alföld szikes tájairól származó, illetve Közép-
Ázsia arid térségeibıl begyőjtött növények keresztezésével jött létre a nagy variabilitást 
mutató nemesítési növényanyag [64].  

A szarvasi kísérletek egyik eredménye a Szarvasi-1 nevő főfajta, amelynek szárazság-, 
só- és fagytőrése kiváló. A Szarvasi-1 energiafő (13. ábra) a nagy tőrıképességő, növényi 
betegségekkel szemben ellenálló, legkülönfélébb talajfajtákon termeszthetı eredményesen, 
igénytelen és könnyen betakarítható növény. A nemesített energiafő évelı, tarackos szálfő. 
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Tövébıl, tarackjaiból erıteljes, nagy tömegő gyökérzet hatol mélyen (1,8-2,5 m) a talajba. 
Szürkés-zöld színő szára gyéren leveles, egyenes, sima felülető, kemény, 180-220 cm magas. 
Szürkés-zöld levelei merevek, felületük kissé érdes. Virágzata egyenes, 20-30 cm hosszú, 
kalászalakú buga. Április közepén hajt, június végén - július elején virágzik. Július végén, 
augusztus elején érik meg szemtermése a betakarításra. Szemtermése lándzsa alakú, 0,8-1,2 
cm hosszú. Ezer szem-tömege 2,8-3,8 gramm [64]. 

 
 

   
 

 
13. ábra. A szarvasi energiafő mezı és a főbıl készült tüzelıanyagok 

 

2.3.3 Szántóföldi melléktermékek, gyümölcsösök biomassza 
potenciálja 

A szalma begyőjtésébıl energetikai célra 1,5 millió t/év, napraforgó melléktermékbıl 
11,7 millió t/év áll potenciálisan rendelkezésre. Kertészeti hulladékból ha képesek leszünk 
összegyőjteni 1,2 t/év biomassza állhat rendelkezésre. A fentiekhez még az élelmiszeripari 
feldolgozás során keletkezı hulladéknak mintegy 30-50 ezer t-nyi mennyisége járulhat. 

A 2010-ig elérhetı reális biomassza potenciál kb. 20 millió t/év, ami lehetıvé tenné a 
megújuló energiafelhasználásunk részarányának a vállalt kötelezettségeinket meghaladó 
mértékő növelését is. 
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3. KOMPLEX VIZSGÁLATI MÓDSZER BIOMASSZÁK 
TÜZELÉSTECHNIKAI JELLEMZİINEK 
MEGHATÁROZÁSÁRA  

3.1 Szilárd tüzelıanyagok szabványos vizsgálati eljárásainak 
kritikai értékelése 

A tüzelıanyagok gazdaságos erımői eltüzelésének elengedhetetlen feltétele azok tüzelési 
jellemzıinek ismerete. Ez ideig szilárd tüzelıanyagként, szinte kizárólag szeneket 
(feketeszén, barnaszén, lignit) használtak az erımővek hı és villamosenergia termelésre. A 
tüzeléstechnikai jellemzık meghatározási módszereit ezért szabványokban írják elı. A 
szenekre alkalmazott vizsgálati eljárások a következık: 

� összes nedvesség (Wt)  a durva nedvesség és a higroszkópos nedvesség  összege, 
meghatározása 105 ± 5 ºC-on tömegállandóságig történı hevítéssel, (MSZ KGST 751-
77) [65]; 

� hamutartalom a minta elégetés utáni szilárd halmazállapotú maradéka, ami 
szervetlen komplexekbıl és ásványi anyagokból származik, meghatározása 815 ± 15 
ºC-on tömegállandóságig történı hevítéssel, (MSZ ISO 1171) [66]; 

� illótartalom a zárt térben hevített tüzelıanyagból eltávozó gázhalmazállapotú 
bomlástermékek nedvességtartalom nélküli mennyisége, meghatározása 850 ± 15 ºC 
hımérsékleten levegıtıl elzártan 7 percen keresztül történı hevítéssel, (MSZ 
24000/10-83) [67]; 

� égésmeleg (Ha) az a hımennyiség, amely a minta tömegegységének tökéletes 
elégetésekor szabadul fel, ha annak hımérséklete az elégetés elıtt, valamint a 
keletkezett égéstermékek hımérséklete az elégetés után egyaránt 20 ºC, és a minta 
éghetı karbon tartalma szén-dioxid alakjában van jelen az égéstermékben, a 
tüzelıanyag eredeti nedvessége és az elégetéskor keletkezı víz pedig az elégetés után 
cseppfolyós halmazállapotú, meghatározása Berthelot- Mahler-féle kaloriméterrel, ( 
MSZ 12000/5-68) [68]; 

� karbontartalom (C) a szerves (éghetı) és szervetlen (nem éghetı) kötéső karbon 
összege, meghatározása Dennstedt-féle égetıberendezéssel, (MSZ 24000/11-1988) 
[69]; 

� hidrogéntartalom (H) meghatározása Dennstedt-féle égetıberendezéssel, (MSZ 
24000/11-1988) [70]. 

Számítással határoztuk meg [68]: 

� a főtıértéket (Hu) az a hımennyiség, amely a tüzelıanyag tömegegységének 
tökéletes elégetésekor szabadul fel, ha a tüzelıanyag hımérséklete az elégetés elıtt, 
valamint a keletkezett égéstermékek hımérséklete az elégetés után egyaránt 20 oC, a 
tüzelıanyag karbon tartalma szén-dioxid alakjában van jelen az égéstermékben, a 
tüzelıanyag eredeti nedvessége és az elégetéskor keletkezı víz pedig az elégetés után 
gız halmazállapotú. A főtıértéket az égésmeleg, a nedvesség és a hidrogéntartalom 
méréssel történı meghatározása után azok eredményeibıl számíthatjuk. 

A biomasszák, mint szilárd tüzelıanyagok megjelenésével oly módon bıvült az elmúlt 
évtizedben, a vizsgálandó szilárd tüzelıanyagok skálája, ami felveti a vizsgálati módszerek 
kritikai értékelésének szükségességét. 
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A biomasszák sokfélesége (fás-, és lágyszárú, apríték, főrészpor, …stb) és a hımérséklet 
emelkedésének hatására bekövetkezı, - a szenektıl eltérı – viselkedése az eddig alkalmazott 
szabványos eljárások alkalmazását nem minden esetben teszik lehetıvé. 

Az elvégzett nagyszámú laboratóriumi méréseink tapasztalatai alapján nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy egyes esetekben változtatni, más esetben pontosítani kell a szabványok 
elıírásait.  

 

3.1.1 Nedvességtartalom 

A biomasszák nedvességtartalma vizsgálataink szerint [70] is tág határok 5-60 m/m % 
között változik. A higroszkópos nedvességtartalom a nagy nedvességtartalmú 
tüzelıanyagokban elhanyagolható, és közel állandó értéket mutat. A durva nedvesség pontos 
meghatározása, vagyis a légszáraz állapot eléréséig történı szárítás a nagy (30 m/m % fölötti) 
nedvességtartalmú biomasszáknál hosszú idıt, akár napokat is igénybe vehet, amellett a 
vizsgálat helyigénye is nagy, ami laboratóriumi körülmények között nem elhanyagolható 
szempont. Az elızıek miatt, biomasszáknál az egylépcsıs módszerrel a szárító kemencében 
105 ± 5 ºC-on tömegállandóságig történı hevítéssel célszerő a nedvességtartalmat 
meghatározni, ami a minta összes nedvességét jelenti. Döntı jelentıségő az a tapasztalatunk, 
hogy a biomasszák erısen hidrofilek, vagyis a környezetükbıl nedvességet vesznek fel, ami 
szintén ellene szól a szobahımérséklető szárításnak. 

 

3.1.2 Hamutartalom 

A szabvány nem írja elı, hogy a vizsgálatot száraz mintára kell elvégezni, ezért 
kísérletet végeztünk ugyanannak az anyagnak száraz és nedves állapotára vonatkozó 
hamutartalmának meghatározására. Az eredmények rendre azt igazolják, hogy a nedves 
biomassza mintákból mért hamutartalom eredmények hamisak, ami arra enged következtetni, 
hogy a szabvány által megszabott körülmények nem alkalmasak a vizsgálatra. A lehetséges 
okokat a disszertáció késıbbi fejezeteiben mutatom be. A felismerés birtokában, a 
hamuvizsgálatokat biomasszáknál száraz anyagból kiindulva végeztük. 

 

3.1.3 Illótartalom 

A biomasszák illótartalmának meghatározása a szilárd tüzelıanyagokra, szenekre 
érvényes szabvány elıírásainak alkalmazása teljesen lehetetlen. Az ott elıírt, 850 ± 15 ºC 
hımérsékleten, levegıtıl elzártan, 7 percen keresztül történı hevítéssel ugyanis, 
tapasztalataink szerint nemcsak az illók, hanem a egyéb éghetık (elsısorban a karbon) 
égéstermékei is távoznak a rendszerbıl, tehát a 850 ºC helyett meg kell állapítani a 
biomasszák illótartalmának pontos meghatározására alkalmas hımérsékletet. A száraz-nedves 
minta dilemmája ugyanúgy felmerül, mint a hamuvizsgálatoknál. A helyzet megoldására 
többféle vizsgálati eljárásnak vetettük alá a biomassza mintákat, és az elvégzett laboratóriumi 
mérések komplex értékelésével keressük az illótartalom meghatározására alkalmas 
hımérsékletet, amelyet a következı fejezetben részletezek.  
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3.2 Biomasszák illótartalmának meghatározására alkalmas 
módszer kidolgozása 

A szilárd tüzelıanyagok tüzeléstechnikai jellemzıinek meghatározására szóló szabványos 
eljárások közül a legkevésbé alkalmazható biomasszákra a szilárd tüzelıanyagok 
illótartalmának mérésére eddig alkalmazott módszer. Az alább ismertetésre kerülı mérés-
sorozat célja a biomasszák illótartalmának meghatározására alkalmas módszer kidolgozása. 
Az eljárások a következık: 

� különbözı hımérsékleteken végzett klasszikus illótartalom mérés; 

� az illótartalom mérés maradékában lévı fix-karbon tartalom meghatározása; 

� termoanalitikai méréssel az illótartalom és a fix-karbon tartalom meghatározása. 

 

3.2.1 A biomasszák illótartalmának mérésére alkalmas hımérséklet 
meghatározása 

A szenek illótartalmának meghatározására érvényben lévı szabvány ( MSZ 24000/10-
83) azért nem alkalmas a biomasszák esetében, mert a szabványban elıírt 850 ± 15 ºC -s 
hımérsékleten, tapasztalataink szerint nemcsak az illók távoznak a mintából, hanem az un. 
fix-karbon is oxidálódik. 

  A feladat tehát az volt, hogy határozzuk meg azt a vizsgálati hımérsékletet amelyen a 
szabványos eljárást követve, csak az illók távoznak a biomasszából és fix karbon oxidációja 
még nem kezdıdik meg. 

A vizsgálatokat egy lágyszárú (energiafő) és egy fás-szárú (fenyıfa apríték), 
elızetesen kiszárított biomasszával végeztük el, amelyek mérési eredményeit a 10-11. 
táblázatban foglaltuk össze. 

 

10. táblázat.  Energiafő, és fenyıfa apríték illótartalma különbözı hımérsékleten végzett  
vizsgálatoknál, száraz mintára vonatkoztatva m/m % 

Az illótartalom (m/m %), ha a vizsgálati hımérséklet Minta jele 
350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 

Energiafő 
1. minta 18,42 56,93 59,81 67,43 - 
2. minta 20,92 54,63 58,03 66,40 - 
3. minta 18,88 56,87 60,97 67,40 - 

átlag 19,41 56,14 59,60 67,10 - 
Fenyıfa apríték 

1. minta - 17,29 66,61 73,98 75,79 
2. minta - 18,02 65,67 73,29 76,23 
3 .minta - 18,56 67,89 74,05 76,39 

átlag - 17,96 66,72 73,77 76,14 

 

A tüzelıanyag elemzési minta illóját (V) tömegszázalékban a következı képlettel 
számolhatjuk ki: 
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m1  a tégely és a fedı együttes tömege, [g]; 

m2  a tüzelıanyag, a tégely és a fedı együttes tömege a vizsgálat elıtt, [g]; 

m3  a tüzelıanyag, a tégely és a fedı együttes tömege a vizsgálat után, [g]. 

 

11. táblázat.  Energiafő, és fenyıfa apríték illótartalma különbözı hımérsékleten végzett 
vizsgálatoknál, nedves minta tömegére vonatkoztatva m/m % 

Az illótartalom (m/m%), ha a vizsgálati hımérséklet Minta jele 
350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 

Energiafő 
1. minta 16,23 53,45 56,15 63,30 - 
2. minta 16,92 51,29 54,48 62,33 - 
3. minta 17,42 53,39 57,23 63,27 - 

átlag 16,86 52,71 55,95 62,97 - 
Fenyıfa apríték 

1. minta - 13,05 50,27 55,83 57,20 
2. minta - 13,60 49,56 55,31 57,53 
3. minta - 14,01 51,24 55,89 57,65 

átlag - 13,55 50,35 55,68 57,46 

 

A mérési eredmények arra utalnak, hogy az energiafő illótartalma 400-450 ºC-on, a 
fenyı aprítéké pedig 450 ºC-on végzett vizsgálatokkal határozható meg. E hımérsékletek 
felett végzett mérések eredményei azt mutatják, hogy már nemcsak az illók eltávozása okozta 
tömegcsökkenést mérjük, hanem a fix-karbon egy része is eltávozott a mintákból. Annak 
igazolására, hogy így történt további vizsgálatokat végeztünk.  

 

3.2.2 Az illók kiválásának ellenırzése a maradó éghetı karbon 
mérésével 

Ha az illók eltávoznak a mintából, akkor a maradványban fix-karbon és hamu marad 
vissza. Ha nem, akkor valószínősíthetı, hogy az illók egy része nem távozott el, ami azt 
jelenti hogy a vizsgálati hımérséklet kicsi, azt növelni kell. A másik lehetıség, hogy nemcsak 
az illók távoznak, hanem a fix karbon égése is elkezdıdik. Ebben az esetben a vizsgálati 
hımérséklet túl nagy, csökkenteni kell.  

Ha a különbözı hımérsékleten végzett illótartalom mérés után maradt mintáknak 
meghatározzuk a karbon tartalmát – tudva, hogy a minták hamutartalma azonos -, akkor a 
mérési eredmények újabb adalékul szolgálnak a megfelelı vizsgálati hımérséklet 
kiválasztásához. 

A fentiek alapján mértük a szabványos Dennstedt-eljárással az illó vizsgálat utáni 
maradékok karbon tartalmát. Az 13. táblázatban összefoglalt eredményekbıl arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a 350 °C-os energiafő, illetve a 400 °C-os fenyıfa apríték 
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mintákat nem szükséges vizsgálni, hiszen a számszerő eredményekbıl kitőnik, hogy az illók 
sem távoztak el teljes egészében a mérés során.  

 

3.2.2.1 A vizsgálat elve és berendezése 

A vizsgálandó biomasszából vett mintát oxigénáramban, platinakatalizátor 
jelenlétében 800 °C-on elégetjük. Az elégetéskor keletkezı szén-dioxidot szilárd 
abszorbenseken megkötjük, majd az abszorbensek tömegnövekedésébıl kiszámítjuk a karbon 
tartalmat. 

Az égetı-berendezés két, vezetısínen mozgatható elektromos főtéső csıkemencébıl 
áll (14. ábra). A vizsgálat alatt az egyik kemence rögzített helyzető – álló kemence, a másik 
mozgatható – mozgó kemence. Az álló kemence körülbelül 350 mm hosszú, egy hosszabb, 
800 °C-ra főthetı és egy rövidebb, 300 °C-ra főthetı részbıl áll. A mozgó kemence 800 °C-ra 
főthetı, és körülbelül 180 mm hosszú [69]. 

 

 

14. ábra. Dennstedt-féle égetıberendezés [69] 
1 - folyadékzár, 2 - KOH-s gázmosópalack, 3 -  H2SO4 gázmosópalack, 4 - gumidugó, 5 -  üvegcsı, 6 - 
mozgó kemence, 7 -  égetıcsı, 8 -  égetıcsónak, 9 - platinacsillag, 10 -  álló kemence, 800 °C-os zóna, 
11 - álló kemence, 300 °C-os zóna, 12 - porceláncsónak, 13 - U-csı, a vízgız elnyeletésére, 14 - U-

csı, szén-dioxid elnyeletésére, 15 – PdCl töltető buborék számláló, CO jelzı 

 

3.2.2.2 Az eredmények számítása 

A vizsgált minta összes karbon-tartalmát tömegszázalékban (Ct) a következı képlettel 
számítjuk ki: 

 

100
m

mm
2729,0C

3

25
t ⋅

−
⋅=  m/m % 

 

ahol: 

m2 a szén-dioxid-elnyelı U csövek tömege elnyeletés elıtt, [g]; 

m3 a vizsgálathoz bemért minta tömege, [g]; 
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m5  a szén-dioxid-elnyelı U csövek tömege elnyeletés után, [g]; 

0,2729  átszámítási tényezı, a szén-dioxid szénre való átszámításához. 

 

A Dennstedt- eljárás mérési eredményeit a 12-13. táblázat mutatja.  

12. táblázat.  Az illóvizsgálatok maradékainak karbon tartalma az eredeti száraz minta 
tömegére vonatkoztatva, m/m % 

Dennstedt-mérés eredményei: Fix karbon, m/m% 
Az illó vizsgálatok hımérséklete Minta jele 

400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 
Energiafő 

1. minta 37,81 34,31 26,91 - 
2. minta 38,12 34,53 27,94 - 
3. minta 37,98 33,36 26,94 - 

átlag 37,97 34,06 27,26 - 
Fenyıfa apríték 

1. minta - 26,16 25,25 23,87 
2. minta - 26,74 25,68 23,43 
3. minta - 27,67 24,11 23,26 

átlag - 26,86 25,01 23,52 

 

13. táblázat.  Az illóvizsgálatok maradékainak karbon tartalma az eredeti nedves minta 
tömegére vonatkoztatva, m/m % 

Dennstedt-mérés eredményei: Fix karbon, m/m% 
Az illó vizsgálatok hımérséklete Minta jele 

400 °C 450 °C 500 °C 
 

550 °C 

Energiafő 
1. minta 35,50 32,21 25,26 - 
2. minta 35,79 32,42 26,23 - 
3. minta 35,66 31,32 25,29 - 

átlag 35,65 31,98 25,59 - 
Fenyıfa apríték 

1. minta - 19,74 19,06 18,02 
2. minta - 20,18 19,38 17,68 
3. minta - 20,88 18,20 17,55 

átlag - 20,27 18,88 17,75 

 

A kétféle biomasszára elvégzett mérés-sorozat eredményeinek értékeléséhez, 
termoanalitikai méréseket végeztünk, amelynek eredményeként mind az illókiválási folyamat 
hımérsékletviszonyainak, mind a fix karbon mennyiségének a hımérséklet változás 
függvényében történı alakulására újabb, adatokat kaphatunk. Az alábbiakban röviden 
összefoglaljuk az eljárás lényegét. 
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3.2.3 Gázfázisú komponensek kiválási folyamatainak termoanalitikai 
vizsgálata 

Az Erdey-Paulik féle elven mőködı derivatográfos vizsgálat lehetıvé teszi a 
biomasszákban a hımérséklet növelése hatására zajló folyamatok (dehidratációs, illókiválási, 
oxidációs, égési, stb.) nyomon követését.  

A derivatográfiai vizsgálatok a legösszetettebb termikus elemzési módszerek közé 
tartoznak. Ezek az eljárások a vegyületekben, illetve több komponenső rendszerek esetén a 
vegyületek között, hı hatására végbemenı kémiai reakciók, illetve hı- és tömegváltozással 
járó fizikai átalakulások vizsgálatára szolgálnak.  

A termikus folyamatok, akár kémiai reakcióról, akár állapot-, vagy halmaz 
állapotváltozásról legyen is szó, mindig a rendszer belsı hıtartalmának kisebb-nagyobb 
arányú megváltozásával járnak. Az átalakulást vagy hıelnyelési (endoterm) vagy 
hıfelszabadulási (exoterm) folyamatok kísérik. Ezeket a hı hatásokat a differenciál-termikus 
elemzés módszereivel meglehetısen nagy érzékenységgel és pontossággal lehet kimutatni. A 
legtöbb esetben az átalakulásokat tömegváltozás kíséri, ezen jelenségek különbözı tényezıit a 
termogravimetria módszereivel lehet nagy pontossággal meghatározni.  

A derivatográf a vizsgálati eredményeket a következı  három görbével ábrázolja.  

Termogravimetria (TG): ez a görbe a hımérséklet emelkedésének hatására a mintában 
bekövetkezı tömegváltozást mutatja. Ez a tömegváltozás egyszerő függvénye. 

Differenciál termogravimetria (DTG): a termogravimetrikus görbék kiértékelésének 
nehézségei vezettek oda, hogy a TG-görbéjének szükségessé, ill. lehetségessé vált a derivált 
görbéjének, az un. differenciál termogravimetrikus görbének a megalkotása. Ahol a TG-
görbének inflexiós pontja van, ott a DTG-görbén csúcs jelentkezik, ez által pontos képet 
alkothatunk a mintában lezajló termikus folyamatok sebességérıl. 

Differenciál-termikus analízis (DTA): ez a vizsgálati módszer azt a hımennyiséget határozza 
meg, amely a vizsgálandó anyag felmelegítése esetén a hıtartalom változással járó fizikai és 
kémiai változások miatt felszabadul, illetve elnyelıdik a vizsgálati rendszerben. A kapott 
görbe a minimuma felé endoterm, míg a maximuma felé haladva, exoterm folyamatokra utal.  

A vizsgálati mintát egy porcelán tégelybe helyezzük, a berendezés másik „kara” az 
etalon, így mintegy mérlegre helyezzük a mintákat. A termoelemmel lehetıvé válik a 
hımérséklet mérése, feljegyzése. A mérleg segítségével a TG-görbét megkapjuk. A mérleg 
második tényleges „karja” egy mágneses erıtérbe benyúló nagy menetszámú tekercs, mellyel 
a mérleg kitérésének sebessége, tehát a DTG-görbe határozható meg. A DTA-görbe 
felvételéhez a kemence térbe a vizsgálandó anyag mellett egy etalon anyagot is behelyezünk. 
A berendezés a minta és az etalon hımérsékletét méri differenciál termoelemmel. A mért 
jelek detektálása elektronikus úton, a mérési adatok győjtése digitalizálva, az adatok tárolása 
és kiértékelése pedig számítógépen történik. 

 

3.2.3.1 Tüzelıanyagok termoanalitikai vizsgálata derivatográffal  

A derivatográfos vizsgálatokat mind a lágy- (energiafő), mind pedig a fás-szárú 
(fenyıfa apríték) biomassza és a barnaszén mintákon elvégeztük. A mérések eredményeként 
kapott diagramokon, nyomon követhetı a tüzelıanyagoknak a hımérséklet emelkedése 
hatására bekövetkezı viselkedése.  
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3.2.3.1.1 Az energiafő termoanalitikai vizsgálata derivatográffal 

Az energiafő  termogravimetriás vizsgálatának eredményeként kapott derivatogramot 
a 15. ábrán mutatjuk be. 

 

15. ábra. Az energiafő derivatogramja, a minta tömegváltozásai és hıeffektusai a 
hımérséklet függvényében 

Az energiafő derivatogramjának kiértékelésével nyert adatokat a 14. táblázatban foglaltuk 
össze. 

14. táblázat.  Az energiafő derivatogramjának jellemzı pontjaihoz tartozó értékek 

Jellemzı 
pont 

Hımérséklet 
T, °C 

Tömegváltozás 
TG, % 

Hımérséklet 
különbség 
DTA, °C 

Tömegváltozás 
sebessége 
DTG, % 

1 81,4 -3,00 1,507 -0,939 
2 124,8 -5,75 3,481 0,249 
3 163,8 -6,40 5,748 -0,200 
4 266,4 -20,78 16,069 -8,672 
5 301,1 -35,79 22,100 -8,530 
6 376,3 -58,24 28,643 -2,116 
7 493,4 -73,65 31,865 -2,111 
8 669,8 -91,75 22,107 -1,051 
9 684,2 -92,41 17,740 -0,333 
10 1288,5 -94,15 -9,489 0,016 

 

A nedves energiafő 15. ábrán látható eredeti derivatogramja és az energiafő hımérséklettıl 
függı tömegváltozási, valamint hımérsékletváltozási sebessége alapján a következıket 
állapíthatjuk meg: 
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� az energiafő száradása már környezeti hımérsékleten elkezdıdik, és 81,4 °C-ig egyre 
gyorsuló ütemben folytatódik; 

� a nedvesség legintenzívebben 80-85 °C-os hımérsékleti intervallumban távozik a 
főbıl; 

� a vizsgált minta száradása 165 °C-on teljesen befejezıdött; 

� az illók eltávozása 170-175 °C között indul meg, és 266 °C-ig gyorsul; 

� az illók eltávozása 260-290 °C között a legintenzívebb, és 450 °C-on befejezıdik; 

� 250-260 °C között a minta hımérséklete (DTA görbe) exotermikus reakciók (az illók 
begyulladása) miatt emelkedni kezd, amely folyamat az illók legintenzívebb eltávozási 
hımérséklete (270-300 °C) után 385 °C-ig lassul; 

� 370-493 °C között a tömegváltozás lelassul, és 685 °C-ig egyenletes marad; 

� 700 °C fölött mind a tömegcsökkenés, mind a hıfejlıdés, vagyis az égés befejezıdött. 

 

3.2.3.1.2 A fenyıfa apríték termoanalitikai vizsgálata derivatográffal 

A fenyıfa apríték  termogravimetriás vizsgálatának eredményeként kapott 
derivatogramot a 16. ábrán mutatjuk be. 

 

 

 

16. ábra. A fenyıfa apríték derivatogramja, a minta tömegváltozásai és hıeffektusai a 
hımérséklet függvényében 

 

A fenyıfa apríték derivatogramjának kiértékelésével nyert adatokat a 15. táblázatban 
foglaltuk össze. 
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15. táblázat. A fenyıfa apríték derivatogramjának jellemzı pontjaihoz tartozó értékek 

Jellemzı 
pont 

Hımérséklet 
T, °C 

Tömegváltozás 
TG, % 

Hımérséklet 
különbség 
DTA, °C 

Tömegváltozás 
sebessége 
DTG 

1 101,6 -20,60 -8,61 -7,102 
2 200,0 -29,47 0,65 -0,197 
3 331,5 -55,40 16,11 -15,80 
4 392,2 -72,19 24,58 -2,36 
5 441,4 -77,13 29,66 -2,93 
6 526,6 -86,08 31,32 -2,07 
7 687,1 -96,64 14,65 -0,87 
8 708,8 -97,31 7,24 -0,19 
9 736,3 -97,39 3,91 -0,003 
10 1288,5 -97,74 -10,25 0,06 

 

A nedves fenyıfa apríték 16. ábrán látható eredeti derivatogramja és az apríték 
hımérséklettıl függı tömegváltozási, valamint hımérsékletváltozási sebessége alapján a 
következıket állapíthatjuk meg: 

� az apríték száradása már környezeti hımérsékleten elkezdıdik, és ~100 °C-ig egyre 
gyorsuló ütemben folytatódik; 

� a nedvesség legintenzívebben 90-100 °C-os hımérsékleti intervallumban távozik a 
fából; 

� a vizsgált minta száradása 200 °C-on teljesen befejezıdött; 

� az illók eltávozása 210-230 °C között indul meg, és 330 °C-ig gyorsul; 

� az illók eltávozása 320-340 °C között a legintenzívebb és 392 °C-on befejezıdik; 

� 250-260 °C között a minta hımérséklete (DTA görbe) exotermikus reakciók (az illók 
begyulladása) miatt emelkedni kezd, amely folyamat az illók legintenzívebb eltávozási 
hımérséklete (330 °C) után 390 °C-ig lelassul; 

� 370-380 °C között a tömegváltozás lelassul, és 700 °C-ig egyenletes marad; 

� 740 °C fölött mind a tömegcsökkenés, mind a hıfejlıdés, vagyis az égés befejezıdött. 

A derivatogramok szolgáltatta adatokból számítható az energiafő és a fenyıfa összetétele, és 
meghatározható a száradási, illókiválási és a fix-karbon oxidációs folyamatainak 
hımérséklettartománya, melyeket a 16. és a 17. táblázatban foglaltuk össze. 

 

16. táblázat.  A termoanalitikai mérések eredményeiként számított összetétel, m/m % 

Összetétel , m/m % Tüzelıanyag 
Nedvesség Illó Fix karbon Hamu 

Energiafő 6,40 51,84 35,91 5,85 
Fenyıfa 29,47 47,66 20,61 2,26 
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17. táblázat.  A biomasszákban a hımérséklet növelése hatására végbemenı folyamatok 
hımérséklettartományai, °C 

Hımérséklet, °C 
Tüzelıanyag Nedvesség 

eltávozása 
Illó eltávozása Fix karbon égése 

Energiafő 20-165 190-390 500-700 
Fenyıfa 20-200 210-440 530-740 

 

3.3 Az illótartalom optimális mérési hımérsékletének 
meghatározása a vizsgálati eredmények komplex értékelésével 

A fentiekben ismertetett mérések eredményeinek összegzésével és komplex 
értékelésével megadhatjuk a választ, a fejezet elején feltett kérdésre, melyik az, az optimális 
hımérséklet amelyen, a lágy-, és fásszárú biomasszák illótartalma meghatározható. A 18. 
táblázatban összefoglaljuk a klasszikus illó, a dennstedt és a derivatográf mérés eredményeit. 

 

18. táblázat.  Az illótartalom mérési hımérsékletének meghatározásához szükséges 
eredmények összefoglalása 

A vizsgálati hımérséklet Biomassza 
350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 

Az illótartalom (klasszikus mérés) (m/m%) 
Energiafő 16,86 52,71 55,95 62,97 - 
Fenyıfa - 13,55 50,35 55,68 57,46 

A fix-karbon tartalom (Dennstedt mérés) (m/m %) 
Energiafő - 35,65 31,98 25,59 - 
Fenyıfa - - 20,27 18,88 17,75 

Összetétel (derivatográf mérés) (m/m %) 
 Nedvesség Illó Fix karbon Hamu 

Energiafő 6,40 51,84 35,91 5,85 
Fenyıfa 29,47 49,66 20,61 0,26 

 

 A derivatográfos mérésbıl az illó-, és a fix-karbon tartalom eredményeit felhasználva 
keressük az illó és a Dennstedt mérések közül azokat az eredményeket, amelyek legközelebb 
esnek a derivatográfiás adatokhoz. Ezek  szerint a derivatográfos és a klasszikus módszerrel 
de az általunk javasolt kisebb hımérsékleten végzett mérésekkel 

� illótartalom, 

o energiafőre: 51,84 m/m%, a klasszikus mérésnél 52,71 m/m % (400 °C-n); 

o fenyıfára: 49,66 m/m%, a klasszikus mérésnél 50,35 m/m % (450 °C-n); 

� fix-karbon tartalom, 

o energiafőre: 35,91 m/m%, a Dennstedt mérésnél 35,65 m/m % (400 °C-n); 

o fenyıfára: 20,61 m/m%, a Dennstedt mérésnél 20,27 m/m % (450 °C-n). 
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Az energiafőre- a 400 °C-n végzett mérések, a fenyıfára vonatkozóan a 450 °C-on végzett 
mérések eredményei mutatnak legnagyobb egyezıséget, minek alapján bizonyítást nyert, 
hogy az energiafő illótartalma 400 °C-on, a fenyıfa illótartalma 450 °C-n végzett mérésekkel 
határozható meg. 

A különféle lágyszárú biomasszák tüzeléstechnikai jellemzıi (energiafő, szalma, 
kender, maghéj, korpa, repce, búza…stb) eddigi vizsgálataink tapasztalata alapján nagyon 
hasonló eredményeket mutatnak, és ugyanez elmondható a különféle fás-szárúakról is. 

Ezért, a fenti megállapítás úgy általánosítható, hogy a lágyszárú biomasszák 
illótartalma 400 °C-on, a fás szárúaké 450 °C-on végzett mérésekkel meghatározható. 

Az elvégzett vizsgálatok eredményeként adódó 400 – 450 °C-os hımérsékletek – 
szemben a szenekre alkalmazott 850 °C –kal – olcsóbbá, és gyorsabbá teszik a biomasszák 
illótartalmának meghatározását, hiszen a mérések elvégzésére szolgáló kemencét jóval kisebb 
hımérsékleten lehet üzemeltetni. 
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4. A NEDVESSÉGTARTALOM HATÁSA FAAPRÍTÉK 
TÜZELHETİSÉGÉRE 

Az erımővekben, legnagyobb hányadban a biomasszák közül faaprítékot tüzelnek. A 
már elemzett beszerzési és tárolási problémák miatt a tüzelésre kerülı apríték 
nedvességtartalma igen széles határok között változik. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a 
nedvességtartalom változása hogyan befolyásolja az aprítéknak a száradási, illóeltávozási és 
oxidációs folyamatait. A vizsgálatokat egy hazai erımőben felhasznált fenyıfa aprítékra 
végeztük el. 

 

4.1 Az ~5 m/m % nedvességtartalmú fenyıfa apríték vizsgálatának 
eredményei  

A különbözı nedvességtartalmú fenyıfa aprítékokat derivatográffal vizsgáltuk. A 
mérések eredményeit derivatogrammokon és táblázatokban mutatjuk be. A derivatogramok 
részletes (szöveges) kiértékelését csak az ~5 m/m % nedvességtartalmú fenyıfa apríték 
mintánál ismertetjük (17. ábra, 19. táblázat). Terjedelmi okok miatt a 15-60 m/m % 
nedvességtartalmú minták derivatogramjait az 1.sz. mellékletben közöljük.  

 

 

17. ábra. Az ~5 m/m % nedvességtartalmú fenyıfa apríték derivatogramja, a minta 
tömegváltozásai és hıeffektusai a hımérséklet függvényében 
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19. táblázat.  A ~5 m/m % nedvességtartalmú fenyıfa apríték derivatogramjának jellemzı 
pontjaihoz tartozó értékek 

Jellemzı 
pont 

Hımérséklet 
T, °C 

Tömegváltozás 
TG, % 

Hımérséklet 
különbség 
DTA, °C 

Tömegváltozás 
sebessége 
DTG 

1 84,6 3,71 2,032 -1,123 
2 157,0 6,46 6,555 0,03 
3 320,4 38,82 21,669 -16,629 
4 363,8 62,02 26,767 -4,16 
5 387,6 65,19 29,922 -2,402 
6 458,0 74,93 33,224 3,141 
7 486,1 79,36 33,348 -2,892 
8 651,2 97,81 22,227 -1,052 
9 668,1 98,64 15,994 -0,3 
10 1274,7 99,47 8,187 0,026 

 

A nedves fenyıfa apríték 17. ábrán látható eredeti derivatogramja és az apríték 
hımérséklettıl függı tömegváltozási, valamint hımérsékletváltozási sebessége alapján a 
következıket állapíthatjuk meg: 

� az apríték száradása már környezeti hımérsékleten elkezdıdik és ~85 °C-ig egyre 
gyorsuló ütemben folytatódik; 

� a nedvesség legintenzívebben 80-90 °C-os hımérsékleti intervallumban távozik a 
fából; 

� a vizsgált minta száradása 157 °C-on teljesen befejezıdött; 

� az illók eltávozása 170-180 °C között indul meg és 320 °C-ig gyorsul; 

� az illók eltávozása 315-325 °C között a legintenzívebb és 458 °C-on befejezıdik; 

� 250-260 °C között a minta hımérséklete (DTA görbe) exotermikus reakciók (az illók 
begyulladása) miatt emelkedni kezd, amely folyamat az illók legintenzívebb eltávozási 
hımérséklete (320 °C) után 360 °C-ig lelassul; 

� 370-380 °C között a tömegváltozás lelassul és 670 °C-ig egyenletes marad; 

� 670 °C fölött mind a tömegcsökkenés, mind a hıfejlıdés, vagyis az égés befejezıdött. 

 

4.2 A különbözı nedvességtartalmú fenyıfa aprítékok vizsgálati 
eredményeinek értékelése  

A derivatogrammok kiértékelése után nyert adatokból számítható a minták összetétele, 
melyet a 20. táblázatban foglaltunk össze. 

Az 20. táblázat adatait diagramban feldolgozva a nedvességtartalom függvényében 
ábrázoltuk az illótartalom és a fix-karbon tartalom változását (18. ábra).  
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20. táblázat.  A vizsgált különbözı nedvességtartalmú fenyıfa minták nedvesség állapotra 
vonatkoztatott összetétele  

Összetétel , m/m % Minta jele 
Nedvesség Illó Fix karbon Hamu 

Nedv-5 6,46 58,73 34,28 0,53 
Nedv-10 11,03 58,52 28,00 2,45 
Nedv-15 14,83 56,41 26,19 2,57 
Nedv-30 29,47 47,66 20,61 2,26 
Nedv-45 48,81 31,60 16,61 2,98 
Nedv-50 52,99 29,21 15,94 1,86 
Nedv-60 59,86 27,04 11,22 1,88 

 

FC= -0,3547W + 33,16

R2 = 0,94

V= -0,6566W + 65,412

R2 = 0,98
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18. ábra. A fenyıfa illó és fix-karbon tartalmának változása a nedvességtartalom 
függvényében 

 

A 18. diagramot értékelve a fenyıfa illótartalmának és fix-karbon tartalmának változását a 
nedvességtartalom függvényében a következı lineáris egyenletekkel írhatjuk le: 

V = -0,6566 W + 65,412 m/m %  R2 = 0,98 

FC = -0,3547 W + 33,16  m/m %  R2 = 0,94 

A függvény értelmezési tartománya W = 5 – 60 m/m %. 

ahol: 

 V a fenyıfa apríték illótartalma, m/m %; 

 W a fenyıfa apríték nedvességtartalma, m/m %; 

 FC a fenyıfa apríték fix-karbon tartalma, m/m %; 

 R a regressziós együttható. 

A fenti összefüggések alkalmasak egyetlen paraméter a nedvességtartalom mérésével, az  illó- 
és fix-karbon tartalom  meghatározására, ami a fenyıfát tüzelı üzemeknek gyors és hasznos 
eljárás lehet. 
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Ahhoz, hogy a mérési eredményekbıl származó statisztikailag legjobb közelítést kapjuk, az 
illó- és fix-karbon tartalom mért értékeit a (100 – W) függvényében ábrázoljuk. 
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19. ábra. A fenyıfa illó- és fix-karbon tartalmának változása a (100-Wapr ) függvényében 

Az egyenesek meredeksége, a száraz (W = 0) fenyıfa apríték illó ill. fix-karbon tartalmának 
századrésze. Vagyis: 

( ) )W(,W
V

V −=−= 10065330100
100

0
                  m/m % 

)W(,)W(
FC

FC −=−= 10032350100
100

0
              m/m% 

ahol: 

 V0     a fenyıfa apríték száraz állapotára vonatkozó illótartalma,  m/m % 

 FC0  a fenyıfa apríték száraz állapotára vonatkozó fix-karbon tartalma,  m/m %. 

A különbözı nedvességtartalmú mintáknak a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı 
tömegváltozását (TG), a száradását, illóeltávozását és a fix-karbon oxidációját kísérı 
hımérséklet változását (DTA) a 20. és 21. ábrákon mutatjuk be. 
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20. ábra. A különbözı nedvességtartalmú fenyıfa mintáknak a hımérséklet növelése hatására 
bekövetkezı tömegváltozása 
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21. ábra.  A különbözı nedvességtartalmú fenyıfa mintáknak a hımérséklet növelése 
hatására bekövetkezı hımérséklet változása 

 

Az összes vizsgálati eredményt összefoglaló 20.-21. ábrákból megállapítható, hogy a 
légszáraz (5-10-15 m/m %) illetve az élınedves-félnedves (45-50-60 m/m %) minták 
jellegüket tekintve hasonlóságot mutatnak. Emiatt a továbbiakban a két csoport (légszáraz, ill. 
élınedves-félnedves) derivatográfos vizsgálati eredményeinek átlagértékeit képezve 
értékeljük a kapott eredményeket. A légszáraz minták T-TG és T-DTA görbéit a 22.-23. 
ábrán, a belılük átlagolással nyert Tá – (TG)á és Tá – (DTA)á görbéket a 24.-25. ábrán 
mutatjuk be. 
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22. ábra.  A légszáraz fenyıfa mintáknak a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı 
tömegváltozása 
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23. ábra. A légszáraz fenyıfa mintáknak a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı 
hımérséklet változása 
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24. ábra. A légszáraz fenyıfa minták tömegváltozásának átlaga a hımérséklet függvényében 
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25. ábra. A légszáraz fenyıfa minták  hımérséklet különbségének átlaga a hımérséklet 
függvényében 

 

A légszáraz mintákra vonatkozóan a szerkesztett diagramok alapján tehetı megállapítások: 
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� a minták száradása egyenletes tömegcsökkenés mellett 150-160 °C-ig tart (I.), majd 
200 °C-ig a minták állandó tömege mellett melegedés mérhetı (II.); 

� az illók eltávozása ~ 200 °C-on kezdıdik és ~ 280 °C-ig (III.a) a száradáséval 
megegyezı sebességgel zajlik, majd 410 °C-ig az elıbbinél nagyobb intenzitással 
(III.b) végbemegy az illók égése; 

� a fix-C égése egy kisebb intenzitású oxidáció (IV.), amely 700 °C-ot elérve tovább 
lassul, majd az égés befejezıdik, tömegváltozás nem történik. 

A félnedves-élınedves minták T-TG és T-DTA görbéit a 26.-27. ábrán, a belılük átlagolással 
nyert Tá-(TG)á és Tá-(DTA)á görbéket a 28.-29. ábrán mutatjuk be. 
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26. ábra.  A félnedves-élınedves fenyıfa mintáknak a hımérséklet növelése hatására 
bekövetkezı tömegváltozása 
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27. ábra. A félnedves-élınedves fenyıfa mintáknak a hımérséklet növelése hatására 
bekövetkezı hımérséklet különbsége 
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28. ábra. A félnedves-élınedves fenyıfa minták átlagának a hımérséklet növelése hatására 
bekövetkezı tömegváltozása 
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29. ábra. A félnedves-élınedves minták a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı 
hımérséklet különbségének átlaga 

 

A félnedves-élınedves mintákra vonatkozóan, a szerkesztett diagramok alapján tehetı 
megállapítások: 

� a minták száradása egyenletes tömegcsökkenés mellett 110 °C-ig (I.a), majd nagyobb 
intenzitással 175 °C-ig két szakaszra bontható (I.b), amit egy szők hımérsékleti 
intervallumra (200 °C-ig) esı melegedés követ (II.); 
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� az illók eltávozása ~ 200 °C-on kezdıdik és ~ 320 °C-ig (III.a) kicsi intenzitással, 
majd 400 °C-ig az elıbbinél nagyobb intenzitással (III.b) végbemegy az illók égése; 

� a fix-C égése egy kisebb intenzitású oxidáció (IV.) amely 620 °C-ot elérve tovább 
lassul, majd az égés befejezıdik, tömegváltozás nem történik. 

 

Összehasonlítva a légszáraz és félnedves-élınedves fenyıfa apríték jellemzıit a következı 
megállapítások tehetık: 

� a légszáraz minták száradása egy szakaszban – szemben a két szakaszban száradó 
félnedves-élınedvesével  - és kisebb hımérsékleten fejezıdik be; 

� a melegedés hımérséklet tartománya a légszáraz mintáknál duplája a félnedves-
élınedvesének; 

� mindkét esetben az illók eltávozása ~ 200 °C-on kezdıdik és ~ 400 °C-on befejezıdik; 

� a félnedves-élınedves mintákban lévı kisebb illó és fix-C tartalom kisebb hımérséklet 
tartományban oxidálódik. Különösen érzékelhetı ez a fix-C esetében, mikor is az égés 
gyakorlatilag 620 °C-on befejezıdik. Ennek magyarázata, hogy az összes hımérséklet 
növelés hatására zajló folyamat közül a fix-C oxidációja a leglassúbb. 

A légszáraz és félnedves-élınedves fenyıfa apríték tüzeléstechnikai jellemzıit a 30. ábrán 
mutatjuk be. 
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30. ábra. A légszáraz és a félnedves-élınedves fenyıfa apríték összetétele  

 

A 30. ábrából megállapítható, hogy a félnedves-élınedves fenyıfa aprítékban mind az illó-, 
mind pedig a fix-C tartalom csak mintegy a fele a légszáraz aprítékénak.  
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5. A VEGYES TÜZELÉS VIZSGÁLATA 

A biomasszák energetikai hasznosításának lehetıségeit elemezve megállapítottuk, 
hogy a korábban széntüzeléső erımői kazánok részben biomassza tüzelésre (vegyes 
tüzelésre), viszonylag egyszerően átalakíthatók a kazán hatásfokának bizonyos mértékő 
csökkenésével. Indokolt tehát megvizsgálni, mi történik, ha a szén egy részét biomasszával 
helyettesítjük.  

A méréseket egy hazai erımő által rendelkezésünkre bocsátott energiafővel, orosz 
barnaszénnel, és a két tüzelıanyag 30-70 m/m %-os (~20-80 % hıarányú) keverékével 
végeztük el. Azért esett az energiafőre a választás, mert egyrészt a lágyszárúak eltüzelése a 
tapasztalatok szerint nagyobb üzemviteli kockázatot jelent, másrészt hazai viszonyok között 
az energiafő az egyik potenciális tüzelıanyag erımői felhasználásra. A következıkben az 
energiafő, a 30-70 m/m % energiafő-barnaszén és a tisztán barnaszén tüzelıanyagokról 
készült derivatogramokat és az azokból nyerhetı számszerő eredményeket ismertetjük. 

 

5.1 Az energiafő derivatográfos vizsgálatának eredményei  

Az energiafő derivatográfos vizsgálatát az illótartalom vizsgálati hımérsékletének 
meghatározásához már elvégeztük és a 3.2.3. fejezetben részletesen ismertettük. A mérés 
sorozathoz tartozó energiafő derivatogramját és annak számszerő eredményeit a 15. ábra és, a 
14. táblázat foglalja össze. 

 

5.2 Az energiafő-barnaszén 30-70 m/m %-os keveréke 
derivatográfos vizsgálatának eredményei  

Az energiafő-barnaszén keverék derivatogramját és annak számszerő eredményeit a 31. ábra 
ill. a 21. táblázat foglalja össze. 

 

31. ábra.  Az energiafő-szén 30-70 %-os tüzelıanyag keverék derivatogramja: a minta 
tömegváltozásai és hıeffektusai a hımérséklet függvényében 
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21. táblázat.  Az energiafő-szén 30-70 %-s tüzelıanyag keverék derivatogramjának jellemzı 

pontjaihoz tartozó értékek 

Jellemzı 
pont 

Hımérséklet 
T, °C 

Tömegváltozás 
TG, % 

Hımérséklet 
különbség 
DTA, °C 

Tömegváltozás 
sebessége 
DTG 

1 98,7 -4,93 1,72 -1,932 
2 166,7 -8,97 6,553 -0,466 
3 276,6 -15,50 22,445 -3,962 
4 330,0 -23,49 27,998 -4,894 
5 367,6 -29,21 30,243 -3,290 
6 413,9 -35,30 32,108 -3,715 
7 476,0 -43,65 32,968 -3,208 
8 771,0 -72,16 23,011 -1,555 
9 979,1 -88,08 11,486 -1,346 
10 1015,3 -90,18 2,404 -0,299 
11 1292,8 -91,08 -9,774 -0,099 

 

5.3 A barnaszén derivatográfos vizsgálatának eredményei  

A barnaszén derivatogramját és annak számszerő eredményeit a 32. ábra és a 22. táblázat 
foglalja össze. 

 

32. ábra.  A barnaszén derivatogramja: a minta tömegváltozásai és hıeffektusai a 
hımérséklet függvényében 
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22. táblázat. A barnaszén derivatogramjának jellemzı pontjaihoz tartozó értékek 

Jellemzı 
pont 

Hımérséklet 
T, °C 

Tömegváltozás 
TG, % 

Hımérséklet 
különbség 
DTA, °C 

Tömegváltozás 
sebessége 
DTG 

1 113,5 -9,61 -8,253 10,961 
2 125,5 -12,19 -9,766 -9,14 
3 209,0 -17,78 5,72 -1,349 
4 429,6 -31,41 29,517 -7,311 
5 425,6 -30,81 29,554 -7,307 
6 680,0 -51,34 30,502 -2,924 
7 771,4 -55,58 27,471 -2,513 
8 1139,1 -76,28 1,487 -2,482 
9 1166,9 -77,74 0,048 -2,493 
10 1302,1 -84,59 -5,388 -2,181 

 

 

5.4 Az energiafő-barnaszén vegyes tüzelés vizsgálati 
eredményeinek értékelése  

 

Az energiafőnek, a keveréknek és a barnaszénnek a hımérséklet növelése hatására 
bekövetkezı tömegváltozását (TG), a száradását, illóeltávozását és a fix-karbon oxidációját 
kísérı hımérséklet változását (DTA) a 33. és 34. ábrákon mutatjuk be. 
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33. ábra. Az energiafő, a barnaszén és az energiafő-barnaszén keveréknek a hımérséklet 
növelése hatására bekövetkezı tömegváltozása  
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34. ábra. Az energiafő, a barnaszén és az energiafő-barnaszén keveréknek a hımérséklet 
növelése hatására bekövetkezı száradását, illóeltávozását és a fix-karbon oxidációját kísérı 

hımérséklet változása 

A vizsgálati eredmények feldolgozását megkönnyíti, ha a tüzelıanyagokra vonatkozó 
görbéknek elkészítjük a szerkesztett változatait, amelyekbıl számszerő eredményeket kapunk 
a végbemenı folyamatokról. A háromféle tüzelıanyagra vonatkozó szerkesztett diagramokat 
a 35-40. ábrákon mutatjuk be. 
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35. ábra. Az energiafőnek a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı tömegváltozása 
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36. ábra. Az energiafőnek a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı hımérséklet 
változása 
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37. ábra. Az energiafő-barnaszén keveréknek a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı 
tömegváltozása 
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38. ábra. Az energiafő-barnaszén keveréknek a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı 
hımérséklet változása 
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39. ábra. A barnaszénnek a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı tömegváltozása 
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40. ábra. A barnaszénnek a hımérséklet növelése hatására bekövetkezı hımérséklet 
változása 

 

A 35-40. ábrákból leolvasható adatokat oszlop-diagramon ábrázolva bemutatjuk az 
energiafő, barnaszén és a keverék összetételét (41. ábra). 
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41. ábra Az energiafő, barnaszén és a keverékük alkotta tüzelıanyagok összetétele 

 

A 41. ábra tanúsága szerint a szénhez 30 m/m %-os arányban kevert energiafő a szénhez 
viszonyítva annak nedvességtartalmát mintegy 40 m/m %-kal, a fix-C tartalmát 20 m/m %-
kal, hamutartalmát 32 m/m %-kal csökkenti, míg illótartalmát 70 m/m %-kal növeli. 
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A másik lényeges hatása az energiafőnek a keverékben, hogy az égési folyamatok kisebb 
hımérsékleten (~1000 °C) befejezıdnek (42. ábra). 
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42. ábra. A hıtermelı folyamatok végének hımérséklete a vizsgált tüzelıanyagoknál 
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6. A KÉPZİDİ SZILÁRD ÉGÉSTERMÉKEK VIZSGÁLATA 

A biomasszák képzıdése során a szerves anyagok átalakulása közben több-kevesebb 
szervetlen anyag is felhalmozódik a növényekben. Ezek a szervetlen alkotók az égési 
folyamatban nemcsak, hogy nem égnek el, hanem különbözı ásványtani átalakuláson mennek 
keresztül, miközben a felszabaduló égéshı egy részét elhasználják, és a hamuban maradnak 
vissza, vagy a szállóporral távoznak. 

Az üzemi tapasztalatok alapján a biomassza tüzelésnek - a tüzelıanyag 
nedvességtartalma mellett - a legkritikusabb része a szilárd égési maradék, a hamu okozta 
salakosodás, amit a tüzelıanyag szervetlen alkotórészei okoznak. A biomasszák ilyenekbıl 
sokfélét, például K, Na, Si, Al, Ca, stb. tartalmaznak. A széntüzeléssel összehasonlítva a 
lerakódás tapadó képessége és szilárdsága nagyobb, kevésbé porózus, sima felülető, tehát 
eltávolítása nagyobb gondot jelent. 

A kazánok szerkezetét károsító másik hatás a füstgázba kerülı hamu (szállópor) 
klórtartalma okozta nagy hımérséklető korrózió.  

A biomasszák eltüzelésekor keletkezı szilárd égési maradéknak a kazánok szerkezeti 
károsodását okozó legfontosabb jellemzıit (összetétel, szinterezıdési, lágyulási 
tulajdonságok) ismerni kell, a tüzelıanyagok, és a tüzelési technológia megválasztásánál 
azokat messzemenıen figyelembe kell venni. 

 

6.1 A szilárd égéstermék kémiai és szerkezeti összetételének 
meghatározása 

A biomasszák eltüzelésekor jelentkezı kedvezı hatások (költségcsökkenés, hatásfok 
növekedés, emisszió csökkenés) mellett néhány, a salakosodással és korróziós hajlammal 
összefüggı probléma megoldására figyelmet kell fordítani. Ennek jegyében az erımővekben 
eltüzelt biomassza, és szén-biomassza keverék tüzelıanyagok hamujának vizsgálatát 
laboratóriumainkban elvégeztük. A vizsgálatok a hamuk viselkedése szempontjából három 
fontos területet fednek le: 

� a hamu összetételének scanning elektronmikroszkópos-mikroszondás vizsgálatát;  

� a hamu szerkezeti összetételének röntgen diffrakciós vizsgálatát;  

� a hamu szinterezıdési, lágyulási jellemzıinek vizsgálatát. 

Az alábbiakban - a felsorolt vizsgálati módszerek sorrendjében- a különbözı tüzelıanyagokra 
elvégzett méréseket és azok eredményeit ismertetjük. 

 

6.1.1 A hamu összetételének scanning elektronmikroszkópos 
vizsgálata 

A hamu átlagos kémiai összetételét AMRAY 1830 I típusú Scanning 
Elektronmicroscope DX4 EDAX EDS mikroszondájával határoztuk meg.  

A vizsgálatokhoz fás és lágyszárú biomasszák elégetésével hamut készítettünk. Az így 
elıállított hamuk felhasználásával az energiafő-barnaszén tüzelıanyagok 30-70 % -os 
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tömegarányának megfelelı hamu keverékeket is elıállítottunk a vegyes tüzeléskor keletkezı 
égéstermék vizsgálatához. 

A scanning elektronmikroszkópos összetétel vizsgálatokhoz a fenyıfa, energiafő, 
napraforgómaghéj, tüzelıanyagból származó hamuból és az energiafő-barnaszén keverékek 
hamujából készítettünk próbatesteket.  

A tanszékünkön korábban elvégzett kutatások is megerısítették a nemzetközi szak-
irodalomból ismert megállapítást, hogy a kazánok szerkezeti elemeinek elsalakosodásáért és a 
korróziós jelenségekért az alkáli fémek, elsısorban a kálium tehetı felelıssé. A lágyszárú 
növényekbıl származó tüzelıanyagok közül a napraforgómaghéj vélhetıen többet tartalmaz 
ezekbıl az elemekbıl, a növénytermesztésben talajerı javítására szolgáló mőtrágyák 
alkalmazásából eredıen. 

A fentiek indokolják, hogy a vizsgált tüzelıanyag minták közül a két lágyszárú 
származékot, az energiafüvet és a napraforgómaghéjat külön is megvizsgáljuk és 
összehasonlítsuk. 

A mikroszkópos mérések eredményeit, a próbatest felületérıl készült 
elektronmikroszkópos fényképeket, a mikroszondával készített, az összetételre vonatkozó 
spektrum felvételeket, és annak számszerősített értékeit tartalmazó táblázatokat az 
következıkben adjuk közre. 

A disszertációkra vonatkozó terjedelmi korlátok miatt, tüzelıanyag fajtánként csak 
egy-egy látómezırıl készített fényképet, és a hozzá tartozó spektrumot közöljük a következı 
fejezetekben. A további mintákról készült fényképek és hozzájuk tartozó spektrumok a 2. 
mellékletben találhatók. 

 

6.1.1.1 A fenyıfa hamu összetételének scanning elektronmikroszkópos 
vizsgálata 

A vizsgált biomasszák közül a fenyıfa az, amelyet ipari méretekben önállóan az egyik 
hazai erımő kazánjában tüzeltek, így lehetıségünk adódott mind a tőztérben maradó hamu, 
mind pedig a szállópor vizsgálatára. Ezeket az erımő bocsátott rendelkezésünkre. A kétfajta 
(a kazán különbözı részébıl származó) égési maradék vizsgálatával arra kerestem a választ, 
hogy mi a különbség a kémiai összetételükben. 
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6.1.1.1.1. A tőztérben maradó hamu vizsgálata 

 A fenyıfa erımői kazánban történt eltüzelésébıl származó tőztéri hamu 
elektronmikroszkópos felvételét és a kémiai elemzés spektrumát a 43. ábrán mutatjuk be. 

 

a)  

 

b)  

43. ábra A „Fenyı-tőztér-1” minta elektronmikroszkópos vizsgálata 
a) a vizsgált látómezı, b) a kémiai elemzés spektruma 
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6.1.1.1.2 Fenyıfa tüzelésbıl származó szállópor vizsgálata 

 A tüzelıanyagok elégetésekor keletkezı szilárd égési maradék egy része a tőztérben 
marad, másik része a füstgázzal un. szállóporként távozik a rendszerbıl. Érdemes tehát 
megvizsgálni, van-e különbség a kémiai összetételükben. A fenyıfa erımői kazánban történt 
eltüzelésébıl származó szállópor elektronmikroszkópos felvételét és a kémiai elemzés 
spektrumát a 44. ábrán mutatjuk be. 

 

a)  

b)  

44. ábra. A „Fenyı szállópor-1” minta elektronmikroszkópos vizsgálata 
a) a vizsgált látómezı, b) a kémiai elemzés spektruma 
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A kémiai összetételre vonatkozó mérési eredményeket a 23. táblázat foglalja össze. 

 

23. táblázat. Fenyıfa tüzelésbıl származó minták kémiai összetétele, m/m % 

Minta C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca 
Fenyı-tőztér-1 9,42 39,64 0,7 4,83 5,5 9,55 1,41 0,98 0,05 3,28 20,28 
Fenyı szp- 1 17,05 32,75 0,84 2,22 2,00 9,86 0,00 5,43 0,25 18,04 10,06 
Fenyı szp-2/1 8,83 30,31 0,18 0,77 0,00 0,56 0,00 15,75 0,00 37,14 5,63 
Fenyı szp-2/2 13,45 29,54 0,32 11,84 1,20 5,47 3,57 3,28 0,16 7,50 19,46 
Fenyı szp-2/3 11,81 30,37 0,22 0,70 0,00 0,36 0,95 16,25 0,02 35,06 3,44 
Fenyı szp-3/1 11,37 37,26 0,52 2,65 1,76 18,96 1,31 0,98 0,08 11,65 12,51 
Fenyıszp-3/2 18,28 40,64 0,68 2,12 1,51 7,96 1,32 4,44 0,20 15,69 6,23 

 

A 23. táblázatba foglalt kémiai összetételek elemzésébıl a következıket állapíthatjuk meg:  

� a tőztéri hamu (Fenyı-tőztér-1) átlagos kálium tartalma 3,28 m/m%, ami a biomasszák 
tekintetében inkább a kisebb értékek közé sorolható; 

� a szállópor minták (Fenyı szp-1 – Fenyı szp-3/2) legkisebb káliumtartalma is 
kétszerese a tőztéri hamuénak, de a mért maximális káliumtartalom a tízszeresét is 
meghaladja; 

� a szállópor minták átlagos  klór tartalma két és félszerese a tőztéri hamuénak; 

� a szállópor kén tartalmának átlagértéke több mint hétszerese a tőztéri hamuénak 

A tőztéri hamut és a szállóport alkotó elemek közötti kapcsolatot vizsgálva a 45. ábrán a klór 
tartalom függvényében ábrázoljuk a K + Na tartalmat. A lineáris kapcsolat regressziós 
együtthatója 0,94. 

 

K + Na = 74,338Cl + 1,0966
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45. ábra. A fenyıfa hamu (szállópor és tőztéri) kálium+nátrium tartalmának változása 
a hamu klór tartalmának függvényében  
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6.1.1.2 Az energiafő hamu összetételének scanning elektronmikroszkópos 
vizsgálata 

A Szarvasi-1 energiafüvet szintén egy hazai erımő bocsátotta rendelkezésünkre, 
amelynek az elégetésébıl nyert hamut elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. Az erımőben 
tisztán energiafüvet nem, csak energiafüvet is tartalmazó tüzelıanyag keverékeket használtak, 
ezért folyamodtunk a laboratóriumi körülmények közötti hamugyártáshoz. A mérési 
eredményeket 46-47. ábrák és a 24. táblázat mutatja. 

 

a)  

b)  

46. ábra. Az „Energiafő -1” minta elektronmikroszkópos vizsgálata 
a) a vizsgált látómezı, b) a kémiai elemzés spektruma 
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24. táblázat. Energiafő hamu minták kémiai összetétele, m/m % 

Minta C O Na Mg Si Cl K Ca 
Energiafő 1 12,61 22,35 6,4 1,6 22,9 15,46 15,53 3,16 
Energiafő 2/1 15,94 5,34 14,37 4,51 14,08 24,49 11,2 10,6 
Energiafő 2/2 31,75 13,58 0,93 0,31 44,74 2,7 5,36 0,64 
Energiafő 2/3 17,29 19,43 5,41 1,87 37,24 6,62 8,94 3,22 
Energiafő 3/1 17,61 31,95 9,24 3,07 24,61 5,51 5,09 2,93 
Energiafő 3/2 17,96 10,26 1,75 0,87 4,72 27,59 34,44 2,4 
Energiafő 3/3 17,59 5,21 0,92 0,36 1,11 33,4 39,66 1,75 
Energiafő 3/4 19,54 20,79 4,52 1,57 34,04 3,95 7,49 8,12 

 

A 24. táblázatba foglalt kémiai összetételek elemzésébıl a következı megállapítások 
tehetık: 

� az energiafő minta (Energiafő1) átlagos kálium tartalma 15,53 m/m%, nátrium 
tartalma 6,4 m/m %, ami együttesen több mint 20 m/m %; 

� szemben a fenyıfánál tapasztaltakkal, az energiafő hamujának klór tartalma nagy, 
átlagos értéke (15,46 m/m %) a kálium tartalommal közel azonos mértékő; 

� a hamu karbon tartalma viszonylag nagy, ami a tüzelıanyag tökéletlen égésére utal. 

K + Na = 0,9744Cl + 6,8236

R2 = 0,95

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Cl tartalom m/m%

K
+
N
a 
ta
rt
al
o
m
 m

/m
%

 

47. ábra. Az energiafő hamu kálium+nátrium tartalmának változása 
a hamu klór tartalmának függvényében 

 

6.1.1.3 A napraforgómaghéj hamu összetételének scanning 
elektronmikroszkópos vizsgálata 

Az élemiszeripar (növényolajipar) melléktermékei egyre nagyobb tömegben jelennek 
meg az erımővek tüzelıanyag tárolóterületein. Az egyre szigorodó hulladékgazdálkodási 
elıírások és tárolási prplémák kikényszerítik, hogy a termelık a képzıdı melléktermékeiket, 
hulladékaikat ellenırzött körülmények között hasznosítsák. Ennek egyik kézenfekvı módja az 
arra alkalmas anyagok tüzelıanyagként való hasznosítása. Így kerül a napraforgó maghéj, a 
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korpa és még számtalan termék az erımővekbe tüzelıanyagként. A dolog azonban nem 
veszélytelen. Felhasználás elıtt meg kellene gyızıdni (ma ez még tapasztalataink szerint 
nincs minden esetben így) ezeknek a „tüzelıanyagoknak” a várható hatásairól az erımői 
kazánokra. A kérdés tehát az: lehet-e és szabad-e napraforgó maghéjat tüzelni erımői 
kazánokban. 

Az 48. ábra a napraforgó maghéj hamuból készített minta scanning elektronmikroszkópos 
látómezejét és a kémiai elemzés spektrumát mutatja. A 25. táblázatban található az egyes 
minták elemzésének számszerősített eredménye. 

a)  

b)  

48. ábra. A „napraforgómaghéj 1” minta elektronmikroszkópos vizsgálata 
a) a vizsgált látómezı, b) a kémiai elemzés spektruma 
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25. táblázat. A napraforgó maghéj minták kémiai összetétele, m/m % 

Minta C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca 
Maghéj 1 8,41 29,87 0,69 3,97 0,00 0,29 2,88 1,96 1,54 44,09 6,30 
Maghéj 2 8,30 29,06 - 2,32 0,00 0,00 2,27 0,69 1,47 55,91 - 
Maghéj 3-1 9,08 31,05 0,37 - - 1,81 5,59 4,37 2,56 40,93 4,24 
Maghéj 3-2 8,74 29,92 0,66 - 3,7 1,25 3,53 0,62 2,14 42,27 7,17 
Maghéj 4 8,30 31,73 0,22 3,65 - 0,72 3,44 2,03 1,43 41,41 7,08 
Maghéj 5 8,68 30,06 0,58 3,90 - 0,71 3,39 2,11 1,55 42,18 6,84 

 

A 25. táblázatba foglalt kémiai összetételek elemzésébıl a következıket állapíthatjuk meg: 

� valamennyi mérési felületen és pontban a kálium tartalom 40 m/m % felett van, ami 
igen nagynak számít; 

� a mintában jelenlévı jelentıs oxigén tartalom (~ 30 m/m%) és klór tartalom 
következtében a napraforgómaghéj hamujában a kálium oxid és klorid formájában van 
jelen. 

 

6.1.1.4 A energiafő-barnaszén vegyes tüzelésbıl származó hamu 
összetételének scanning elektronmikroszkópos vizsgálata 

A biomasszák vegyes tüzelésben való felhasználása mellett több érv is szól. A 
legfontosabb, - amit a nemzetközi tapasztalatok is igazolnak-, hogy mintegy 30 m/m% (ez kb. 
20 % energiafő hıaránynak felel meg) biomassza arányig szénhez keverve a kazán nagyobb 
átalakítása, és hatásfok csökkenése nélkül eltüzelhetıek. A lágyszárú biomasszák 
eltüzelésekor keletkezı hamu károsabb a kazán szerkezetére mint a fás szárúké. A hazai 
lágyszárúak között a jövıben jelentıs szerephez juttatandó energiafőre vonatkozóan 
nincsenek üzemi tapasztalatok. Érdemes tehát feltenni a kérdést, mire számíthatnak a 
felhasználók, milyen tulajdonságokkal bíró hamu keletkezik energiafő-barnaszén vegyes 
tüzelésekor. A vizsgálatokat 30-70 m/m% energiafő-barnaszén arányú, tüzelıanyag 
keverékekre elvégeztük, melynek eredményeit az alábbiakban ismertetjük (49. ábra, 26-27. 
táblázat). 
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a)  

b)  

49. ábra. Az „energiafő-szén keverék-1” minta elektronmikroszkópos vizsgálata 
a) a vizsgált látómezı, b) a kémiai elemzés spektruma  
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26. táblázat. Energiafő-szén vegyes tüzelés (30-70 m/m%) hamu mintáinak kémiai 
összetétele, m/m % 

Minta C O Na Mg Al Si S Cl K Ca Fe 
Keverék-1 14,61 32,68 1,14 1,93 2,78 18,97 4,04 2,03 2,56 9,86 - 
Keverék-2-1 3,45 15,32 0,36 0,26 0,52 54,39 1,12 3,9 9,55 3,44 - 
Keverék-2-2 4,47 16,71 0,00 0,75 0,00 0,56 7,67 0,51 6,91 5,91 54,33 
Keverék-2-3 4,90 16,86 0,00 0,37 0,15 0,25 2,49 0,66 2,35 2,27 67,68 
Keverék-3-1 13,79 18,30 0,77 0,26 0,55 2,65 4,16 18,03 19,86 10,61 11,03 
Keverék-3-2 4,99 34,16 6,73 2,02 0,11 36,00 0,00 0,39 8,87 6,16 0,57 

 

A 26. táblázatba foglalt kémiai összetételek elemzésébıl a következı megállapítások 
tehetık: 

� az 1-jelő mintában - ami a hamu átlagos összetételére jellemzı – a Si mennyisége 
18,97 m/m%, a K+Na mennyisége 3,7 m/m%, tehát a hamu jellegét tekintve a 
szenekre jellemzı savas tulajdonságokkal bír;  

� ugyanezek a mutatók a tisztán energiafő hamunál Si=22,9 m/m%, K+Na=21,93 m/m 
%, ami a hamu bázikus jellegét eredményezi; 

� a Cl tartalom (2,03 m/m %) kisebb a K+Na tartalomnál (3,7 m/m %); 

� a tisztán energiafő hamu Cl tartalma (15,46 m/m%) szintén kisebb a K+Na tartalomnál 
(21,73 m/m%) de közel hétszerese a vegyes tüzelésbıl származó hamu Cl tartalmának. 

 

A vegyes tüzelésbıl származó hamu Cl és K+ Na tartalma közötti összefüggést az 50. ábra 
mutatja. 
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50. ábra. A vegyes tüzelésbıl származó hamu kálium+ nátrium tartalmának változása 
a hamu klór tartalmának függvényében 

A biomassza tüzelésbıl származó hamu minták átlagos kémiai összetételét a 27. 
táblázatban foglaltuk össze. 
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27. táblázat. Biomassza tüzelésbıl származó hamu minták átlagos kémiai összetétele, m/m % 

Minta C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca 
Fenyı-1 9,42 39,6 0,7 4,83 5,5 9,55 1,41 0,98 0,05 3,28 20,3 
Fenyı-szállópor  13,5 33,5 0,46 3,38 1,08 7,20 1,19 7,69 0,12 20,9 9,55 
Energiafő 12,6 22,4 6,4 1,6 - 22,9 - - 15,5 15,5 3,16 
Napraforgómaghéj 8,41 29,9 0,69 3,97 0,00 0,29 2,88 1,96 1,54 44,1 6,30 
Keverék 14,6 32,7 1,14 1,93 2,78 18,97 - 4,04 2,03 2,56 9,86 

 

A scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeibıl a különbözı biomasszák és az 
energiafő-barnaszén keverékek eltüzelésekor keletkezı égési maradékokra vonatkozóan a 
következı megállapítások tehetık: 

� a vizsgált fás-szárú biomassza (fenyıfa) eltüzelésekor keletkezı égési maradéknak a 
szállóporba kerülı részében a kálium tartalom több mint hatszorosa, a klór tartalom 
több mint kétszerese a tőztérben maradó hamu kálium tartalmának; 

� a lágyszárú tüzelıanyagok salakosodásáért felelıssé tehetı kálium mind az energiafő 
(15,53 m/m %), mind a maghéj (44,09 m/m %) hamujában nagy mennyiségben van 
jelen; 

� az energiafő esetében súlyosbítja a helyzetet a kálium mellett jelen lévı nagy 
mennyiségő Cl (15,46 m/m %); 

� ha feltételezzük, hogy a tőztérben maradó hamu és a szállópor összetétele a 
fenyıfáéhoz hasonlóan alakul az energiafő és a maghéj esetén is, akkor a kazán súlyos 
károsodásával kell számolni mindkét biomassza felhasználásakor; 

� a vegyes tüzelésnél a salak savas jellegének dominanciája megtartható a szénhez 
kevert energiafő 30 m/m % arányáig.  

 

6.1.2 A hamu összetételének röntgen diffrakciós vizsgálata 

A röntgen diffrakciós vizsgálatokkal arra kerestük a választ, hogy a mikroszondával 
meghatározott –a hamut alkotó, a salakosodást és korróziót okozó  kémiai elemek (K, Na, Cl) 
milyen vegyületeket képeznek a különbözı tüzelıanyagok elégetésekor keletkezı égési 
maradékban. A fenyıfa, az energiafő és a barnaszén hamu összetevıit mértük. 

A vizsgálatokat D8 ADVANCE (BRUKER AXS) röntgen diffrakciós berendezéssel 
végeztük el. 
 

6.1.3 Az eredmények kiértékelése 

A mérési eredmények kiértékelése az APX63 programcsomaggal (Freiberger 
Präzisionsmechanik), valamint a PDF1 adatbázis felhasználásával, PADS program 
(Wassermann Software) segítségével történt. 

A kiértékelés során azokat a szervetlen kristályos fázisokat kerestük, amelyek a C, O, 
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe elemeket tartalmazták: 

A felvett diffraktogramokat, bejelölve az egyes mintákban található fázisok 
jellegzetesebb csúcsait az 51-53. ábrákon mutatjuk be. Elıbb a három mintáét (energiafő, 
fenyı, barnaszén) külön-külön, majd a három diffraktogramot egy ábrán (54. ábra) 
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hasonlítottuk össze. A 28. táblázat tartalmazza az egyes mintákban azonosítható kristályos 
fázisokat, és azok mennyiségét. 

 

51. ábra. Az energiafő hamujának diffraktogramja a jellemzı fázisokkal 

 

 

52. ábra. A fenyıfa hamujának diffraktogramja a jellemzı fázisokkal 
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53. ábra. A barnaszén hamujának diffraktogramja a jellemzı fázisokkal 

 

 

54. ábra. A vizsgált tüzelıanyagok hamujának diffraktogramja 
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28. táblázat. Az energiafő-, fenyıfa- és barnaszén hamu kristályos fázisai és mennyisége 

A fázis 
PDF adatbázisban szereplı 

száma képlete megnevezése 
mennyisége a 

mintában, m/m % 
ENERGIAFŐ HAMU 

411476 KCl szilvit 36,7 
100220 SiCl4 sziliciumtetraklorid 3,6 
170763 CaCO3 kalciumkarbonát 6,3 
391425 SiO2 krisztoballit 40,9 
330303 Ca2SiO4 kalciumszilikát 4,1 

FENYİFA HAMU 
411743 CaCO3 kalcit 43,4 
260324 CaSi kalciumszilicid 9,3 
421455 Ca2SiO3Cl2 Ca-szilikát-klorid 24,7 
391073 Mn1.0Al1.1S1.89 Mn-Al-szulfid 3,0 
231302 P2O5 foszforoxid 2,7 
420379 Na2.38Al2Si57.2O118.59 Na-Al-szilikát 6,8 
450123 K2Al2Si3O10(KCl) K-Al -klorid-szilikát 10,1 

BARNASZÉN HAMU 
240072 Fe2O3 hematit 25,4 
461045 SiO2 kvarc 50,8 
030418 Ca-Mg Al-Si-O Ca-Al -Mg -szilikát 1,7 
100123 AlPO4 berlinit 16,7 
240032 Ca2Cl2SiO4 Ca-klorid-szilikát 5,4 

 

A kiértékelı szoftvernek a táblázatba foglalt fázisokra vonatkozó elemzésekor 
kiderült, hogy az energiafő hamujában detektált szilicium-tetra-klorid az adott mérési 
körülmények között kristályos fázis formájában nem lehet jelen, mert olvadáspontja  –69 °C, 
és forráspontja 58 °C, ebbıl következıen a kiértékelı szoftver áldozatai vagyunk. 

Az energiafő minta diffraktogramja arról tájékoztat, hogy a minta anyagában nem 
csak kristályos fázisok vannak, hanem van olyan anyag is, amit az e fajta röntgenes vizsgálat 
nem tud azonosítani: amorf, vagy un. röntgenamorf, azaz nagyon finom kristályok. Ez az 
anyagrész háttéremelkedést okoz az atomok közötti távolságoknak megfelelı 
szögintervallumban. A háttérleválasztás különbözı módjaival lehetséges a kristályos/amorf 
arány megállapítása, amelyet az 55. ábrán mutatunk be.  
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55. ábra. Az energiafő hamuja kristályos és amorf hányadának meghatározása 

 

Az eljárás eredményeként megállapítható, hogy a mintában a kristályos hányad aránya: 66%. 
 

A röntgendiffrakciós mérések eredményei: 
� az energiafő hamujában a kálium teljes egészében KCl (36,7 m/m%) alakjában van  

jelen; 

� a fenyıfa hamujában a káliumot is tartalmazó fázis (K2Al2Si3O10(KCl)) 10,1 m/m %, a 
klór a Ca2SiO3Cl2 fázisban fordul elı; 

� a barnaszén hamujában káliumot tartalmazó fázis nincs, mindössze egy fázisban, ott is 
Si-hoz, ill. a Ca-hoz kapcsolódva (Ca2Cl2SiO4/Ca2SiO4CaCl2) fordul elı kicsi 
mennyiségben. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az energiafő hamuját alkotó fázisok jelentıs eltérést 
mutatnak a barnaszén hamujához képest, míg a fenyıfa hamujában kis mennyiségben 
fordulnak elı káliumot, nátriumot és klórt tartalmazó fázisok. A különbözı hamukat alkotó 
fázisokat alapul véve a barnaszén hamuja savas, az energiafőé bázikus, míg az energiafő-
barnaszén 30-70 m/m % arányú tüzelıanyag keverékének hamuja még megtartja a szenekre 
jellemzı savas jellegét. 

6.2 Szinterezıdési és lágyulási jellemzık meghatározása 

A különféle hamuk lágyuláspontjának vizsgálatára többféle módszer ismert. A cél 
minden esetben a vizsgálandó anyag hamujából készített próbatestnek izzó állapotban 
bekövetkezı magasságcsökkenés regisztrálása, a hımérséklet függvényében. Ezáltal a 
számunkra fontos hamujellemzıket megállapíthatjuk, mint például a szinterezıdés 
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(zsugorodás) kezdetét, a lágyuláspontot, a lágyulás hımérséklettartományát. Erre alkalmas a 
széndarás, villamos ellenállás főtéső, kétterő Bunte–Baum-féle berendezés [71]. 

A vizsgálandó anyag hamujából pasztillát készítünk, melyet speciális fogó 
segítségével a kemence munkatér nagy tőzállóságú, álló helyzető tartócsövébe helyezünk egy 
grafit tablettára. A pasztilla tetejére egy kisebb átmérıjő grafit tablettát teszünk, amelyre 
központosan ráhelyezünk egy függılegesen belógatott, szilícium-karbidból készült elektróda 
rudat (56. ábra).  

Meghatározott idıközönként feljegyezzük a hımérséklet értékeit és az írótoll helyzetét 
a diagramm papíron. Addig, amíg a hamu minta nem szinterezıdik vagy nem érte el a 
lágyulási hımérsékletét, az írótoll egy vízszintes egyenest rajzol a diagram papírra. Amikor 
bekövetkezik a lágyulás, csökken a hamu próbatest magassága, a mechanizmus lejjebb engedi 
a tollat, miáltal az a vízszintestıl lefelé hajló görbét rajzol. A képlékeny alakváltozással egy 
idıben kezdıdik a lágyulás szakasza, a hamu pasztilla kihordósodik, magassága egyre 
csökken, végül egy lapos koronggá nyomódik. A felrajzolt diagram és a feljegyzett adatok 
alapján elkészítjük a próbatest hımérséklet függvényében bekövetkezı magasság 
csökkenésének görbéjét, melyrıl a jellemzı pontok leolvashatók. 

 

56. ábra. Hamuból készült pasztilla elhelyezkedése a lágyulási hımérséklet vizsgáló 
kemencében 

6.2.1 Különféle biomasszák eltüzelésekor képzıdı hamuk vizsgálata 

A következıkben fenyıfa, energiafő, maghéj és energiafő-szén vegyes tüzelésbıl származó 
hamuk, lágyulási vizsgálatainak eredményeit ismertetjük. Évtizedre visszatekintı mérési 
tapasztalataink azt mutatják, hogy két párhuzamos mérés eredményébıl képzett átlagértékek 
jól jellemzik a szinterezıdési és lágyulási tulajdonságokat, ezért minden hamura két mérést 
végeztünk.  

 

6.2.1.1 A fenyıhamu lágyulási tulajdonságainak vizsgálata 

A fenyıfa hamuból készített pasztillákon végzett mérések eredményeit az 57.-58. ábrán 
mutatjuk be. 
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57. ábra. A fenyıfa hamuból készült A jelő próbatest magasság csökkenése és relatív 
méretváltozása a hımérséklet függvényében 
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58. ábra. A fenyıfa hamuból készült C jelő próbatest magasság csökkenése és relatív 
méretváltozása a hımérséklet függvényében 

 

A 29. táblázat mutatja fenyıfa hamu minták esetén az alakváltozás kezdetéhez, az 5 %-os 
(T5)  ill. a 20 %-os (T20)  alakváltozáshoz tartozó hımérsékleteket. 
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29. táblázat. A fenyıfa hamu lágyulási hımérsékletei 

Minta jele Tkezd [°C] T5 [°C] T20 [°C] ∆T20-kezd [°C] 
Fenyı-A 1185 1226 1248 63 
Fenyı-C 1180 1232 1253 73 
Átlag 1182 1229 1250 68 

 
A mérési eredmények azt mutatják, hogy a fenyıfa hamu szinterezıdése 1180 °C-on 
megkezdıdik és a minta 1250 °C-on már eléri a 20 %-os alakváltozást. Az intenzív 
méretcsökkenés nagyon szők hımérséklet tartományban ∆T= T20 – Tkezd = 68 °C zajlik. 

6.2.1.2 A energiafő hamu lágyulási tulajdonságainak vizsgálata 

Az energiafő laboratóriumi körülmények között végzett elégetése után nyert hamuból 
készített pasztillákon végzett mérések eredményeit az alábbiakban ismertetjük (59.-60. ábra). 
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59. ábra. Az energiafő hamuból készült A jelő próbatest magasság csökkenése és relatív 
méretváltozása a hımérséklet függvényében 
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60. ábra. Az energiafő hamuból készült B jelő próbatest magasság csökkenése és relatív 
méretváltozása a hımérséklet függvényében 

 

Az 30. táblázat mutatja a napraforgómaghéj minták esetén az alakváltozás kezdetéhez, az 5 
%-os, ill. a 20 %-os alakváltozáshoz tartozó hımérsékleteket. 

 

30. táblázat Az energiafő hamu lágyulási hımérsékletei 

Minta jele Tkezd [°C] T5 [°C] T20 [°C] ∆T20-kezd [°C] 
Energiafő-A 590 642 850 260 
Energiafő-B 570 637 840 270 

Átlag 580 640 845 265 

 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy az energiafő hamu szinterezıdése 580 °C-on 
megkezdıdik, és 845 °C-on eléri a 20 %-os alakváltozást a minta. A méretcsökkenés nagyon 
kicsi hımérsékleten, de a fenyıfáénál szélesebb hımérséklet tartományban zajlik. 

 

6.2.1.3 A napraforgómaghéj hamu lágyulási tulajdonságainak vizsgálata 

A napraforgómaghéj laboratóriumi körülmények között végzett elégetése után nyert hamuból 
készített pasztillákon végzett mérések eredményeit az alábbiakban ismertetjük (61-62. ábra). 
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61. ábra. A napraforgómaghéj A jelő minta hamujának mérete a hımérséklet függvényében 
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62. ábra. A napraforgómaghéj B jelő minta hamujának mérete a hımérséklet függvényében 

 

 

Az 31. táblázat mutatja maghéj minták esetén az alakváltozás kezdetéhez, az 5 %-os, ill. a 20 
%-os alakváltozáshoz tartozó hımérsékleteket. 
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31. táblázat. A napraforgómaghéj hamu lágyulási hımérsékletei 

Minta jele Tkezd [°C] T5 [°C] T20 [°C] ∆T20-kezd [°C] 
Maghéj-1 528 640 761 233 
Maghéj-2 535 632 762 227 
Átlag 532 636 762 230 

 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a napraforgómaghéj hamu szinterezıdése 532 °C-on 
megkezdıdik, és 762 °C-on eléri a 20 %-os alakváltozást a minta. A károsodási folyamat 
nagyon kicsi hımérsékleten kezdıdik és az energiafőéhez hasonló széles hımérséklet 
tartományban zajlik. 

 

6.2.1.4 A energiafő- barnaszén hamu lágyulási tulajdonságainak vizsgálata 

Az energiafő-barnaszén 30-70 m/m% keverék laboratóriumi körülmények között 
végzett elégetése után nyert hamuból készített pasztillákon végzett mérések eredményeit az 
alábbiakban ismertetjük (63.-64. ábra). 
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63. ábra. A 30-70 %-os tömegarányú energiafő-barnaszén keverék minták hamujából készült 
A jelő próbatest magasság csökkenése és relatív méretváltozása a hımérséklet függvényében 
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64. ábra. A 30-70 %-os tömegarányú energiafő-barnaszén keverék minták hamujából készült 
B jelő próbatest magasság csökkenése és relatív méretváltozása a hımérséklet függvényében 

 

32. táblázat. A 30-70 %-os tömegarányú energiafő-barnaszén hamu lágyulási hımérsékletei 

Minta jele Tkezd [°C] T5 [°C] T20 [°C] ∆T20-kezd [°C] 
Keverék-A 1030 1128 1160 130 
Keverék-B 1060 1100 >1200 >140 

Átlag 1045 1114 >1180 >135 

  

A mérési eredmények azt mutatják, hogy az energiafő-barnaszén keverék hamu 
szinterezıdése 1045 °C-on megkezdıdik és 1180 °C-on eléri a 20 %-s alakváltozást a minta. 
A károsodási folyamat 1045 °C hımérsékleten indul, és viszonylag szők (150 °C) 
hımérséklet tartományban zajlik. 

Az 33. táblázatban a különbözı tüzelıanyagok hamuja lágyulási hımérsékleteinek mért 
adatait foglaltuk össze. 

33. táblázat. A különbözı tüzelıanyag hamuk lágyulási hımérsékleteinek összefoglaló adatai 

Minta jele Tkezd [°C] T5 [°C] T20 [°C] 
Fenyı-A 1185 1226 1248 
Fenyı-C 1180 1232 1253 

Energiafő-A 590 642 850 
Energiafő-B 570 637 840 
Maghéj-A 528 640 761 
Maghéj-B 535 632 762 
Keverék-A 1030 1128 1160 
Keverék-B 1060 1100 >1200 
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Az elvégzett mérésekbıl megállapítható, hogy a szinterezıdési, lágyulási 
tulajdonságok tekintetében a vizsgált tüzelıanyagok hamujának mindegyike 1200 °C alatt 
már lágyul, sıt a lágyszárúaknál a károsodás már 600 °C-nál kisebb hımérsékleten 
megkezdıdik. 

Az 34. táblázatban a különbözı tüzelıanyagok hamuja lágyulási hımérsékleteinek 
átlagértékeit foglaltuk össze kiegészítve, a barnaszénre vonatkozó adatokkal. 

 

34. táblázat. A különbözı tüzelıanyag-hamuk lágyulási hımérsékleteinek átlagértékei 

 Tkezd [°C] T5 [°C] T20 [°C] ∆T20-kezd [°C] 
Fenyı 1182 1229 1250 68 

Energiafő 580 640 845 265 
Maghéj 532 636 762 230 
Keverék 1045 1114 >1180 >135 
Barnaszén 1400 1525 1605 205 

 

A mérési eredmények átlagértékeit összehasonlítva a barnaszénre vonatkozó adatokkal 
megállapítható, hogy a fenyı károsodásának kezdete mintegy 200 °C-kal, a lágyszárúaké 
800 °C-kal és a tüzelıanyag keverékeké 350 °C-kal kisebb hımérsékleten jelentkezik. A 20 
%-os alakváltozáshoz tartozó értékeket összehasonlítva is hasonló eredményre jutunk. 
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7. A HAMU LÁGYULÁSI TULAJDONSÁGAIT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZİK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA 

A széntüzeléső erımői kazánok átalakítása részben biomassza tüzelésővé, elsısorban a 
tüzelıanyag aprításának, adagolásának és a tüzelési rendszernek a tüzelıanyag tökéletes 
elégetését biztosító módosítását jelentette az alkalmazó cégek számára. A felsoroltakon túl, az 
üzemi tapasztalatok szerint, a legnagyobb gondot a biomassza tüzelésnél keletkezı szilárd 
égési maradéknak, a szenek égési maradékától eltérı tulajdonságai, és viselkedése jelenti. 

Az elvégzett vizsgálataink eredményei (65. ábra) azt bizonyítják, hogy  

• a szenek hamujának savas jellegét, a szénhez kevert biomassza (fenyıfa, energiafő, 
maghéj) egyértelmően megváltoztatja, mert a hamuban megjelennek a bázikus 
tulajdonságot kölcsönzı alkáli összetevık; 

• a fenyıfa hamu összetételét tekintve, az energiafő-barnaszén 30-70 m/m% alkotta 
keverék hamujához áll legközelebb, mindkettıben a savas jelleg dominál, de a hamu 
savas jellegét eredményezı alkotók mennyisége csak fele a barnaszén hamu alkotói 
mennyiségének;  

• a lágyszárú biomasszák (energiafő) hamujában az alkáliak nagy mennyiségben vannak 
jelen, emiatt csak lágyszárú-szén vegyes tüzelésben javasolható a felhasználásuk; 

• a napraforgómaghéj hamuját alkotó több mint 40 m/m%-nyi kálium arra inti a 
felhasználókat, hogy erımői kazánokban még keverékben is kockázatos az 
eltüzelésük. 
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65. ábra. Az alkáli és az egyéb összetevık mennyisége a vizsgált tüzelıanyagok hamujában 

 

A hazai erımő által rendelkezésünkre bocsátott fenyıfa tüzelésbıl származó tőztéri és 
füstgázba kerülı szilárd égési maradékok összehasonlító vizsgálatának eredményei azt 
mutatják (66. ábra), hogy a tőztérben maradó és a füstgázba kerülı szilárd részecskék 
összetétele jelentısen eltér, mert az utóbbiban az alkáli elemek és a klór feldúsulnak,  KCl-ot 
képeznek, ami a hıcserélı felületeket károsítja. 
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66. ábra. Fenyıfa tüzelésbıl származó tőztéri hamu és a füstgáz szállóporának összetevıi 

Ha feltételezzük, hogy az energiafő tüzelésbıl származó tőztéri hamu és szállópor 
között ugyanilyen összefüggés van, akkor az energiafő szállópora még nagyobb veszélyt 
jelent, mivel az energiafő hamujának kálium tartalma eleve ötszöröse a fenyıfa hamuénak 
(65. ábra). A hamuk jellemzésére az összetevık tömegébıl számított  R= (Ca+Mg)/(K+Na) 
arány használatos [72]. Az R tényezıt kapjuk, ha a salak jellegét döntıen befolyásoló Ca, és 
Mg mennyiségét az alkáli összetevıkre vonatkoztatjuk (67. ábra). 
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67. ábra. A salakok jellegét befolyásoló hamu alkotók (R) tömegaránya a vizsgált 
tüzelıanyagoknál 

Az R tényezıt a vizsgált tüzelıanyagokra kiszámítva, és diagramban ábrázolva (67. ábra) 
megállapítható, hogy  

� a fenyıfa hamujára vonatkozó R = 6,31 ami a Ca + Mg dominenciáját jelenti; 

� a keveréknél az R = 3,19, amely csak fele a fenyıfáénak; 

� az energiafő és maghéj esetében R < 1, vagyis az alkáli összetevık meghaladják a Ca 
+ Mg mennyiségét. 
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Az R tényezı vizsgálatából is az következik, hogy a lágyszárú biomasszák (energiafő) 
eltüzelésekor képzıdı hamu jellegét tekintve nagyon eltér a szenek, de még a fás-szárúak 
hamujától is. A szén hamuja azért nem szerepel a 67. ábrán mert az alkáli összetevık 
mennyisége elhanyagolható, közel nulla, és feltüntetése eltorzítaná a diagramot. Ha a hamu 
lágyulási- és az összetétel vizsgálatainak eredményeit együttesen értékeljük, akkor a hamuk 
jellemzésére szolgáló további értékes információkhoz jutunk. 

A 68. ábra mutatja a különbözı tüzelıanyagok hamuja lágyulási hımérsékletének és a K+Na 
tartalmának kapcsolatát a 20 %-os alakváltozáshoz tartozó hımérsékleten. 
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68. ábra. Kapcsolat a tüzelıanyagok hamujának lágyulási hımérséklete és alkáli tartalma 
között 

Az 68. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy 

� valamennyi vizsgált biomasszát tartalmazó tüzelıanyag hamujának lágyulási 
hımérséklete kisebb a barnaszén hamuénál; 

� a közel azonos mennyiségő alkálit tartalmazó energiafő-barnaszén keverék hamu és 
fenyıfa hamu lágyulási hımérséklete is közel azonos; 

� az energiafő hamujának nagy alkáli tartalma azok lágyulási hımérsékletét ~800 °C 
körüli hımérsékletre csökkenti, ami a barnaszén hasonló értékének csupán a fele; 

� a napraforgómaghéj erımői eltüzelése vizsgálataink eredményei szerint vegyes 
tüzelésben sem javasolható. 

A hamu lágyulási tulajdonságainak vizsgálata is megerısíti a hamuk összetétele kapcsán már 
feltételezett veszélyeket. Az általunk vizsgált biomasszát tartalmazó tüzelıanyagok 
hamujának lágyulási hımérséklete kisebb a szenekénél. Energiafő tüzelésekor, a kazánok 
üzemi hımérsékletén bekövetkezik a hamu olvadása, tapadványok képzıdése, a kazán 
szerkezeti elemeinek elsalakosodása, károsodása. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

 

 
1. A szilárd tüzelıanyagok illótartalmának mérésére vonatkozó szabványos eljárásokat 

felülvizsgálva, a biomasszák tulajdonságainak 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 hımérsékletet. 

Bebizonyítottam, hogy az energiafő illótartalma 400 °C-os, a fenyıfa  illótartalma 450  
°C-os hımérsékleten végzett mérésekkel határozható meg. 

 
2.   Derivatográfos mérési sorozattal megvizsgáltam, hogy a nedvességtartalom hogyan 

befolyásolja a fenyıfa aprítéknak a száradási, illóeltávozási, begyulladási és oxidációs 
folyamatait. 

2.1.  Megállapítottam, hogy a fenyıfában lévı illóknak (V) és fix-karbonnak (FC) a 
részarányát a nedvességtartalom (W) függvényében a következı egyenletekkel 
írhatjuk le: 

( ) )W(,W
V

V −=−= 10065330100
100

0
          m/m % 

)W(,)W(
FC

FC −=−= 10032350100
100

0
      m/m % 

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

 
2.2.  A félnedves-élınedves (W ≥ 45 m/m%) fenyıfának a légszárazhoz (W ≤ 15 m/m%) 

képest kisebb illó és fix-C tartalma szők hımérséklet tartományban (Tvol=200-400 
°C) oxidálódik. Különösen érzékelhetı ez a fix-C esetében (Tfix-C=400-620 °C), 
amelynek égése 620 °C-on befejezıdik. Az illók égési sebessége nagyobb, mint a 
késıbb, nagyobb hımérsékleten begyulladó fix-karboné. 

 

3. Megállapítottam az energiafő-szén 20-80 %-os hıarányú tüzelıanyag keverék 
derivatográfos vizsgálatának eredményei alapján, hogy a keverék égési folyamatai – a 
tisztán széntüzeléshez képest – mintegy 400 °C-kal kisebb hımérsékleten (~1000 °C) 
fejezıdnek be. 

 

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

4.1.  A fenyıfa égési maradékának a szállóporba kerülı részében a kálium több mint 
hatszorosára, a klór pedig több mint kétszeresére feldúsul a tőztérben maradó 
hamuhoz képest. 

4.2.  Az energiafő hamujában a kálium KCl alakjában van jelen. 
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4.3. A vizsgált tüzelıanyagok hamuja lágyulásának kezdetéhez (Tbeg) tartozó 
hımérsékletek: 

� fenyıfa   Tbeg = 1182 °C 

� energiafő-barnaszén 20-80 % 

              hıarányú keveréke   Tbeg = 1045 °C 

� energiafő   Tbeg =   580 °C 

� napraforgó maghéj   Tbeg =   532 °C          
 A biomasszák és a keverék tüzelıanyagok hamujának lágyulási hımérséklete 200-
800 °C-kal kisebb, mint a barnaszeneké (Tbeg, coal = 1200-1400 °C). 

4.4.  A 20 m/m%-nál nagyobb kálium tartalmú hamuk 600 °C-nál kisebb hımérsékleten 
kezdenek lágyulni. A napraforgó maghéj (K = 44,09 m/m%) erımői eltüzelése még 
vegyes tüzelésben sem javasolható, a hıcserélı felületekre rakódó tapadványok 
miatt. 
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SUMMARY, NEW SCIENTIFIC RESULTS  

 

1. Reviewing the standard processes of measuring the volatile content of solid fuels, a 
complex examination method was elaborated for determining the properties of biomass, 
which is suitable 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 herbaceous 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, ignition and oxidation processes of pine chips.  

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

( ) )W(,W
V

V −=−= 10065330100
100

0
          m/m % 

)W(,)W(
FC

FC −=−= 10032350100
100

0
      m/m % 

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

2.2.  The smaller volatile (Tvolatile=200-400 °C), and fix-C contents 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 combustion 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.  

 

3.    The results of the derivatograph investigation of samples of energy 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 completed at a temperature lower by 400 °C (~1000 
°C).  

 

4.   Comprehensive examinations were performed to explore the relations between the most 
important properties of the solid combustion residues of biomass with the following 
results. 

4.1. Potassium in the combustion residue of pine-wood in the flying 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. 
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4.3.  Temperatures of the beginning of softening of the ashes studied: 
� 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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9. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI 
LEHETİSÉGEI 

 A biomasszák energetikai hasznosítása mind a kommunális, mind az erımői 
felhasználás során számtalan nehézség leküzdése után válhat a hı- és a villamosenergia 
termelés egyik környezetbarát megoldásává.  
 

Az értekezésemben közzétett új tudományos eredmények több, a gyakorlatban 
felmerülı feladat megoldásához nyújtanak lehetıséget. A kidolgozott komplex vizsgálati 
módszer alkalmas a különféle biomasszák legfontosabb tüzelési jellemzıinek az eddiginél 
gyorsabb meghatározására.  

 
A biomasszák nedvességtartalma hatásának, és a biomassza-szén tüzelıanyag 

keverékek termoanalitikai elemzésekkel tisztázott száradási, illókiválási és oxidációs 
folyamatainak feltárása hozzájárulhat a tüzelési technológiák helyes megválasztásához, és a 
kazánok hatásfokának növeléséhez, ami közvetett módon a környezetszennyezés mérséklését 
eredményezi. 

 
A biomasszák erımői tüzelésekor képzıdı hamu tulajdonságainak feltárása során 

szerzett ismeretek lehetıvé teszik, a hamu (salakosodás) okozta károsodások csökkentését. Az 
elvégzett vizsgálatokkal jelentıs eltéréseket és azok okait mutattam ki a szén hamu, és a 
különbözı biomasszák és biomassza–szén tüzelıanyag keverékek hamuja tulajdonságai 
között.  

 
Vizsgálataink eredményeinek komplex értékelése útmutatást ad a felhasználóknak a 

biomasszák eltüzelése során várható hatásokról. A kutatások eredményeit közvetlenül 
hasznosítják a biomasszát tüzelı hazai erımővek. A napraforgó maghéj tüzelıanyag 
keverékbıl való elhagyásával az erımői gızkazán túlhevítı 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 Hıenergia Tanszék által 
jegyzett tantárgyak (Energiahordozók, Energiagazdálkodás Tüzeléstan, Kazánok), 
oktatásában  közvetlenül hasznosulnak. 
 
 Az értekezés tudományos eredményeinek alkalmazása jelentısen hozzájárulhat a 
biomasszák ipari eltüzelésénél jelentkezı problémák megoldásához.  

 

 

Köszönettel tartozom a kutatásokat támogató  

� AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Erımőnek, 
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� Országos Tudományos Kutatási Alapnak (OTKA T048692). 
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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 characteristics of different types of biomass more 
rapidly than at present.   
 
 The exploration of the effect of the moisture content of biomass and the drying, 
volatile release and oxidation processes of biomass-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 reduction of the fouling due to ashes (slagging). The 
examinations demonstrated 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 provides 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 slagging 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 doctoral programs in the courses (Energy 
Sources, Energetics, Combustion Engineering, and Boilers) offered by the Department of 
Combustion 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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