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2.4 
2.7 Biomassza együttes elégetése 

erőművekben hagyományos fűtőanyaggal – 
műszaki és gazdasági feltételek, 
tapasztalatok 

Tárgyszavak: szénerőmű; biomassza; örvényágyas tüzelés; 
CO2-kibocsátás; hatásfok; villamos energia; tarifa; 
megújuló energiaforrás; kapcsolt energiatermelés. 

Vegyes tüzelésű erőművek fajtái, előnyei, hátrányai 

A biomassza energetikai felhasználásának két alapvető lehetősége: 
– a közvetlen elégetés, 
– az anaerob átalakítás biogázzá. 
A különféle tüzeléstechnikák mai fejlettsége lehetővé teszi vegyes 

alapanyagú erőművek gazdaságos működtetését a néhány kW-tól 
50 MW-ig terjedő széles teljesítménytartományban, akár hő, akár villa-
mos energia termelésére. 

Ásványi tüzelésű hagyományos erőművekben nem újdonság külön-
féle egyéb fűtőanyagok elégetése. Ez az eljárás nemcsak az üvegház-
hatású kibocsátásokat csökkenti, egyszersmind a biomasszából való 
áramfejlesztés legolcsóbb módja, ugyanis konverziós hatásfoka sokkal 
kedvezőbb, mint más megújuló energiák esetében. Ráadásul a biomasz-
sza mint tüzelő széles skálája a baromfitrágyától a fűrészporig terjed. 

Maximális hatásfok és költséghatékonyság eléréséhez az ásványi 
tüzelésű berendezéseket a fűtőanyag minőségének és jellemzőinek 
megfelelően kell építeni, ill. beállítani, ezért más tüzelő hozzáadása a 
teljesítőképességben mindig visszaesést okoz. Értéke a bekevert bio-
massza 10%-os energiatartalmáig 0,3–1,0%, 20%-os aránynál már az 
erőműkör átalakítása szükséges. 

A szénerőművek közül a por-, a rostély- és a ciklontüzelésűek jól, az 
örvényágyas (fluid ágyas) kazán kiemelkedően használható bármely szi-

 



lárd biomasszához, szénnel előkeverve vagy külön adagolva. A bio-
massza legkevésbé a szénporral összekeverve gyengíti a hatásfokot. Az 
ismert változatok: 

– az előkészített biomassza bevitele a hagyományos kazánba az 
ásványi tüzelő folyamatos adagolásától függetlenül, 

– az előkészített biomassza adagolása a szokványos fűtőanyaggal 
keverve (pl. szénpor fűrészporral), 

– a biomassza elégetése külön kazánban és az égésgázok beveze-
tése a nagy berendezésbe, 

– a biomassza elgázosítása, majd a termékgáz bevezetése gőzfej-
lesztőbe vagy gázturbinába. 

A biomasszát 2–4 mm-es szemcsenagyságúra kell őrölni, örvény-
ágyas berendezésben 50–90 mm-es méret is megfelel. 

A vegyes tüzelésű erőművekben a hatásfok 5–15%-kal nagyobb, 
mint a tisztán biomasszát égetőkben. A meglevő szénerőművekben 
bármikor lehet biomasszát is égetni, a biomassza évszakos kimaradása 
esetén pedig a hagyományos tüzelés zavartalanul folytatódik. 

A növényi biomassza ún. CO2-semleges tüzelő: elégetve csak annyi 
CO2-gázt bocsát ki, amennyit a növény vegetációs periódusa alatti asz-
szimilációja által elnyelt. SO2-emissziója csekély (a növényekben kevés 
a kén), az NOx-kibocsátás szintén viszonylag alacsony. Jellemző továb-
bá a biomasszára a hagyományos fűtőanyagokhoz viszonyított csekély 
hamu-, viszont nagy víztartalom. 

A biomassza-tüzelésnek – akár önálló, akár vegyes formában törté-
nik – kritikus mozzanata a tüzelőanyag-ellátás. Szállítása nagyobb távol-
ságról a viszonylag kis energiasűrűség miatt csak ritkán gazdaságos (pl. 
Hollandiából megéri a drágán feldolgozható használt fát Svédországba 
szállítani vízi úton.) 

Műszaki téren nehézséget okoz a nagy porkibocsátás és a salakkép-
ződés veszélye, ugyanis a fahamu kb. 1200°C-nál elkezd összetapadni. 

Gazdasági szempontok 

A hagyományos és szerves fűtőanyagot együtt tüzelő egységek 
gazdaságosságát meghatározza: 

– az átalakítás és a módosított feltételek beruházási és üzemelési 
többletköltsége, 

– a biomassza használata által csökkent fűtőanyagköltség, végül 
– a megújuló energiahordozó felhasználásáért járó támogatás. 
A többletköltségek lényegesen különböznek attól függően, hogy 

 



– a biomasszát a régi fűtőanyaggal keverve adagolják-e a fűtőtérbe, 
– vagy a kazánhoz biomassza-beviteli berendezés, esetleg külön 

biomasszakazán, netán elgázosító tartozik. 
E két változat becsült beruházási költségtöbblete 60–120 EUR/kW, 

ill. 190–220 EUR/kW a biomassza által nyújtott többlet-teljesítményre 
(nem az összteljesítményre) vonatkoztatva. 

A vegyes tüzelés helyzete világviszonylatban 

Biomasszát égető szénerőművek az 1990-es évek közepétől mű-
ködnek az USA-ban és Európában, a legnagyobb számban 

– Ausztriában, 
– Hollandiában, 
– Svédországban, 
– Finnországban és 
– Dániában. 
Létesítésüket részben ösztönözték 
– hulladékkezelési gondok (USA, Hollandia: használt fa és fafeldol-

gozási hulladék). 
– ásványi fűtőanyagok hiánya (Skandinávia) vagy 
– szigorú emissziós rendeletek (USA: SO2-határérték). 
A nagyméretű vegyes tüzelésű erőművek üzemeltetői általában 

ezek gazdaságos működéséről számolnak be. 
Néhány év óta Németországban is mind nagyobb jelentőségre tesz 

szert a biomasszából kiinduló áramtermelés, amelynek nagy lendületet 
adott a megújuló energiák felhasználásának támogatását rendező 2000-
ben hatályba lépett törvény. Eszerint a központi juttatás 

– 500 kW beépített teljesítményig 0,101 EUR/kWh, 
– 5 MW-ig 0,091 EUR/kWh és 
– 20 MW-ig 0,086 EUR/kWh. 
A biomasszát ásványi tüzelés mellett használók nem részesülnek 

támogatásban. 

Vegyes tüzelés Hollandiában 

Hollandiában 11 bioenergetikai egység működik, amelyeket a köz-
ponti „NOVEM” program keretében részletes műszaki, energetikai, gaz-
dasági, logisztikai és ökológiai elemzésnek vetettek alá, majd a munkát 
végző szakvállalat összehasonlította az eredeti terveket a megvalósul-
takkal, és az eredmények alapján cselekvési javaslatokat dolgozott ki. 

 



A Gelderlandi 635 MW-os szénerőmű, Hollandiában elsőként, 1996 
óta éget biomasszát, fahulladék formájában, amelyet porrá őrölve ada-
golnak a kazánba, csatlakozva a hagyományos üzemmenethez (1. táb-
lázat). Ez 35%-os hatásfok mellett lehetővé teszi évi 45 000 t feketeszén 
megtakarítását és 88 200 t CO2-kibocsátás elkerülését. 

1. táblázat 
A holland Gelderland 13 erőmű műszaki, gazdasági 

és környezetvédelmi adatai 
 
Mutató Tervezett 

értékek 
Tényleges 

értékek 
Biomassza-feldolgozás 
Teljesítmény 
 
Termelt energia 
 
Nettó hatásfok biomasszára számítva, % 
 
CO2-emissziócsökkentés 
 
NOx-emisszió 
Bruttó beruházási költség 

t/év 
MWelektromos 
MWtermikus 
MWhelektromos/év 
MWhtermikus/év 
elektromos 
termikus 
kg CO2/t biomassza 
kgCO2/kWhelektromos 
mg/Nm3 (6% O2 mellett) 
EUR/kWelektromos 

60 000 
18 

2,0 
108 000 

9 000 
35% 
4% 

1 600 
0,89 

<400 
780 

55 000 
18 

2,0 
99 000 
8 250 
35% 
4% 

1 600 
0,89 
100 
780 

 
A hollandiai Amerben biomassza-elgázosító működik örvényágyas 

technológiával. A 850-950°C-os termelt gázt a csatlakozó szénerőműben 
égetik el speciális égőkben. Ilyen módon – az üzembehelyezési szakasz 
lezárulása után – évi 150 000 t elgázosított fa járul majd hozzá az erőmű 
hő- és villamosenergia-termeléséhez. A kiegészítés fajlagos beruházási 
költsége 1,7 EUR/kW volt. 

Hollandiai tervek 

A holland kormány célul tűzte ki 2020-ig a megújuló energiák ará-
nyának 10%-ra való növelését. Ebből becslések szerint 60% jut majd 
biomasszára és hulladékra, a kettő közül a várhatóan 4 Mt elégetett 
biomassza kb. 75 PJ/év energiát képvisel. 

Hollandiában, Németországgal ellentétben a megújuló energiafaj-
tákból termelt áramot nem törvényesen megállapított betáplálási tarifák-
kal támogatják, hanem adókedvezményekkel és „zöldáram”-igazolvány 
útján. 

 

 



Hollandiában is fizet az energiafogyasztó a németországihoz hason-
ló, külön „ökoadót” (ún. szabályozó energiaterhet), amelynek egységnyi 
összege a fogyasztástól függ, de ez alól a megújuló energiából termelt 
áram fogyasztója Hollandiában mentesül, Németországban nem. A kis-
fogyasztók holland ökoadója 0,02 EUR/kWh. Az energiaellátó vállalatok 
kötelesek áramkínálatuk meghatározott hányadát megújuló forrásokból 
beszerezni, amiről szintén kötelezően kiállítandó igazolványt kapnak. 
Ezekkel az igazolványokkal kereskedni lehet, egyelőre belföldön, jövő-
ben külföldi piacokon is. Jelenlegi értékük 0,06 EUR/kWh körül mozog. 

A felsorolt intézkedések hatására a holland piacon élénk kereslet 
alakult ki a hagyományosan fejlesztett árammal hasonló árszintű „zöld 
áram” iránt. Ezért nemrégen hatályba lépett egy törvény, amely megen-
gedi megújuló forrásokból származó áram behozatalát. Hollandiában 
ennek megfelelően fizikailag importált áramért elfogadnak „zöldáram”-
igazolványt. A kör azzal zárul be, hogy az áram hagyományos erőműben 
biomassza együttégetésből származó hányada is részt vesz a zöldáram-
igazolványok forgalmában, és ökoadó sem terheli. Ezt a német biomasz-
sza-rendelet nem engedi meg. 

A másik nagy biomassza-égető: Ausztria 

Az Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG leányvállalata, az 
Austrian Thermal Power GmbH and Co. KG (röviden ATP) csoporthoz, 
több fúzió eredményeképpen öt, 1269 MW összteljesítményű, nagymé-
retű erőmű és hat, 13,8 MW összteljesítményű kapcsolt energiatermelé-
sű blokkfűtőmű tartozik. Az erőművek közt van barna- és feketeszén-
üzemű, a nagy egységek áramot termelnek, a kisebbek a távfűtést szol-
gálják. A biomasszát felhasználó vegyes tüzelés területén az ATP-nek 
több mint egy évtizedes tapasztalatai, sőt új eljárások kipróbálásában 
elismert úttörő érdemei vannak. 

A kiotói egyezmény Ausztria számára a CO2-kibocsátások 13%-os 
csökkentését írja alá a 1990-es évi szinthez képest. Az alternatív ener-
giaforrásokból kiinduló áramtermeléssel foglalkozik az EU által kiadott „A 
jövő energiája – megújuló energiahordozók” című fehérkönyve (1. ábra). 

Az osztrák villamosenergia-gazdálkodási és -szervezési törvény elő-
írja, hogy 2007-ig a végfelhasználónak leadott áramból legalább 4%-a 
alternatív – biomassza, biogáz, geotermikus, szél – eredetű legyen, 
mégpedig többletként megtermelve (nem vízerőműből!) Ausztriában a 
megújuló forrásokból előállított villamos energia aránya az ellátásban 
már jelenleg is 3%. 
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1. ábra Energiafelhasználási célkitűzések 

az EU „fehérkönyvében” 
 
A jelentős részben erdővel borított Ausztriában a fa tömegesen ke-

rül forgalomba mint nyersanyag, termék, hulladék vagy energiahordozó. 
A mai piaci viszonyok közt azonban energiatartalmára számítva drá-
gább, mint az áramtermelésben uralkodó feketeszén (2. ábra). 

Egy 1999. évi ausztriai becslés a biomassza tetemes kihasználatlan 
energetikai potenciálját jelzi, összesen 92 PJ/év értékben, ezen belül: 

 



– a fakészlet gyarapodásából 49 PJ/év, 
– a mezőgazdasági biomasszából 20 PJ/év és 
– a kommunális hulladék szerves részéből 14,3 PJ/év. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
biomassza

7,3

17,5

30

ké
re

g

ap
rít

ék

er
dő

ki
te

rm
lé

si
hu

lla
dé

k
 
2. ábra Tüzelőanyagok fajlagos költsége erőművi használatban 

Biomasszából kiinduló áramtermelés 

Ausztriában a biomassza alapú áramtermelés bővítésének lehető-
ségei: 

– égetés ipari villamos és kapcsolt termelésű erőművekben, 
– együttégetés szénerőművekben, 
– elosztott felhasználás kapcsolt termelésű kis erőművekben. 
Az üzemeket ellátó erőművekben hagyományosan ott tüzelnek el 

nagy mennyiségű biomasszát, ahol azt a termelőfolyamatban is használ-
ják. Így a fafeldolgozó, valamint a papír- és cellulózipari energiaszükség-
let kielégítésében a biomassza aránya Ausztriában meghaladja a 75%-
os átlagot. 

E téren a műszaki megoldások közül élen jár az örvényágyas tüze-
léstechnika, amely a legrugalmasabb különféle fűtőanyagok felhasználá-
sában, és az átállítási költsége sem nagy. Ebből az is következik, hogy 
ezekben a berendezésekben már alig van mód a biomasszaarány növe-
lésére és további CO2-emissziócsökkentésre. 
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A porszéntüzelés a fluidágyas eljárásnál műszakilag sokkal igénye-
sebb fűtőanyag-előkészítést és -adagolást kíván, viszont alkalmas nagy 
mennyiségű biomassza együttégetésére. Lényeges előnyei még a gőz-
turbinás változat jó elektromos konverziós hatásfoka és a szén valódi 
helyettesítése, vagyis az erőteljes CO2-csökkentés. A meglevő infrast-
ruktúra kihasználása által egy meglevő erőmű átállítása többnyire ol-
csóbb, mintha újat létesítenének, így ezek a vegyes tüzelés jelentős ka-
pacitásait tárják fel. 

Az elosztott kapcsolt 

etők. 

termelésű erőművek a kazántüzelő és áram-
fejlesztő részegységek különféle kombinációiból állnak. Kis elektro- 
mos hatásfokuknál fogva csak egész évi hőleadással (és ennek sza- 
vatolásával) tudnak gazdaságosan működni. Ehhez vagy nagy hőigényű 
ipari létesítményre, vagy felvevőképes távhőhálózatra van szükség. 
Kedvező, azaz sűrűn lakott helyeken ezek a hálózatok Ausztriában már 
nyilván kiépültek, másutt pedig csak nagy beruházási költséggel 
létesíth

A biomassza-erőművek létjogosultságát meglevő távfűtésbe kötve – 
akár felújításra szoruló kazán mellett tartalékként, akár teljesítménybőví-
tés alkalmával – a tetemes CO2-emisszió-megtakarítás adja. 

A vegyes tüzelés műszaki koncepciói 

Az ATP-nél biomassza kiegészítő fűtőanyagként való használatára 
szénerőművekben négy műszaki megoldást tanulmányoztak (3. ábra): 

– a biomassza elégetése külső (rostélyos vagy örvényágyas) tűz-
kamrában, 

– elégetés a szénkazán tűzterébe beépített külön rostélyon, 
– őrölt biomassza befúvása a tűztérbe, 
– a biomassza elgázosítása és a gáz elégetése az erőmű kazánjá-

ban. 
Az első két koncepciót nagyüzemi méretben is megvalósították. A 

kísérletek és közben összegyűlt többéves üzemi tapasztalatok alapján 
az együttes tüzelés legkritikusabb mozzanatai 

– a biomassza hamuja miatti elsalakosodás, 
– a nagy klórtartalom okozta magas hőmérsékletű korrózió, 
– katalizátormérgezés, 
– a hamu minőségének és 
– a kazán viselkedésének változása. 
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Az alternatív energiák törvényének 
megvalósítási programja 

Ausztriában a 2005 végéig szóló megvalósítási program a két leg-
ígéretesebb változatra: az együttes égetésre és a kombinált erőművekre 
épül. Az ország kilenc legnagyobb, kereken 2000 MW összes teljesít-
ményű erőművében, műszaki meggondolások alapján átlagosan a szén 
10%-a helyettesíthető biomasszával. A tényleges megvalósítás által há-
rom erőműben, 3500 teljes kapacitáskihasználású üzemórát feltételezve: 

– 233 GWh áramot lehet biomasszából nyerni, 
– átlagosan 360 EUR/kW fajlagos beruházási költséget számítva a 

teljes finanszírozási igény 24,1 M EUR lenne, 
– a létesítés időtartama két év. 
Az ország mintegy 400, ásványi fűtőanyaggal működő fűtőerőműve 

közül kb. 150 haladja meg a kapcsolt energiatermeléshez minimálisan 
szükséges 1 MW-os méretet. Ebből a nagy együttégető potenciálból 
megfelelő gazdasági vonzerőről gondoskodva, 2005-ig 62 egység felállí-
tását irányozzák elő 

– 4 MW termikus teljesítménnyel és 
– 15% elektromos hatásfokkal, 

amelyek összesen 
– 148 GWh/év áramot termelnek (4000 üzemórában), 
– beruházási költségük (hálózat nélkül) fajlagosan 3600 EUR/kW, 
– összesen 135 M EUR. 
A fenti terv megvalósítása, 160 M EUR befektetéssel 386 GWh 

biomasszából termelt villamos energiával növelné Ausztria összes ter-
melését, ami a megújuló energiák hasznosítására vonatkozó törvényben 
előírt mennyiség egynegyede. 

A törvény a biomasszából nyert áram hálózatba táplálási tarifáinak 
szabályozásával kíván környezetvédelmi célokat elérni. Az erőműágazat 
ipari szakemberei azonban bírálják a végrehajtási utasításokat és a csat-
lakozó rendeleteket, amiért e célok elé indokolatlan akadályokat gördíte-
nek. Pl. az Alsó-Ausztria szövetségi tartományban a vegyes tüzelésre 
vonatkozó szabályozás csak akkor lép érvénybe, ha egy erőműben a 
hőteljesítmény biomasszára jutó része legalább 30%, ami műszakilag és 
szállítástechnikailag egyaránt irreális. 

Egy Karintiában működő, elismerten „öko-erőmű” nem profitálhat a 
betáplálási tarifából, mert nem a helyi hálózatba juttatja az áramot. En-
nek az oka, hogy ez a hálózat nem is alkalmas a megtermelt 4MW-nyi 
teljesítmény fogadására. 

 



 

Nyilvánvaló tehát, hogy sürgősen rendezni kell a kérdést országos 
szinten. A legfontosabb teendő a betáplálási tarifák megkülönböztetés 
nélküli alkalmazása lenne az összes biomasszából kiinduló áramterme-
lési módszerekre, továbbá a tarifák hosszú távú rögzítésére a biomassza 
piaci árindexéhez kötve. 

 
Összeállította: Dr. Boros Tiborné 
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