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2.4 Biomassza energiaforrások 

égési jellemzői 

Tárgyszavak: biomassza; szén; együttégetés; tüzelőanyag; pirolízis. 
 

 
 
A biomassza folyékony, szilárd és gáz tüzelőanyaggá alakítható fizi-

kai, kémiai és biológiai eljárásokkal. Cél az eredeti állapotában nehezen 
kezelhető, laza szerkezetű és kis energiájú szénhidrogén-tartal- 
mú anyagból olyan tüzelőanyag előállítása, amely fizikai és kémiai tulaj-
donságai révén gazdaságosan tárolható és szivattyúrendszerrel szállít-
ható. 

A biomassza a negyedik legnagyobb energiaforrás a világon, a világ 
energiaigényének 14%-át, a fejlődő országokénak 35%-át adja.  

Biomasszaforrások 

A biomassza az egyetlen nyersolajat helyettesítő megújuló energia-
forrás. Ez lehet: gyors növésű fafaj, mezőgazdasági hulladék, gyors nö-
vésű növény, fahulladék, kipréselt cukornád, ipari hulladék, papírhulla-
dék, városi szilárd hulladék, fűrészpor, fű, élelmiszeripari technológiai 
hulladék, vízinövény-hulladék és még sok egyéb anyag. Másik jelentős 
biomasszaforrás az állati trágya, amely a gabona feldolgozási mellék-
termékekhez hasonlóan sokféleképpen hasznosul, főként a fejlődő or-
szágokban. 

A biomasszából készült tüzelőanyag előnye az illékonysága, reak-
cióképessége, ami faszénre is jellemző. Fűtőértéke viszont kisebb, 
mert a szilárd tüzelőanyagokénál kevesebb szenet és több oxigént tar-
talmaz. 

A por alakú biomassza tüzelőanyag égési sebessége nagyobb, mint 
a széné. Az olajhoz és a gáz tüzelőanyagokhoz hasonló módon, azonos 
teljesítménnyel elégethető. 

 



Biomasszaátalakítási technológiák 

A biomasszahasznosítás jelenleg is 97%-os részarányú ősi módja a 
közvetlen elégetés. Energetikai hasznosításra pirolízissel, gázosítással, 
anaerob rothasztással és alkohollá alakítással tehető alkalmassá. A 
biomassza kazánban magában is elégethető, de szénnel együttégetése 
gazdasági és környezetvédelmi szempontból kedvezőbb, mert csökkenti 
a fajlagos füstgázkibocsátást. 

Biomasszaátalakítási technológiák: 
– fás szerkezetű biomassza lebontása faszénné, 
– biomassza gázosítása, 
– biomassza és szilárd hulladék pirolízise folyékony, szilárd és gáz 

termékekké, 
– szuperkritikus folyadékextrakció biomasszából, 
– biomassza folyékony termékké alakítása, 
– biomassza hidrolízise cukorrá és etanollá, 
– biomassza anaerob feltárása gáznemű termékekké, 
– biomassza közvetlen égetése vagy gázosítása villamosenergia-

fejlesztéshez, 
– biomassza pirolízise, 
– biomassza szénnel együttégetése, 
– biomassza hulladékkal együttes biológiai átalakítása (biogázter-

melés, szennyvíztisztítás), 
– biomassza tömörítése (brikett, pellet), 
– tűzifa égetése kályhában és tűzhelyben, 
– biomassza energiává alakítása háztartásban és iparban,  
– helyi villamosenergia-ellátás napenergiával és biomasszával, 
– biomassza átalakítása gépjármű bioüzemanyaggá, 
– biomasszából belső égésű motor üzemanyag: metil- és etil-

alkohol gyártása. 

Szilárd hulladék 

A lakossági szilárd hulladék sokféle anyagot tartalmaz: 
– papír:     33,2–50,7% 
– élelmiszer:   18,3–21,2% 
– műanyag:      7,8–11,2% 
– fém:       7,3–10,5% 
– üveg:       8,6–10,2% 
– textil:       2,0–  2,8% 

 



– fa:       1,8–  2,9% 
– bőr és gumi:     0,6–  1,0% 
– egyéb:      1,2–  1,8% 
 
Az ipari és a kereskedelmi hulladék hasonló összetételű, csak az 

arányok mások. Papírfoszlányból és ipari bioiszapból vegyes alkohol 
üzemanyag (izopropanol, izobutanol, izopentanol) állítható elő. A hulla-
dékokat először reakcióképesség fokozására mésszel kezelik, majd illé-
kony vegyületekké (ecetsav, propionsav és vajsav) alakítják szarvas-
marhagyomorból vett vegyes mikroorganizmus-kultúrával vagy anaerob 
hulladékkezelő berendezésben. A papírgyári pépből és papírhulladékból 
szintén készíthető metán. 

Négy fő módszer szerves hulladékból szintetikus tüzelőanyag előál-
lítására: hidrogénezés, pirolízis, gázosítás és biológiai átalakítás. Az első 
három már üzemi kísérleti állapotban, a negyedik (hosszú távon ígére-
tes) kutatási állapotban van. 

Előjelzések szerint 2050-re a bio-tüzelőanyag adja a világ összes 
tüzelőanyag-szükségletének 38%-át, a villamos energiának 17%-át. A 
keletkező hulladékból ezért minél többet kell visszanyerni és hasznosí-
tani. A hasznosítási hányad országonként nagyon változó: pl. az UK-ban 
a keletkező hulladéknak 90%-át, Svédországban mindössze 34%-át he-
lyezik el hulladéklerakóban. A lakossági szilárd hulladék energiatartalma 
az USA-ban 10,5–11,5 MJ/kg. 

Biomassza gázosítása 

A gázosítás a pirolízisnek – a jobb gázkihozatal végett nagy hőfokon 
lejátszódó – egyik formája. Terméke főként szén-monoxid, hidrogén és 
metán keverékéből álló, de szén-dioxidot, nitrogént is tartalmazó gáz. A 
biomasszából hagyományos gázosítással – részleges oxidációval és 
részleges elégetéssel – forró, poros, kis fűtőértékű gázt állítottak elő. Az 
ilyen gáz – korlátozott használhatósága és környezeti problémák miatt 
nem kellő hatásfokú energiaforrás. 

A korszerű gázturbinás technológia drágább de jobb (max. 50%) ha-
tásfokú. A biomasszából nyert gázt tisztítják, és kombinált ciklusú gáz-
turbinát használva a fáradt gázt gőzzé alakítva gőzturbinával villamos 
energiát termelnek. E technológia hatásfoka eléri a hagyományos szén-
tüzelésű villamos erőművekét. 

A biomasszát hagyományosan oxigénnel vagy levegővel, részleges 
oxidációval vagy égetéssel gázosítják el. A folyamat kis hatásfokú, mert 

 



a befektetett hőenergia zöme a biomassza víztartalmának elpárolog-
tatására fordítódik, és a keletkező gáz fűtőértéke kicsi. 

Sokkal hatékonyabb a biomassza forró gőzös kezelése, amely a 
biomasszát hidrogén és szén-monoxid gáz 2:1 arányú keverékévé, ún. 
szintézisgázzá alakítja. A szintézisgázt, amelynek fő összetevői a H2, 
CO és a CO2, katalitikus átalakítással metanollá, ammóniává vagy más 
gáztermékké alakítják. 

Biomassza pirolízise 

A pirolízis a biomassza tüzelőanyaggá alakításának fő termokémiai 
eljárása, ahol a szerves anyag lebontása oxigénmentes környezetben 
történik. A pirolízis során a biomasszát 750 K-en oxigén nélkül hevítik, 
és ezzel szénhidrogénben gazdag gázkeveréket és olajszerű folyadékot 
(bioolajat), ecetsavat, acetont, metil-alkoholt és faszenet kapnak. Az eljá-
rás beállítható főként faszén, olaj, gáz vagy metil-alkohol előállítására 
95,5%-os hatásfokkal.  

A biomassza pirolízise összetett folyamat, fő részei fára vonatkozó-
an: 

– nedvességtartalom és némi illóanyag-csökkenés, 
– hemicellulóz-lebontás CO- és CO2-kibocsátással, 
– exoterm reakció: a fás biomasszát 525 K-ről 625 K-re hevítve me-

tán, hidrogén és etán keletkezik, 
– külső energia szükséges a folyamat továbbviteléhez, 
– teljes lebontás végbemenetele. 

A biomassza tüzelőanyagok jellemzői 

A biomassza tüzelőanyagok hasznosítását korlátozza, hogy maguk-
ban nehezen gyulladnak be, nagy nedvesség- és hamutartalmuk miatt 
nehézkesen égnek. Jó minőségű szén hozzáadásával a kis fűtőérték 
miatti lángstabilitási probléma és korróziós hatás javítható. 

Előnyös tulajdonságuk nagy illóanyag-tartalmuk és nagy reakcióké-
pességük. Hátrányuk a szilárd tüzelőanyagokénál jóval kisebb széntar-
talmuk, ezért kisebb fűtőértékük, és hogy némelyikükben, (pl. szalmá-
ban) klór van, ami a csöveket korrodálja. A biomassza és szén kémiai 
összetétele és termikus tulajdonságai közötti különbség az 1. táblázat-
ban látható. Az egyes biomasszaanyagok szerkezeti összetétele a 2. 
táblázatban látható. A csúcshőmérséklet (1. táblázat) az a hőfok, ame-
lyen az anyagnak legnagyobb a tömegvesztése. 

 



1. táblázat 
A biomassza és a szén fizikai, kémiai és égetési jellemzői 

 

Jellemző Biomassza Szén 
Fűtőanyag sűrűség (kg/m3) 
Szemcseméret 
C (száraz üzemanyag, %(m/m)) 
O (száraz üzemanyag, %(m/m)) 
S (száraz üzemanyag, %(m/m)) 
SiO2 (száraz hamu, %(m/m)) 
K2O (száraz hamu, %(m/m))  
Al2O3 (száraz hamu, %(m/m)) 
Fe2O3 (száraz hamu, %(m/m)) 
Gyulladási hőmérséklet (K) 
Csúcshőmérséklet (K) 
Morzsalékosság 
Száraz fűtőérték (MJ/kg) 

≈ 500 
≈ 3 mm 
42–54 
35–45 

max. 0,5 
23–49 
4–48 

2,4–9,5 
1,5–8,5 
418–426 
560–575 

kicsi 
14–21 

≈ 1300 
≈ 100 µm 

65–85 
2–15 

0,5–7,5 
40–60 
2–6 

15–25 
8–18 

490–595 
– 

nagy 
23–28 

 
A különféle biomasszák összetétele változatosabb, mint a széné. 

Főleg a korróziót, NOx-kibocsátást okozó nitrogén-, klór- és hamutartal-
muk nagyon eltérő. Kéntartalmuk kisebb, mint a széné.  

A szalma nagy klór- és káliumtartalma káros lenne az erőművi ka-
zánokra (hamujában 20,0% K2O-t és 3,6% Cl-t mértek). Az alkáli anya-
gok szulfáttal és klórral reagálva rongálják a generátor szerkezeti eleme-
it, a gázturbinalapátokat. Ezért mérsékelt hőfokú pirolízissel a szalmából 
a faszénbe hajtják át a klórt és a káliumot, majd a faszénből vízzel kivon-
ják.  

2. táblázat 
Néhány biomassza szerkezeti összetevői (%(m/m)) 

 

Biomassza  Hemicellulóz Cellulóz Lignin Extrahálható 

Mogyoróhéj 
Búzaszalma  
Olivahéj 
Bükkfa 
Lucfenyő 
Kukoricacsutka 
Teahulladék 
Dióhéj 
Mandulahéj 
Napraforgómaghéj 

30,4 
39,4 
23,6 
31,2 
20,7 
31,0 
19,9 
22,7 
28,9 
34,6 

26,8 
28,8 
24,0 
45,3 
49,8 
50,5 
30,2 
25,6 
50,7 
48,4 

42,9 
18,6 
48,4 
21,9 
27,0 
15,0 
40,0 
52,3 
20,4 
17,0 

3,3 
– 

9,4 
1,6 
2,5 
3,5 
9,9 
2,8 
2,5 
2,7 

anyaga 

a extrahálószer: alkohol/benzol 1:1 arányú keveréke 

 



A biomassza égési jellemzői 

A biomasszák fizikai jellemzői – sűrűség, porozitás, belső felület – a 
fajtájuktól függően eltérők lehetnek. Fontos kémiai jellemzők a biomasz-
sza és a pirolízis termékeinek összetétele, a pirolízis hője, az illékony 
anyagok és a faszén fűtőértéke. 

A különböző biomasszák hőtani jellemzői (a fajhő, hővezető és hő-
sugárzó képesség) a nedvességtartalomtól, a hőmérséklettől és hőbon-
tás fokától függően egy nagyságrenddel is eltérhetnek. A biomassza 
hőbontásának termékei a víz, illékony anyagok, a faszén és a hamu. Az 
illékony anyagok könnyű szénhidrogénekből, szén-monoxidból, szén-
dioxidból, hidrogénből és vízpárából állnak. Egyes tulajdonságok a bio-
massza fajtájától és a termesztési körülményektől, mások az égetés kö-
rülményeitől függnek. 

Az égés kémiai reakciósorozat, amelynek során a szén szén-
dioxiddá a hidrogén vízzé oxidálódik. A fa égését befolyásoló jellemzők a 
fa szerkezete, belsejében a nedvesség mozgása, nedvességtartalma, 
fajsúlya, holocellulóz- és lignintartalma. 

 
Az égés fő szakaszai: 
Nem reakcióképes szilárd anyag→hő, szárítás→pirolízis (illékony 

anyagok, gőz)→égés előtti reakciók→elsődleges gázfázis égetés→má-
sodlagos égetés→füstgáz. 

 
Égetés közben a hőmérséklet függvényében mérik a biomassza tö-

megvesztését, így kapják meg az ún. égési profilt (1. ábra). Az első 
csúcs a görbén a nedvességvesztést jelzi. Ezután a lassú ütemű tömeg-
vesztéskor a megkötött gázok szabadulnak fel, majd a 450–500 K-en 
fellépő hirtelen nagyobb tömegvesztés jelzi az illékony anyagok kiválását 
és égését, amelynek csúcsa a legnagyobb tömegvesztési sebesség, a 
hozzá tartozó hőfok az ún. csúcshőmérséklet. Utána a tömegvesztés 
sebessége mérséklődik.  

Mindezeknek megfelelően az anyag fő jellemzői a gyulladási és a 
csúcshőmérséklet és a legnagyobb tömegvesztési sebesség (3. táblá-
zat). A táblázatban szereplő vizsgált biomasszaanyagok végleges tö-
megvesztése 1273 K-en 95,07%, 91,05%, 84,80%, 86,74% ill. 78,69% 
volt.   
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1. ábra A napraforgómaghéj égési profilja 
 

3. táblázat 
Néhány biomassza égési jellemzői 

 

Biomassza  Gyulladási 
hőmérséklet 

K 

Legnagyobb tömegvesztési 
sebesség, mg/min 

Csúcs-
hőmérséklet  

K 
Napraforgómaghéj 
Repcemag  
Fenyőtoboz 
Gyapothéj 
Olívahéj 

417 
423 
463 
423 
438 

5,50 
2,80 
5,20 
3,70 
3,40 

573 
535 
565 
598 
537 

Biomassza és szén együttégetése  

Az együttégetés a szén magában égetésénél előnyösebb folyamat: 
a két eltérő anyag együttégetése mérsékli a savas esőt okozó SOx-
kibocsátást, az ózonréteg vékonyodását kiváltó NOx-kibocsátást, az 
üvegházhatást fokozó CO2, CH4 és más káros gázok kibocsátását. Jó 
hatásfoka miatt gazdaságosabb is. A biomassza lazább szerkezetű, de 
kellő méretűre (6 mm) aprítva, szénnel keverve jól ég. A két anyag ösz-
szetétele nagyon eltérő. A biomasszák összetétele más és más, de 
mindegyikben sokkal több oxigén és jóval kevesebb szén és kén van, 
mint a szénben. 

 



 

A biomassza és szén együttégetésének 
jellemzői 

A szén és biomassza pirolízisének, gyulladásának és égésének 
összehasonlításából több következtetés vonható le.  

A biomassza 
– pirolízise hamarabb elkezdődik, mint a széné, 
– illékony anyag tartalma nagyobb, mint a széné, 
– hőtermelésének 70%-át adja az illékony anyag, szén esetében 

36%-át, 
– illékony anyagának fűtőértéke kisebb, mint a széné, 
– faszenében több az oxigén, mint a szénben, 
– faszenének pirolízisekor főként CO, CO2 és H2O keletkezik, 
– tüzelőanyagok hamujában több az alkáli anyag, ami súlyos kör-

nyezeti problémát okozhat. 
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