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2.7 Fa és más, nagy lignocellulóz tartalmú 

biomasszafajták energetikai hasznosítása 

Tárgyszavak: biomassza; lignocellulóz; biogáz; fermentáció. 
 
 
A biomasszát anaerob fermentálással feldolgozó hagyományos eljá-

rások a fás jellegű, lignocellulóz tartalmú alapanyagokat alig, vagy egyál-
talán nem bontják le. A nehezen hidrolizálható fa, szalma stb. fermen-
tálásának problémáját a német kutatók által javasolt új eljárásban előze-
tes erőteljes hőkezeléssel lehet megoldani. A megfelelő hőmennyiséget 
a rendszerbe integrált mikrogázturbina által leadott fáradt gáz visszave-

tővé teszi a folyamat jó hatásfokát. A nehezen hidrolizálható lignocellulóz 
tartalmú alapanyagok termikus felbontását adalékanyagok hozzáadásá-
val lehet elősegíteni. Az eljárásban a fás hulladékokat kombinálják a ha-
gyományos biomasszával. 

zetésével, az abban megmaradó hő elvonásával lehet kinyerni, ami lehe-

Előkezelő eljárások 

Az anaerob fermentálás első lépéseként a szilárd biopolimerek 
hidrolitikus úton rövid szénláncú, vízben oldódó vegyületekre bomlanak. 
Ez az egész folyamat időigényét meghatározó lépés tehát kémiailag ko-
valens kötések elszakítását jelenti a vízzel végbemenő reakciók révén. 

A hőbontás a megemelt hőmérséklet és nyomás révén lehetővé teszi 
a folyékony fázis fenntartását, ami lehetővé teszi az enzimes hidrolízis vi-
szonylag lassú folyamatainak felgyorsítását. A biológiai hidrolízishez ké-
pest az a legfontosabb különbség, hogy a hőbontás kedvező irányba be-
folyásolja a katalizáló enzim aktiválási energiáját és a reakció sebességét. 
A termikus bontás folyamán ugyanakkor az anyagtól függően kb. 230 oC-
tól kezdve nem kívánt degradációs folyamatok is beindulnak, amelyeket 
elsősorban  a monomerek nem kívánt bomlására lehet visszavezetni. Az 
enzimes hidrolízist legerősebben gátló hatást a fenolok, a furfuraldehidek 

 



és a hidroxil-vajsav fejtik ki.  Ezért az előkezelésre a 170 és 220 oC 

• 

közötti 
hőmérséklet-tartomány látszik kedvezőnek, amelynek túllépése a katalizá-
torokat gátló, sőt mérgező termékek képződéséhez vezet.  

Az alkalmazott APTMP-eljárás (alkaline-peroxide-thermo-mecha-
nical-pulp) termomechanikai és kémiai lépések kombinálásával tárja 
fel a fát, elsősorban kis lignintartalmú lombos fák, pl. nyár feldolgozá- 
sára alkalmas. Előnye a kevés, emellett biológiailag könnyen lebomló 
szennyvíz. A fajlagos energiaigény kisebb, mint a CTMP-technológia 
esetén (chemo-thermo-mechanical-pulp), és különféle fafajtákat lehet vele 
lebontani. Az aprított fát három fokozatban impregnálják nátronlúggal 
olyan módon, hogy az egy-egy itatás után kipréselt lúgot az előző foko-
zat friss lúgjához keverik. Az egy-egy impregnálóból és csigaprésből álló 
egység fajlagos energiafelhasználása 50–60 kWh/t, három ilyen egység 
van egymás után kapcsolva. Az impregnálást követően a mechanikus 
rostokra bontás következik. A lombos fák őrléséhez ugyanannyi vegy-
szerfelhasználás mellett kevesebb energia kell, mint a tűlevelű faanya-
géhoz. Az alapanyag ilyen előkezeléséhez a termelt biogázból a mikro-
gázturbinában előállított villamos energia 11–24%-ára van szükség. 

A biogáztermelés folyamata 

A lignocellulóz-tartalmú biomasszát először aprítják, majd egy cefre-
tárolóban a későbbi fokozatokból visszakeringetett vizet kevernek hozzá. 
Az így vízzel kevert aprított fából centrifugával vagy hidrodinamikus levá-
lasztó (hidrociklon) segítségével eltávolítják a nehéz és könnyű idegen 
anyagokat, majd a biomasszát a termikus feltáráshoz átszivattyúzzák a 
hidrolízisreaktorba. Ebben az első hidrolizáló fokozatban az APTMP-
eljárás kellően előkészíti a nehezen fermentálható biomasszát (1. ábra). 

Az eljárás két fokozatával járó többletért kárpótol 
a feldolgozandó biomassza lignocellulóz- és 

• 
• 

nedvességtartal-
mával kapcsolatos rugalmasság, 
a rövidebb technológiai idők és 
a nagyobb metántermelés. 

A gazdasági eredményt célszerű javítani a kezelt és kezeletlen 
anyag közötti regeneráló hőcserélővel, mégpedig a magas hőmérsékletű 
és nyomású hidrolízis hulladékhőjét a biomassza előmelegítésére fel-
használó hőkör beiktatásával. Ezzel 60–70%-nyi hőt lehet visszanyerni. 
A biomassza-tárolóból naponta egyszer-kétszer lehet az anyagot a bio-
gáz-reaktorba juttatni. Emiatt a szakaszos működés miatt a reaktor idő-
szakonkénti átkeverésére van szükség a leülepedés elkerülése céljából. 
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1. ábra A biogázból kiinduló villamosenergia-termelés folyamatvázlata 
 
A fermentálás lezajlása után a biomasszát centrifugában víztelení-

tik. Az elkülönített oldatot csak biológiai tisztítás után lehet a szennyvíz-
csatornába vezetni. Az elerjedt szilárd részt halomkomposztálásnak, va-
gyis aerob utórothasztásnak kell alávetni, ennek eredménye négy-hat 
hét után fűtőanyagként hasznosítható. 

A megtermelt biogázt tisztítás után 

zték. 

nagynyomású köztes tároló- 
ba vezetik, ami lehetővé teszi a kereskedelemben kapható nagyobb 
teljesítményű gázkompresszorok alkalmazását, azok szakaszos üze-
meltetésének kiegyenlítését. A kisméretű gázturbina a gáz felhaszná-
lásával villamos energiát termel, illetve az általa leadott fáradt gáz ener-
giáját is fel lehet az egységben használni, amint azt a korábbiak 
részlete

 

 



Az alapanyagok összehasonlítása 
A szakemberek az APTMP eljárás alkalmazásával három, 10–15% 

lignint tartalmazó alapanyag,  
– a juharfa, 
– a gabonaszalma és 
– a lomb (ill. levelek) 

anaerob fermentálását hasonlították össze szimuláció alapján. Napi 
10–11 kg KOI/m3 terhelés mellett mindegyik biomasszából a termikus 
előkezelés esetén 60 és 65% közötti metánkoncentrációjú biogáz kép-
ződött. A szárazanyagra számított legjobb kitermelés a szalmából szár-
mazott (2. ábra). 
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2. ábra Fajlagos biogázhozam 
 

A mikrogázturbina dinamikus szimulálásával a terhelés, vagyis a 
nyersanyag átbocsátása változásának és a különféle anyagminőségek  
hatását vizsgálták. Ha például a turbina terhelése 25-ről 70%-ra nő, ak-
kor a közvetve a turbinához kapcsolt rekuperátor energiamérlegéből kö-
vetkezik, hogy nagyobb szennygáztömegáram és a turbinakimenet ál-
landó hőmérséklete mellett növekednie kell a szennygáz hőmérsékleté-
nek (3. ábra). Ezt a forró szennygázt (füstgázt) fel lehet használni a 
fermentor fűtésére és a lignocellulóz tartalmú nyersanyagok nagy ener-
giaigényű, fermentálás előtti hőbontásához. 
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3. ábra A szennygáz (füstgáz) hőmérséklete 

 
Könnyen és nehezen fermentálható biomassza kombinálásával a 

nagy lignocellulóz tartalmú előkezelt rész arányát a szennygáz-hőmér-
séklet és a termelt biogáz minősége szerint 50 és 90% között lehet vál-
toztatni. A hasznosítható hő a biogáz kénhidrogén-tartalmától függően 
csökken (tekintettel a sav harmatpontjára). 

Következtetések 

A biogáz energetikai hasznosítását mikrogázturbina segítségével 
előnyössé teszi az a tény, hogy a biogáztermelés és az  energiaátvitel 
kedvezően kombinálható. A hidrolizáló előkezelés jelentősen kibővíti az 
anaerob módon fermentálható biomasszafajták spektrumát, megjavítva 
ezáltal a megújuló energiák versenypozícióját a decentralizált energiael-
látásban. 

Összeállította: Dr. Boros Tiborné 
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Röviden… 

Meghosszabbítják a Paksi Atomerőmű Rt. üzemidejét  
Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 2004. november 10-én kihelye-

zett ülést tartott a paksi atomerőműben. Az ülés az atomerőmű üzemidejének 
hosszabbításáról szóló tájékoztatót hallgatott meg, és áttekintette a Paksi 
Atomerőmű Rt. (PA Rt.) 2004. év végére várható gazdálkodását és eredmé-
nyeit.  

Az atomerőművet 30 év üzemidőre tervezték, az üzemeltetési engedély 
az egyes blokkokra 2012 és 2017 között jár le. A kíméletes üzemvitel és a 
menet közben szerzett tapasztalatok felhasználása alapján várható volt – amit 
körültekintő és részletes vizsgálatok igazoltak – hogy a tervezett 30 év üzem-
időn túl további 20 éves üzemelésnek sem biztonsági, sem műszaki, sem 
gazdasági akadálya nincsen. A Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Egyesü-
lése (WENRA) megállapította, hogy a paksi atomerőmű biztonsági színvonala 
eléri a fejlett ipari országokban üzemeltetett hasonló korú atomerőművekét. A 
blokkok teljesítőképességét kisebb technológiai átalakításokkal a jelenlegi 470 

 



 

• 

• 

• 

MW-ról 500–510 MW-ra lehet növelni. Néhány indok a paksi atomerőmű 
blokkjai üzemidejének hosszabbítása mellett: 

Az atomerőmű kapacitását belátható időn belül sem energia-takaré-
kossági programmal, sem megújuló erőforrásokat alkalmazó technoló-
giákkal kiváltani nem lehet. A paksi atomerőmű kapacitását több mint 
3000 kulcsi nagyságú szélerőmű pótolhatná. A jelenlegi hazai erdő- és 
fakitermelés mellett nem megoldható a biomasszára alapozott 
villamosenergia-ellátás sem. 
Az atomerőmű pótlása földgáz alapú erőművek építésével ugyan meg-
oldható lenne, ez azonban a CO2-kibocsátás közel 30%-os növekedé-
sét eredményezné. Így a Kiotói Egyezményben vállaltakat sem lehetne 
tartani, és ez a megoldás Magyarország energiaimport-függőségét is 
megnövelné. 
A paksi atomerőműben – a többi erőműhöz viszonyítva – egységnyi 
áramot hozzávetőleg fele annyiba kerül előállítani. Ha a jelenlegi erő-
művek teljesítménynövelésével kívánnánk kiváltani a paksi atomerőmű 
termelését, a kén-dioxid, szén-monoxid és a CO2 kibocsátása kb. 68%-
kal nőne. 

A 20 éves üzemidő-hosszabbítás előzetes becslések alapján 171,9 Mrd 
Ft beruházást igényel, az ehhez szükséges fajlagos ráfordítások egy új gáz-
turbinás kombinált ciklusú erőmű létesítési költségének egyharmadát sem 
érik el. 
 
(A Paksi Atomerőmű hivatalos közleménye alapján) 

 


