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1. Biogáz és szintézis gáz 

A mezıgazdasági és erdıgazdasági termékek elıállítási folyamatában keletkezı anyagokból, 

nemcsak folyékony és szilárd, hanem gáz halmazállapotú energiahordozók is elıállíthatók.  

Ezeket a gáznemő energiahordozókat két nagy csoportba sorolhatjuk, úgy mint: 

- a biokémiai eljárások eredményeként keletkezı biogáz (fermentáció és anaerob rothasztás). 

- a termokémiai (pirolitikus és gázosítási) folyamatokban keletkezı gáz, egyik leggyakoribb 

nevén szintézisgáz vagy röviden szingáz. 

Mindezeket összefoglalóan mutatja be a 1. ábra [1]. 

Elıállításuk alapvetıen az elsıdleges, illetve másodlagos biomassza forrásokból, vagyis mind 

növényi fı és melléktermékekbıl, mind az állattartás melléktermékébıl (trágya) egyaránt 

történhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Gáz energiahordozók biomassza forrásokból  

A biogáz elıállítás lényegében kétféle eljárással valósítható meg: 

• biogáz elıállítás adott mesterséges reaktorban, 
• biogáz kinyerés szeméttelepeken természetes reaktorokban. 
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2. Biogáz képzıdés folyamata 

A biogáz szerves anyagok mikróbák által anaerob körülmények között történı lebontása során 

képzıdı gázelegy. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot (CO2), nitrogént 

(N2), hidrogént (H2), kénhidrogént (H2S), ammóniát és egyéb maradványgázokat tartalmaz 

(pl.: sziloxán, metil-merkaptánt (CH3SH)). 

A biogáz képzıdés elıfeltételei: 

- szerves anyag, 

- a levegıtıl elzárt környezet, 

- állandó hımérséklet, 

- a metánbaktériumok jelenléte, 

- folyamatos keverés, ami meggátolja a kéregképzıdést. 

A biogáz képzıdést négy fázisra lehet bontani. Ezek a következık: 

1. Hidrolízis: a hidrolízis folyamán a szerves anyagokat (fehérjék, zsírok, szénhidrátok) 

bakteriális enzimek alapegységekre bontják (aminosavakra, zsírsavakra, glükózra).  

2. Savképzıdés: savképzıdéskor a feloldott anyagok szerves savakká (ecetsavvá, 

propionsavvá, vajsavvá), kis szénatomszámú alkoholokká, aldehidekké, hidrogénné, 

szén-dioxiddá és egyéb gázokká (például ammóniává, kénhidrogénné) alakulnak. Ez a 

folyamat addig tart, amíg a baktériumok saját lebontó tevékenységeik következtében 

el nem pusztulnak, fel nem oldódnak (az alacsony pH miatt a baktériumok 

életkörülményei már nem megfelelıek).  

3. Acetogén fázis: ebben a fázisban az acetogén baktériumok az elızı fázis anyagait 

alakítják ecetsavakká.  

4. Metánképzıdés: ebben a fázisban az ecetsavat metánképzı baktériumok metánná, 

szén-dioxiddá és vízzé alakítják. A hidrogén (H2) és a szén-dioxid (CO2) metánná és 

vízzé alakul át: CO2+4H2→CH4+2H2O 

A mikrobiológiai folyamatokat két fı fázisra bonthatjuk: az egyikben a fermentáció történik 

(elsı két fázis), a másodikban pedig a metánképzıdés. A második fázisban ugyanis az 

acetogén baktériumok csak a metanogén baktériumokkal együtt (szimbiózisban) képesek 

mőködni. 
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Az optimális fermentáció követelménye a megfelelı szén-nitrogén arány a fermentálandó 

anyagban. Ideális esetben ez az arány 13:30. A lebontási maradékban található nitrogén 

vegyületek a növények számára könnyen felvehetı formában vannak jelen. 

A képzıdési folyamatot a 2. ábra mutatja be [2]. 
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2. ábra  Biogáz képzıdés folyamata 

 

3. A biogáz termelés alapanyagai 

Biogáz elıállítására valamennyi természetes eredető  szerves anyag alkalmas, így a szerves 

trágya, fekália, élelmiszer-ipari melléktermékek és hulladékok, zöld növényi maradványok, 

háztartási hulladékok, kommunális szennyvizek és iszapjaik, stb. 

A három fı, biogáz elıállítására alkalmas biomassza alapanyag a következı csoportokba 

sorolható: 

• növénytermesztési fı és melléktermékek 

• állattenyésztési melléktermékek 

• kommunális hulladékok 

A különbözı szerves anyagok biogáz termelésének intenzitásáról tájékoztat a 3. ábra [3]. 
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3. ábra.  Különbözı szerves anyagok biogáz termelése (m3/kg) 

az idı (nap) függvényében 

 

A növényi és állati szervesanyagból kinyerhetı biogáz mennyiségeket foglalja össze a 1. 

táblázat, a települési kommunális hulladékokat kivéve [4]. 

 

  1. táblázat.   Hasznosítható biogáz mennyiségek 

Biogáz  (l/kg) Alapanyag 

 

Típus 

 

alsó felső átlag 

Hasznosítható 
biogáz (l/kg) 

 
 

sertés 340 550 445 338 
Állati trágya 

szarvasmarha 90 310 200 152 

baromfi (csirke) 310 620 465 353 

 baromfi (pulyka, 
liba) 

455 505 480 365 

ló 200 300 250 190 

 istálló 
almostrágya 

175 280 225 171 

juh 90 310 200 152 
 

nyúl 380 464 422 321 

 prémesállatok 347 413 380 289 
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búzaszalma 200 300 250 190  
Hazai m.g-i 

melléktermék rozsszalma 200 300 250 190 

zabszalma 290 310 300 228 

 kukoricaszár, 
csuta 

380 460 420 319 

napraforgószár 279 321 300 228 
 

repceszalma 180 220 200 152 

rizs szalma 170 280 225 171 
 

burgonyaszár 280 490 385 293 

paradicsomszár 361 385 373 283 

 vádott 
cukorrépafej 

400 500 450 342 

fű 280 550 415 315     Használt ker- 
tészeti  növény- 

elefántfű 430 560 495 376 

nád-káka 170 260 215 163 
        maradék 

here 430 490 460 350 

zöldséghulladék 330 360 345 262 
 

palántamaradék 602 638 620 471 

lomb 210 290 250 190 

 vegyes mg-i 
hulladék 

310 430 370 281 

1. táblázat folytatása 

 

3. A növényi és állati eredető 

biogáz elıállításának technológiája 

 

Mőködési módjuk szerint alapjaiban kétféle biogáz-elıállítási eljárást különböztethetünk meg, 

a batch-eljárást és a folyamatos erjesztést. A batch biogáztermelı berendezéseket idıszakosan 

töltik fel a kiinduló anyaggal és az oltóiszappal. A fermentációs folyamat a lezárt készülékben 

(fermentorokban) megy végbe és meghatározott ideig tart. Ezek a legegyszerőbb 

biogáztermelı készülékek és elsısorban a rostos és szálas anyagok erjesztésére használják.  

A folyamatos biogáztermelı berendezéseket folyamatosan töltik fel nyersanyaggal, amely 

azonos mennyiségő erjesztett iszapot szorít ki a tartályból. Ezeknek a készülékeknek az 

elınye, hogy a baktériumok  rendszeres utánpótlása esetén megközelítıleg állandó a 

biogáztermelés és a folyamatot befolyásoló egyéb tényezık is jobban figyelembe vehetık 

illetve szabályozhatók (4. ábra)[5]. 
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4. ábra.   Biogáz elıállításának folyamata 

A reaktorok kivitelezési változatait az 2. táblázat tartalmazza [6]. 

 2. táblázat.     Biogáztermelı reaktorok kivitelezési változatai 

Változatok A felosztás elve 

I. II. III. 

Telepítés Felszín feletti Földbe süllyesztett 

 Fekvőtankos Állótankos (torony) 

A reaktor anyaga Betonkádas Acéltartályos Műanyag tankos 

A keverés módja Mechanikus Szivattyús Csigás 

A fűtési mód 35 °C-ra (mezofil) 55 °C-ra (termofil) Köpenyfűtésű 

 Csőkígyós Közvetlen gőzfúvatásos  

Technológiai elv szerint Egylépcsős Kétlépcsős Félszáraz 

 Nedves Szuszpenziós  

Üzemmód Szakaszos Félfolyamatos Folyamatos 
 

A fermentorokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények: 

• levegı kizárása, 

• folyadék- és gáztömör konstrukció, 

• szabályozható főtés, a szükséges tartózkodási idı biztosítása, 

• kéreg- és zónaképzıdés, kiülepedés megakadályozása (keveréssel), 

• szubsztrátumok biztonságos be- és kitárolása ill. áthaladása, 
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A biogáz élıállítás mellékterméke a kirothasztott iszap. A maradékanyag utókezelése 

általában átlevegıztetésbıl vagy szellıztetésbıl áll, továbbá stabilizálható, utóérlelhetı. 

4.  Biogáz kinyerése hulladéklerakókból 

A kommunális hulladékok két alcsoportra oszthatók: a kommunális szennyvizek és a 

települési szilárd hulladékok.  

A biogáz elıállítás hazánkban is elterjedt területe a települési hulladékok lerakóinál keletkezı 

gáz (depónia gáz) termelése, a lerakott hulladékba telepített gázkivételi kutak segítségével. 

A hulladék ártalmatlanítás jellemzı formája a lerakás, mely célra általában természetes 

mélyedéseket, vagy bányászati tevékenység után visszamaradó mélyedéseket, üregeket 

használnak fel. A mélyedések feltöltése során az egyes hulladékrétegek egymásra helyezve, 

fokozatosan elzárják a mélyebben fekvı hulladékrétegeket a levegıtıl, egészen addig, amíg a 

hulladékréteg vastagságának növekedése elı nem idézi a levegımentes anaerob 

körülményeket. A lerakás után mintegy fél esztendıvel indul be a depóniagáz képzıdése, 

addig tart az anaerob baktériumoknak megfelelı környezeti feltételek kialakulása. A prizmák 

nyári kiszáradása a levegı beáramlása miatt, a depóniagáz kitermelésének hosszabb 

szüneteltetése pedig a mezı elsavanyodása miatt a gáztermelı képesség csökkenésével jár.  

A hasznosítás javításának fıbb mőszaki lehetıségei [7]: 

• Szelektív hulladékgyőjtés, iszap elhelyezése a telepen a gáztermelés fokozása céljából. 

• A gázképzıdés sebessége a hulladék tömörítésével fokozható, amely növeli egyúttal a 

telepen elhelyezhetı anyagmennyiséget is. 

• A folyamatos termékfelhasználás lehetıségeinek megteremtése.  

A települési szennyvíziszap 25-30%-os átlagos szárazanyag tartalommal rendelkezik. Az 

elhelyezési módok közül közel 60%-ban a lerakás szerepel, s ezen belül alapvetıen a 

települési hulladéklerakón történı elhelyezés (50% körül) a leggyakoribb megoldás. 

Mezıgazdasági hasznosításra mintegy 40% kerül, ennek kevesebb, mint a felét 

komposztálják, a fennmaradó hányadot injektálással juttatják a talajba. A rekultivációs célú 

hasznosítás elhanyagolható mértékő, mintegy 2% [7]. 
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A kitermelt gáz optimálisan 55–60% metánt és 40–45% szén-dioxidot tartalmaz. A 

metán/szén-dioxid arány a hulladék összetételétıl, tömörítésének fokától és a lerakóhely 

szigetelésétıl függ. 

Gyakran a levegı által felhígulva 4–6% oxigént és 15–30% nitrogént is tartalmazhat az 

említett két komponens rovására. Friss lerakónál a gáz 4–6% hidrogént is tartalmaz. A 

hulladék nedvességtartalma miatt a gáz mindig vízgızzel telített. Ezt hasznosítás elıtt 

kondenzálni kell és a kondenzátumot vissza kell juttatni a lerakóhelyre. A hulladék 

nyomelemeinek egy része is bekerül a kondenzátumba. A hulladékból nyert biogázban 

esetenként elıfordulnak: kén-hidrogén és szerves vegyületek, fıként szénhidrogének. 

5. A biogáz hasznosítás lehetıségei 

A biogáz hasznosítása megegyezik a vezetékes földgáz, vagy a PB gáz felhasználásának 

lehetıségeivel, így az elsıdleges területek: a háztartási főtés, fızés, használati melegvíz 

elıállítása, valamint mezıgazdasági tevékenységek esetében hőtıgépek, munkagépek hajtása, 

villamos energia termelése és felhasználása. 

A legegyszerőbb és leggyakoribb hasznosítás a főtési célokra történı elégetés, valamint a 

kapcsolt villamos- és hıenergia termelés. Ez esetben elegendı a gáz víztartalmát kondenzálni, 

egyéb tisztítás általában nem szükséges. A villamos energiát gázmotorokban állítják elı 

(gázmotor, generátor és hőtı-egység). Teljesítményük általában 120–155 kW. Hatásfokuk kb. 

33%, azonban a motorok és a füstgázhőtı egység kihasználási fokától függıen a lerakóhelyi 

gáz energia tartalmának max. 55%-a is hasznosítható (villamos energiára számítva). A minél 

jobb összhatásfok elérése érdekében törekedni kell a hulladékhı lehetıleg teljes 

hasznosítására (épületek, kertészetek, terményszárítók stb.). 

További hasznosítási lehetıséget jelent a gáztisztítással és dúsítással földgáz minıségő 

termékké alakítása (5. ábra). Ekkor a szennyezıket leválasztják és a nem éghetı alkotókat 

eltávolítják. A legtöbb gondot okozó kén-hidrogén és szénhidrogének eltávolítására nedves 

gázmosást alkalmaznak, a metán és CO2 szétválasztására nyomás alatti vizes mosást, szerves 

abszorbensekkel való mosást vagy adszorpciós módszert használnak [8, 9]. 
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5. ábra Biometán elıkészítés lépései  
 

Az EU által javasolt irányértékek a tisztított biogázra vonatkozóan a 3. táblázat tartalmazza 
[10]. 

                          3. táblázat  Tisztított biogáz jellemzık 

 

 

6.  A biogáz tulajdonságai 

A biogázok jellemzı összetételét és tüzeléstechnikai jellemzıit a 4. táblázat ismerteti. 

Összehasonlításként feltüntettünk egy jellemzı orosz importgáz minıséget is.  
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A biogázoknál zárójelbe tett értékek határértékeket jelentenek [11]. A biogázok összetétele és 

mennyisége nem csak a biogáz típusától, hanem az alapanyagok minıségétıl is erısen függ 

(Pl. a háztartási szemét metán tartalma kb. 40%, az állati veszélyes hulladékok gáza kb. 80% 

metánt is tartalmazhat). 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az anaerob fermentációs reaktorokból származó 

biogázok tüzeléstechnikai paraméterei (Woobe-szám, főtıérték, sőrőség) jobban megközelítik 

az orosz földgáz minıségi értékeit mint a szeméttelepi biogázoké. A biogázok relatív 

sőrőssége jellemzıen nagyobb mint a földgázé, nagyobb inert tartalmuk miatt. 

 

4. táblázat. Biogázok jellemzı összetétele és tüzeléstechnikai tulajdonságai 

                     Biogáz  
Összetétel 

 
Mértéke
gység 

 
Földgáz (orosz) 

reaktor 
(fermentor) 

szeméttelep 

Metán (CH4) mol% 97,9 65 (50-80) 45 (30-80) 

C2+ szénhidrogének mol% 1,2   

Hidrogén (H2) mol%  (0-2) 1,5 (0-2) 

Szén-monoxid (CO) mol%    

Szén-dioxid (CO2) mol% 0,1 34,8 (15-50) 37,5 (05-40) 

Nitrogén (N2) mol% 0,8 0,2 (0-5) 15 (0-50) 

Oxigén (O2) mol%  (0-1) 1,0 (0-10) 

Összesen:  100 100 100 

Hidrogén-szulfid (H2S) mg/m3 - < 600 <100 

Ammónia (NH3) mg/m3 - 0-100 0-5 

Összes klór (Cl) mg/m3 - 0-100 0-5 

Összes fluor (F) mg/m3 - 0-100 0-800 

Sziloxánok mg/m3 - 0-50 0-50 

Kátrány g/m3 - - - 

Tüzeléstechnikai 
jellemzők 

    

Égéshő MJ/m3 37,8 24,6 17,2 

Fűtőérték MJ/m3 34 22,1 15,5 

Wobbe szám 
(égéshőből) 

MJ/m3 50,3 26 17,4 

Relatív sűrűség 
Sűrűség 

- 
kg/m3 

0,56 
0,73 

0,89 
1,16 

0,98 
0,27 
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7. Szintézisgázok  

 

A szintézisgáz általánosan elterjed fogalom olyan gázkeverékek elnevezésére, amelyek egy 

jellemzı szintézis összes, vagy néhány reakciókomponensét tartalmazzák. Ilyen értelemben 

szintézisgáz a nitrogén-hidrogén elegy az ammóniaszintézis esetében, vagy a metanolgyártás 

alapjául szolgáló CO:H2 gázkeverék. Szőkebb értelemben szintézisgáznak nevezik a 

különbözı arányban, túlnyomórészt szén-monoxidot és hidrogént tartalmazó gázelegyet. 

Ilyen gázelegyet kapunk biomasszák termokémiai átalakítása, ún. elgázosítása során is. 

Megfelelı feltételek biztosítása mellett az elgázosítás egy hatékony energiakinyerési 

folyamat, mely a biomassza hulladékfeldolgozás szempontjából is további elınyökkel bír. 

Szintézisgázt biomasszából két úton lehet elıállítani.  

Az egyik módszer szerint a kiindulási anyagot közepes hımérséklető (általában 500 °C-ig 

terjedı) pirolízisnek vetik alá levegı jelenléte nélkül. A végeredmény koksz, pirolízis olaj, 

vizes oldat és könnyő szénhidrogéneket (metán, etilén, etán) illetve szén-monoxidot 

tartalmazó gáz. A másik lehetséges szintézisgáz elıállítási módszer a biomassza közvetlen 

elgázosítása, oxidálószer jelenlétébe. Ha nem engedjük meg a szintézisgázban a nitrogén 

jelenlétét, akkor a bruttó endoterm folyamat reakcióhıjének fedezésére vagy tiszta oxigén 

bevitelére van szükség a vízgız mellett.  

Az elgázosítás folyamatairól tájékoztat a 6. ábra [12]. 

 

6. ábra Biomassza elgázosításának folyamatai 
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Az elgázosítókban keletkezı szintézisgáz éghetı és nem éghetı gázok keveréke[13]. Az 

5.táblázatból kitőnik, hogy a gáztermékek főtıértéke alig függ a felhasznált reaktor típusától, 

elsısorban a gázosítás oxidáló közege ill. a gázosítási folyamat a meghatározó. A szintézisgáz 

vízgıztartalma az oxidációs folyamat alatt bevezetett levegı nedvességtartalmából vagy 

elgázosítóba történı gızbefecskendezésbıl, illetve a biomassza tüzelıanyagok 

nedvességtartalmából származhat. A pirolízis hatására növekszik a gáz főtıértéke és hidrogén 

koncentrációja, azonban a relatív gázmennyiség kisebb. 

Az 5.táblázatból kitőnik, hogy a gáztermékek főtıértéke alig függ a felhasznált reaktor 

típusától, elsısorban a gázosítás oxidáló közege ill. a gázosítási folyamat a meghatározó. A 

szintézisgáz vízgıztartalma az oxidációs folyamat alatt bevezetett levegı 

nedvességtartalmából vagy elgázosítóba történı gızbefecskendezésbıl, illetve a biomassza 

tüzelıanyagok nedvességtartalmából származhat. 

5. táblázat   Szintézisgázok összetétele elgázosítási technológiák szerint 

 A gáz összetétele, %(v/v) Fűtőérték Az előállított 
termék minősége 

 H2 CO CO2 CH4 N2 MJ/m3 kátrány-
tartalom  

portarta-
lom  

Fluidizált réteg, levegőben  9 14 20 7 50 5,4 közepes  kevés  

Ellenáramlású, levegőben  11 24 9 3 53 5,5 kevés  jó  

Egyenáramlású, levegőben  17 21 13 1 48 5,7 jó  közepes  

Egyenáramlású, oxigénben  32 48 15 2 3 10,4 jó  jó  

Pirolízis  40 20 18 21 1 13,3 kevés  jó  

 

8. A szintézis gázok tulajdonságai és hasznosítása 

A szintézis gázok alapvetı tüzeléstani paraméterei jelentısen eltérnek a földgázétól, amelyet a 

6. táblázat foglal össze. A táblázatban összehasonlításként feltüntettünk egy depogáz 

összetételt is [14]. 

Az elsı és a harmadik szingáz összetétele leginkább az oxigénnel gız jelenlétében vagy 

anélkül  történı elgázosítás termékgázának illetve a pirolízis gáznak felel meg.  

A szingáz-1-nek különösen magas a hidrogéntartalma, ami lángstabilitási problémákat 

okozhat. A második szingáz (szingáz-2) nagy inerttartalma miatt fıként egy levegıs 

elgázosításból származó termékgázhoz hasonlít. A Szingáz-3 és a depóniagáz nagy 
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metántartalma miatt érdemel említést, a négy biogáz közül a depóniagáznak van a legnagyobb 

főtıértéke. 

             6. táblázat   Szintézisgázok összehasonlító tulajdonságai 

Összetétel, % v/v Földgáz Szingáz-1  Szingáz-2 Szingáz-3 Depogáz 

CO2 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

N2 

CO 

H2 

0,0706 

97,933 

0,828 

0,279 

0,101 

0,017 

0,011 

0 

0,7604 

0 

0 

25 

 

 

 

 

 

       

 

5 

30 

40 

10 

5 

 

 

 

 

 

 

50 

25 

10 

35,8 

21,2 

 

 

 

 

 

 

 

19,7 

23,3 

22,5 

57,5 

 

 

 

 

 

 

20 

Hu, kJ/m3 36019 8097 6027 12600 20583 

Telm., °C 2063 1983 1704 1798 1917 

ρ, kg/m3 0,7303 0,9635 1,1777 1,1209 1,1022 

 

A szintézis gázok a biogázokhoz hasonlóan többféle technológiai céllal hasznosíthatók 

elızetes kezelés és tisztítás után. A gázfejlesztıbıl távozó gáz porral, kátránnyal és vízgızzel 

szennyezett. 

Az utólagos felhasználástól függıen azt hőteni és tisztítani kell. Ellenirányú vízáramlással 

végzett tisztítás lehetıvé teszi a szilárd szennyezık 90 %-ig terjedı eltávolítását és a gáz 30 

°C-ig terjedı lehőtését. Megvalósítható és néha elkerülhetetlen a kátrány katalitikus 

krakkolása. Szőréssel, például aktív szén segítségével az utolsó pormaradék is eltávolítható 

[5]. 

A termokémiai úton nyert szingáz hasznosításának lehetıségeit a 7. ábra mutatja be [12]. 
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7. ábra.   A termokémiai folyamatokban keletkezett szintézisgázok hasznosítása 

 
Számos kutatás irányul arra, hogy különbözı összetételő és származású biogázok, valamint a 

nagy főtıértékő földgáz együttes elégetését valósítsák meg a biogázok ingadozó összetétele és 

mennyisége miatt. Vannak olyan kutatómunkák is, amelyek a biogázok földgázhálózatba 

történı betáplálási lehetıségét vizsgálják [11,15]. 
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Biomassza adatbázis 

 

Szerzık: Dr. Szemmelveisz Tamásné  

              Koós Tamás   

  



 

1. BIOMASSZA, MINT ENERGIAFORRÁS 

A biomassza biológiai eredető szerves anyag, amely 

− a szárazföldön és vízben található élı és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mik-

roorganizmusok) tömege; 

− biotechnológiai iparágak termékei, hulladékai, melléktermékei. 

A biomassza tehát valamely élettérben, egy adott pillanatban jelenlévı szerves anyagok, és élılé-

nyek összessége. Az ökoszisztémában létrejövı szerves anyag mennyiség a zöld növények által a 

fotoszintézis során a Nap sugárzó energiájából átalakított és megkötött kémiai energia. Ez az ener-

gia áll rendelkezésre a növényben a saját életfolyamataira, valamint az állatok számára. A biomasz-

sza 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 nö-

veli az üvegházhatású gázok kibocsátását [22, 23]. 

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, hulladé-

kai, 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 [23 ]:   

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.  
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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 

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), 

o motorhajtó anyagok (biodízel, 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, 
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− anaerob fermentálás után biogázként. 

 A közvetett biomassza hasznosító eljárásokat az 1. táblázat foglalja össze.  

1. 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, 

− 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, 
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− 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.  
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2. BIOMASSZA TÜZEL İANYAGOK TÜZELÉSTECHNIKAI TULAJDON-

SÁGAI 

A biomasszák tüzelıanyagként való gazdaságos felhasználása feltételezi tüzeléstechnikai paraméte-

reik ismeretét, melyek az alábbiak: 

− összes nedvesség (Wt): a durva nedvesség és a higroszkópos nedvesség összege, meghatá-

rozása 105 ± 5 ºC-on tömegállandóságig történı hevítéssel (MSZ 24000-23:1977) [1]; 

− hamutartalom: a minta elégetés utáni szilárd halmazállapotú maradéka, ami szervetlen 

komplexekbıl és ásványi anyagokból származik, meghatározása 815 ± 15 °C-on tömegál-

landóságig történı hevítéssel, (MSZ ISO 1171:1993) [2]; 

− illótartalom:  a zárt térben hevített tüzelıanyagból eltávozó gázhalmazállapotú bomláster-

mékek nedvességtartalom nélküli mennyisége, meghatározása 850 ± 15 °C hımérsékleten 

levegıtıl elzártan 7 percen keresztül történı hevítéssel (MSZ 24000-10:1983) [3]; 

− égéshı (Ho): 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 °C, 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 

bombakaloriméterrel (MSZ 24000-5:1978) [4]; 

− karbontartalom (C):  a szerves (éghetı) és szervetlen (nem éghetı) kötéső karbon összege, 

meghatározása elemanalizátorral; 

− hidrogéntartalom (H): meghatározása elemanalizátorral; 

− nitrogéntartalom (N): meghatározása elemanalizátorral; 

− kéntartalom (S): meghatározása elemanalizátorral. 

Számítással határozzuk meg: 

− a főtıértéket (Hu): az a hımennyiség, amely a tüzelıanyag tömegegységének tökéletes el-

égetésekor szabadul fel, 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 égéshı, a nedvesség és a hidrogéntarta-

lom méréssel történı meghatározása után azok eredményeibıl számíthatjuk [4]. 



7 

 

2.1 NEDVESSÉGTARTALOM MEGHATÁROZÁSA  

2.1.1. A MÉRÉS ELVE 

MSZ 24000-23:1977 szabvány alapján [1]. 

Tüzelıanyagok nedvességtartalmának meghatározásakor durva-, higroszkópos- és összes nedves-

ségtartalom fogalmakkal találkozunk. 

Durva nedvesség (Wex): az összes nedvességnek az a része, amely a minta szárításánál a légszáraz 

állapot eléréséig elpárolog. 

Higroszkópos nedvesség (Wh): az összes nedvességnek az a része, amely a tüzelıanyagban a lég-

száraz állapotra való szárítás után is megmarad. 

Összes nedvesség (Wt): a durva nedvesség és a higroszkópos nedvesség összege. 

A tüzelıanyag nedvességtartalmának meghatározása történhet egy-, vagy kétlépcsıs módszerrel 

attól függıen, hogy a minta aprítása elızetes szárítás nélkül lehetséges e. 

Egy lépcsıben: a durva és a higroszkópos nedvességtartalom együttes meghatározásából. 

Két lépcsıben: külön határozzuk meg a durva- és a higroszkópos nedvességtartalmat. 

A durva nedvesség meghatározásánál a mintát, melynek szemnagysága maximum 20 mm táramér-

legen lemért tálcán egyenletesen szétterítjük és a mintával együtt lemérve szobahımérsékleten tö-

megállandóságig szárítjuk. 

A légszáraz tüzelıanyag higroszkópos nedvességtartalmának mérése a durva nedvesség meghatáro-

zása után történik. A légszáraz mintát 0-1 mm szemnagyságúra aprítjuk és táramérlegen 0,002 g 

pontossággal lemérve fedeles bemérıedényben szárítószekrényben 105-110 °C-on tömegállandósá-

gig szárítjuk. 

Az összes nedvességet meghatározhatjuk a kétlépcsıs módszerrel, mint durva és higroszkópos ned-

vesség, vagy 3 mm alatti szemnagyságú mintán a fent leírt szárításos módszerrel (1. ábra). 

2.1.2. AZ EREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA 

Az egylépcsıs módszerrel meghatározott összes nedvességet az alábbi képlettel számítjuk ki: 

m

m
Wt

1100⋅= , % (m/m) 

ahol 
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m1 [g] a tömegvesztés a bemért minta szárításakor, 

m [g] a bemért minta tömege. 

 

1. ábra. Bemérıedények a nedvességtartalom meghatározásához 

2.2 HAMUTARTALOM MEGHATÁROZÁSA  

2.2.1. A MÉRÉS ELVE 

MSZ ISO 1171:1993 szabvány szerint [2]. 

A szilárd tüzelıanyag levegıben való elégetése után hamu marad vissza, amely az eredeti tüzelı-

anyagban lévı szervetlen komplexekbıl és ásványi anyagokból származik. A mérés elve, hogy a 0,1 

mg pontossággal bemért száraz mintát izzitóedénybe téve, zárt térben áramoltatott levegıben, tokos 

izzítókemencében, elıírt sebességgel 815 ± 10 °C hımérsékletre hevítjük és ezen a hımérsékleten 

tömegállandóságig tartjuk. A minta hamutartalmát az égés utáni maradék tömegébıl számítjuk.  

2.2.2. AZ EREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA 

A tüzelıanyag minta hamujának mennyiségét (A) tömegszázalékban kifejezve a következı képlettel 

számítjuk ki: 

12

13100
mm

mm
A

−
−

⋅= , % (m/m) 

ahol 

m1 [g] az izzítóedény tömege (2. ábra), 

m2 [g] az izzítóedény és a minta tömege, 
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m3 [g] az izzítóedény és a hamu tömege. 

 

2. ábra. Kerámiatálca a hamutartalom meghatározásához [19] 

2.3 ILLÓTARTALOM MEGHATÁROZÁSA  

2.3.1. A MÉRÉS ELVE 

MSZ 24000-10:1983 szabvány szerint [3]. 

A tüzelıanyag illótartalmán a zárt térben hevített tüzelıanyagokból eltávozó gáz halmazállapotú 

bomlástermékek nedvességtartalom nélküli mennyiségét értjük. Meghatározásának elve, hogy a 

becsiszolt fedelő tégelybe bemért tömegállandóságig szárított tüzelıanyag-mintát 850±15 °C hı-

mérsékleten, villamosfőtéső tokos kemencében, levegıtıl elzártan 7 percen keresztül hevítjük. Az 

illót a bemért tüzelıanyag tömegének csökkenése és a nedvesség elpárolgása következtében fellépı 

tömegveszteség-különbség alapján számíthatjuk. 

Az MSZ 24000-10:1983 szabvány elıírásai szerint szenekre megadott izzítási hımérséklet bio-

masszák esetében eltérı lehet, mely hevítési hımérsékletet pl. termoanalitikai vizsgálatokkal hatá-

rozhatunk meg. 

2.3.2. A VIZSGÁLATI EREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA 

A tüzelıanyag elemzési minta illóját (V) tömegszázalékban a következı képlettel számolhatjuk ki: 

12

32100
mm

mm
V

−
−

⋅= , % (m/m) 

ahol 

m1 [g] a tégely és a fedı együttes tömege (3. ábra), 

m2 [g] a tüzelıanyag, a tégely és a fedı együttes tömege a vizsgálat elıtt, 
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m3 [g] a tüzelıanyag, a tégely és a fedı együttes tömege a vizsgálat után. 

 

3. ábra. Roga-tégelyek az illótartalom meghatározásához [19] 

2.4 KARBON-, HIDROGÉN-, NITROGÉN ÉS KÉNTARTALOM MEGHATÁROZÁ-

SA  

A tüzelıanyagok elemi összetételének meghatározása alatt a szerves vegyületek elemi összetevıi-

nek (azaz karbon-, hidrogén-, kén-, nitrogén- és oxigéntartalmának) mennyiségi analízisét értjük. 

Az elemi összetételre több okból kifolyólag is szükségünk lehet: főtıérték meghatározáshoz, égés-

elméleti számításokhoz, stb. 

Az égési tulajdonságok szempontjából a tüzelıanyag C-, H- és O-tartalma a legfontosabb, a kén- és 

nitrogéntartalom a környezetszennyezés és a korrózió szempontjából lényeges paraméter. 

A tüzelıanyagok elemi összetételének meghatározására számos módszert fejlesztettek ki a különbö-

zı korok technikai színvonalának megfelelıen. Szinte valamennyi eljárás alapelve, hogy a vizsgá-

landó tüzelıanyagot tökéletesen elégetik, és a keletkezı füstgázból következtetnek annak összetéte-

lére. Jelen vizsgálati leírás a Carlo Erba EA 1108 típusú elemanalizátorral történı mérésre vonatko-

zik, a karbon, hidrogén és kéntartalom mőszeres meghatározására vonatkozó MSZ, ISO, DIN, vagy 

CEN szabványok alapján [7,8,9,10,11] (4. ábra). 
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4. ábra. Carlo Erba EA 1108 típusú elemanalizátor [21] 

2.4.1. A MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁS ELVE 

A minta nagy hımérsékleten, oxidáló közegben történı gyors és tökéletes elégetése (ún. flash 

combustion) minden szerves és szervetlen komponenst égéstermékké alakít. A képzıdı gáz hal-

mazállapotú égéstermékek hélium vivıgáz segítségével oxidáló és redukáló zónákon való átáramol-

tatás után kromatográfiás oszlopra jutnak, ahol komponenseikre (CO2, H2O, N2, SO2) szétválnak. A 

szétválasztott gázkomponensek észlelése hıvezetıképesség-detektorral történik. Az elemanalizátor 

elvi felépítési sémáját az 5. ábra mutatja 

 

5. ábra. Carlo Erba EA 1108 típusú C, H, N, S, O elemanalizátor elvi felépítése 



12 

 

Egy, a mérés eredményeképpen kapott tipikus kromatogramm látható az alábbi ábrán (6. ábra). 

 

6. ábra. Az elemanalizátor szolgáltatta tipikus feszültség-idı függvény, mely alapján a minta N, C 

és H tartalma számszerően meghatározható 

2.5 ÉGÉSMELEG ÉS FŐTİÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 

A vonatkozó szabványokat követve a minták égésmelegét kalibrált Parr 6200 típusú oxigén bomba 

kaloriméterrel határoztuk meg.  

2.5.1. A MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁS ELVE 

 

Az oxigén bomba kaloriméter az égésmeleget a minta, valamint egy ismert tömegő és égésmelegő 

kalibrálóanyag (ami jellemzıen benzoesav) elégetésébıl felszabaduló hımennyiség összehasonlítá-

sa útján számolja ki. Az elégetés nagynyomású oxigén atmoszférában fém nyomástartó edényben 

vagy bombában történik. Az égetés során felszabaduló hıenergiát a kaloriméteren belül elnyeletjük, 

és az abszorbeáló közeg hımérsékletváltozását regisztrálja a készülék. Az égetéskor felszabaduló 

hımennyiséget a hımérsékletnövekedés, valamint a kalibráció során elızetesen meghatározott kalo-

riméter állandó vagy hıkapacitás szorzataként számítja ki. A kapott értéket korrigálni kell bizonyos 

hıforrások, azaz a bombában végbemenı, a minta égésétıl különbözı mellékfolyamatok figyelem-

bevételével. 
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2.5.1.1. A BOMBA KALORIMÉTER ELVI FELÉPÍTÉSE 

Egy bomba kaloriméter négy alapvetı részbıl áll (7. ábra): 

� Bomba, vagy nyomástartó edény, ahol az éghetı anyag elégetése végbemegy. 

� Kaloriméter edény, ami a bomba, az azt körülvevı ismert mennyiségő víz valamint a keverı 

berendezés befogadására szolgál. 

� Szigetelt köpeny, ami megóvja a kaloriméter edényt a vizsgálat során a környezettel való 

hıcserétıl. 

� Hımérı vagy szenzor a kaloriméter edényben bekövetkezı hımérsékletváltozás mérésére. 

 

7. ábra. A bomba kaloriméter elvi felépítése 

A bomba erıs, vastag falú edény, ami nyitható kell, hogy legyen a minta behelyezése, az égéster-

mékek eltávolítása, valamint a tisztítás céljából (8. ábra). A nagynyomású oxigénnel való feltöltés, 

valamint a mérés végén a képzıdı gázok eltávolítása szelepek segítségével történik. A gyújtóáram 

bevezetésére elektródák szolgálnak.  
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8. ábra. A kaloriméter bombájának metszete 

 

A kaloriméter edényt akkora befogadóképességőre tervezik, hogy a bomba és a keverı teljesen el-

merülhessen benne. A keverı úgy homogenizálja a víz hımérsékletét, hogy mechanikus energia 

formájában nem visz be túl sok hıt. Annak érdekében, hogy minimalizáljuk a környezettel való 

sugárzásos hıcserét, a kaloriméter edény általában polírozott fallal készül. 

A kaloriméter köpeny – amelybe a bombát és az edényt helyezzük – védıburokként szolgál, mér-

sékli az edény és környezete közötti hıátadást. A köpeny feladata, hogy a vizsgálat idıtartama alatt 

minimalizálja a huzat, a hısugárzás, valamint a helyiség hımérsékletváltozásának hatásait, bár tel-

jes mértékben az összes hıátadás nem zárható ki. Az általunk használt mőszer mikroprocesszoros 

szabályzórendszerrel rendelkezı, izoperibol kiértékeléssel ellátott kaloriméter. 

2.5.1.2. KALIBRÁCIÓ 

Mielıtt az ismeretlen égésmelegő anyagot vizsgálnánk a kaloriméterrel, a kaloriméter vízértékét, 

vagy hıkapacitását elızetesen meg kell határozni. Ez az érték kifejezi a mérırendszer teljes 

hıkapacitását, beleértve a bombát, az edényt és az edényben lévı vizet. Mivel bonyolult lenne az 

egyes részek hıkapacitásának külön-külön történı meghatározása, ezért empirikus úton meghatá-

rozzuk a rendszer vízértékét egy ismert égésmelegő minta reprodukálható körülmények közötti el-

égetésével. Erre a célra benzoesavat használtunk, mert ez tökéletesen elég oxigénben, nem higrosz-

kópos és nagy tisztaságban rendelkezésre áll. 
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A kalibráló pasztilla égésekor felszabaduló hımennyiség kifejezhetı az égésmelegének és tömegé-

nek szorzataként. Ezt az értéket elosztva a mérés során végbemenı hımérsékletemelkedéssel meg-

kapjuk a kaloriméter vízértékét. 

2.5.1.3. KALORIMÉTER KORREKCIÓK 

A gyújtózsinór elégése többlet hıt jelent a bombában. Mivel az elégett gyújtózsinór mennyisége 

mérésrıl mérésre változhat, a zsinór által bevitt energia mennyiségét minden mérés után külön meg 

kell határozni. Hasonlóképpen, ha a tökéletes égés elérése érdekében bármilyen égést segítı anya-

got használunk, annak égésmelegét le kell vonni a teljes égésmeleg értékébıl. 

Mivel a minta elégetése a bombában közel tiszta oxigénben, nagy hımérséklet és nyomás mellett 

játszódik le, számos olyan egyéb reakció léphet fel, mely normál körülmények esetén ugyanazon 

anyagnál nem menne végbe. Ezek a mellékreakciók számottevı hıt termelnek, ezért hatásukat kor-

rekcióval kell figyelembe venni. 

Normál körülmények között a tüzelıanyag kéntartalma kén-dioxiddá oxidálódik és a füstgázzal 

távozik. Ugyanazon anyag bombában történı égetésekor az oxidáció kén-trioxidot eredményez, 

mely a bombában lévı nedvességgel kénsavat alkot. Hasonlóképpen a normál tüzelésnél figyelmen 

kívül hagyható a nitrogén, azonban a bombában rekedt nitrogén molekulák az oxidáció után a víz-

gızzel salétromsavat alkotnak. Az ASTM és ISO szabványok tartalmaznak olyan korrekciós mód-

szereket, melyek az ezen savak képzıdésekor felszabaduló hıt veszik számításba. 

2.5.2. AZ ÉGÉSMELEG MEGHATÁROZÁSA 

Miután meghatároztuk a kaloriméter (9. ábra)vízértékét, a kaloriméter készen áll a tüzelıanyagok 

vizsgálatára. Az ismert tömegő mintát elégetjük és a fellépı hımérsékletkülönbséget mérjük és rög-

zítjük. A megfigyelt hımérsékletemelkedés és a vízérték szorzata adja a felszabaduló hımennyisé-

get.  

Részletesen: 

( )
G

bcTTV
H m Σ−+−

= 0
0 , kJ/kg 

ahol: 

V [J/°C] a kaloriméter vízértéke, 

T0 [°C] a fıkísérlet elsı hımérséklete, 
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Tm [°C] a fıkísérlet utolsó hımérséklete, 

c [°C] a kaloriméter és környezete közötti hıközlés korrekciós tényezı, 

Σb [J] a kísérletnél fellépı, idegen anyagokból származó égéshık összege, 

G [g] a bemért minta tömege. 

2.5.3. A FŐTİÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

A főtıérték meghatározására a szabvány a következı összefüggést adja meg: 

 

( )tau WHHH +⋅⋅−= 949278,24 , kJ/kg 

ahol 

Ha  [kJ/kg]  a fentiek szerint meghatározott égésmeleg, 

H [% (m/m)] a minta hidrogéntartalma, (meghatározása az MSZ 24000/11) szerint 

Wt [% (m/m)] a minta nedvességtartalma (nedves minták esetében az összes nedvesség, szá-

raz minták esetében „0”). 

 

9. ábra. Parr 6200 típusú bombakaloriméter [20] 
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3. A SZILÁRD ÉGÉSTERMÉK (HAMU) TULAJDONSÁGAI 

Az üzemi tapasztalatok alapján a tüzelésnek - a tüzelıanyag nedvességtartalma mellett - a legkriti-

kusabb része a szilárd égési maradék, a hamu okozta salakosodás, amit a tüzelıanyag szervetlen 

alkotórészei okoznak. A tüzelıanyagok ilyenekbıl sokfélét (K, Na, Si, Al, Ca, stb.) tartalmaznak. A 

biomassza tüzelıanyagok égési maradéka általában tartalmazza ezeket az elemeket. Az ilyen össze-

tevıket tartalmazó hamuk okozta lerakódás tapadóssága 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. 

3.1 A SZILÁRD ÉGÉSTERMÉK KÉMIAI ÉS SZERKEZETI ÖSSZETÉTELÉNEK 

MEG-HATÁROZÁSA 

A tüzelıanyagok eltüzelésekor a salakosodással és korróziós hajlammal összefüggı probléma meg-

oldására figyelmet kell fordítani. A vizsgálatok a hamuk viselkedése szempontjából három fontos 

területet fednek le: 

� a hamu összetételének scanning elektronmikroszkópos és energiadiszperzív mikroszondás 

vizsgálatát,  

� a hamu lágyulási-olvadási jellemzıinek vizsgálatát. 

A pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope – SEM) olyan berendezés, amely-

ben jól fókuszált elektronnyalábbal végigpásztázzuk a vákuumban lévı minta felületét (10. ábra). A 

mintából ennek hatására elektronok (vagy a mintából származó egyéb jelek, mint pl. visszaszórt 

elektronok, röntgensugárzás stb.) lépnek ki, amelyekkel leképezzük a minta felületét oly módon, 

hogy a mintáról kapott jellel – megfelelı átalakítások után – szinkronban mőködı kijelzı (monitor) 

fényintenzitását moduláljuk. 
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10. ábra. A pásztázó elektronmikroszkóp vázlatos felépítése [12] 

Felbontóképessége és mélységélességes jóval meghaladja a fénymikroszkópokét. A pásztázó elekt-

ronmikroszkópok nagyítása meghaladhatja a 200000-szeres értéket is (11. ábra). 

 

11. ábra. Barnaszén hamuról készült elektronmikroszkópos felvételek 

A pásztázó elektronmikroszkópban a gyorsított, fókuszált elektronnyaláb a minta anyagával köl-

csönhatásba lépve több, az anyagra jellemzı válaszjelet hoz létre. 
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A tüzelıanyagok hamuja kémiai összetételének vizsgálatához az anyagnak a nyaláb hatására kibo-

csátott karakterisztikus röntgensugárzását használjuk fel. 

Az energiadiszperzív röntgenspektrométer (EDS):  

A SEM egyik gyakori feltétje a röntgenspektrométer. Az elektronsugár-nyaláb hatására a minta 

karakterisztikus röntgensugárzást bocsát ki. A röntgensugárzás energia szerinti felbontása lítiummal 

adalékolt Si-detektorral valósítható meg. A detektor egy záróirányban elıfeszített p-i-n félvezetı 

szerkezet, amelyben a becsapódó röntgenfoton elektron-lyuk párokat generál. Az elektron-lyuk pá-

rok, vagyis a töltéshordozók számának idıbeli integrálja arányos a detektorba érkezı röntgenfoton 

energiájával. A mintából kilépı röntgensugárzás energiája jellemzı az adott kémiai elemre. Az 

egyes kémiai elemek relatív koncentrációját a hozzájuk tartozó görbék alatti területek arányaiból 

számíthatjuk ki (12. ábra). A detektort elhagyó jeleket megfelelı erısítést követıen sokcsatornás 

analizátor sorolja be nagyság szerint, ezt követi a tárolás és a képernyın történı megjelenítés. Az 

EDS segítségével tehát detektálhatók a minta egy tetszılegesen kiválasztott területén, vagy pontján 

található kémiai elemek, ami azért nagy elıny a többi kémiai analitikai módszerhez képest, mert 

helyi feldúsulásokat is ki lehet mutatni [12]. 

 

 

12. ábra. Mikroszondával készített összetételre vonatkozó spektrumfelvétel 
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3.2 A HAMU LÁGYULÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

Az erımői kazánok szerkezetét a tüzelıanyagok eltüzelésekor keletkezı szilárd égési maradék ká-

rosítja. A károsodás mértékét az eltüzeléskor keletkezı hamu kémiai és ásványi összetétele mellett a 

szinterezıdési lágyulási, olvadási tulajdonságai befolyásolják. 

A hamu lágyulás- és olvadáspontjának kísérleti úton való meghatározására többféle eljárás ismere-

tes, amelyeket három csoportba lehet osztani.  

• Elsı a próbatestnek gáz- vagy villanyfőtéső kemencében való vizsgálata, ahol 10%-os dext-

rinoldattal 19 mm magas, 6,4 mm élhosszúságú háromoldalú hamugúlát, vagy 3 mm magas 

és 3 mm átmérıjő hengert készítünk, és ennek viselkedését figyeljük.  

• A második csoportban a próbatestnek izzó állapotban való összenyomását és magasság 

csökkenését regisztráljuk vagy fényképezzük.  

• A harmadik vizsgálati módnál az elektromos ellenállást mérjük. 

3.2.1. SZINTEREZİDÉSI ÉS LÁGYULÁSI JELLEMZİK MEGHATÁROZÁSA 

SYLAB GYÁRTMÁNYÚ LÁGYULÁSPONTMÉRİVEL 

A tüzelıanyag hamu olvadási tulajdonságait az alábbi hımérsékleti pontokkal jellemezhetjük: 

• Szinterezıdési hımérséklet (SST): az a hımérséklet, ahol a minta magassága a kiinduláshoz 

képest 5%-ot csökkent, 

• Deformációs pont (DT): az a hımérséklet, ahol a próbatest kezd gömbszerővé válni, a sar-

kok, élek elkezdenek lekerekedni, 

• Gömb hımérséklet (ST): az a hımérséklet ahol a lágyulás jelei megjelennek pl: a felület 

megváltozása élek lekerekedése, a próbatest felfúvódásának kezdete, 

• Félgömb hımérséklet (HT): az a hımérséklet, ahol a próbatest alakja hasonlít egy félgömb-

re, a megolvadt próbatest magassága fele az eredetinek, 

• Folyási (megolvadási) hımérséklet (FT): az a hımérséklet, ahol a próbatest a kiinduló ma-

gasság harmadára megolvadt. 
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3.2.1.1. ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK 

A Sylab gyártmányú IF 2000G típusú lágyuláspont mérı a hozzátartozó IRF 1500 típusú kemencé-

vel (13. ábra) a tüzelıanyag hamukból készült próbatestek alakváltozását méri, és regisztrálja egy 

digitális kamera segítségével. A mőszerrel lehetıség van CEN/TS 15370-1-2006, ISO 540 1995, 

ASTM E 953-8(2004), AFNOR M03048, BRITISH1016-70, AS 1038.15, DIN 51730 szabványok 

szerinti mérésre. 

 

 

13. ábra. Mérımőszer és a kemence 

 

A vizsgálóberendezés fı komponensei az elektromosan főtött csıkemence, a megfigyeléshez, fény-

kép vagy videó felvételhez kialakított nyílás és a fényforrás. Mindegyik részt egy optikai padon 

helyezzük el. (14. ábra) 
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14. ábra. Csıkemence a mintatartóval 

 

A csıkemence központosított, belsı átmérıje 55 mm, lantán-kromit főtıszálakkal ellátva mely 

1700 °C-ig főthetı. A kemencetér homlokoldalán cserélhetı kvarcüveg található, ahol mosógáz 

hozzáadás és elvezetés lehetséges. A kemence önmőködı szabályzó- és vezérlı berendezéssel van 

ellátva. A 15. ábra a digitális kamera és a csıkemencébe elhelyezett minták elrendezését mutatja. 

 

 

15. ábra. A kamera, a kemence és minta elhelyezkedése 

3.2.1.2. AZ ELJÁRÁS RÖVID ISMERTETÉSE 

A 815±10 °C-on kiégetett hamuból elıállított, 3 mm magasságú és 3 mm átmérıjő hengeres mérető 

próbatestet szabályozott körülmények között hevítjük. A mőszer kamerája az alakváltozást folya-

matosan rögzíti és a különbözı szabványok szerinti karakterisztikus hımérsékleteket (DT, ST, HT, 

és FT) automatikusan meghatározza. 

Gyakorlati feltételek mellett az ásványi alkotók viselkedése tapasztalat szerint a kémiai összetételen 

túl a technikai feltételektıl, pl.: a tüzelés módjától is függ. A laboratóriumi mérési eredmények ép-

pen ezért nem annyira a konkrét hımérsékletértékek meghatározása miatt fontosak, hanem inkább 
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abból a szempontból, hogy segítségükkel összehasonlíthatóvá válnak a különbözı tüzelıanyag ha-

muk (16. ábra). 

 

a) Kiindulási állapot  

T = 551 °C 

 

b) 5% magasságcsökkenés 

SST = 715 °C 

 

c) Deformációs hımérséklet 

DT = 721 °C 

 

d) Gömb hımérséklet 

ST = 737 °C 

 

e) Félgömb hımérséklet 

HT = 758 °C 

 

f) Folyási hımérséklet 

FT = 784 °C 

16. ábra. Árpa pellet hamujának jellemzı lágyulási hımérsékletei 
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3.2.2. LÁGYULÁSI JELLEMZİK MEGHATÁROZÁSA BUNTE–BAUM-FÉLE LÁ-

GYULÁSPONT- MÉRİVEL 

A Bunte – Baum-féle készülékkel(17. ábra) a vizsgálandó anyag hamujából készített próbatestnek 

izzó állapotban való terhelésével állapítjuk meg a hamu lágyuláspontját és a lágyulás hımérséklet-

tartományát, a bekövetkezı magasságcsökkenés regisztrálásával a hımérséklet függvényében. 

 

17. ábra. Bunte – Baum-féle lágyuláspontmérı berendezés [18] 

3.2.2.1. A MÉRÉSI MÓDSZER 

A vizsgálandó anyag hamujából dextrinoldat segítségével 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, amit központosan meg-

terhelünk egy függılegesen belógatott szénbıl készült elektróda rúddal. Meghatározott idıközön-

ként feljegyezzük a hımérséklet értékeit és az írótoll helyzetét a diagrampapíron. Addig, amíg a 

hamu minta nem érte el a lágyulási hımérsékletét, az írótoll egy vízszintes egyenest rajzol a diag-

ram papírra. Amikor bekövetkezik a lágyulás, csökken a hamu próbatest magassága, a mechaniz-

mus lejjebb engedi a tollat, miáltal az a vízszintestıl lefelé hajló görbét rajzol. 

A képlékeny alakváltozással egy idıben kezdıdik a lágyulás szakasza a hamu pasztilla, kihordóso-

dik, magassága egyre csökken, végül egy lapos koronggá nyomódik. A felrajzolt diagram és a fel-
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jegyzett adatok alapján elkészítjük a próbatest hımérséklet függvényében bekövetkezı magasság-

csökkenésének görbéjét, melyrıl a jellemzı pontok leolvashatók (18, 19. ábrák) [18]. 

 

18. ábra. A hamupasztilla elhelyezkedése a kemencében [18] 

 

19. ábra. Egy hamuminta Bunte – Baum-féle készülékkel rögzített lágyulási diagramja 



26 

 

4. BIOMASSZA TÜZEL İANYAGOK ADATBÁZISA 

Egy adatbázis-alapú rendszer készítésének alapvetı eleme magának az adattároló egységnek, azaz 

az adatbázisnak a megtervezése. Az adatbázis tervezésénél még nem beszélünk felhasználói felület-

rıl, Windows-ról, párbeszédpanelekrıl, és programozásról. Itt még csak az adatok logikai felépíté-

séé a fıszerep, és végsı soron erre épül majd maga a szoftver, vagy alkalmazás, ami a logikailag 

összefüggı adatokat a felhasználók számára megjeleníti, valamint számukra kezelhetıvé és érthetı-

vé teszi. 

Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint tárolt adatokat 

értünk, melyek nem feltétlenül számítógépen kerülnek tárolásra. Manapság nem elégszünk meg egy 

adatbázissal, mely az adatokat rendszerezve tárolja, hanem az adatok kezeléséhez szükséges eszkö-

zöket is az adatbázis mellé képzeljük. Az így kialakult programrendszert adatbázis kezelı rendszer-

nek (DBMS Database Management System) nevezzük. 

Az adatbázis-kezelık fejlıdése során többfajta logikai modell alakult ki, melyek fıként az adatok 

közötti kapcsolatok tárolásában térnek el egymástól. A három alapvetı modell a hierarchikus, a 

háló és a relációs modell. Ezek közül manapság a DOS/Windows 3.x/Windows 95/NT illetve 

UNIX operációs rendszerekben kizárólag a relációs modellre épülı adatbázis-kezelıket használnak, 

ezért itt csak a relációs modellel foglalkozunk. 

A reláció nem más, mint egy kétdimenziós tábla, a tábla soraiban tárolt adatokkal együtt, a relációs 

adatbázis pedig ezen relációk összessége. A relációk tulajdonságai: 

• minden relációnak egyedi neve van 

• egy sor és oszlop keresztezıdésében egyetlen érték szerepel 

• minden sor egyedi, nincs két egyforma sor 

• minden oszlopnak egyedi neve van a reláción belül, de más relációk tartalmazhatnak 

azonos nevő oszlopokat 

• az oszlopok sorrendje lényegtelen 

• a sorok sorrendje lényegtelen. 

A relációk oszlopaiban azonos mennyiségre vonatkozó adatok jelennek meg. A reláció soraiban 

tároljuk a logikailag összetartozó adatokat. A mezıkben oszloponként különbözı típusú (numeri-

kus, szöveges stb.) mennyiségek tárolhatók. A reláció helyett sokszor a tábla vagy táblázat, a sor 

helyett a rekord, az oszlop helyett pedig az attribútum elnevezés is használatos.  
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4.1 AZ ADATBÁZIS-TERVEZÉS LÉPÉSEI 

4.1.1.1. AZ ADATBÁZIS CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA, A     
FELDAT MEGFOGALMAZÁSA  

Meghatározzuk a tárolandó adatok körét, az adatbázis használatának módját és az általa elvégzendı 

részfeladatokat. 

Az adatbázis létrehozásának célja, hogy a biomassza tüzelıanyagok legfontosabb tulajdonságairól 

mérési adatok alapján áttekintı képet adjunk.   

E cél érdekében: 

• ki kell választani a szóba jöhetı biomassza féleségeket:  

A biomassza féleségek kiválasztásánál figyelembe vettük: 

−  a ME Tüzeléstani Tanszékén vizsgált, és  

− a szakirodalom alapján szóba jöhetı biomasszákat. 

• El kell dönteni, hogy az adott biomassza féleségek mely tulajdonságai szerepeljenek az 

adatbázisban 

− Tüzeléstehnikai tulajdonságok: 

o égésmeleg 

o főtıérték 

o hamutartalom 

o illó tartalom 

o nedvesség tartalom 

− Elemi összetétel: 

o C tartalom 

o H tartalom 

o N tartalom 

o S tartalom 

− Hamu lágyulási tulajdonságai: 

o Szinterezıdési hım., SST, °C 

o Deformációs hım., DT, °C 

o Gömb hım, ST, °C 

o Félgömb hım, HT, °C 

o Olvadási hım, FT,  °C 

− Hamu összetétel: 

o C, %(m/m) 
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o O, %(m/m) 

o Na, %(m/m) 

o Mg, %(m/m) 

o Al, %(m/m) 

o Si, %(m/m) 

o P, %(m/m) 

o S, %(m/m) 

o Cl, %(m/m) 

o K, %(m/m) 

o Ca, (m/m) 

o Ti, %(m/m) 

o Fe, (m/m) 

o Ni, (m/m) 

o Cr, (m/m) 

o Zn, (m/m) 

 

• Mérési adatokra támaszkodva össze kell győjteni az adatbázisban szereplı biomassza féle-

ségek kiválasztott tulajdonságait. 

4.1.2.  A SZÜKSÉGES TÁBLÁK MEGHATÁROZÁSA:  

Az összegyőjtött információkat témakörökre, táblákra bontjuk (normalizálás). Kerülni kell a több-

szörös adatbevitelt, de ügyelni kell arra, hogy értékes adatot ne töröljünk. 

Egy-egy  biomassza féleség alkotja a táblák  sorait (rekordok), míg a tulajdonságok az oszlopokban 

szerepelnek (mezık).  Az alábbi táblákat tervezzük: 

• TUZTECH_1: a biomassza féleségek és a lignit tüzeléstechnikai tulajdonságait tartalmazza 

az elemi összetétel kivételével; 

• TUZTECH_2: a biomassza féleségek és a lignit elemi összetételét tartalmazza; 

• HAMU_1: a biomassza és a lignit hamu elemi összetételét tartalmazza; 

• HAMU_2: a  biomassza és lignit hamulágyulási tulajdonságait tartalmazza; 

4.1.3. A TÁBLÁK MEZ İINEK MEGHATÁROZÁSA:  

 Eldöntjük a táblában szereplı egyedekrıl, hogy mit szeretnénk megtudni róluk és ehhez tartalmaz-

za milyen jellemzı adataikra lesz szükségünk. Ennek ismeretében meghatározzuk a mezıneve-
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ket. Kerülni kell a redundáns mezıket, vagyis amelyek már más táblában szerepelnek!  Megnézzük, 

hogy van-e a táblának olyan mezıje, amely egyértelmően azonosítja a tábla rekordjait, vagyis be-

töltheti az elsıdleges kulcs szerepét.  Ha nincs, akkor felveszünk egy ilyen mezıt, amely (akár egy 

egyszerő sorszámozással) biztosítja a rekordok egyértelmő azonosítását. 

A táblák rekordjait a biomassza féleségek megnevezése  azonosítja, ez az elsıdleges kulcs minden 

tábla esetében.  

4.1.4. KAPCSOLATOK FELÁLLÍTÁSA A TÁBLÁK KÖZÖTT:  

 Meghatározzuk, hogy milyen táblákból kell összetartozó információkat kigyőjteni és biztosított-e 

közöttük a kapcsolat.  Ha nincs, akkor gondoskodunk un. kapcsolómezık közbeiktatásáról. A kulcs 

mezıt mindkét kapcsolódó táblának tartalmaznia kell.   Megvizsgáljuk a kapcsolatok típusát (amely 

lehet: egy az egyhez, egy a többhöz, több a többhöz) és az adatintegritási szabályokat. 

A kulcsmezı minden tábla esetében a tüzelıanyag megnevezése, a táblák közötti kapcsolat e mezı 

segítségével történik. A táblák közötti kapcsolat típusa az adatbázisban definiált lekérdezésektıl 

függ, de általában a több a többhöz típus a jellemzı. 

Az adatintegritás az adatok érvényességét, jóságát jelenti. Ez magában foglalja az adatok hitelessé-

gét, megbízhatóságát, pontosságát, idıszerőségét és ellentmondás mentességét. Ha hibás adat kerül 

az adatbázisba, vagyis megsértjük az adatintegritást (például 2 azonos kulcs, elírt érték, szám he-

lyett szöveg stb.) belsı inkonzisztenciát okozunk, és ez téves információt eredményezhet. 

Az adatintegritás ellenırzött adatbevitellel, a hivatkozási integritás megırzésének automatikus fi-

gyelésével (ez azt jelenti, hogy csak létezı kulcsra hivatkozunk), és a javítások konzekvens végig 

vitelével biztosítható. 

A tüzelıanyagokat tartalmazó adatbázisra vonatkozóan az adatintegritás teljesül, mert a tüzelı-

anyagok tulajdonságait jelentı adatok a Tüzeléstani Tanszék saját mérési eredményei, illetve meg-

bízható szakirodalmi adatokon alapulnak. 

4.1.5. A BEMUTATÓ VÁLTOZAT ELKÉSZÍTÉSE, A TERV FINOMÍTÁSA:  

 A táblákat fizikailag is létrehozzuk és  adatokkal töltjük fel. Elkészítjük a szükséges őrlapokat, je-

lentéseket és lekérdezéseket.  Megnézzük, hogy mely mezık maradnak üresek, minden szükséges 

adatot rögzítettünk-e, és jól választottuk-e meg az elsıdleges kulcsokat. Ezek ismeretében korrigál-

juk az adatbázis tervét.  

A korábbi fejezetekben ismertetett mérési módszerek alapján a Tüzeléstani Tanszék mérési ered-

ményei és szakirodalmi adatok felhasználásával a fenti tervezési lépésekben rögzített módon létre-

hoztuk a táblákat melyeket a  2.-6. táblázatok tartalmaznak. 
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2. táblázat Biomasszák tüzelétechnikai tulajdonságai 

Tüzeléstechnikai alapparaméterek, 

%(m/m) 
Kalorimetria 

Biomassza megnevezése 
Hamu-

tartalom 

Illó-

tartalom 

Nedvesség-

tartalom 

Égéshı, 

MJ/kg 

Főtıérték, 

MJ/kg 

Forrás 

búzaszalma 1,75 67,59 9,10 18,19 16,74 [13] 

cukorcirok 6,03 56,55 8,16 16,32 15,08 [13] 

kukorica 4,10 60,89 8,12 17,91 16,40 [13] 

energiafő 5,66 57,25 6,52 18,53 17,49 [13] 

szalma 6,09 60,79 7,41 17,55 16,55 [13] 

kender 2,16 66,21 10,13 16,36 14,77 [13] 

rozs 1,70  10,50  14,96-17,43 [14] 

repceszalma 2,80  7,50  13,00-15,00 [14] 

napraforgószár 4,20  7,63  15,20-17,45 [14] 

energianád 2,61  14,54  14,67-16,80 [14] 

árpaszalma 6,00 46,00 30,00   [16] 

miscanthus 2,80 66,80 11,50 18,50  [16] 

bagasz 3,80  45-50 19,40  [16] 

főrészüzemi hulladék 0,40 45,82 9,20  14,88 [13] 

tölgy 0,35 45,44 29,05 15,00 13,45 [13] 

cser 1,47 49,25 28,99 14,17 12,66 [13] 

gyertyán 1,42 50,88 29,15 14,27 12,77 [13] 

bükk 0,22 50,21 37,13 12,41 10,66 [13] 

főrészpor 0,74 56,99 51,75 14,07 11,73 [13] 

faapríték 2,08 67,74 26,62 15,08 13,41 [13] 

raklap-deszka 1,49 55,18 7,01 19,71 18,37 [13] 

akác 0,80  10,00  16,33-18,41 [14] 

nyár 0,80  32,00  11,78-18,47 [14] 

nyír 0,70  28,00  12,93-18,92 [14] 

fenyı 0,58  21,00  14,23-18,66 [14] 

főz 0,90  47,00  14,34-17,98 [14] 

erdészeti apríték 6,20  26,00  11,60-16,70 [14] 

gyümölcsfa nyesedék 5,30 51,17 21,91  12,48 [13] 

vágástéri hulladék 1,60 50,18 56,10  8,01 [13] 
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Tüzeléstechnikai alapparaméterek, 

%(m/m) 
Kalorimetria 

Biomassza megnevezése 
Hamu-

tartalom 

Illó-

tartalom 

Nedvesség-

tartalom 

Égéshı, 

MJ/kg 

Főtıérték, 

MJ/kg 

Forrás 

szılıvenyige 4,42  29,04  15,23-17,23 [14] 

árpa pellet 5,44 48,62 9,79 16,14 15,04 [13] 

lágyszárú brikett 3,92  16,47 15,02 13,54 [13] 

fapellet 0,55  7,03 18,08 16,64 [13] 

energiafő pellet 4,44  7,41 17,14 15,88 [13] 

papírgyári hulladék 4,24 19,85 9,03 30,55 28,42 [13] 

ipari szennyvíziszap 

(szárított, granulált) 
31,88 25,73 7,93  13,00 [13] 

kommunális hulladék 12,52 42,68 33,19  19,84 [13] 

kommunális szennyvíz-

iszap (rothasztott) 
13,61 8,41 66,37 4,32 2,39 [13] 

papírhulladék 15,47  10,04 14,14 12,84 [13] 

mőanyaghulladék 7,98  1,24 37,47 35,76 [13] 

textilhulladék 4,66  3,94 21,03 19,54 [13] 

napraforgó maghéj 3,37 55,89 7,64  17,84 [13] 

repcepogácsa 6,47 52,80 7,58 22,08 20,73 [13] 

DDGS 4,13 55,01 8,17 19,65 18,71 [13] 

repcemag 3,38 58,19 5,90 26,64 25,20 [13] 

olajpogácsa 5,23  23,40  15,14 [15] 

meggymag 3,35 42,81 30,71 13,56 11,97 [13] 

mogyoróhéj 0,83 65,18 10,28 18,52 17,03 [13] 

törköly 1,86 23,18 72,47  4,14 [13] 

 

3. táblázat Biomasszák elemi összetétele 

Tüzelıanyag elemi összetétele, %(m/m) 
Biomassza megnevezése 

C H N S O Cl 
Forrás 

búza 38,40 5,89 1,85 0,10 40,09 0,07 [14] 

rozs 39,70 5,12 2,13 1,20 39,59 0,06 [14] 

kukorica 43,20 5,31 1,88 0,26 39,06 0,03 [14] 

kukoricaszár 42,22 4,84 2,64 0,10 37,10 0,05 [14] 
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Tüzelıanyag elemi összetétele, %(m/m) 
Biomassza megnevezése 

C H N S O Cl 
Forrás 

kukoricacsutka 44,94 4,79 0,43 0,26 40,93 0,06 [14] 

gabona szalma 37,32 4,44 0,46 0,26 35,86 0,25 [14] 

repceszalma 42,60 5,51 0,96 0,08 40,51 0,04 [14] 

napraforgószár 42,47 5,21 2,76 0,20 37,45 0,08 [14] 

energiafő 46,45 6,01 1,50 0,20 31,22 0,12 [14] 

energianád 40,41 4,92 0,28 0,05 37,09 0,10 [14] 

energiakender 43,57 4,79 0,56 0,15 40,78 0,07 [14] 

cukorcirok 39,48 5,93 0,34 0,08 32,62 0,03 [14] 

árpaszalma 45,70 6,10 0,40 0,10 38,30  [16] 

rizsszalma 41,40 5,00 0,70 0,10 39,90  [16] 

búzaszalma 45,00 6,00 0,60 0,12 43,00 0,10 [17] 

miscanthus 46,00 6,00 0,70 0,10 44,00  [17] 

főrészüzemi hulladék 44,60 6,10 0,70 0,10   [13] 

cser 29,40 4,10     [13] 

gyertyán 34,30 3,60     [13] 

faapríték 37,06 4,98 0,59 0,10   [13] 

raklap-deszka 46,78 6,11 0,52    [13] 

gyümölcsfa nyesedék 36,55 4,46 0,14 0,04 31,05 0,03 [14] 

akác 44,89 5,45 0,33 0,09 38,43 0,01 [14] 

tölgy 28,07 3,34 0,11 0,04 23,93 0,01 [14] 

bükk 31,32 3,84 0,12 0,04 27,27 0,01 [14] 

nyár 34,07 4,13 0,12 0,06 28,81 0,01 [14] 

nyír 36,86 4,52 0,17 0,04 29,70 0,01 [14] 

fenyı 40,58 4,94 0,13 0,05 32,71 0,01 [14] 

főz 26,24 2,85 0,41 0,04 22,52 0,01 [14] 

erdészeti apríték 31,47 4,20 0,14 0,04 31,92 0,03 [14] 

vágástéri hulladék 32,32 4,45 0,18 0,03 32,19 0,03 [14] 

főrészpor 46,30 5,25 1,85 0,18 40,72 0,02 [14] 

faforgács 48,10 4,93 1,78 0,13 38,67 0,03 [14] 

ciprus 55,00 6,50   38,10  [16] 

kıris 49,70 6,90   43,00  [16] 

szılıvenyige 33,07 3,70 0,59 0,08 28,94 0,16 [14] 
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Tüzelıanyag elemi összetétele, %(m/m) 
Biomassza megnevezése 

C H N S O Cl 
Forrás 

árpa pellet 30,32 3,91 2,04 0,05   [13] 

lágyszárú brikett 40,47 4,90 0,37    [13] 

fapellet 45,94 5,73 0,43    [13] 

energiafő pellet 40,40 4,91 1,71    [13] 

papírgyári hulladék 59,90 8,64 0,41    [13] 

ipari szennyvíziszap (szárított, granu-

lált) 
25,63 3,11 3,50 0,72   [13] 

kommunális hulladék 44,59 6,04 0,86 0,28   [13] 

kommunális szennyvíziszap (rothasz-

tott) 
10,56 1,36 1,33 0,28   [13] 

RDF 40,12 6,41 0,55    [13] 

papírhulladék 38,10 4,79 0,89    [13] 

mőanyaghulladék 76,45 7,66 0,66    [13] 

textilhulladék 51,93 6,31 1,67    [13] 

napraforgó maghéj 39,90 5,50 1,40 0,10   [13] 

repcepogácsa 48,50 5,30 1,60 1,53   [13] 

DDGS 40,53 4,25 4,79 0,77   [13] 

repcemag 40,23 5,86     [13] 

olajpogácsa 30,76 4,60 2,64 0,30   [15] 

meggymag 32,42 3,83 0,86    [13] 

mogyoróhéj 47,04 5,61 0,15    [13] 

törköly 18,10 1,86 0,70 0,10   [13] 
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4. táblázat Biomassza hamuk lágyulási hımérsékletei (Sylab) 

Hamulágyulás jellemzı hımérsékletei (Sylab), ˚C 
Biomassza megnevezése 

SST DT ST HT FT 
Forrás 

szalma 767 933 1104 1190 1241 [13] 

energiafő 570 580 640 726 845 [13] 

kender 612 626 675 702 737 [13] 

cukorcirok 687 1201 1229 1293 1308 [13] 

kukorica 664 901 901 948 1071 [13] 

főrészpor 1050 1055 1139 1176 1203 [13] 

főrészüzemi hulladék 1041 1049 1124 1162 1193 [13] 

faapríték 1067 1079 1165 1204 1220 [13] 

gyümölcsfa nyesedék 1032 1041 1128 1167 1180 [13] 

vágástéri hulladék 1031 1050 1118 1170 1175 [13] 

árpa pellet 715 721 737 758 784 [13] 

papírgyári hulladék 1220 1392 1402 1413 1423 [13] 

ipari szennyvíziszap (szárított, 

granulált) 
990 1018 1025 1033 1102 [13] 

kommunális hulladék 1045 1053 1109 1173 1200 [13] 

kommunális szennyvíziszap 

(rothasztott) 
1045 1220 1260 1300 1335 [13] 

RDF 1158 1207 1218 1227 1248 [13] 

napraforgó maghéj 528 532 585 636 762 [13] 

repcepogácsa 900 905 924 939 1085 [13] 

DDGS 575 582 605 635 738 [13] 

törköly 632 645 679 723 802 [13] 
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5. táblázat Biomassza hamuk lágyulási hımérsékletei (Bunte-Baum) 

Hamulágyulás jellemzı hımérsékletei (Bunte-Baum), ˚C 

Biomassza megneve-

zése 
Lágyulás kezdeti 

hımérséklete 

5%-os méretcsök-

kenés hımérsékle-

te 

20%-os méret-

csökkenés hımér-

séklete 

Forrás 

búza 765 789 801 [13] 

korpa 750 782 810 [13] 

napraforgó dara 807 914 981 [13] 

fenyıfa 1182 1229 1250 [13] 

raklap-deszka 1178 1230 1250 [13] 

repce préselmény 813 862 974 [13] 

repcemag 895 1002 1136 [13] 

maghéj 532 636 762 [13] 
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6. táblázat Biomassza hamuk elemi összetétele 

Hamu összetétele, %(m/m) 
Biomassza megnevezése 

C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Fe Ti Cr Mn 
Forrás 

búza 10,40 37,08 0,00 6,91 0,00 0,15 19,06 1,06 0,00 23,18 2,16 0,00    [13] 

cukorcirok 5,98 24,77 0,65 1,85 4,58 30,05 2,90  3,47 11,81 3,82 10,14    [13] 

kukorica 7,27 23,61 2,16 7,17 0,00 0,94 20,34 3,19 0,39 34,87 0,00     [13] 

energiafő 12,61 22,35 6,40 1,60  22,90   15,46 15,53 3,16     [13] 

korpa 8,96 31,36 0,00 8,09 0,00 2,06 20,45   24,41 3,23 0,97   0,48 [13] 

napraforgó dara  19,24  9,57  4,28 28,61   31,75 6,55     [13] 

szarvasi kender 6,78 35,80 2,11 3,83 0,70 1,65 5,15 0,00 1,28 15,93 26,77     [13] 

faapríték 5,89 19,95 1,48 2,20 5,04 22,99   0,00 5,05 26,09 8,87 0,45   [13] 

fenyıfa 9,42 39,64 0,70 4,83 5,50 9,55 1,41 0,98 0,05 3,28 20,28     [13] 

kommunális szennyvíz-

iszap (rothasztott) 
15,83 23,86 3,45 1,72 0,57 3,23 9,44 3,69 0,57 1,11 12,01 24,56 0,00 0,00  [13] 

repce préselmény 9,80 31,30 0,81 8,14 0,91 3,08 17,32 0,93 0,36 22,21 4,78 0,35    [13] 

DDGS 16,26 21,45  6,93   19,73 1,38  30,52  0,29    [13] 

repcemag 9,17 35,73 0,00 6,40  0,82 12,12 4,89 0,30 22,32 8,24     [13] 

maghéj 8,41 29,87 0,69 3,97 0,00 0,29 2,88 1,96 1,54 44,09 6,30     [13] 
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Szenyvíziszap adatbázis 

Energiafelhasználás alprojekt 

 

Szerzı: Baranyai Viktor Zsolt 

 



 

1 SZENNYVÍZISZAP MINTÁK TÜZELÉSTECHNIKAI JELLEMZ İI 

 

A szennyvíziszap minták nedvességtartalmát az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat Szennyvíziszap minták nedvességtartalma 

Minta megnevezés 
 Nedvességtartalom, 

m/m % 

1 99,38 

2 99,47 

3 99,16 

Debrecen rothasztás elıtti, 

2010 

Átlag 99,34 

1 68,52 

2 64,23 

3 66,36 

Debrecen rothasztás utáni, 

2010 

Átlag 66,37 

1 79,11 

2 79,26 

3 78,8 
Miskolc, 2010 

Átlag 79,06 

1 5,18 

2 5,39 

3 5,24 
AES Borsodi Erımő, 2008 

Átlag 5,27 

Szennyviziszap-BC  7,93 

Szennyvíziszap német-AES  43,23 

Szennyvíziszap olasz-AES  74,39 

Szennyvíziszap Debrecen1-

AES 
 

82,39 

Szennyvíziszap Debrecen2-

AES 
 

81,02 

A szennyvíziszap minták hamutartalmát a 2. táblázat foglalja össze. 
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2. táblázat Szennyvíziszap minták hamutartalma eredeti nedves és légszáraz állapotban 

Minta megnevezés  
Hamutartalom, 

m/m % 

1  30,45 

2  30,92 

3  30,62 

(légszáraz) 30,66 

Debrecen rothasztás elıtti, 

2010 

Átlag nedves (Wt = 99,34% 

(m/m)) 
0,21 

1  38,13 

2  38,21 

3  38,36 

(légszáraz) 38,23 

Debrecen rothasztás utáni, 

2010 

Átlag nedves (Wt = 66,37% 

(m/m)) 
13,61 

1  21,17 

2  21,15 

3  21,16 

(légszáraz) 21,16 
Miskolc, 2010 

Átlag nedves (Wt = 79,06% 

(m/m)) 
4,65 

1  33,52 

2  33,33 

3  33,23 
AES Borsodi Erımő, 2008 

Átlag  33,36 

Szennyviziszap-BC  31,88 

Szennyvíziszap német-AES  66,37 

Szennyvíziszap olasz-AES  39,87 

Szennyvíziszap Debrecen1-

AES 
 14,10 

Szennyvíziszap Debrecen2-

AES 
 14,85 
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A 3. táblázatban szennyvíziszap minták illótartalma látható. 

3. táblázat Szennyvíziszap minták illótartalma 

Minta megnevezés  Illó %  

1 26,9 

2 24,91 

3 29,79 
AES Borsodi Erımő, 2008 

Átlag 27,2 

Szennyviziszap-BC  25,73 

Szennyvíziszap német-AES  4,01 

Szennyvíziszap olasz-AES  6,32 

Szennyvíziszap Debrecen1-AES  9,22 

Szennyvíziszap Debrecen2-AES  8,41 

 

A szennyvíziszap minták elemi összetételérıl a 4. táblázatban nyújtunk felvilágosítást. 

4. táblázat Szennyvíziszap minták CHNS tartalma 

Minta 

megnevezés 
 

C-

tartalom, 

m/m % 

H-

tartalom, 

m/m % 

N-

tartalom, 

m/m % 

S-

tartalom, 

m/m % 

1  38,86 5,23 2,31 0,4 

2  39,75 5,3 2,36 0,35 

3  39,07 5,23 2,41 0,45 

átlag (légszáraz) 39,22 5,26 2,36 0,4 

Debrecen 

rothasztás 

elıtti, 2010 

 

nedves (Wt = 

99,34% 

(m/m)) 

0,27 0,04 0,02 0,003 

1  29,66 3,82 3,79 0,8 

2  29,66 3,85 3,72 0,78 

3  29,66 3,8 3,7 0,81 

átlag (légszáraz) 29,66 3,82 3,74 0,8 

Debrecen 

rothasztás 

utáni, 2010 

 
nedves (Wt = 

66,37% (m/m) 
10,56 1,36 1,33 0,28 
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1  41,35 5,61 3,71 0,48 

2  41,13 5,58 3,68 0,45 

3  41,41 5,62 3,65 0,46 

átlag (légszáraz) 41,3 5,6 3,68 0,46 
Miskolc, 2010 

 
nedves (Wt = 

79,06% (m/m) 
9,07 1,23 0,81 0,1 

1  1,37 30,69 4,54 0,00 

2  1,29 34,67 4,98 0,00 

3  1,53 34,48 4,55 0,00 

AES Borsodi 

Erımő, 2008 

átlag  1,40 33,28 4,69 0,00 

Szennyviziszap-

BC 
  25,63 3,11 n.a. n.a. 

Szennyvíziszap 

német-AES 
  8,13 1,17 n.a. n.a. 

Szennyvíziszap 

olasz-AES 
  6,86 1,21 n.a. n.a. 

Szennyvíziszap 

Debrecen1-

AES 

  7,26 1,08 n.a. n.a. 

Szennyvíziszap 

Debrecen2-

AES 

  7,75 1,14 n.a. n.a. 
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5. táblázat Szennyvíziszap minták égésmelege és főtıértéke 

Minta megnevezés  

Égéshı (mért, 

légszáraz), 

[kJ/kg] 

Égéshı 

(nedves, 

számított), 

[kJ/kg] 

Főtıérték 

(nedves, 

számított) 

Hu, 

[kJ/kg] 

1 16 692,64   

2 15 941,29   

3 15 228,48   
Debrecen rothasztás elıtti, 

2010 

átlag 15 594,14 111,23 
-     2 

329,88 

1 12 503,40   

2 12 187,92   

3 11 682,56   

 

Debrecen rothasztás utáni, 

2010 
átlag 12 124,63 4 315,61 2 390,23 

1 16 588,22   

2 16 262,01   

3 16 100,12   

 

Miskolc, 2010 

átlag 16 316,78 3 585,55 1 377,92 

1 14 128,90   

2 14 129,30   

3 14 250,20   

4 14 006,10   

AES Borsodi Erımő, 2008 

átlag 14 128,63  12 190,38 

Szennyviziszap-BC  13 872,00  13 003,00 

Szennyvíziszap német-AES  2 817,00  1 485,00 

Szennyvíziszap olasz-AES  2 951,00  856,00 

Szennyvíziszap Debrecen1-

AES 
 3 306,00  1 048,00 

Szennyvíziszap Debrecen2-

AES 
 3 527,00  1 292,00 
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2 SZENNYVÍZISZAP MINTÁK DIFFERENCIÁL TERMOGRAVIMETRIA I 

VIZSGÁLATA 

 

Az AES Borsodi Erımő 2008 szennyvíziszap minta derivatogramja az 1. ábra görbéin, ennek 

jellemzı pontjai a 6. táblázatban láthatók. 

 

 

1. ábra AES Borsodi Erımő 2008 szennyvíziszap minta derivatogramja 
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6. táblázat Szennyvíziszap derivatogramjának jellegzetes pontjai 

Jellemzı 

pont 

Hımérséklet, 

°C 

Tömegváltozás, 

TG, % 

Entalpiakülönbség, 

DTA, % 

Tömegváltozás 

sebessége, DTG 

1 25 0,03 -0,089 -0,148 

2 100 -4,12 -3,194 -5,589 

3 173 -8,44 0,633 -1,675 

4 261 -16,81 13,308 -19,333 

5 352 -29,91 18,923 -4,005 

6 479 -38,88 24,492 -2,674 

7 628 -49,26 32,034 -3,205 

8 1007 -69,72 8,752 -0,82 

9 1038 -70,17 -0,458 -0,622 

10 1294 -72,45 -10,962 0,025 

 

A derivatogramokból kapható információk a következık: 

- Szennyvíziszap esetében 

- a legintenzívebb nedvesség eltávozás hımérséklete Tw, max  =  100 °C; 

- a száradás befejezıdésének hımérséklete  Tw, 0  =  173 °C; 

- az illók kiválásának kezdıhımérséklete  Till, kezd  =  180 °C; 

- az illók begyulladásának kezdıhımérséklete Till,gyull  =  200 °C; 

- az illók leggyorsabb kiválásának hımérséklete Till,max  =  260 °C; 

- az illók kiválásának véghımérséklete  Till,vég  =  480 °C; 

- az intenzív égés hımérséklet tartománya  Tint,ég  = 280-790 °C; 

- az égés teljes befejezıdésének hımérséklete Tégés,bef  =  1030 °C. 
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3 SZENNYVÍZISZAP HAMUK LÁGYULÁSI JELLEMZ İI 

 

A különbözı szennyvíziszap mintákból égetett hamuk lágyulásának jellegzetes hımérsékleti 

pontjait a 7. táblázat (BBR módszer) és a 8. táblázat (hevítımikroszkópos módszer) tartalmazza. A 

2. ábra a „Debrecen rothasztás elıtti”, a 3. ábra „Debrecen rothasztás utáni”, a 4. ábra pedig a 

„Miskolc” szennyvíziszap minta hamujából készült próbatest méretváltozását mutatja be. 

A 8. táblázatban ismertetett jellegzetes hımérsékleti pontjait reprezentáló alakváltozásokat 

szemlélteti az 5 a „Debrecen rothasztás elıtti”, a 6 a „Debrecen rothasztás utáni”, 7 a „Miskolc” 

szennyvíziszap minták esetén [1]. 

 

7. táblázat Szennyvíziszap minta hamujának jellegzetes lágyulási hımérsékleti pontjai Bunte 

Baum Reerink módszerrel mérve 

 Jellegzetes hımérsékleti pontok, °C 

Minta megnevezés T-kezd T-5 T-20 

Szennyviziszap-BC 1018 1033 1102 

 

8. táblázat Szennyvíziszap minták hamujának jellegzetes lágyulási hımérsékleti pontjai 

hevítımikroszkóppal mérve 

 Jellegzetes hımérsékleti pontok, °C 

Minta 

megnevezés 
SST DT ST HT FT 

Szennyvíziszap 

német-AES 
846 1183 1212 1213 1216 

Szennyvíziszap 

olasz-AES 
756 1157 1195 1233 1258 

Szennyvíziszap 

Debrecen1-

AES 

837 1275 1408 1460 1503 

Szennyvíziszap 721 1317 1370 1391 1481 
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Debrecen2-

AES 

Debrecen 

rothasztás 

elıtti, 2010 

1130 1166 1190 1280 1335 

Debrecen 

rothasztás 

utáni, 2010 

1045 1220 1260 1300 1335 

Miskolc, 2010 985 1320 1361 1408 1465 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra A „Debrecen rothasztás elıtti” szennyvíziszap minta hamujának 

 lágyulási diagramja:  

méretváltozás a hımérséklet függvényében 
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3. ábra A „Debrecen rothasztás utáni” szennyvíziszap minta 

 hamujának lágyulási diagramja:  

méretváltozás a hımérséklet függvényében 

 

 

4. ábra A „Miskolc” szennyvíziszap minta hamujának lágyulási diagramja:  

méretváltozás a hımérséklet függvényében
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a) Kiindulási állapot  

T = 501 °C 

 

b) 5% magasságcsökkenés 

SST = 1128 °C 

 

c) Deformációs hımérséklet 

DT = 1164 °C 

 

d) Gömb hımérséklet 

ST = 1190 °C 

 

e) Félgömb hımérséklet 

HT = 1280 °C 

 

f) Folyási hımérséklet 

FT = 1335 °C 
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5. ábra  A „Debrecen rothasztás elıtti” szennyvíziszap hamu minta lágyulási 

folyamata 

 

a) Kiindulási állapot  

T = 499 °C 

 

b) 5% magasságcsökkenés 

SST = 1044 °C 

 

c) Deformációs hımérséklet 

DT = 1220 °C 

 

d) Gömb hımérséklet 

ST = 1260 °C 

 

e) Félgömb hımérséklet 

 

f) Folyási hımérséklet 
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HT = 1300 °C FT = 1335 °C 

6. ábra  A „Debrecen rothasztás utáni” szennyvíziszap hamu minta lágyulási 

folyamata 

 

a) Kiindulási állapot  

T = 551 °C 

 

b) 5% magasságcsökkenés 

SST = 987 °C 

 

c) Deformációs hımérséklet 

DT = 1320 °C 

 

d) Gömb hımérséklet 

ST = 1361 °C 
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e) Félgömb hımérséklet 

HT = 1408 °C 

 

f) Folyási hımérséklet 

FT = 1465 °C 

7. ábra      A „Miskolc” szennyvíziszap hamu minta lágyulási folyamata 



16 
 

4 SZENNYVÍZISZAP HAMUK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE 

 

A 9. táblázatban néhány szennyvíziszap hamu minták kémiai összetételét foglaltuk össze. Az adatok 

SEM látómezıben mikroszondával mért átlagos elemi összetétel értékek. Az „AES Borsodi Erımő, 

2008” hamu minta SEM felvételét a 8 mutatja. Szintén a Szennyvíziszap „AES Borsodi Erımő, 

2008” hamu minta ásványi összetétele figyelhetı meg a 10. táblázatban [2]. 

 

9. táblázat A szennyvíziszap hamu minták kémiai összetétele, m/m % 

Minta 

megnevezés 
C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Fe Ti Cr 

Szennyvíziszap-

BC 
3,89 22,1 0,88 0,26 9,54 11,19  3,35 0,76 0,98 19,29 27,76   

Szennyvíziszap 

német-AES 
23,83 30,48 0,29 1,15 3,47 13,54 0,52 0,4 0 1,38 19,94 4,99 0 0 

Szennyvíziszap 

olasz-AES 
13,1 30,13 0,57 2,13 14,97 7,83 9,54 0,73 0,16 0,77 10,26 9,38 0,17 0,25 

Szennyvíziszap 

Debrecen1-AES 
15,83 23,86 3,45 1,72 0,57 3,23 9,44 3,69 0,57 1,11 12,01 24,56 0 0 

Szennyvíziszap 

Debrecen2-AES 
11,12 21,58 3,71 1,38 0,54 3,1 9,41 3,64 0,49 0,98 12,26 32,45 0 0 

AES Borsodi 

Erımő, 2008 
 19,05 0,6  8,68 11,57   0,69 0,94 20,19 31,77   
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8. ábra       Szennyvíziszap „AES Borsodi Erımő, 2008” hamu SEM felvétele 

 

10. táblázat Szennyvíziszap „AES Borsodi Erımő, 2008” hamu ásványi összetétele 

A fázis 

PDF adatbázisban szereplı 

megnevezése száma képlete 

mennyisége, 

m/m% 

Hematit 240072 Fe2O3 41,1 

Káliumklorid-oxid 10599 KClO3 9,5 

Gipsz-anhidrit 60226 CaSO4 8,5 

Magnetit 190629 Fe3O4 4,4 

Nátrium-karbonát 321142 Na2CO3 16,8 

Kalcium-szilikát-szulfát 261071 Ca5(SiO4)SO4 10 

Kalcium-oxid 170912 CaO 6,9 

Kálium-szilikát 300978 K2Si4O9 2,8 
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5 ÉGETÉSI KÍSÉRLET 

 

Az alábbiakban egy hazai erımőben üzemszerően végzett szennyvíziszap együttégetési kísérlet 

eredményeit közöljük. A 11. táblázatban a kísérletek alatt eltüzelt szennyvíziszap mennyisége és 

hıaránya látható (faapríték mellett). A 12. táblázat a gıztermelés és a hatásfok alakulásáról 

szolgáltat információt. Az emissziós értékek mérése az erımő fixen beépített mőszereivel történt. A 

13. táblázat a kiporzás alakulásáról nyújt betekintést, míg a 14. táblázat a NOx képzıdésrıl 

tájékoztat. 

 

11. táblázat A kísérletek során eltüzelt szennyvíziszap menyisége 

Dátum 
Eltüzelt 

mennyiség, kg 

Kísérlet 

idıtartama, óra 

Szennyvíziszap 

átlagos 

tömegárama a 

kísérlet alatt, 

kg/h 

Szennyvíziszap 

átlagos 

hıaránya a 

tüzelıanyagban, 

% 

2008.07.04 2800 1,5 1866 10,4 

2008.07.08 6900 3 2300 12,8 

2008.07.10 6218,5 4 1554 8,6 

2008.08.11 8607 5 1721 9,5 

2008.07.18 8057 4 2014 11,2 

2008.07.21 6500 3 2166 12,0 

2008.07.22 8450 4 2112 11,7 

2008.07.28 3250 2,5 1300 7,2 
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12. táblázat A kazán gıztermelésének és hatásfokának változása a kísérleti idıszakban 

Dátum Kilépı gız 

tömegáram, t/h 

Kilépı gız 

nyomás, bar 

Kilépı gız 

hımérséklet, °C 

Termikus 

hatásfok, % 

07.04 88,78 73,88 487,84 73,7 

07.08 84,68 75,06 489,45 71 

07.10 80,72 73,07 491,03 69 

07.11 79,55 76,64 484,66 67 

07.18 75,41 73,56 489,3 65,6 

07.21 68,72 73,116 481,03 63,1 

07.22 70,74 70,8 475,92 63,6 

07.28 76,4 71,38 490,66 63 

 

13. táblázat Három kísérlet kiporzásának mértéke (eco után), mg/m3 

Idı 2008.07.08 2008.07.10 2008.07.11 

6:00 516 400 350 

7:00 400 330 532 

7:30 333 384 390 

8:00 390 987 401 

8:30 441 998 581 

9:00 996 905 408 

9:30 849 900 950 

10:00 998 996 759 

10:30 996 932 680 

11:00 420 759 996 

11:30 900 704 998 

12:00 932 987 998 
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14. táblázat  Három kísérlet NOx emissziós adatai, mg/m3 

Idı 2008.07.08 2008.07.10 2008.07.11 

7:00 285,77 419,72 310,22 

8:00 289,40 379,90 346,66 

9:00 306,21 434,43 441,22 

10:00 337,00 520,09 468,70 

11:00 540,09 573,15 508,01 

12:00 717,47 545,37 613,85 

13:00 741,05 567,27 637,90 

14:00 622,59 609,32 617,93 

15:00 446,49 638,47 589,62 

16:00 413,62 485,61 597,04 

17:00 405,08 467,78 488,77 

18:00 442,96 452,83 513,42 

19:00 463,47 433,41 516,65 
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