
 

 

 

 

 
 

 

 

Üzeml{togat{s a DBM Zrt. szakolyi biomassza erőművében 

 

Az Energetikai Szakkollégium (ESZK) 2010. november 9-ére szervezett 

üzeml{togat{st a 19,8 MW névleges teljesítőképességű szakolyi erőműbe, 

amely Magyarorsz{g első zöld mezős bioerőműve. A Dél-Nyírségi 

Kistérségben tal{lható település hat{r{tól néh{ny kilométerre lévő egység 

összesen 20 hekt{ron terül el. A telephely h{rom részt foglal mag{ba: az 

erőművet a hozz{tartozó fatérrel, egy a tűzi víz t{rol{s{ra haszn{lt tavat, 

valamint egy 10/120 kV-os al{llom{st. 

Az erőmű tüzelőanyaga fa alapú biomassza, amelyet a környékről sz{llítanak 

be a telephelyen tal{lható fatérre. Itt történik a fa t{rol{sa, valamint a 

tüzeléshez szükséges méretűvé való aprít{sa. A terület alkalmas ak{r egy 

hónapnyi tüzelőanyag let{rol{s{ra is, amennyiben az időj{r{s vagy m{s 

v{ratlan esemény miatt a besz{llít{s akadozna. A kaz{n előtt tal{lható még 

egy 50 m3-es homb{r is, amelybe egy rost{n valamint vaskiszedő m{gnesen 

keresztül érkezik kinti feladóról a tüzelőanyag. 

A blokk névleges teljesítménye 19,8 MW, hat{sfoka 30,7%, névleges 

kihaszn{lts{ga pedig 7.900 óra évente. Az ehhez szükséges 80 t/h-{s frissgőz 

mennyiséget rostélytüzelésű kaz{n {llítja elő. A Siemens gy{rtm{nyú 

turbin{ba érkező frissgőz 93 bar nyom{sú és 513 °C-os hőmérsékletű. A 

turbin{ból – a jobb hat{sfok érdekében - axi{lis kiömléseken keresztül jut a 

gőz a keverő kondenz{torba. A hűtést jelenleg két sz{raz hűtőtoronnyal 

biztosítj{k, azonban a tervek között szerepel biokertészet létesítése egy 

szomszédos telken, így biztosítva lenne a - jelenleg még a környezetbe t{vozó 

- hő felhaszn{l{sa. Az erőmű önfogyaszt{sa hozz{vetőlegesen 2.000-2.500 kW. 

A tüzelés sor{n keletkező hamut egy hulladéklerakó rekultiv{ciój{hoz 

sz{llítj{k, a későbbiekben pedig talajjavít{sra fogj{k hasznosítani. 

Az építkezés 2008 tavasz{n indult meg, és valamivel több, mint egy év alatt 

2009 augusztus{ban fejeződött be. Az ezt követő időszakban sok nehézség 

adódott az üzemeltetés terén, mivel ilyen blokkegység még nem készült. Az 

erőmű szakemberei több üzemzavari helyzettel, üzemeltetési problém{val 

tal{lkoztak. Sok meghib{sod{s volt a rostélyokn{l, a tüzelőanyag adagol{sn{l, 

de volt turbina sózód{s valamint szalag fagy{s is. 

 



 

1. {bra. A szakolyi erőmű l{tképe 

A l{togat{s sor{n az érdeklődők a beruh{z{s gazdas{gi h{tteréről, a 

működési költségekről, valamint a termelt {ram egységköltségéről is 

inform{ciókat hallhattak. A teljes beruh{z{si költség 14 milli{rd forint volt, 

melynek 15%-{t {llt{k a DBM Zrt. tulajdonosai (Liget Kft., Tohoku Electric 

Power Co., Vegyterv IS Zrt., GEA EGI Zrt.), a maradék 85%-ot pedig banki 

hitelből biztosított{k (FHB, K&H). A beruh{z{s sor{n jelentős, körülbelül 

sz{zmillió forintos tétel volt a régészeti felt{r{s. A működéshez szükséges 

tüzelőanyagot, az évi 180-200 ezer tonna f{t – elsősorban fahulladék 

form{j{ban - a környékről valamint a szomszédos orsz{gok (Ukrajna, 

Rom{nia) területéről sz{llítj{k be. Az erőmű négy nagy besz{llítóval tart 

kapcsolatot, akiken keresztül így 150-200 főnek biztosít munk{t. A 

tüzelőanyag {ra 15-20.000 Ft/t, ami körülbelül 20 Forint egy kWh megtermelt 

villamos energi{ra vetítve, így a KÁT (Kötelező Átvétel) tarifa fedezi a 

költségeket. A megtérüléshez szükséges idő a sz{mít{sok szerint 14 év. 

Összességében elmondható, hogy a l{togat{s nagyon jó lehetőség volt a 

résztvevőknek, hogy megismerkedhessenek a korszerű biomassza alapú 

kiserőművekkel, amelyekből v{rhatóan több is épül majd az orsz{gban. 
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