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BAŞLICA FAYDALAR

• Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gibi politik nedenler
• Diğer yakıtlara göre daha fazla insan gücüne ihtiyaç duymasıyla yüksek miktarda iş alanları 

sağlaması (20 kata kadar)
• Düşük sera gazı salması ve asit yağmurları gibi olumsuzluklara en az mahal vermesi
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BIOMASS KULLANIM KADEMELERİ

• Kurutma; 100 oC altında su buharlaşarak kuru hale gelir, alınan bu ısı yanma sıcaklığını düşürür, 
örneğin odun sobalarında %60 üzerinde nemli odunlar yanmaz.

• Piroliz; hava kullanılmaksızın yakıt içindeki uçucular gider tar oluşur. Bu kok endüstride, evsel 
kullanımda (Mangal kömürü vs) kullanılabilir.

• Gazlaştırma hava veya oksijen kullanılarak yanabilir kalorifik gazlar oluşturur. Hava kullanılırsa 
düşük kalorili (4-7 MJ/m3) oksijen kullanılırsa orta kalorili 1(0-18 MJ/m3) gazlar oluşur, bu gazlar 
daha sonra iyileştirilerek (metanol) ısı güç üretiminde kullanılabilir.

• Yanma; yakıtın tamamen oksitlenmesidir. Kuruma, piroliz ve gazlaşma yanmanın aşamalarıdır.
• Sıvılaştırma; düşük sıcaklık (350-400 oC) ve yüksek basınçta (100-200 bar) düşük oksijenli 

yüksek kalorili yakıt oluşur.
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BIOMASS YAKIT PARAMETRELERİ VE ETKİLERİ

• Nem miktarı; yüksek olması yanma sıcaklığını düşürür, kalma süresini arttırır. Eksik yanma ve 
emisyon artımına neden olabilir.

• Isıl değer 18-22 MJ/kg arasında değişir. Yakıttaki C, H ve S pozitif etki yaratırken, N, O ve kül 
negatif etki yaratır.

• Sıcaklık, kalma zamanı, stokiometri; eksik yanmanın bazı nedenleri; yetersiz karışma bazı 
bölgelerde zengin karışım yaratabilir (eksik yanma), düşük yanma sıcaklığı, düşük kalma süresi, 

• Biomass genellikle yüksek uçuculu ve düşük karbonludur, bu da oldukça aktif bir yakıt olmasını 
sağlar. Gözeneklilği (porosity) kütle kaybı hızını arttırır. Aktifliğini artırır. 

• Yakıt boyutu azaldıkça kalma süresi kısalır ve boyut homojenliği arttıkça proses kontrolü 
kolaylaşır. 
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BIOMASS YANMASI
• Pülverize kömür yakma sistemlerinde kömür 75 mikron altına öğütülür. Biomass için bu öğütme 

enerjisi oldukça fazladır bu nedenle biomass uygulamalarında pülverize yakma pek görülmez. 
Bunun yerine büyük partiküller halinde ızgarada yakma veya akışkan yatakta yakma daha 
yaygındır.

• Akışkan yataklı yakmada partikül boyutları akışkanlaşmayı sağlayacak ve tam yanmayı da temin 
edecek bir üst limitin altında olmalıdır. Sirkülasyonlu sistemde hava hızı ile akışkanlaşma 
sağlanabilir, yanmayan partikül tekrardan siklondan geri beslenebilir. Kabarcıklıda ise hava hızı 
düşük tutularak partükül kaçırılmaz.

• Izgaralı yakma sistemlerinde partiküller büyüktür, iri partikülün yanmasını ızgara üzerinde 
tamamlayacak şekilde sistem dizayn edilmelidir.

• Yakıt boyutu mikron mertebesinden 50 cm’ye kadar değişebilir. Yakıt aktarma sistemini ve yakma 
sistemini yakıt boyutu ve homojenitesi belirler.

• Biomass uçucu oranı kömüre göre oldukça yüksektir. (%70-86) Dolayısıyla yanmanın büyük kısmı 
uçucu ayrıldıktan sonra homojen ortamda olur.  

• Kül oranının yüksek olması kül toplama sistemi ve ısı transfer yüzeyleri açısından istenmez.
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• Küldeki Ca ve Mg kül ergime sıcaklığını arttırırken, K ve Na azaltmaktadır.
• Saman, tahıl, ot ve zeytin atıkları, odun ve kabuklardan daha az ağır metal içerir. Bunun 

nedeni ise uzun sürede ağır metallerin birikebilmesi ve orman zeminin Ph’ının ağır metal 
çözülmesine uygun olmasıdır.

Kullanımı Üzerine Bazı Notlar
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BIOMASS YAKMA SISTEMLERI

• Izgara üzerinde yakma yüksek nemli, değişken boyutlu ve 
yüksek kül oranlı yakıtlar için uygundur.

• Stokerli yakma sistemleri 6 MWth kapasiteye kadar 
kullanılabilir. Stokerli yakma sistemleri düşük kül miktarlı 
(Talaş, pellet vs) ve küçük partikül boyutlu 0-50 mm yakıtlar 
için uygundur. Yüksek kül miktarlı ve düşük ergime sıcaklı 
yakıtlar problem yaratabilir.

• Akışkan yataklı yakma sisteminde yatağın %90-98’ini yatak 
malzemesi oluşturur. Hava fazlalığı CFB için %10-20, BFB için 
%20-30 civarındadır. Yatak sıcaklığı Nox ve kül sinterlenmesi
açısından 650-900 oC arasındadır. İyi karışımdan dolayı yakıt 
türüne ve kalitesine daha esnektir. Akışkan yataklı kazanlar 
diğerlerine göre daha uzun sürede rejime girer. (8-15 saat)

• 20 MWth kapasiteye kadar kabarcıklı sistem (BFB) 
kullanılabilir. Yatak malzemesi kum olup, 0-1 mm arası 
boyuttadır. Biomass yatağın üstüne değil içine beslenmelidir. 
(Kömüre göre daha reaktif olduğu için) Yatağa beslen hava 
%35 e kadar olabilir, yanma sıcaklığı düşük olup düşük kül 
ergime sıcaklı yakıtları yakabilir. Kısmi yük oranı %60-100 
arası olabilir. 

• Akışkanlaştırma hızı arttırılarak (10 m/s) ve yatak malzemesi 
boyutu düşürülerek (0.2-0.4 mm) sirkülasyonlu sistem (CFB) 
oluşturulur. Kabarcıklıya göre daha büyük boyutludur, daha 
pahalıdır, daha düşük boyutlu yakıt ister (0.1-40 mm) 
Dolayısıyla yakıt işleme maliyeti çıkabilir. CFB sistemler 30 
MWth üzerindeki kapasitelerde uygun olmaktadır.
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BIOMASS YAKMA SISTEMLERI

• Pülverize yakma sistemlerinde talaş benzeri yakıtlar yakılabilir 
fakat yakıt kalitesi çok değişmemelidir. 

• Yakıt boyutu 20-30 mm’ye kadar çıkabilir, nem oranı maks. 
%20 olmalıdır. Yakıt taşıma havası aynı zamanda primer
havadır.

• Yakıt boyutu ufak ve yanma hızlı olduğundan ani yük 
değişimlerinde başarılıdır. Hava kademeleme ile düşük hava 
fazlalığı (1,3-1,5) Nox sağlanabilir.
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BIOMASS YAKMA SISTEMLERININ KARSILASTIRILMASI - 1
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BIOMASS YAKMA SISTEMLERININ KARSILASTIRILMASI - 2
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BIOMASS İLE GÜÇ ÜRETİMİ VE KOJENERASYON

Tipik buhar basınçları 50 – 60 bar, sıcaklığı 400-500 oC olup, verim %20-30 arasında olabilir.
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BACK PRESSURE İLE KOJENERASYON VE VERİM İLİŞKİLERİ
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