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Angol nyelvű címfordítás és kivonat 
 

Title: 

Modeling the combustion behavior of biomasses and wastes 

 

Abstract: 

Nowadays, the demand for efficient utilization of non-conventional biomasses and wastes is 
increasing thanks to the recent economic and political events. The technical implementation is 
often limited by the lack of knowledge about the combustion behaviour of these fuels. This is 
an important aspect, as most biomasses and wastes act very differently from the well-known 
conventional fuels, like coals.  

Regarding this scientific and industrial problem, this thesis concerns three different 
investigations, all covering different fields of combustion science. 

The first is about the combustion of non-tire rubber wastes in fluidized beds. Macroscopic 
combustion experiments were performed to imitate their fragmentation, and a cold fluidized 
bed were used to investigate the co-fluidization of the original and the fragmented particles. A 
design procedure is proposed and performed to set the correct bed parameters. 

The second is about the intrinsic reaction kinetics of an SRF sample, during which the most 
common model-free and modelfitting evaluation methods are performed and compared.  

The last part presents a detailed combustion modeling method capable of covering most kind 
of macroscopic, non-spherical particles. The method is based on the intrinsic reaction kinetic 
models discussed in the previous chapter. However, it is enhanced using CFD models to cover 
the environmental conditions limiting the reactions. The model parameters were determined by 
fitting the results to the measured mass change graph of the sample. The modeling process 
concludes in a conversion function (mass-related reaction effectiveness factor), which can be 
used to model the combustion behavior of the sample in any other environment. As an example, 
the whole modeling process is performed on a sunflower shell pellet sample. 
 
Keywords: waste, biomass, fluidized bed, reaction kinetics, particle combustion model, 
macroscopic combustion experiment, CFD 
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1 Jelölések 

1.1 Latin betűk 
𝐴𝐴 preexponenciális faktor, 1/𝑠𝑠 𝑛𝑛 reakció rendűség, -  
𝐴𝐴η 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) paramétere, - 𝑛𝑛∗ törésmutató, - 
𝐵𝐵𝐵𝐵 Biot szám, - 𝑛𝑛η 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) paramétere, - 
𝑐𝑐 tömegarány, 𝑁𝑁 reakciócsoportok száma, - 
𝑐𝑐p (állandó nyomáson vett) fajhő, J/kg/K 𝑁𝑁𝑓𝑓 mért TG-görbék száma, - 
𝐶𝐶 empirikus konstans 𝑁𝑁m,i mérési pontok száma, - 
𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 oxigénkoncentráció, mol/m3 𝑝𝑝∗(𝑦𝑦) helyettesítési paraméter, - 
𝑑𝑑 átmérő, m 𝑝𝑝 nyomás, Pa 
𝑑𝑑e jellemző méret, m 𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂 oxigén parciális nyomás, - 
𝐷𝐷 eloszlás függvény, - 𝑃𝑃k produkciós tag, kg m/s3 
𝐷𝐷diff diffúziós állandó, m2/s 𝑞𝑞 konduktív hőáram, W/m3  
𝐷𝐷f fluidcső átmérő, m 𝑄𝑄 hőáram, W/m3 

𝐷𝐷𝑎𝑎diff diffúziós Damköhler szám, - 𝑟𝑟 (belső) sugár, m 
𝐷𝐷𝑎𝑎th hőtani Damköhler szám, - ℜ egyetemes gázállandó, J/mol/K  
𝐸𝐸 aktiválási energia, J/mol 𝑅𝑅 külső sugár, m 
𝐴𝐴η 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) paramétere, - 𝑅𝑅ij Reynolds feszültség tenzor, 

m2/s2 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) reakciófüggvény, - 𝑅𝑅𝑅𝑅 Reynolds szám, - 
𝐹𝐹 célérték, - 𝑆𝑆 szemcse felszín, m2 
𝐹𝐹k a közegre ható külső erő, N 𝑆𝑆m tömegre vonatkoztatott felszín, 

m2/kg 
𝑔𝑔(𝑥𝑥) reakciófüggvény integrál alakja, - 𝑆𝑆𝑐𝑐 Schmidt szám, - 
𝐺𝐺 beeső sugárzás, W/m3 𝑡𝑡 idő, s 
𝐻𝐻f fluidcső hossza, m 𝑡𝑡illó illókiválási idő, s 
Δℎ U-csöves manométer elmozdulása, m 𝑇𝑇 hőmérséklet, K vagy °C 
𝐼𝐼 sugárzási intenzitás, W/sr 𝑥𝑥 belső konverzió, - 
𝐼𝐼b fekete test sugárzási intenzitása, W/sr 𝑥𝑥app látszólagos konverzió, - 
𝑘𝑘 turbulens kinetikus energia, J/kg 𝑥𝑥c számolt konverzió, - 
𝑘𝑘′d diffúziós együttható, g/m2/s 𝑥𝑥𝐻𝐻 nagyobb átmérőjű ágyanyag 

részaránya, - 
𝑘𝑘d diffúziós reakcióállandó, 1/s 𝑥𝑥m mért konverzió, - 
𝑘𝑘s felületi reakcióállandó, 1/m2/s 𝑦𝑦 helyettesítési paraméter, - 
𝑘𝑘m tömegre vonatkoztatott reakcióállandó, 

1/𝑠𝑠 
𝑢𝑢 sebesség, m/s 

𝑘𝑘r belső (kémiai) reakcióállandó, 1/𝑠𝑠 𝑢𝑢mf minimális fluidizálási sebesség, 
m/s 

𝑙𝑙 alreakciók száma, - 𝑣𝑣r kémiai reakciósebesség, 1/s 
𝐿𝐿 pellet hossza, m 𝑉𝑉 térfogat, m3 
𝑚𝑚 tömeg, kg 𝑤𝑤 súlyozó tényező, - 
𝑚𝑚 reakciófüggvény paraméter, - 𝑧𝑧 reakciófüggvény paraméter, - 
𝑚𝑚η 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) paramétere, - 𝑧𝑧η 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) paramétere, - 
𝑀𝑀 keveredési index, - 𝑍𝑍 keveredési index paramétere, - 

    



2 

1.2 Görög betűk 
𝛼𝛼1 mérőperem átfolyási szám, - 𝜌𝜌 sűrűség, kg/m3 
𝛼𝛼2 hőátadási tényező, W/m2/K 𝜎𝜎 szórás, J/mol 
𝛽𝛽 felfűtési sebesség, °C/min  𝜎𝜎0 Stefan-Boltzmann állandó, W/K4/m2 
𝛾𝛾 az elnyelődő és a szétszóródó 

sugárzási részarányok összege, - 
𝜎𝜎𝜖𝜖 turbulencia modell paramétere, - 

𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) tömegre vonatkoztatott 
reakciómélység, - 

𝜎𝜎k turbulencia modell paramétere, - 

𝜀𝜀 feketeségi fok, - 𝜎𝜎m tömegmérés hibája, kg 
𝜖𝜖 turbulens disszipációs tényező, 

m2/s3 
𝜎𝜎Δh nyomásmérés hibája, m 

𝜓𝜓 nyírófeszültség paramétere, - 𝜎𝜎s szétszóródási tényező, - 
𝜙𝜙 alaktényező, - 𝜗𝜗 szóródási fázis függvény, - 
𝜅𝜅 hővezetési tényező, W/m/K 𝜏𝜏 nyírófeszültség tenzor, N/m2 
𝜆𝜆 térfogati viszkozitás, Pa s Ω térszög, sr 
𝜇𝜇 dinamikai viszkozitás, Pa s   

1.3 Indexek 

0 referenciaérték mf minimális fluidizálási 
𝑓𝑓 közeg p szemcse, vagy nyomásváltozási 

munkából származó 
FWO FWO módszerre vonatkozó r relatív vagy sugárzási 
𝑔𝑔 gáz SA érzékenységvizsgálat 
𝐻𝐻 nagyobb átmérőjű szemcséhez tartozó T turbulens 
k koksz TO kihordási 

KAS KAS módszerre vonatkozó ted hőtágulásból származó 
𝐿𝐿 kisebb átmérőjű szemcséhez tartozó vd disszipációból származó 

1.4 Rövidítések 
ASR Automotive Shredder Residue 
CFD Computational Fluid Dynamics 
CR Coats-Redfern 
DAEM Distributed Activation Energies Method 
(D)TG (differenciális) termogravimetria 
FWO Flynn-Wall-Ozawa 
KAS Kissinger-Akahira-Sunose 
MS tömegspektroszkópia 
RDF Refuse Derived Fuel 
PMSC Progresssive Model with Shrinking Core 
PMSP Progresssive Model with Shrinking Particle 
SRF Solid Recovered Fuel 
SUCM Shrinking Unreacted Core Model 
SUPM Shrinking Unreacted Particle Model 
UCM Uniform Conversion Model 
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2 Bevezetés 
A szilárd tüzelőanyagok az emberiség legősibb energiaforrásai, az első tábortüzektől kezdve 
egészen napjainkig fontos szerepet töltenek be az életünkben. A 20. század végéig a fosszilis 
tüzelőanyagok voltak meghatározók, amelyek mellett a környezetvédelmi szempontok 
térnyerésével mára jelentőssé váltak a különböző megújulók is. Ez egy tág kategória, 
beletartozik minden olyan biomassza és hulladék alapú tüzelőanyag, ami (a fosszilisekkel 
ellentétben) emberi léptékkel belátható időn belül újraképződik. 

A hulladék alapú tüzelőanyagok környezetterhelési előnyük mellett olcsóbbak is a legtöbb 
szénnél, ezért a szilárd tüzelésű erőművek számára valóban vonzó alternatívák lehetnének. 
Szélesebb körű elterjedésük egyik nagy akadálya azonban a heterogenitásuk, áramlástani és 
tüzelési tulajdonságaik jelentős szórást mutatnak, és sokban különböznek a 20. század második 
felében alaposan megkutatott szenektől. Ennek köszönhetően a tűztérben való viselkedésüket 
csak alapos előzetes vizsgálatokkal tudjuk felmérni, általános irányelveket csak korlátozottan 
lehet megfogalmazni. Annyi azonban elmondható, hogy a szemcse minél nagyobb és minél 
kevésbé gömbszerű, annál összetettebb modellre van szükség a pontos leíráshoz. 

Az égés során lejátszódó reakciók sebességéhez kapcsolódó kutatások két nagy csoportba 
sorolhatók, a tüzeléstechnikában használatos kifejezéseket használva beszélhetünk belső 
(intrinsic) és látszólagos (apparent) reakciókinetikáról. A belső égéskinetika tisztán az égés 
kémiai oldalával foglalkozik elhanyagolva minden más befolyásoló tényezőt, míg a látszólagos 
a valós körülmények között tartózkodó valós méretű szemcse égését írja le. Viszonyukról 
elmondható, hogy a látszólagos kinetikának része a belső kinetika, de közvetlenül nem 
összekapcsolhatók. Ez a csoportosítás gyakorlatilag megegyezik a fizikai kémiában használatos 
klasszikus és formális reakciókinetikával, az előbbi homogén fluid fázisú reakciók leírásával 
foglalkozik, az utóbbi pedig heterogén, szilárd fázist is tartalmazó reakciókra vonatkozik. 

A két terület kutatása alapvetően külön utakon zajlik. A belső kinetikával kapcsolatos fizikai 
kémiai kutatások gyakran az ipari alkalmazás minimális szem előtt tartásával történnek, a 
látszólagos kinetikával foglalkozó, vegyészet és a gépészet határán mozgó tüzeléstechnikusok 
pedig csak korlátozottan hasznosítják a belső reakciókinetikára vonatkozó új elméleti 
eredményeket. 

A dolgozat célja a szilárd tüzelőanyagok tüzeléstechnikájának áttekintése, kitérve a belső és a 
látszólagos kinetika, valamint a tényleges ipari méretű alkalmazás kérdéseire egyaránt. Először 
egy olyan tervezési módszer kerül bemutatásra, amit követve kiválaszthatók azok az 
ágyanyagok (és beállítható az arányuk), amelyekből képzett kettős fluidágyban lehetséges az 
aprózódásra hajlamos tüzelőanyagok hatékony égetése. A módszer szemléltetésére a vonatkozó 
lépéseket el is végzem két nem abroncs eredetű gumi mintára. 

Ezután bemutatom egy belső reakciómodell felépítésének menetét, ami során összehasonlításra 
kerülnek a leggyakrabban használt kiértékelési módszerek. A reakcióegyenletekben szereplő 
paraméterek hatását is értékelem érzékenységvizsgálat segítségével.  

Végül kidolgozásra kerül egy olyan modellezési eljárás, amivel leírható számos szilárd 
tüzelőanyag látszólagos égéskinetikája, függetlenül a vizsgált szemcse méretétől, alakjától és 
eredetétől. A módszer szemléltetésére példaként felépítem egy napraforgóhéj pellet minta teljes 
látszólagos reakciómodelljét is, ami során a belső kinetikát torzító környezeti hatások 
makroszkopikus égetési kísérletek és CFD modellek alapján kerülnek meghatározásra.  



4 

A dolgozat felépítésében a klasszikus struktúrát követem. Eszerint a bevezetés és az 
alapfogalmakat is tisztázó szakirodalmi áttekintés után a vizsgált anyagokat és a vizsgálati 
módszereket mutatom be, amely eljárások eredményeit a következő fejezetben foglalom össze. 
Az általam tárgyalt témakörök hármassága (fluidizációs tüzelés, valamint belső és látszólagos 
égéskinetika) végigvonul a klasszikus rend szerinti fejezeteken, a legfontosabbakat példával is 
szemléltetem. Megjegyzendő, hogy a téziseim között vannak vizsgálati módszert és vizsgálati 
eredményt tartalmazók is egyaránt. 

3 Szakirodalmi áttekintés, alapfogalmak 

3.1 Hulladékok tüzelési sajátosságai fluidágyas kazánokban 

3.1.1 A fluidágyas kazánok jellegzetességei 

A jelen disszertációban vizsgált, akár több cm-es és változatos alakú szemcsék égetése 
elsősorban fluidágyas kazánokban valósítható meg. Az ilyen berendezésekben a tüzelőanyag 
égése egy alsó levegő befújással lebegtetett állapotban tartott homokágyban történik, ami a 
forrásban lévő vízhez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Ezt a lebegtetett állapotot 
nevezzük fluidizációnak, aminek alapvető feltétele az, hogy a megfúvási légsebesség legyen 
nagyobb, mint a szemcsére jellemző minimális fluidizációs sebesség (𝑣𝑣mf), és kisebb, mint a 
szemcse kihordását jelző kihordási sebesség (𝑣𝑣TO). Ez igaz a tüzelőanyag és a homok 
szemcsékre egyaránt (bár ipari körülmények között az utóbbi részaránya jelentősen meghaladja 
az előbbiét), tehát egy adott tüzelőanyag fluidizálásának egyszerre feltételei az ágyanyag helyes 
kiválasztása és a megfúvási sebesség beállítása. 

Az említett minimális fluidizációs sebesség egy jól mérhető paraméter, ami az ágyanyag 
anyagjellemzőitől függ. Meghatározása ún. hideg (vagyis tüzelés nélküli) fluidizációs 
berendezésekben lehetséges [1], aminek fontos elemei a pontosan szabályozható és mérhető 
megfúvási sebesség, az ágy alatti nyomásmérés (ezt a gyakorlatban a fúvókák alatti 
nyomásméréssel szokás megvalósítani) és a vizuális megfigyelés lehetősége. 

A fluidizációs tüzelési technikához kimagasló keveredési és hőközlési tulajdonságok tartoznak, 
de legkézzelfoghatóbb gyakorlati előny az, hogy a tüzelőanyag folyamatosan mozgásban van 
tartva, így az nem tud lesüllyedni a tűrtér aljára. Emiatt a hőfelszabadulás a fluidágy 
térfogatában egyenletesen elosztva történik, ami megakadályozza a károsanyag kibocsátás és 
szerkezeti igénybevétel miatt is kerülendő lokális hőmérséklet-csúcsokat. Továbbá lehetővé 
válnak olyan egyedi károsanyag kibocsátást csökkentő eljárások, mint pl. a füstgáz kén-dioxid 
tartalmának mészkő adagolással történő közvetlen megkötése.  

A fluidágyas tüzelés egy kiforrott, globálisan elterjedt technológia, ami részletes 
szakirodalommal rendelkezik (alapműnek számítanak Basu [2], Gómez-Barea [3] és Scala [4] 
munkái), a későbbi fejezetekben közölt eredmények megértéséhez azonban nem szükséges a 
technológia mély ismerete, így a továbbiakban csak a közvetlenül kapcsolódó nemzetközi 
kutatási eredményeket és a későbbi fejezetekben fontos szerepet kapó kettős fluidágyakat, 
valamint a jellemzésükre szolgáló keveredési indexet fogom bemutatni. 
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3.1.2 Szemcsék aprózódása fluidágyban 

Scala és Salatino [5] két fő különbséget határozott meg a hagyományos fosszilis (vagyis a 
különböző szenek) és az egyéb alternatív (biomasszák és hulladékok) tüzelőanyagok fluidágyas 
tüzelése között. Az első ilyen szempont az illótartalomhoz köthető, amire általánosan igaz, hogy 
a nem fosszilis tüzelőanyagoké jelentősen nagyobb, mint a fossziliseké. Ebből az következik, 
hogy a teljes hőfelszabadulás nagyobb része az illók égéséhez köthető, ami azonban gáz 
halmazállapotban azonnal elhagyja a fluidágyat és a füstgázzal együtt elkezd felfelé áramolni a 
tűztérben [5]. Emiatt az ilyen tüzelőanyagokat hasznosító kazánok a megfelelő tüzelési hatásfok 
és a kedvező kibocsátási értékek eléréséhez eltérő hőcserélő elosztást igényelnek, mint a 
nagyobb koksztartalommal rendelkező szenek. A másik fontos különbség a szemcsék 
töredezése, ami során azok az eredetinél jelentősen kisebb átmérőjűvé esnek szét. Ezek az apró 
szemcsék könnyebbek, mint az ágyanyag, ezért az illóhoz hasonlóan távoznak az ágyból, és a 
tűztér felsőbb részében égnek ki, ezáltal szintén befolyásolják a hőfelszabadulási profilt. 

Az aprózódásért és az abból következő kihordásért felelős folyamatokat először Chirone és 
társai írták le részletesen [6]. Négy jelenséget határoztak meg, ezek az elsődleges és a 
másodlagos töredezés, a morzsolódás és az egyenletes aprózódás [6]. Az elsődleges töredezés 
az illókiválással párhuzamosan történik, ami során a szemcsében keletkező gázok annyira 
megnövelik a belső nyomást, ami végül a szemcse szétrepedéséhez vezet. Az így keletkező 
koksz szemcsék égése során folyamatosan gyengül a megmaradt vázszerkezet, ami végül a 
szemcse összeroppanásához vezet. Ezt a folyamatot nevezzük másodlagos töredezésnek. A 
morzsolódás a kétféle töredezéssel párhuzamosan történik a szemcsék egymással, az 
ágyanyaggal és a fallal való ütközése miatt. Az egyenletes aprózódás a kokszégés utolsó 
szakaszához köthető, amikor a szemcse szerkezete már annyira laza (pl. a pórusok miatt), hogy 
az eddigi felületi égés térfogativá válik. Emiatt a még megmaradt vázszerkezet fokozatosan 
tovább gyengül, ami a szemcse végső elporladásához vezet. A kétféle töredezés az eredetivel 
megegyező nagyságrendű szemcséket eredményez, a másik két folyamat viszont annál jóval 
kisebbet, ezek alkotják a tűzteret elhagyó szemcsék jelentős részét. 

Chirone és társai megalkottak egy mérési módszert is [6], amivel meghatározhatók egy 
tüzelőanyag aprózódását leíró paraméterek. Az elsődleges és másodlagos töredezés vizsgálatára 
egy olyan fluidágyas tűzteret használtak, amiben a tüzelőanyag egy szitára esik, amin egy adott 
átmérő alatt átesnek a szemcsék. A háló tartalma folyamatos üzem mellett is szabadon 
vizsgálható, ezáltal meghatározható a töredezés valószínűsége. A morzsolódás vizsgálatára 
szolgáló eszközben szűrőket helyeztek a füstgáz útjába, és az így gyűjtött kihordott finom 
szemcse megegyezik a morzsolódás során keletkezett mennyiséggel. 

Chirone munkáját folytatva Arena és társai összehasonlító méréseket végzett szénre [7], majd 
válogatott hulladékra és autógumira is [8], amihez a korábban kidolgozott módszert használták 
fel. A mérések során a szén és az RDF közel hasonlóan viselkedett, az előbbi törési 
valószínűsége 0,14, az utóbbié pedig 0,3 lett, míg a kilépő és a belépő szemcsék számának az 
aránya rendre 2,9-re és 1,4-re adódott. Ez alapján az RDF a szénhez képest kb. kétszeres 
valószínűséggel, de fele annyi szemcsére esett szét. Ezzel szemben az autógumi minden 
esetben, és nagyon kis méretű szemcsékre esett szét, vagyis a törési valószínűség 1-re, a 
szemcseszám arány pedig 1000+-ra adódott. Ezt a szélsőséges viselkedést a gumi részecskék 
mátrix szerkezetének gyors lebomlásával magyarázták. 
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A Scala által említett másik fontos szempontot, az illók fluidágyból való távozását Fiorentino 
és társai vizsgálták [9, 10]. Az illók ágyból való távozásához hozzákapcsoltak egy másodlagos 
folyamatot is, miszerint az ágyból buborékok formájában távozó illók felemelik a tüzelőanyag 
szemcséket, amik így az ágy tetején gyűlnek fel, ezáltal is torzítva a hőfelszabadulási profilt. 
Több mintát is vizsgáltak, és két jelentősen különböző viselkedési formát figyeltek meg. Az 
SBS (single-bubble segregation) szerint az illókiválás hirtelen történik, ami egy nagy buborék 
formájában távozik az ágyból, míg az MBS (multiple-bubble segregation) szerint ez 
fokozatosan, több kis buborék formájában történik. Az előbbi viselkedés az általuk vizsgált 
akácfa mintára volt jellemző, míg az utóbbi pedig az autógumira. 

3.1.3 Különböző szemcsék együttes fluidizálása 

Az előzőekben bemutatott, elsődleges töredezésre hajlamos tüzelőanyagok hatékony 
tüzeléséhez egy olyan fluidágyat fogok javasolni, amely két különböző ágyanyagból áll. Az 
ilyen ún. kettős (binary) fluidágyak viselkedése régóta fontos kutatási terület, bár a legtöbb 
esetben egy adott típusú homok és tüzelőanyag keverékét vizsgálták. Ezzel szemben az általam 
használt megoldásban a tüzelőanyag méretváltozásához igazodva az inert ágy is két 
komponensből fog állni, amelyek közül az egyik az eredeti méretű, a másik pedig a töredezett 
tüzelőanyag fluidizálásáért lesz felelős. Áramlástani szempontból azonban ebben a négy 
komponensből álló fluidágyban is az inert ágyanyagok lesznek meghatározóak a jelentős 
részarány miatt, így a későbbi vizsgálatok során jól használhatók lesznek a szakirodalomra 
jellemző egyszerűbb esetekre vonatkozó eredmények is. 

A kettős fluidágyak viselkedésére vonatkozó áramlástani kutatások megalapozása Rowe, 
Nienow és társai 1972-ben [11] és 1978-ben [12] megjelent publikációihoz köthetők. 
Megfigyelték a különböző komponensek kettős ágyban való jellegzetes elrendeződését, 
miszerint az anyagjellemzők (elsősorban a sűrűség és a szemcseátmérő) és a megfúvási 
sebesség függvényében jól keveredve, vagy függőlegesen elkülönülve (szegregálódva) 
fluidizálódnak. Ennek a viselkedésnek a jellemzésére vezették be a későbbi vizsgálataimban is 
szerepet kapó 𝑀𝑀 keveredési indexet [12], amit a lesüllyedésre hajlamos (jetsam) komponensnek 
a felső, homogén koncentrációjú részben és a teljes ágyban vett tömegarányának a 
hányadosaként definiáltak. Ennek meghatározására a következő számítási módot javasolták: 

𝑀𝑀 =
1

1 + e−𝑍𝑍
,  (1) 

ahol 𝑍𝑍 a megfúvási gázsebesség (𝑢𝑢), a fluidizálandó szemcsék minimális fluidizációs 
sebességei közül a kisebbik (𝑢𝑢𝐿𝐿) és a kihordási sebesség (𝑢𝑢TO) függvényeként számolható 
segédparaméter: 

𝑍𝑍 =
𝑢𝑢 − 𝑢𝑢TO
𝑢𝑢 − 𝑢𝑢mf,𝐿𝐿

e
𝑢𝑢
𝑢𝑢TO . (2) 

Az 𝑢𝑢TO kihordási sebesség kettős ágyra a következő összefüggés szerint számolható [12]: 

𝑢𝑢TO = 𝑢𝑢𝐿𝐿 ��
𝑢𝑢mf,𝐻𝐻
𝑢𝑢mf,𝐿𝐿

�
1,2

+ 0,9 �
𝜌𝜌𝐻𝐻
𝜌𝜌𝐿𝐿

− 1�
1,1
�
𝜙𝜙𝐻𝐻𝑑𝑑𝐻𝐻
𝜙𝜙𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿

�
0,7

− 2,2𝑥𝑥𝐻𝐻
0,5 �1 − e−

𝐻𝐻f
𝐷𝐷f�

1,4

�. (3) 

Itt a 𝐻𝐻 index a különböző szemcseparamétereknél mindig a nagyobb, az 𝐿𝐿 pedig a kisebb 
szemcseátmérőjű anyagra utal. Az egyenletben 𝜌𝜌 a szemcse sűrűsége, 𝜙𝜙 az alaktényezője, 𝑑𝑑 
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pedig az átmérője. Az 𝑥𝑥𝐻𝐻 a nagyobb átmérőjű komponens tömegaránya a teljes ágyhoz képest, 
a 𝐻𝐻f és 𝐷𝐷f paraméterek pedig az ágy magassága és átmérője (henger geometriát feltételezve). A 
keveredési index értéke 0 és 1 között változik, 0,5 felett az ágy jól keveredettnek tekinthető, 
míg 0,5 alatt a két ágyanyag elkülönül. A jetsam párjaként elterjedten használt a flotsam 
elnevezés az ágy aljára süllyedő (tehát a másik) komponensre. 

Ilyen fluidágy látható az 1. ábrán, ahol az egyik ágyanyag (a jetsam) kavics, a másik (a flotsam) 
pedig homok, tömegarányuk 1:1. Az előbbi közepes szemcseátmérője 2 mm, a másiké pedig 
270 μm, a sűrűségük közel azonos. A megfúvási sebesség a közös fluidizáció kezdetéhez 
tartozó minimális fluidizációs sebesség. Látható, hogy a kavics jellemzően az ágy alján 
helyezkedik el, míg a homok ebben az esetben a teljes ágytérfogatban jelen van. 

 
1. ábra: Két jelentősen különböző szemcseátmérőjű ágyanyagból álló kettős fluidágy 

 

Megjegyzendő, hogy egy kettős fluidágy eredő minimális fluidizációs sebessége nem lineárisan 
függ a felhasznált ágyanyagok arányától. A ’70-es és a ’80-as években több kutatócsoport is 
foglalkozott ennek a kapcsolatnak a leírásával. A legfontosabb ilyen összefüggéseket Clarke és 
társai [13] gyűjtötték össze, akik validációs méréseket is végeztek fűrészporból és 
üveggyöngyből álló kettős ágyakon. Tapasztalataik alapján az összefüggések megbízhatósága 
korlátozott, használatuk a legtöbb esetben kerülendő, érdemesebb hideg fluidizációs 
kísérleteket végezni az ágyanyagok megfelelő tömegaránya mellett. 

A két legfontosabb anyagjellemző, a sűrűség és a szemcseátmérő hatását vizsgálta Palappan és 
Sai [14, 15]. A méréseik során magas megfúvási sebességeket használtak (kb. 2−5 m/s), és az 
ebből következő kihordás, valamint a berendezés alján végzett mintavételezés alapján 
következtettek a szegregáció mértékére. Az eredmények alapján felépítették a keverékre 
jellemző fázisdiagramot, amiről a megfúvási sebesség függvényében leolvasható, hogy a 
jellemző szegregációs sebességtartományban a teljes ágy mekkora része található a sűrű, illetve 
a híg fázisban. Kiemelték, hogy ez a tartomány nem minden esetben létezik, vagyis az adott 
szegregálási feladat alapvető feltétele az ágyanyagok helyes kiválasztása. 

A szegregáció mérésére több módszer is létezik, ilyen pl. a Szücs és Szentannai [16], valamint 
Wu és társai [17] által is használt ágy befagyasztás módszere, ami során az állandósult állapot 
elérése után hirtelen elveszik a fluidizáló levegőáramot, és függőleges irányban cellákra osztják 
fel az ágyat. Az így kapott cellákban maradt ágyanyag összetétele megegyezik a fluidizált 
állapotban az adott magassághoz tartozó összetétellel. 
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Nagyobb felbontású és időfüggő mérést tesz lehetővé pl. az elektromos kapacitás tomográf 
(ECT), ami során a fluidcső külső felületén helyeznek el olyan érzékelőket, amik a vizsgált 
keresztmetszetben áramló anyag kapacitás eloszlását képesek mérni. Ezt a módszert használták 
Singh és társai [18] egy olyan adatbázis megalkotására, amely különböző környezeti feltételek 
és anyagjellemzők mellett tartalmazza egy henger alakú fluidágy több magasságban vett 
keresztmetszeteiben a komponensek időbeli eloszlását. Az adatbázis célja egy megbízható 
validálási alap létrehozása volt, ami jól használható különböző numerikus modellek 
helyességének megítélésére. 

Hasonló pontosság érhető el digitális képfeldolgozással is, ami során a fluidágyról kellően nagy 
frekvenciával készített felvételek kiértékelésével vizsgálható a fluidágy viselkedése. A módszer 
alapjait Goldschmidt és társai [19] fektették le néhány mm átmérőjű szemcsékből álló pszeudo-
2D fluidágyak vizsgálatával, amit Olaofe és társai [20] egészítettek ki további eredményekkel. 
Az ágy keveredési fokát a különböző átmérőjű szemcsék átlagos helyzetének az arányával 
jellemezték. Ahhoz, hogy ez megbízhatóan mérhető legyen, az ágyanyagokat könnyen 
megkülönböztethető színűre festették, és az eloszlásukat képfeldolgozó algoritmussal 
határozták meg. 

3.2 A belső (intrinsic) reakciókinetika alapfogalmai 
Bármilyen tüzelőberendezés hatékony üzemeltetéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő 
információval rendelkezzünk az égési reakciókról. Az ehhez szükséges vizsgálatok egyik 
legfontosabbika a szilárdtest kémiában elterjedten használt termogravimetriai (TG, 
tömegváltozás követési) mérés. Egy ilyen mérés során adott felfűtési sebességgel (vagy 
tetszőleges hőmérséklet profillal) hevíthetünk valamilyen inert vagy oxidatív légkörben (előbbi 
legegyszerűbben nitrogén, utóbbi pedig levegő). Fontos elvárás, hogy a mérés olyan 
környezetben történjen, amelyben a reakciók lejátszódási sebességét lehetőleg minél kevesebb 
folyamat korlátozza. Ezek a korlátozó tényezők elsősorban a minta méretéhez köthetők, ilyen 
pl. a mintán belüli jelentős hőmérséklet-gradiens, ami a nem egyenletes felmelegedéshez 
köthető. Másik fontos korlátozó hatás az oxigén (pl. a keletkező hamurétegen keresztül történő) 
nehezített diffúziójából következő nem elégséges oxigénáram. 

Az ilyen TG-mérésekből származó eredmények gyakorlati szempontból tehát elméleti 
maximumként értelmezendők, amit a valóságos körülmények lassítanak. Kiemelendő a 
reprezentatív minta elkészítésének fontossága, ami viszonylag homogén összetételű szén vagy 
biomassza esetén egyszerű, de a hulladékok általánosan heterogén természete sokszor 
különbségeket okoz az azonos mintához tartozó mérési eredményekben. 

3.2.1 A reakcióegyenlet felépítése 

A TG-mérések eredménye a legtöbb esetben a fellépő tömegvesztés miatt egy monoton 
csökkenő görbe (amelynek a deriváltja a DTG-görbe), ami a minta tömegének fogyását mutatja 
az idő függvényében. Az ilyen görbék kiértékelésével és formális matematikai leírásával 
próbálkozik a szilárdtestkémiai reakciókinetika tudománya. A legfontosabb ehhez kapcsolódó 
összefüggés a reakcióegyenlet, ami a (kémiai) reakciósebesség (𝑣𝑣r) segítségével a reakcióban 
résztvevő reagáló anyagok (reaktánsok) fogyását, ill. a végtermékek termelődését írja le [21]. 
A műszaki gyakorlatban szokás a reakcióegyenlet tömeg alapú felírása elhanyagolva a minta 
anyagi minőségében esetleg meglévő összetettséget, a ténylegesen lejátszódó kémiai reakciók 
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eltéréseit, tényleges fizikai, szerkezeti és kémiai átalakulásainak sokszínűségét. Eszerint 
(vagyis csak a tömegváltozással járó reakciók figyelembevételével) az elégetlen tüzelőanyag 
fogyása a tömegre megadott reakciósebességi együttható (𝑘𝑘m) és az adott időpillanatban 
rendelkezésre álló reakcióképes tömeg (𝑚𝑚(𝑡𝑡)) negatív előjelű szorzataként írható fel: 

𝑣𝑣r = −
d𝑚𝑚(𝑡𝑡)

d𝑡𝑡
= −𝑘𝑘m𝑚𝑚(𝑡𝑡) (4) 

A reakciósebesség a még rendelkezésre álló reagálni képes anyag mennyiségétől való függését 
adja meg a reakciófüggvény vagy reakciómodell, aminek egyik fontos paramétere a reakció 
formális rendűsége. A 4. egyenlet szerinti kapcsolatot elsőrendűnek nevezzük, ilyenkor a 
reakció sebessége egyenesen arányos a reagálni képes anyag tömegével [21]. Hasonló logikát 
követve másodrendű reakció esetén a reakciósebesség az éghető tömeg négyzetével arányos, 
vagyis [21]: 

𝑣𝑣r = −𝑘𝑘m�𝑚𝑚(𝑡𝑡)�2 (5) 

A formális reakciórend nem következik egyértelműen a sztöciometriából, meghatározása 
mérések alapján lehetséges a reakciósebességhez hasonlóan. A reakciórend összetettebb 
esetekben lehet nem egész szám is, illetve a reakciófüggvény felvehet más alakokat is, ezekre 
a későbbi fejezetekben fogok kitérni. 

Régóta köztudott, hogy a reakcióállandó jelentősen függ a hőmérséklettől is. Ezt írja le az 
Arrhenius egyenlet a következő módon az 𝐴𝐴 preexponenciális faktor, az 𝐸𝐸 aktiválási energia, 
az ℜ egyetemes gázállandó és a 𝑇𝑇 abszolút hőmérséklet felhasználásával [21]: 

𝑘𝑘m(𝑇𝑇) = 𝐴𝐴e−
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇. (6) 

Ez az egyenlet tulajdonképpen a Maxwell-Boltzmann eloszlást írja le, ami szerint egy adott 
molekulaseregben azoknak a molekuláknak a száma, amelyeknek a hőmérséklet által jellemzett 
belső energiája meghaladja 𝐸𝐸 értékét e−𝐸𝐸/ℜ𝑇𝑇-vel arányos [21]. Ha 𝐸𝐸-t a reakció lejátszódásának 
(vagyis az égés kezdetének) küszöbenergiájaként definiáljuk, akkor a korábbi kifejezés a 
reakció lejátszódásának a valószínűségét fogja jelenteni, ami makroszkopikusan megegyezik a 
minta tömegcsökkenésével.  

A kiértékelés szempontjából praktikusabb leírásért érdemes bevezetni a formális konverzió 
fogalmát a következő összefüggés szerint: 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚(𝑡𝑡)
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚∞

. (7) 

Ez gyakorlatilag a már reagált és a teljes reakcióra képes tömegek arányát jelenti annak 
figyelembevételével, hogy tüzeléstechnikai folyamatok során a minta végső tömege általában 
nem 0 az inert hamutartalom miatt. Beláthatjuk, hogy a kezdeti időpontban 𝑥𝑥 értéke 0, a 
végsőben pedig 1. Az eddigi gondolatmenetet összefoglalva, és a konverzió definícióját 
felhasználva a reakciósebességre a következő adódik: 

d𝑥𝑥(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= 𝑘𝑘m(𝑇𝑇)𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴e−
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇𝑓𝑓(𝑥𝑥), (8) 
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ahol az 𝑓𝑓(𝑥𝑥) reakciófüggvény elsőrendű reakció esetén (1 − 𝑥𝑥), másodrendű esetén (1 − 𝑥𝑥)2, 
stb. Az a feltételezés, hogy 𝑘𝑘m csak a hőmérséklet, 𝑓𝑓 pedig csak a konverzió függvénye, az 
izokonverziós módszerek sajátja, ami igaz lesz a továbbiakban közölt módszerek mindegyikére 
[21]. 

A TG-mérések során szokásos állandó felfűtési sebességet 𝛽𝛽 = d𝑇𝑇/d𝑡𝑡 formában beépítve, 
illetve a reakciófüggvényt a leggyakrabban használt 𝑛𝑛-ed rendű alakban (ahol n pozitív szám) 
felírva a következőt kapjuk [21]: 

𝛽𝛽
d𝑥𝑥
d𝑇𝑇

= 𝐴𝐴e−
𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇(1 − 𝑥𝑥)𝑛𝑛. (9) 

A reakcióegyenlet tovább finomítható úgy, hogy összetettebb, több lépésből álló reakciók 
leírására is alkalmas legyen. Az égési folyamatok tipikusan ilyenek, szilárd tüzelőanyag esetén 
már a legegyszerűbb esetben is határozottan elkülönül egy gyors illókiválás és egy lassabb 
kokszégés rész. Ezek az alreakciók önmagukban is értelmezhetők, de a fő folyamat leírásához 
érdemes őket összegezni egy 𝑐𝑐𝑖𝑖 tömegarány bevezetésével, ami azt adja meg, hogy az 𝐵𝐵-edik 
alreakció a teljes konverzió mekkora részéért felelős: 

d𝑥𝑥
d𝑇𝑇

= �𝑐𝑐𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖
𝛽𝛽

 e−
𝐸𝐸𝑖𝑖
ℜ𝑇𝑇(1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

. (10) 

A 10. egyenletben az 𝐴𝐴 preexponenciális faktor, az 𝐸𝐸 aktiválási energia és az 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 
reakciófüggvény adott alreakciókhoz tartozó értékei az ismeretlenek, ezért egy reakció időbeli 
lefutásának leírásához ezek meghatározása szükséges, ami TG-mérések kiértékelésével 
lehetséges. Rengeteg kiértékelési módszer áll rendelkezésre, amik a legelterjedtebb 
csoportosítás szerint lehetnek modellfüggetlenek és a modellillesztők. 

A valós tüzelőanyagminták a legtöbb esetben túl összetettek ahhoz, hogy minden alreakciójukat 
leírjuk, ezek kezelésére az általános gyakorlat az egymáshoz közeli aktiválási energiákkal 
rendelkező reakciók reakciócsoportokba rendezése, amiket már lehetséges egy-egy 
egyenértékű alreakcióval helyettesíteni.  

A legtöbb, szilárd tüzelőanyagok vizsgálatára irányuló TG-mérést inert légkörben végzik, ami 
hasznos akkor, ha a cél a különböző felszabaduló gázok azonosítása, vagy egyéb, 
elgázosításhoz kapcsolódó információ mérése. Ezzel szemben az oxidatív atmoszférában 
végzett mérések sokkal ritkábbak, ami érthető, hiszen ilyen esetben a reakciók sokkal 
összetettebbek és nehezebben elkülöníthetők (viszont megjegyzendő, hogy a TG-
tömegvesztések lépcsői kifejezettebbek, amelyek így egységesebb folyamatnak tűnhetnek). 
Továbbá magát a mérést is megnehezíti az égési reakciók jelenléte, ami az illókiválással 
párhuzamosan történik, nehezítve a pontos kiértékelést. Ugyanakkor az illók begyulladása akár 
hasznos is lehet az elméleti homogén reakciók közelítésében, hiszen az égés elő is segítheti az 
illók távozását, azok kiégésén, elégésén keresztül. 

További nehézség, hogy sok minta hajlamos az öngyulladásra, ami kizökkenti az előre 
programozott hőmérséklet lefutást, és meredek ugrásokat, vagy akár visszahajlásokat 
eredményez a TG-, illetve indokolatlan csúcsokat a DTG-görbékben [22]. Néhány esetben 
azonban elkerülhetetlen az oxidatív légkör használata, különösen, ha a mérés eredményét egy 
olyan modell részeként szeretnénk felhasználni, amelyben az égési folyamatok dominálnak. 
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A következő alfejezetekben a már említett reakciókinetikai paraméterek meghatározására 
alkalmas modellfüggetlen és modellillesztő módszerek kerülnek bemutatásra. 

3.2.2 Modellfüggetlen módszerek 

A modellfüggetlen kiértékelési módszerek sajátossága az, hogy a reakció leírásához nem a 
reakciófüggvény pontos megkeresésével jutnak, hanem azt megkerülve vagy megbecsülve, 
általában grafikus úton határoznak meg egy látszólagos aktiválási energiát, és közvetetten a 
preexponenciális faktort. Sok ilyen módszert az 1960-as és ’70-es években fejlesztettek ki, 
amikor még nem állt rendelkezésre elegendő számítási kapacitás a különböző numerikus 
módszerekhez. Ettől függetlenül ezek a módszerek manapság is népszerűek, és a fejlődő 
számítási kapacitás is jól kamatoztatható az erre a célra módosított változataikban a pontosság 
növelésére és az összetettebb reakciók leírására [23]. 

A Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) módszer a 8. egyenlet integrál alakját használja fel, ami a 
változók szétválasztása és a határozatlan integrálok kijelölése után a következő [24, 25]: 

�
d𝑥𝑥
𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑂𝑂

= 𝑔𝑔(𝑥𝑥) =
𝐴𝐴
𝛽𝛽

 � e−
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇d𝑇𝑇

𝑇𝑇
  (11) 

A jobb oldal megoldása analitikusan sajnos nem lehetséges, de viszonylag jó közelítő 
megoldást kaphatunk numerikus megfontolások segítségével. Első lépésként helyettesítsük be 
𝑦𝑦 = 𝐸𝐸

ℜ𝑇𝑇
-t a jobb oldali egyenletbe: 

𝑔𝑔(𝑥𝑥) =
𝐴𝐴
𝛽𝛽
𝐸𝐸
ℜ
�

e−𝑦𝑦

𝑦𝑦2𝑦𝑦
 d𝑦𝑦 (12) 

A fenti egyenlet megoldása tetszőleges 𝑦𝑦0 és 𝑦𝑦′ határok között a következőképp közelíthető: 

𝐴𝐴
𝛽𝛽
𝐸𝐸
ℜ
�

𝑅𝑅−𝑦𝑦

𝑦𝑦2𝑦𝑦
 d𝑦𝑦 =

𝐴𝐴
𝛽𝛽
𝐸𝐸
ℜ

( 𝑝𝑝∗(𝑦𝑦′) − 𝑝𝑝∗(𝑦𝑦0)), (13) 

ahol 𝑝𝑝∗(𝑦𝑦)-ra a Coats-Redfern-féle közelítés használható [26]: 

𝑝𝑝∗(𝑦𝑦) ≅
𝑅𝑅−

𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇

� 𝐸𝐸ℜ𝑇𝑇�
2. (14) 

Ezt felhasználva a 7. egyenletből kifejezhető a Kissinger egyenlet: 

ln �
𝛽𝛽
𝑇𝑇2�

= ln �
𝐴𝐴ℜ

𝐸𝐸𝑔𝑔(𝑥𝑥)�
−

𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇

 . (15) 

Ebből az összefüggésből az következik, hogy ha egy egyszerű (𝑁𝑁 = 1) reakció esetén több 
felfűtési sebességgel mért adatsorra is kiszámoljuk az adott konverziókhoz tartozó ln(𝛽𝛽/𝑇𝑇2) 
értékeket, akkor azokat 1/𝑇𝑇 függvényében ábrázolva közel lineáris, megegyező meredekségű 
görbéket kapunk. Ezek meredeksége −𝐸𝐸/ℜ lesz, amiben ℜ ismert (az egyetemes gázállandó), 
így megkaphatjuk 𝐸𝐸-t, amit az eredeti egyenletbe (11.) visszahelyettesítve megkaphatjuk 𝐴𝐴 
értékét is [24, 25]. A módszer feltételezi az 𝑓𝑓(𝑥𝑥) reakciófüggvény ismeretét, ami gyakran 
elsőrendűnek van feltételezve, vagy meghatározható pl. a Coats-Redfern módszerrel, erre a 
3.2.2. fejezetben fogok kitérni. 
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Egy másik klasszikus megközelítés a Flynn-Wall-Ozawa (FWO) módszer, ami szintén az 
Arrhenius egyenlet integrál alakját használja fel [27]. A 13. egyenletben szereplő  𝑝𝑝∗(𝑦𝑦) 
logaritmusára a Doyle közelítést használva a következő lineáris egyenlet írható fel [27]: 

ln�𝑝𝑝∗(𝑦𝑦)� ≅ −5,3305 + 1,052𝑦𝑦. (16) 
Ezt felhasználva, és az egyenlet természetes alapú logaritmusát ln(𝛽𝛽)-ra rendezve a következő, 
jól ábrázolható alakot kapjuk [27]: 

ln(𝛽𝛽) = ln �
𝐴𝐴𝐸𝐸
ℜ � − ln�𝑔𝑔(𝑥𝑥)� − 5,331 − 1,052

𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇

. (17) 

Adott 𝑥𝑥 esetén csak a 𝑇𝑇 hőmérséklet lesz a függő változó, vagyis  

ln(𝛽𝛽) = 𝑓𝑓 �
1
𝑇𝑇�

, (18) 

ami alapján, ha a különböző konverziókhoz tartozó 1/𝑇𝑇 és ln(𝛽𝛽) párokat ábrázoljuk, akkor 
adott konverziókra a KAS módszerhez hasonlóan egy-egy lineáris görbét kapunk, amelyek 
meredeksége −1,052 𝐸𝐸/ℜ, vagyis megkaphatjuk az 𝐸𝐸 aktiválási energiát. 𝐸𝐸 
visszahelyettesíthető a 17. egyenletbe, amiből kifejezhetjük 𝐴𝐴-t [27]: 

ln(𝐴𝐴) = ln(𝛽𝛽) − ln �
𝐸𝐸
ℜ�

+ ln�𝑔𝑔(𝑥𝑥)� + 5,331 + 1,052
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇

 (19) 

Az előzőekkel ellentétben a Friedman módszer a reakcióegyenlet eredeti differenciál alakját 
használja fel (9. egyenlet), aminek a logaritmusát véve a következőt kapjuk [26]: 

ln �
𝛽𝛽d𝑥𝑥
d𝑇𝑇 �

= ln�𝐴𝐴𝑓𝑓(𝑥𝑥)� −
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇

 (20) 

A KAS módszerhez hasonlóan az egyenlet bal oldalát 1/𝑇𝑇 függvényében ábrázolva ebben az 
esetben is −𝐸𝐸/ℜ meredekségű egyeneseket kapunk adott 𝑥𝑥-ekre [26]. 

Belátható, hogy a bemutatott módszerek által szolgáltatott aktiválási energiák csak egyszerű, 
egy lépéssel jól leírható reakciókra egyértelműek. Összetettebb folyamatoknál, amikor több 
reakció párhuzamosan zajlik (több csúcs van a DTG-görbén), a különböző konverziókhoz 
tartozó görbék meredeksége már nem konstans, hanem folyamatosan változik. Ebből 
következik, hogy a kapott aktiválási energiák is változnak, amit a gyakorlatban 
konverziószakaszokra lebontva szokás megadni [28] Δ𝑥𝑥 = 0,05−0,1 felbontással, ami a 
számítási igény növekedése mellett tetszés szerint finomítható. Ez egy olyan látszólagos 
aktiválási energia, ami az adott tartományban a különböző alreakciók együttes viselkedését írja 
le. 

3.2.3 Modellillesztő módszerek 

Az előző fejezetben bemutatott modellfüggetlen eljárásokkal szemben a modellillesztő 
módszerek célja az 8. egyenletben szereplő preexponenciális faktor és az aktiválási energia 
mellett az 𝑓𝑓(𝑥𝑥) reakciófüggvény meghatározása is. Népszerűségük a rendelkezésre álló 
számítási kapacitással párhuzamosan növekedett, hiszen a legtöbb ilyen módszer valamilyen 
numerikus optimumkereső algoritmust használ a reakcióegyenlet paramétereinek 
meghatározásához. 
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A Coats-Redfern (CR) [29] az egyik legelterjedtebb modellillesztő módszer, ami a 15. 
egyenletet (vagyis az azonos szerzők által megalkotott integrál közelítést és a KAS módszert) 
használja fel, amiből ln�𝑔𝑔(𝑥𝑥)� /𝑇𝑇2 a következőként fejezhető ki: 

ln �
𝑔𝑔(𝑥𝑥)
𝑇𝑇2 � = ln �

𝐴𝐴ℜ
𝛽𝛽𝐸𝐸�

−
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇

   (21) 

A 𝑔𝑔(𝑥𝑥) függvény helyére tetszőleges reakciómodell integrál alakja (11. egyenlet) 
helyettesíthető be. A legelterjedtebb ilyen reakciómodell a korábban is használt 𝑛𝑛-ed rendű 
közelítés. Egylépéses reakció esetén a KAS módszernél látott logikát követve ábrázolhatjuk a 
21. egyenlet bal oldalát 1/𝑇𝑇 függvényében, ami helyesen megválasztott 𝑔𝑔(𝑥𝑥) esetén olyan 
lineáris szakaszt eredményez, aminek a meredeksége −𝐸𝐸/ℜ. Nem kellően lineáris görbe esetén 
érdemes új függvényt választani, megfelelő illeszkedés esetén pedig folytatható a KAS módszer 
a hiányzó paraméterek meghatározásához. 

Egy másik, már jelentős számítási kapacitást feltételező modellillesztő eljárás a numerikus 
optimumkeresésre hagyatkozó módszer. Ennél a cél egy 𝑥𝑥m(𝑡𝑡) mért konverzió adatsor 
közelítése egy tetszőleges reakcióegyenlet alapján számolt 𝑥𝑥c(𝑡𝑡) adatsorral, aminek a 
reakciókinetikai paramétereit a két görbe közti különbség minimalizálásáért felelős 
optimumkereső algoritmus határozza meg. A két adatsor összehasonlítása az ún. célfüggvény 
alapján számolt célérték nevű paraméterrel történik, amit ilyen esetekben a négyzetes 
különbségek összegeként szokás számolni. Ez a célfüggvény 𝑁𝑁f darab, különböző felfűtési 
sebességekkel mért, és 𝑁𝑁m,i mérési pontot tartalmazó adatsorra a következő [30]: 

𝐹𝐹 = �
∑ �𝑥𝑥m,𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥c,𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡)�

2𝑁𝑁m,i
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁m,𝑖𝑖

𝑁𝑁f

𝑖𝑖=1

. (22) 

Ebben az esetben a legkisebb 𝐹𝐹 célértékhez tartozó 𝑥𝑥c(𝑡𝑡) modell adja a legjobb eredményt.  

Az optimalizációs feladat miatt ez alapvetően egy numerikus probléma, hiszen az adott modellt 
kellően sokszor kell párhuzamosan megoldani ahhoz, hogy a legjobb paramétereket kapjuk. 

Az optimumkeresés több módszerrel is elvégezhető, az egyik legelterjedtebb a genetikus 
algoritmus. Ez a módszer a Darwin-i evolúciós elméleten alapszik, az elv és a matematikai 
háttér részletesen olvasható McCall [31] munkájában. Alapelve szerint az optimumhoz több 
generáción keresztül jutunk el, ahol minden generáció egy adott számú, adott korlátok között 
véletlenszerű paraméterekkel megoldott 𝑥𝑥c adatsort tartalmaz. Az algoritmus ezek közül 
kiválasztja a legkisebb célértékeket eredményezőket, amik alapján legenerálja a következő 
generációt. Minden generációnak van véletlenszerű része, ami garantálja az optimumhoz való 
közeledést, valamint a legjobb elemek tovább örökítése miatt az adott generáció célértéke nem 
növekedhet, változása monoton csökkenő. A nagyszámú megoldás miatt a módszer 
számításigénye jelentős, viszont ezek a számítások párhuzamosan is végezhetők, így jól 
kamatoztathatók a manapság elterjedt több processzormaggal rendelkező rendszerek előnyei.  

Az ilyen numerikus módszerek használatának egyik legfontosabb korlátja az, hogy egy adott 
felfűtési sebességhez tartozó görbe több paraméter-csoporttal is leírható, hiszen az illesztendő 
paraméterek számának növekedésével az algoritmus szabadsági fokainak száma is nő. Ebből 
az következik, hogy az eredmény csak akkor lehet egyedi, ha ezeket a szabadsági fokokat 
korlátozzuk, aminek a legkézenfekvőbb módja több felfűtési programhoz tartozó görbe 
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egyszerre történő kiértékelése. Ez a jelenség a korábbi modellfüggetlen módszereknél is 
fennállt azzal a különbséggel, hogy ott már maga a kiértékelés megkövetelte a több görbét. 
Ezzel ellentétben a következőkben tárgyalt módszereknél matematikailag lehetséges külön-
külön is kiértékelni a különböző görbéket, ez azonban csak egy korlátozottan használható, arra 
a konkrét mérési körülményre jellemző paramétercsoportot eredményezne. 

Az 𝑥𝑥c konverziót tetszőleges reakciómodell szerint számolhatjuk. Az eddig tárgyalt 
modellfüggetlen módszerekhez hasonlóan a tudományos gyakorlatban a legelterjedtebbek az 
első, illetve az n-ed rendű modellek, amik a korábbiakban már bemutatásra kerültek (9. 
egyenlet). Egy összetettebb 𝑓𝑓(𝑥𝑥) került bevezetésre Várhegyi és társai munkájában [30], ahol 
az n-ed rendű reakciófüggvény kiegészítésre került egy (𝑥𝑥 + 𝑧𝑧)𝑚𝑚 szorzóval, vagyis: 

d𝑥𝑥
d𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑅𝑅−
𝐸𝐸
ℜ𝑇𝑇(1 − 𝑥𝑥)𝑛𝑛(𝑥𝑥 + 𝑧𝑧)𝑚𝑚. (23) 

Az új tényezőnek köszönhetően (ami 1-hez közeli konverzió esetén 1-hez tart, 0 közeli esetben 
azonban jelentős lassító tényező) befolyásolható a reakciós görbe alsó görbülete is, mialatt az 
(1 − 𝑥𝑥)-es tényező a felső görbületet módosítja. Ezt szemlélteti a 2. ábra, ahol a 23. egyenlet 
megoldásai láthatók 𝐴𝐴 = 103 1/s, 𝐸𝐸 = 105 J/mol és 𝑧𝑧 = 0,001, valamint a bal oldalinál 𝑚𝑚 = 
0,1, a jobb oldalinál pedig 𝑛𝑛 = 1 állandó paraméterekkel. 

A 𝑧𝑧 paraméter egy fizikai jelentés nélküli konstans, azért van rá szükség, hogy 𝑥𝑥(𝑡𝑡 = 0) = 0 
peremfeltétel mellett el tudjon indulni a reakció, hiszen nélküle a 23. egyenlet nem mozdulna 
ki a 0 = 0 triviális megoldásból. 

 
2. ábra: Az n és m paraméterek változtatásának hatása a bővített n-ed rendű reakciómodell eredményére 

 

Az ilyen összetett reakciómodellek esetében már érdemes megvizsgálni minden paraméter 
létjogosultságát, hiszen nagyon kevés esetben van érdemi szerepe az összesnek, az illesztendő 
paraméterek számának csökkentésével pedig jelentősen csökkenthető az optimum eléréséhez 
szükséges megoldások száma.  

Egy speciális, a korábbiakban taglalt reakciómodellektől különböző módszer az elosztott 
aktiválási energiák módszere (DAEM, Distributed Activation Energies Method). A módszer 
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alapja az a feltételezés, hogy egy összetett reakció felírható végtelen kicsi részarányú elsőrendű 
alreakciók összegeként, amelyek aktiválási energiái egy adott eloszlás szerint alakulnak. Ezt az 
eloszlást általában Gauss függvénnyel szokták közelíteni, ami leírható egy 𝐷𝐷 
sűrűségfüggvénnyel [32]: 

𝐷𝐷(𝐸𝐸) =
1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
exp�−

1
2 �
𝐸𝐸 − 𝐸𝐸0
𝜎𝜎 �

2

�, (24) 

ahol 𝐸𝐸0 az eloszlás középértéke, 𝜎𝜎 pedig a szórása. Az egyenlet bármely 𝐸𝐸 tartományban vett 
integrálja megadja, hogy egy adott alreakció aktiválási energiája mekkora valószínűséggel esik 
abba a tartományba. Kellően nagy felbontást feltételezve ez megegyezik az alreakciók 
tényleges részarányával is. Ezt felhasználva az Arrhenius-i reakcióegyenlet 𝑁𝑁 reakciócsoportra 
és mindegyikhez 𝑙𝑙 darab alreakcióra a következő lesz: 

d𝑥𝑥(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖�� 𝐷𝐷𝑗𝑗�𝐸𝐸𝑗𝑗�d𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐸𝐸𝑗𝑗−1

𝑙𝑙

𝑗𝑗=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

d𝑥𝑥𝑗𝑗�𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑗𝑗�
d𝑡𝑡

= 

= �𝑐𝑐𝑖𝑖�� 𝐷𝐷𝑗𝑗�𝐸𝐸𝑗𝑗�d𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐸𝐸𝑗𝑗−1

𝑙𝑙

𝑗𝑗=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴𝑖𝑖 exp �−
𝐸𝐸𝑗𝑗

ℜ𝑇𝑇(𝑡𝑡)�
�1 − 𝑥𝑥𝑗𝑗�𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑗𝑗��. 

(25) 

Az egyenlet numerikus megoldása jelentős számítási kapacitást igényel már alacsonyabb 
felbontás mellett is, ezért a hagyományos módszerekhez képest kevésbé elterjedt. Azonban 
optimumkeresési szempontból nagy előnye az, hogy az illesztendő paramétereket elsősorban a 
sűrűségfüggvény határozza meg, ami összetettebb reakciófüggvényekhez képest általában 
kevesebb változót jelent, Gauss-eloszlásnál pl. csak kettőt. A közelmúltban a DAEM módszer 
többször is jó eredményt adott összetett szilárd tüzelőanyagok esetén [33–38]. 

3.2.4 Hulladék alapú tüzelőanyagok reakciókinetikája 

A későbbi vizsgálataimban is felhasznált speciális hulladék alapú tüzelőanyag az SRF (Solid 
Recovered Fuel), ami a háztartási és ipari hulladékok már nem újrahasznosítható, de még 
tüzelhető összetevőiből áll. Egy EU szabvány, az EN 15359:2011 foglalkozik az előállításával 
és osztályzásával, ezzel elősegítve a forgalmazók (hulladékkezelők) és a fogyasztók 
(erőművek) közti hatékony kommunikációt. A megfelelő módszerekkel lehetséges olyan 
tulajdonságokkal rendelkező termék előállítása, ami jól együtt tüzelhető egy adott erőmű 
szokásos tüzelőanyag keverékével (jellemzően valamilyen szén és biomassza keveréke) a kazán 
jelentős átalakítása nélkül. Fontos kiemelni, hogy a hulladéknak csak a nem újrahasznosítható 
részét érdemes így feldolgozni, hiszen az újrahasznosítás környezetvédelmi és gazdasági 
szempontból is kedvezőbb folyamat. Egy másik tüzelőanyag típus az RDF (Refuse Derived 
Fuel), ami technológiailag nagyon hasonló, az eltérés elsősorban jogi, hiszen a feldolgozása és 
előállítása nem az EU szabvány szerint történik. 

Az ilyen tüzelőanyagok égési és főleg elgázosodási folyamatai manapság fontos kutatási terület, 
sok tanulmányban vizsgálták az elmúlt években, de részletes reakciókinetikai modellt csak 
néhány esetben publikáltak.  

3.2.4.1 Helyes TG-mérések végzésének feltételei 

Az ilyen összetett tüzelőanyagoknál kiemelt fontosságú a TG-mérések helyes elvégzése, hiszen 
az alapvetően meghatározza a reakciómodell megbízhatóságát is. Várhegyi és társai felhívták a 
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figyelmet [30] a kellően kis tömegű minta fontosságára, ami elengedhetetlen a (3.3.1 fejezetben 
részletezendő) különböző korlátozó tényezők semlegesítéséhez. Továbbá kiemelték annak a 
fontosságát [39], hogy a reakciókinetikai paraméterek meghatározása kiértékelési módszertől 
függetlenül minél több, a lehető legjobban különböző felfűtési programhoz tartozó mért 
adatsorokon alapuljon. Mindezt szem előtt kell tartani, hogy a környezeti feltételektől való 
függetlenség a lehető legjobban garantálható legyen. 

Liu és társai [40] két szén koksz TG körülmények közötti konverzióját vizsgálták különböző 
atmoszférák mellett. Tesztméréseket végeztek különböző tömegű mintákra, és arra jutottak, 
hogy 5 mg felett egyre magasabb hőmérsékletek (vagyis aktiválási energiák) felé tolódott a 
reakció, 2,5 mg-ra való csökkentés azonban már nem okozott érzékelhető változást.  

3.2.4.2 Reakciócsoportok 

A 10. egyenletnek megfelelően az összetett tüzelőanyagok reakciókinetikája több 
reakciócsoport összegzésével írható le, amiket szokás logikailag összekapcsolni a minta fő 
összetevőivel. Hulladék alapú tüzelőanyagok esetén a szakirodalomban szokás ezeket a fő 
hulladék komponensekhez kötni, amik a szerves anyagok, pl. papír, textil és különböző 
biomasszák, illetve a különböző műanyagok [41–48]. Ez legalább két reakciócsoportot jelent, 
amik a két fő összetevő illókiválását jelképezik. Ezek a legtöbb esetben látványosan szétválnak, 
a szerves összetevőkre vonatkozó jelentkezik hamarabb, 300−400 °C környékén, amit a 
műanyagok illókiválása követ 500 °C felett. Kellően magas hőmérsékleten ezeket kiegészíti 
egy harmadik reakció a maradék koksz égésére vagy elgázosodására (atmoszféra függően), ami 
jellemzően a cellulózból származik. A szerves frakciónál sok esetben elkülönül a három fő 
szerves alkotó illókiválása, ezek az aktiválási energiáiknak megfelelő sorrendben a cellulóz, a 
hemicellulóz és a lignin [33, 34, 37, 49, 50], amelyek közül a lignin reakciója általában 
jelentősen lassabb a másik kettőénél. 

Montané és társai [43] gyakorlati szempontból vizsgálták három hulladék alapú tüzelőanyag 
illókiválását és égését. A tanulmányban reakciókinetikai modell nem készült, ehelyett 
részletesen megvizsgálták a felszabaduló gázok összetételét tömegspektrométer (MS) 
segítségével. A szilárd fázisban maradt és az illóval távozó összetevők arányáról 
megállapítható, hogy a szén esetén alacsony konverziónál ez az arány 1-nél kisebb, vagyis 
nagyobb része marad a szilárd részben. Ez a cellulóz alapú anyagokra jellemző, mert ezek 
konverziója már alacsony hőmérsékleten befejeződik. A magasabb hőmérsékleten bomló 
műanyagok később korrigálják ezt a jelenséget és, 80% körül már szinte lineáris a függés. A 
hidrogén felszabadulás kezdetben kb. lineáris volt, ami folyamatosan eltolódott az illó javára. 
Ez azzal magyarázható, hogy a magas hőmérsékleten aktiválódó koksz hidrogéntartalma 
jellemzően a reakció elején szabadul fel. A nitrogén és a kén esetében (amik szerepe a 
károsanyag kibocsátás miatt jelentős) változó mértékben ugyan, de minden mintára jellemző 
volt, hogy inkább a kokszban maradtak, vagyis a konverziójuk is a teljes reakció utolsó 
szakaszán játszódik le. A klór kibocsátása mutatta a legnagyobb szórást, amit a minták 
összetételével magyaráztak. A magas műanyag és alacsony biomassza tartalmú mintáknál már 
alacsony hőmérsékleten lejátszódott a folyamat, míg magas biomassza tartalomnál ez sokkal 
lassabb volt. 
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3.2.4.3 Elgázosítási folyamatok 

Az illókiváláshoz köthető reakciócsoportok pontosabb modell igénye esetén tovább 
részletezhetők, aminek elsősorban különböző pirolizátorok és elgázosítók üzemvitelének 
tervezése során van jelentősége. Ilyen berendezéseknél nem játszódik le a teljes reakció, hanem 
befagy egy köztes lépésnél, ami széles körben felhasználható olajokat és gázokat eredményez. 
A gyakorlatban ezt alacsony hőmérséklettel és oxigénszegény légkörrel szokás megvalósítani. 
A fő elgázosítási folyamatok csoportosíthatók elsődleges és másodlagos reakciókként [3, 42]. 
Az előbbibe sorolható az illókiválás, ami alacsony hőmérsékleten nagy mértékben tartalmazhat 
a benzénnél (𝐶𝐶6𝐻𝐻6) nehezebb szénhidrogéneket, amelyek a berendezés hidegebb felületeivel 
érintkezve lekondenzálnak. Az így keletkezett folyadék halmazállapotú végterméket szokás 
kátránynak nevezni, amely megfelelő technológiával hasznosítható, de pl. elgázosítás során a 
jelenléte több szempontból is káros, ezért a mennyisége minimalizálandó. Bármi is a 
kátránykezeléssel kapcsolatos cél, ahhoz elengedhetetlen a reakciók részletes ismerete. A 
másodlagos reakciók közé a kátrány és a koksz viszonylag lassú és magas aktiválási energiájú 
elgázosodási folyamatai sorolhatók. Az elgázosítási folyamatok leggyakrabban használt 
reakciómodelljei megtalálhatók Gómez-Barea [3], Chhabra [42] és Di Blasi [51] munkáiban, 
de itt nem kerülnek további részletezésre, mert csak közvetetten kapcsolódnak a későbbiekben 
közölt eredményekhez. 

3.2.4.4 Kiértékelési módszerek 

Cepeliogullar és társai RDF minta pirolízisére készítettek reakciómodellt modellfüggetlen és 
modellillesztő módszerek segítségével [44]. A minta összetettsége miatt négy reakciócsoportot 
különítettek el, ezekre az előző fejezetben bemutatott CR módszert használták a reakciórendek 
meghatározásához, amit aztán felhasználtak a látszólagos aktiválási energiák KAS, FWO és 
Friedman módszerek által történő meghatározásához. A tapasztalatok alapján az FWO és a 
KAS módszerek eredményei viszonylag közel esnek egymáshoz, míg a Friedman a konverzió 
elején és a végén jelentősen eltér. Végső tapasztalatként megállapították, hogy megfelelően 
kezelve az összes módszerrel elérhetők kielégítő eredmények azzal a kikötéssel, hogy minden 
eset speciális, egyik módszer se használható rutinszerűen. 

A Cepeliogullar által használt három modellfüggetlen módszert használták fel Radojevic és 
társai [45] két RDF minta nitrogén atmoszférában történő pirolízisének vizsgálatára. A 
reakciórend modellillesztő módszerrel való meghatározása helyett egyszerűen 2-ben 
állapították azt meg. Az aprított mintát két részre (0,25 mm alatti, és 0,25 és 0,5 mm közötti) 
osztották, és mindkettőre elvégezték a méréseket. Az eredményül kapott átlagos 
preexponenciális faktorokkal és aktiválási energiákkal kapcsolatban megállapítható, hogy 
Cepeliogullar munkájához hasonlóan itt is a Friedman módszer adott kiugró eredményeket, ami 
az ott nem közölt preexponenciális faktorokra is igaz. A nagyobb szemcséket tartalmazó 
mintákra jelentősen különböző értékek adódtak, ami megerősíti azt, hogy már ilyen kis 
méreteknél is jelentős a méret hatása. 

Singh és társai [52] a CR módszert használták négy különböző eredetű és feldolgozottsági fokú 
hulladékalapú tüzelőanyagon végzett TG-mérések kiértékelésére, amik inert atmoszférában 
történtek. A reakciók leírása két reakciócsoporttal történt. A TG-méréseket kiegészítették valós 
idejű MS és FTIR (Fourier transzformációs infravörös spektrométer) mérésekkel is, amelyek 
alapján meghatározható a konverzió görbével párhuzamosan a felszabaduló gázok összetétele 
is. Megállapításra került, hogy a két módszert együtt érdemes használni, mert mindkét mérési 



18 

módszert zavarhatják interferenciák, amik azonban korrigálhatók a másikkal való 
összevetéssel. 

Conesa és Rey alkalmazott SRF minta oxidatív és inert atmoszférában történt mérésének 
kiértékelésére numerikus optimumkeresésen alapuló modellillesztő módszert [46], amely során 
három n-ed rendű reakciócsoport összegével (cellulóz, hemicellulóz és lignin) közelítették az 
összetett reakciót. A célértéket három különböző (5, 15 és 30 °C/min) felfűtési sebességhez 
tartozó görbék egyszerre történő kiértékelésével kapták. A két atmoszférához tartozó mérések 
kiértékelését megegyező módszerrel végezték és minden esetben pontos eredményt kaptak, 
amely alapján kijelentették, hogy a módszer az adott körülmények között univerzálisan 
használható. 

A gépjárművek végső ártalmatlanítása során keletkező, potenciálisan jól tüzelhető hulladék az 
ASR (Automotive Shredder Residue), amit égéskinetikai szempontból Conesa és társai 
vizsgáltak [22]. A kiértékelés szintén numerikus optimumkereséssel, DAEM reakciómodell 
feltételezésével történt. A mérések 5, 15 és 30 °C/min sebességeken, 0, 10 és 20% 
oxigéntartalmak mellett történtek. A DAEM eredmények összehasonlításra kerültek az 
egyszerű elsőrendű reakciómodellel, ami alapján megállapították, hogy a különbség inert 
légkörben elhanyagolható volt, az oxigéntartalom növelésével viszont a DAEM jobban 
szerepelt.  

Szintén numerikus optimumkereséssel készítettek DAEM reakciómodellt különböző 
mezőgazdasági melléktermékek pirolízisének leírására Várhegyi és társai [37]. A vizsgálat fő 
célja az alacsony felfűtési sebességű TG-görbék alapján készített modellek általánosságának 
igazolása volt, amihez gyors felfűtésű mérések eredményeit reprodukálták sikeresen a felépített 
reakciómodell segítségével. 

Zhang és társai [38] gőz atmoszférában végeztek TG-méréseket különböző hulladék 
összetevőkön, amik alapján numerikus optimumkereséssel egy Gauss eloszlású DAEM 
reakciómodellt építettek fel, amely a legtöbb összetevőre három reakciócsoportot tartalmazott. 
A gőz atmoszférában történő elgázosítás kiemelt fontosságú terület, mert a tapasztalatok szerint 
így jelentősen növelhető a folyamat gázkihozatala a kátrány és a koksz hatékonyabb 
átalakításának köszönhetően. A gőzben végzett mérések eredményei összehasonlításra kerültek 
nitrogénben kapott görbékkel. A TG-görbéket két fő szakaszra osztották. Az első volt a pirolízis 
szakasz, amely elsősorban az illó távozását és a kátrányképződést tartalmazta. Ebben a 
szakaszban a két légkörben mért mérések szinte teljesen megegyeztek. A második, elgázosodási 
szakaszban azonban a gőz is reakcióba lépett a maradék koksszal és kátránnyal CO2-t, CO-t és 
hidrogént eredményezve, ami további egy DTG csúcsot okozott. A leglátványosabb különbség 
a ligninre adódott, elsősorban cellulóz tartalmú biomasszákra (pl. papírra), műanyagokra (PVC) 
valamint gumira ez a jelenség azonban elhanyagolható volt. 

Természetesen léteznek további, kevésbé elterjedt kiértékelési módszerek is, melyekre egy 
alkalmazási példa látható Chen és társai [53] munkájában, akik a jelen disszertáció későbbi 
fejezetében fontos szerepet kapó gumi hulladékok illókiválási reakciókinetikáját vizsgálták. A 
minta három jellemző összetevőből (csövek, padlólap és tömítések) lett összeállítva, ami így 
egy hat reakciócsoporttal közelíthető összetett keveréket eredményezett. A korábban már 
bemutatott DAEM módszer (illetve annak egy numerikus szempontból egyszerűsített változata 
[54]) mellett a Tang, a Senum-Yang és a Vyazovkin módszereket használták, melyek közös 
tulajdonsága az, hogy a 16. egyenlethez hasonló közelítő összefüggéseken alapulnak. 
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3.2.4.5 Komponensek közti kereszthatások 

Az RDF komponensek közti kereszthatások jelentőségét vizsgálták Miskolczi és társai [55], 
melynek során arra keresték a választ, hogy a keverékek konverziós görbéje megegyezik-e az 
összetevők egymástól függetlenül felépített reakciómodelljeinek tömegaránnyal súlyozott 
összegével (szuperpozíciójával), vagyis nem tapasztalható-e olyan interakció közöttük, ami 
módosítaná a kinetikát. A komponensek és különböző keverékek reakciómodelljeit is 
meghatározták CR módszer segítségével, és az utóbbiak konverziógörbéit összehasonlították a 
komponensek görbéinek megfelelő tömegarányokkal súlyozott összegével. Jelentős 
különbségeket figyelt meg 400 és 500 °C között, amikor még a cellulóz tartalmú anyagok 
konverziója is tartott, de már a műanyagoké is elkezdődött, amely a két anyagcsoport közti 
szinergiára utal. Ezen kívül megfigyelték a különböző műanyagok közti kereszthatásokat is, 
amelyek szuperpozíciója 263,2 kJ/mol aktiválási energiát eredményezett, a keverékre kapott 
látszólagos érték viszont 252,5 kJ/mol lett, vagyis megfigyelhető egy gyorsító hatás. 

Miskolczi-hoz hasonlóan Aluri és társai [48] is RDF összetevőket és azok keverékét vizsgáltak. 
A legtöbb esetre megerősítették a szuperpozíciós módszer helyességét, a folyamat során 
azonban nem készült reakciómodell, egyszerűen a komponensek külön mért DTG-görbéinek 
súlyozott összegeként reprodukálta a keverékek görbéit. Koksz pirolízis során megfigyelték az 
égés szempontjából inert szervetlen anyagok lehetséges szinergikus hatását. A megfigyelt 
jelenség szerint a magas káliumtartalmú narancshéj reakciósebessége jelentősen nagyobb a 
többi összetevőjénél, ami a kálium oxigénközvetítő hatásával magyarázható. Ez azonban nem 
csak az összetevők külön történt vizsgálatakor volt igaz, hanem a narancshéj tartalmú 
keverékek egészére is. Ez azzal magyarázható, hogy a kálium magas hőmérsékleten képes 
felületek között vándorolni, ezért egy narancshéj tartalmú mintakeverék egészére jellemző a 
megnövelt reakciósebesség, ami akár nagyságrendekkel nagyobb lehet annál, amit az 
összetevők összevont görbéiből kaptak. Hasonló hatást tapasztaltak a kalcium esetén is, ami a 
konverzió elején intenzívebb volt, de a végéhez közeledve elveszítette a jelentőségét. 

Szintén a hulladék komponensek közti szinergiát vizsgálták Zhou és társai [56] három 
összetevő, az Aluri által is kiemelt narancshéj, zsebkendő és PVC TG-görbéi alapján, FTIR 
mérésekkel kiegészítve. A vizsgált anyagokat kettesével csoportosították, és a korábbi 
tanulmányokkal megegyező módon összehasonlításra kerültek a külön végzett mérések 
eredményének szuperpozíciójából és a keverékeken végzett mérésekből származó TG-görbék. 
Meglepő módon a narancshéj nem okozott különbségeket, azonban a papír és a PVC között 
jelentős interakciót figyeltek meg. A felszabaduló gázok összetétele már mindhárom 
párosításnál jelentős különbségeket mutatott. A narancshéj és a papír esetén a legnagyobb 
változás a CO2 és a CO arányában történt, a keveréknél több CO képződött, a CO2 pedig 
jelentősen lecsökkent. A PVC-t tartalmazó keverékeknél a CO2 mennyisége nagyjából 
megegyezett, de a felszabadulás üteme és a csúcsok helyzete változott. A mennyiségi 
különbségek a nehezebb szénhidrogéneknél (elsősorban az alkil és az alkén csoportoknál) 
jelentkeztek, arányuk a legtöbb esetben csökkent a keverékeken végzett méréseknél. A 
hidrogénklorid felszabadulásában a narancshéjjal való keveréknél a 300 °C környékére számolt 
csúcs teljesen elsimult, a papírnál viszont csak minimálisan szélesedett ki. 

Szintén különböző hulladék összetevők és azok keverékeit vizsgálta Danias és Liodakis [47], 
akik azonban a szuperpozíciónál fejlettebb, statisztikai módszereken alapuló összegző 
algoritmust használtak. A modell az összes komponens részletes kezelése helyett csak a két fő 
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csoportba (szerves vagy műanyag) osztotta be őket, de így is jó pontossággal használták 
különböző keverékek konverzióinak megbecslésére. Ebből levonható a következtetés, hogy 
nagyobb összetevő csoportok külön történő vizsgálata kellően részletes összegzési módszer 
mellett jelenthet megbízható alternatívát a keverékek közvetlen vizsgálatára. 

Az előző cikkek alapján kijelenthető, hogy sok esetben felírható egy több komponens 
keverékéből álló tüzelőanyag reakciókinetikai modellje az összetevők külön-külön kimért 
modelljeinek súlyozott átlagaként, de léteznek olyan anyagok (pl. a hulladékokban 
rendszeresen előforduló narancshéjhoz hasonló magas kálium tartalmú biomasszák vagy a 
klórtartalmú PVC), amelyek különféle kereszthatásokkal módosítják azt. Ilyen esetekben 
(amennyiben megvalósítható) érdemesebb a komponensek külön-külön történő vizsgálata 
helyett kijelölni egy, az egész tüzelőanyagra jellemző reprezentatív mintát és azon elvégezni a 
szükséges méréseket.  

3.2.4.6 Összegzés 

Az előző fejezetek összefoglalásaként az 1. táblázat tartalmazza az SRF minták reakciókinetikai 
modelljének felállítására vonatkozó legfontosabb irányelveket. A későbbiekben bemutatandó 
saját reakciómodellek és a kapcsolódó mérések is ezen szempontok szem előtt tartásával 
készültek.  

A későbbiekben felépítésre kerülő reakciókinetikai modellek a 3.2.1 fejezetben bemutatott 
KAS és FWO, valamint a 3.2.2 fejezet szerinti numerikus optimumkeresést használó módszerre 
épülnek, különös tekintettel a 3.2.3 fejezetben bemutatott jellegzetességekre. Az egyszerűbb 
szóhasználat érdekében a továbbiakban a modellfüggetlen és modellillesztő gyűjtőfogalmak 
ezekre az eljárásokra fognak vonatkozni, az előbbi a KAS-ra és az FWO-ra, az utóbbi pedig a 
numerikus optimumkeresésre. A jelen dokumentumban kisebb hangsúllyal szereplő, 
hagyományosan modellillesztőnek tekintett CR módszer a modellfüggetlen módszerek 
kiegészítéseként lesz használva. A két, lényegesen különböző modellezési eljárás közti 
alapvető különbségek láthatók a 2. táblázatban. 
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1. táblázat: Irányelvek SRF minták belső reakciókinetikájának meghatározásához 

Feladat Irányelv 

Mintaelőkészítés 

A minta tömege és a szemcsék mérete is jelentősen befolyásolja a 
reakciókinetikát, érdemes mindkettőt minimalizálni egészen addig, 
amíg a minta homogén és reprezentatív marad [30, 40, 45] 
Összetett minta esetén érdemes lehet a fő komponenseket 
szétválogatni, és azokon külön méréseket végezni, ebben az esetben 
azonban a komponensek közti kereszthatásokat (pl. nátrium és 
kalcium jelenléte esetén) nem fogja tartalmazni a modell [48, 55, 56] 

TG-mérés Érdemes kis felfűtési sebességeket használni, különösen oxidatív 
atmoszféra esetén az öngyulladás veszélye miatt [30, 57] 

Reakciócsoportok 
kijelölése 

Szerves rész: cellulóz, hemicellulóz és lignin, melyek néha 
összevonhatók [33, 34, 37, 49, 50] 
Műanyag rész: általában elég egy reakciócsoport [55] 

 

2. táblázat: A későbbi fejezetekben használt hagyományos modellfüggetlen és numerikus optimumkeresésen 
alapuló modellillesztő módszerek közti legfontosabb különbségek 

 Hagyományos modellfüggetlen 
módszerek 

Numerikus optimumkeresésen 
alapuló modellillesztő 
módszerek 

Elvégzendő művelet analitikus görbeelemzés numerikus optimumkeresés 

Aktiválási energiák 
meghatározása 

nem szükséges a 
reakciófüggvény ismerete 

a többi paraméterrel 
párhuzamosan, numerikus 
illesztéssel történik 

Reakciófüggvény 
meghatározása 

tapasztalat alapján vagy kézi 
iterációval CR módszer 
segítségével 

az adott függvényalakhoz 
tartozó legjobb eredményt 
produkáló paraméterek 
meghatározását az 
optimumkereső algoritmus végzi 

Preexponenciális 
faktorok 
meghatározása 

a már ismert aktiválási energiák 
és reakciófüggvény 
visszahelyettesítésével 

a többi paraméterrel 
párhuzamosan, numerikus 
illesztéssel történik 

Összetett reakciók 
kezelése 

adott konverzió tartományokra 
jellemző látszólagos aktiválási 
energiák meghatározásával 
történik 

az eredő konverziós görbe 
alreakciók szuper-pozíciójából 
adódik 
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3.3 Valós méretű szemcsék látszólagos (apparent) égéskinetikája 
A szilárd szemcsék égésének folyamata hagyományosan három fő szakaszra, a száradásra, az 
illókiválásra és a kokszégésre osztható, amelyek közül a száradás legtöbbször elhanyagolható, 
illetve összevonható az illókiválással, mert a két folyamat természete nagyon hasonló [3].  

3.3.1 A látszólagos reakciósebességet korlátozó folyamatok 

A belső reakciókinetikai eredmények közvetlenül nem használhatók fel valós tüzelőanyag 
szemcsék égésének leírására, hiszen a korábban már részletezett módon a TG-mérések eleve 
úgy lettek kialakítva, hogy azok során semmilyen korlátozó hatás ne legyen jelen (8. oldal). A 
szilárd szemcsék ipari körülmények között történő égetésére vonatkozó reakciósebességnek 
tehát csak az elméleti maximumát adja meg a belső reakciókinetika, a tényleges (látszólagos) 
reakciósebesség meghatározásához figyelembe kell venni a különböző korlátozó hatásokat. A 
témát a közelmúltban több tanulmány is összefoglalta [3, 51, 58, 59]. 

Az egyik ilyen hatás a szemcsék kiterjedése, hiszen egy TG-mérés során a kis méret miatt 
jogosan feltételezzük, hogy a minta minden pontjában megegyezik a konverzió. Ebből a 
feltételből következik, hogy ilyen ideális körülmények között a reakciósebesség csak a 
hőmérséklettől és a reakciókinetikai állandóktól függ, a minta méretétől nem. Ezzel szemben 
az ipari alkalmazásokra jellemző nagyobb szemcséknél a konverzió eloszlása nem homogén, 
hanem azt jelentősen befolyásolja az aktuális szerkezet. Ez a hatás a reakciótól és az anyagi 
tulajdonságoktól függően sokféle lehet, az illókiváláshoz hasonló bomlásszerű reakcióknál pl. 
a felszabaduló gázok távozását késleltetheti a zárt szemcseszerkezet, míg a szemcse felszínén 
lejátszódó oxigént fogyasztó reakciók során (ami a kokszégésre jellemző) a szemcse töredezése 
és a pórusképződés aktív felületre gyakorolt hatása jelentős [3]. 

Egy másik fontos különbség a minta hőmérséklete, amiben a szemcse méretének is fontos 
szerepe van, hiszen a homogenitása csak kellően kicsi szemcseátmérő mellett tételezhető fel. 
Továbbá a TG-mérések pontosan beállított felfűtési sebessége legfeljebb néhány 10 °C/min, 
ami lassúságával elősegíti a homogén hőmérséklet eloszlást. Ezzel szemben a valóságban a 
szemcse sok esetben minimális előmelegítés után érkezik a közel 1000 °C-os tűztérbe, ami 
során elkerülhetetlen a nagy kiterjedésű szemcsén belüli nagy hőmérséklet-gradiens [3]. 

A hőtranszport fontosságát két dimenziótlan szám segítségével tudjuk jellemezni. Az egyik a 
Biot szám, ami a szemcse körüli hőátadás és a belső hővezetés arányát adja meg (𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝛼𝛼𝑑𝑑e/𝑘𝑘, 
ahol 𝛼𝛼 a hőátadási tényező, 𝑘𝑘 a hővezetési tényező, 𝑑𝑑𝑒𝑒 pedig a jellemző hossz), a másik pedig 
a (hőtani) Damköhler szám, ami a reakciósebesség és a belső hővezetés arányára jellemző 
(𝐷𝐷𝑎𝑎th = 𝑘𝑘m𝜌𝜌𝑐𝑐p𝑑𝑑e2/𝑘𝑘, ahol 𝜌𝜌 a szemcse sűrűsége, 𝑐𝑐p pedig a fajhője) [3]. A hőtranszport abban 
az esetben lesz a fő korlátozó tényező, ha az jelentősen lassabb, mint a reakciókinetika, vagyis 
𝐷𝐷𝑎𝑎th ≫ 1. Ilyenkor a külső hőtranszportot mindenképp be kell építeni a modellbe, a belső 
hővezetés fontosságát viszont a Biot szám határozza meg, hiszen a belső hőmérséklet-eloszlás 
abban az esetben lesz inhomogén, ha a belső hőtranszport jelentősen lassabb a külsőnél, vagyis 
𝐵𝐵𝐵𝐵 ≫ 1. Ilyenkor kell egy legalább egy dimenziós hőtani modellt építeni, ellenkező esetben 
elég a pontszerű közelítés [3]. 

A 3. ábra mutatja az illókiválás fő korlátozó tényezőjét a szemcseméret és a hőmérséklet 
függvényében 𝐵𝐵𝐵𝐵 ≫ 1 feltételezése mellett. Látható, hogy kis szemcseméretnél még magas 
hőmérséklet esetén is (ami nagyobb hőáramot jelent) a kémiai zónában vagyunk, ahol a 
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reakciókinetika a meghatározó, vagyis 𝐷𝐷𝑎𝑎th ≪ 1. 10 mm szemcseátmérőhöz közeledve ez 
azonban megváltozik, és még alacsony hőmérsékletnél is (ami kisebb hőárammal, vagyis 
egyenletesebb hőmérséklet eloszlással jár) a hőtani zónában leszünk, ahol 𝐷𝐷𝑎𝑎th ≫ 1. A kettő 
között található az átmeneti zóna, ahol 𝐷𝐷𝑎𝑎th ≈ 1, vagyis a két folyamat egy nagyságrendbe 
esik, egyik se lesz domináns, a pontos végeredmény érdekében mindkettőt modellezni kell [3]. 
A zónák közti átmenet nem egyértelmű, jelentősen függ a környezeti feltételektől, ezt 
jelképezik a vastag szaggatott vonalak. 

 
3. ábra: Az illókiválás korlátozó tényezői a hőmérséklet és a szemcseméret függvényében, Gómez-Barea és 

Leckner [3] alapján 
 

Az oxigén anyagtranszportja egy másik olyan (TG-mérések során elhanyagolható) folyamat, 
aminek valós berendezésekben kritikus szerepe van, elsősorban a kokszégés során. TG-
méréseknél a légkör összetétele precízen beállított folyamatos gázárammal állandó értéken van 
tartva, aminek köszönhetően az oxigént fogyasztó reakciók maximális sebességgel tudnak 
lejátszódni, hiszen mindig rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű molekula. Ez azonban 
nem tükrözi a valóságot, hiszen az oxigén rendelkezésre állása sok esetben nem engedi a 
reakciót teljes sebességen lejátszódni [2]. 

Az oxigén rendelkezésre állása szempontjából a hőmérséklet eloszlás illókiválásra gyakorolt 
hatásához hasonló elvet követve a koksz égési folyamatokat három zónába szokás osztani (4. 
ábra). Az elsőbe a kinetika által korlátozott reakciók tartoznak (I. rezsim), ezekhez általában 
olyan alacsony hőmérséklet tartozik, ami még nem haladta meg az aktiválási energia által 
megszabott küszöböt, ami alacsony reakciósebességet eredményez. Ilyenkor a szemcse 
felszínén az oxigénkoncentrációja megegyezik a környezetivel, az anyagtranszport korlátozó 
hatása elhanyagolható. A hőmérséklet növelésével elérjük az átmeneti zónát, ahol a 
reakciósebesség már elég nagy ahhoz, hogy az oxigénkoncentráció jelentősen kisebb legyen a 
szemcsék felszínénél. Ilyenkor a két korlátozó tényező szerepe egy nagyságrendbe esik, vagyis 
egyik se elhanyagolható. A hőmérséklet további növelésével eljutunk az anyagtranszport által 
korlátozott zónába (III. rezsim), ahol a reakció már olyan gyors, hogy az minden rendelkezésre 
álló oxigén molekulát elfogyaszt, vagyis jó közelítéssel tételezhetünk fel zérus peremfeltételt a 
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szemcse felszínén. Ilyen körülmények között a kinetika korlátozó hatása elhanyagolható, a 
reakciósebesség egyértelműen felírható az anyagtranszport alapján [2]. 

 
4. ábra: A kokszégést korlátozó folyamatok, Basu [2] alapján 

 

A korlátozó tényezők viszonya leírható a diffúziós Damköhler számmal is (𝐷𝐷𝑎𝑎diff = 𝑘𝑘s/𝑘𝑘d, 
ahol 𝑘𝑘s a később részletesen bemutatásra kerülő felületi reakciósebesség, 𝑘𝑘d pedig az 
anyagtranszport együttható), ami az első rezsim esetén 𝐷𝐷𝑎𝑎diff ≪ 1, a másodikban 𝐷𝐷𝑎𝑎diff ≈ 1, 
a harmadikban pedig 𝐷𝐷𝑎𝑎diff ≫ 1 [3]. 

A fentiek tükrében elengedhetetlen a belső reakciókinetika és a látszólagos égéskinetika közti 
különbségek tisztázása, ami nélkül könnyen téves elképzeléseink lehetnek a reakciókinetikával 
kapcsolatos bőséges szakirodalom eredményeinek felhasználhatóságáról [60]. Ezt a 
megkülönböztetést kihangsúlyozandó, a továbbiakban a teljes szemcse látszólagos konverziója 
𝑥𝑥app-ként, a kizárólag kokszra vonatkozó pedig 𝑥𝑥k-ként lesz jelölve, az eddig index nélkül 
használt belső konverzió jelölése nem változik. 

3.3.2 Gömb alakú koksz szemcsék égéskinetikája 

Ebben a fejezetben a klasszikusnak mondható (de manapság is használt) gömb geometriát 
feltételező modelleket fogom bemutatni. E modellek alapvető logikáját fogom követni, illetve 
kiegészíteni a 4.3. fejezetben, így az ott bemutatott eredmények értelmezéséhez segítséget jelent 
az előzmények ismerete. 

Az első igazán jól használható valós méretű koksz szemcsék égésére vonatkozó modell Field 
nevéhez köthető [61], aki különböző szenekből származó kokszminták reakciósebességét mérte 
meg a mai TG-mérésekhez nagyon hasonló módon, végig szem előtt tartva a minták 
méretváltozását. A 𝑘𝑘s felületi reakciósebességeket g/m2/s mértékegységgel határozta meg, 
ami a szemcsék gömbszerűségének feltételezése után (ami a legtöbb szén esetén jó közelítés) 
egy egyszerűen használható modellt eredményezett. Az így kapott összefüggés csak a minták 
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átmérőjének és sűrűségének az ismeretét követelte meg, miközben az Arrhenius egyenlettel is 
összhangban maradt: 

d𝑚𝑚k(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= −𝑘𝑘s𝑆𝑆�𝑚𝑚k(𝑡𝑡)�. (26) 

Itt 𝑆𝑆(𝑚𝑚k(𝑡𝑡)) a koksz szemcse aktuális felszíne, ami állandó sűrűséget és gömb geometriát 
feltételezve kiszámítható az aktuális tömegből. 

Egyszerűségének és pontosságának köszönhetően az elmélete és a mért eredményei (illetve 
annak Smith által történt kiegészítése [62]) mai napig alapműnek tekinthetők a témában. 
Használhatóságának legnagyobb korlátja a gömbszerűség, hiszen összetettebb geometriáknál 
körülményes kifejezni a reagáló felület változását égés során. 

Field látszólagos reakciómodellje és a belső reakciókinetika közti kapcsolat fontosságára 
Gómez-Barea és Leckner hívták fel a figyelmet [3]. A 𝑘𝑘s látszólagos felületi reakciókinetikai 
együttható pontosabb leírásához bevezették az 𝑆𝑆m(𝑥𝑥k) fajlagos reagáló felületet, ami az égéssel 
arányosan zsugorodó szemcse elmélete alapján a koksz szemcse látszólagos konverziójának a 
függvénye. Ezek alapján a tömegre vonatkoztatott reakcióegyenletből (4. egyenlet) 
megkaphatjuk a felületi reakciókinetikai együtthatót (27. egyenlet). Az itt szereplő 𝑓𝑓m(𝑥𝑥k) 
konverziófüggvény a kezdeti és az aktuális 𝑆𝑆m(𝑥𝑥k) hányadosát jelenti. 

𝑘𝑘s =
𝑘𝑘m

𝑆𝑆m(𝑥𝑥k) =
𝑘𝑘m

𝑆𝑆m0𝑓𝑓m(𝑥𝑥k)
 (27) 

Ezt az összefüggést megvizsgálva el kell fogadnunk, hogy 𝑘𝑘m csak abban a speciális esetben 
független 𝑥𝑥k-tól, ha 𝑓𝑓m(𝑥𝑥k) értéke konstans 1, vagyis a reagáló anyag mennyisége nem függ a 
konverziótól, ami tipikusan a TG-mérésekre jellemző [3]. Minden egyéb esetben csak 𝑘𝑘s 
függetlenségét tételezhetjük fel: 

𝑘𝑘m(𝑥𝑥k) = 𝑘𝑘s𝑆𝑆m(𝑥𝑥k) = 𝑘𝑘s𝑆𝑆m0𝑓𝑓m(𝑥𝑥k) = 𝑘𝑘m0𝑓𝑓m(𝑥𝑥k). (28) 
Ezt behelyettesítve az n-ed rendű reakcióegyenletbe (az oxigén anyagtranszport hatását 
egyelőre elhanyagolva) a következőt kapjuk: 

d𝑥𝑥k(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= 𝑘𝑘s𝑆𝑆m(1 − 𝑥𝑥k)𝑛𝑛 = 𝑘𝑘m0𝑓𝑓m(𝑥𝑥k)(1 − 𝑥𝑥k)𝑛𝑛. (29) 

Ezek alapján 𝑘𝑘m0 megegyezik a TG-mérésekből kapott belső reakciókinetikai együtthatóval, 
hiszen 𝑓𝑓m(𝑥𝑥k) = 1 esetén visszakapjuk az eredeti egyenletünket. Ez a gondolatmenet leszűkíti 
a reagáló felület leírását az 𝑓𝑓m(𝑥𝑥k) függvény meghatározására. Ez egy nehezen mérhető, de 
különböző fogyás-modellek segítségével jól közelíthető függvény, amire gömb geometria 
esetén több analitikai megoldás is található a szakirodalomban. Egy ilyen gyűjtemény található 
Gómez-Barea és Leckner tanulmányában is [3] (3. táblázat). Hasonló modellt építettek fel Liu 
és társai is [40] néhány mg-os koksz szemcséken végzett TG-mérések kiértékelésére. 
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3. táblázat: Gömb geometriára vonatkozó fogyásmodellek, Gómez-Barea és Leckner [3] alapján 

 
UCM 

• 𝑑𝑑k = 𝑑𝑑k0 
• 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌(𝑥𝑥k) 
• A reakció a szemcse 

egészében megy végbe 

 

SUPM 

• 𝑑𝑑k = 𝑑𝑑k(𝑥𝑥k) 
• Sűrűség állandó 
• A hamu nem marad a 

felszínen 
• A reakció csak a felszínen 

játszódik le 

 

SUCM 

• 𝑑𝑑p = 𝑑𝑑p0,𝑑𝑑k = 𝑑𝑑k(𝑥𝑥k) 
• Sűrűség állandó 
• A hamu a felszínen 

marad 
• A reakció csak a felszínen 

játszódik le 

 
PMSP 

• 𝑑𝑑k = 𝑑𝑑k(𝑥𝑥k) 
• A reakció zóna 

folyamatosan tágul 
• A hamu nem marad a 

felszínen 

 
PMSC 

• 𝑑𝑑p = 𝑑𝑑p0,𝑑𝑑k = 𝑑𝑑k(𝑥𝑥k) 
• 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌(𝑥𝑥k, 𝑟𝑟) 
• A reakció zóna 

folyamatosan tágul 
• A hamu a felszínen 

marad 
 

Az UCM (Uniform Conversion Model) és a SUPM (Shrinking Unreacted Particle Model) 
modellek az égő szemcse két fő viselkedési formáját írják le a porózusság elhanyagolása 
mellett. Az UCM tulajdonképpen a TG-mérések során lejátszódó folyamattal egyezik meg, 
vagyis a teljes szemcsében egyszerre játszódik le az égés. A sűrűség konverziófüggése 𝜌𝜌 =
𝜌𝜌0(1 − 𝑥𝑥k), vagyis az égés lejátszódásával egyenesen arányosan fogy az éghető tartalom az 
átmérő változatlansága mellett [3]. 

A SUPM modell ezzel szemben egy olyan gömböt ír le, aminek csak a felszínén játszódik le az 
égés, és a reakció előrehaladtával a szemcseátmérő csökken. Ezt a függést a legegyszerűbben a 
𝑑𝑑k = 𝑑𝑑k0(1 − 𝑥𝑥k)1/3 függvény írja le, ami figyelembe veszi a térfogat és az átmérő közti köbös 
összefüggést. Ezt egészíti ki a SUCM (Shrinking Unreacted Core Model) modell, ami annyiban 
különbözik a SUPM-tól, hogy a folyamatosan zsugorodó koksz szemcse (átmérője 𝑑𝑑k) körül az 
eredeti átmérőnek megfelelő méretű hamu réteg marad, ami további ellenállásként korlátozza 
az anyagáramlást és a hőközlést [3]. A SUPM közelítés a kinetika által korlátozott zónában 
Levenspiel levezetése [63] szerint a következő reakcióegyenletet eredményezi az 𝑟𝑟k(𝑡𝑡) 
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szemcsesugár megváltozására átrendezve (a 28. egyenlet szerinti összetett függvényként való 
deriválást elvégezve), és az oxigénkoncentrációtól való lineáris függést feltételezve: 

−
1

𝑆𝑆(𝑚𝑚(𝑡𝑡))
d𝑚𝑚(𝑡𝑡)

d𝑡𝑡
= −

1
4𝜋𝜋𝑟𝑟k2

4𝜋𝜋𝑟𝑟k2𝜌𝜌
d𝑟𝑟k(𝑡𝑡)

d𝑡𝑡
= −𝜌𝜌

d𝑟𝑟k(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= 𝑘𝑘s𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 (30) 

−d𝑚𝑚 = −𝜌𝜌d𝑉𝑉 = −𝜌𝜌d �
4
3
𝜋𝜋𝑟𝑟k3� = −4𝜋𝜋𝜌𝜌𝑟𝑟k2d𝑟𝑟k (31) 

Ugyanezt a módszert követve felírható a diffúzió által kontrollált zóna reakcióegyenlete is: 

−
1

𝑆𝑆(𝑚𝑚(𝑡𝑡))
d𝑚𝑚(𝑡𝑡)

d𝑡𝑡
=

1
4𝜋𝜋𝑟𝑟k2

d𝑚𝑚
d𝑡𝑡

= 𝑘𝑘d�𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑠𝑠� = 𝑘𝑘d𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 (32) 

Ez utóbbi esetben elengedhetetlen az egyelőre konstansként kezelt, a szemcse körüli 
anyagtranszportot jellemző 𝑘𝑘d pontos meghatározása, ami a sok esetben domináns diffúzióból 
és a közeg áramlásából adódó konvekcióból tevődik össze. Ezek arányát jellemzi a műszaki 
gyakorlatban gyakran használt Sherwood szám (𝑆𝑆ℎ), ami a 𝑘𝑘d és a 𝐷𝐷diff diffúziós állandó 
viszonyát fejezi ki [63]: 

𝑆𝑆ℎ =
𝑘𝑘d𝑑𝑑e
𝐷𝐷diff

 (33) 

A 𝐷𝐷diff diffúziós együttható a környezeti feltételekből meghatározható, a 𝑑𝑑e jellemző méret 
pedig a szemcse geometriájából következik, így 𝑆𝑆ℎ meghatározásával a reakcióegyenletben 
szereplő 𝑘𝑘d is ismertté tehető. 𝑆𝑆ℎ az áramlási körülmények alapján kiszámítható, amire több 
módszer is létezik. A különböző kazánokra jellemző feltételek esetén gyakran használt a 
következő, eredetileg szabadon eső szemcsére kimért empirikus összefüggés (Frössling 
egyenlet) [64], amelyben 𝑅𝑅𝑅𝑅 és 𝑆𝑆𝑐𝑐 az áramlásra jellemző Reynolds és Schmidt számok, 𝑑𝑑k a 
szemcse átmérője 𝜌𝜌f, 𝜇𝜇 és 𝑢𝑢 pedig rendre a közeg sűrűsége, dinamikai viszkozitása és 
sebessége: 

𝑆𝑆ℎ = 2 + 0,6𝑅𝑅𝑅𝑅0,5𝑆𝑆𝑐𝑐0,33 = 2 + 0,6 �
𝑑𝑑k𝑢𝑢𝜌𝜌f
𝜇𝜇 �

0,5

�
𝜇𝜇

𝜌𝜌f𝐷𝐷diff
�
0,33

 (34) 

A képlet jelentősen leegyszerűsödik kellően kicsi szemcseátmérő feltételezésével, hiszen ebben 
az esetben az összeadás második tagját elhanyagolhatjuk. Ugyanez a hatás érhető el kis 
Reynolds szám mellett is, ami erősen lamináris áramlást jelent [63]: 

𝑆𝑆ℎ = 2 → 𝑘𝑘d =
2𝐷𝐷diff
𝑑𝑑k

=
𝐷𝐷diff
𝑟𝑟k

. (35) 

Az ilyen áramlási körülményeket szokás Stokes tartománynak nevezni [63]. A Sherwood szám 
analógiája megegyezik a hőközlési problémáknál a konvektív és hővezetéssel történő hőáramok 
arányát leíró Nusselt száméval, így általános esetekben az egyik meghatározására szolgáló 
empirikus összefüggés a másikra is szabadon használható. 

Abban az esetben, ha a reakció az átmeneti zónában játszódik le, a kinetika és az 
anyagtranszport hatását is figyelembe kell venni, amit a párhuzamos ellenállások elvét követve 
érdemes felírni: 
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−
1
𝑆𝑆

d𝑚𝑚
d𝑡𝑡

=
𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂

1
𝑘𝑘d

+ 1
𝑘𝑘s

 (36) 

Az eddigiek alapján a 4. táblázat foglalja össze a TG berendezésekben és az ipari kazánokban 
történő szemcseégés közti legfontosabb különbségeket, az ezek közötti kapcsolat 
megteremtésére dolgoztam ki a 4.3 fejezetben bemutatásra kerülő módszert. 

4. táblázat: A TG-mérések és az ipari kazánokban történő tüzelés közti legnagyobb különbségek 

 TG-mérés Ipari kazán 

szemcseméret őrölt és homogenizált eredeti méret és alak 

szemcsén belüli 
hőmérséklet profil 

homogén a kis szemcseméret és 
a lassú felfűtés miatt 

heterogén, mert a szemcse 
hővezetése lelassítja a 
hőtranszportot 

szemcsén belüli 
reakciósebesség 

a teljes szemcsében megegyező a lokális hőmérséklet által 
meghatározott 

oxigén rendelkezésre 
állás 

az ideális mennyiség 
mesterségesen biztosított 

a kis szemcseméret miatt az 
egész szemcsében rendelkezésre 
áll 

gyakran az optimálisnál 
kisebb mennyiség 

csak a szemcse felszínén 
elérhető 

illókiválást korlátozó 
folyamat 

kizárólag a reakciókinetika 

𝐷𝐷𝑎𝑎th ≪ 1, kémiai zóna 

a lassú és heterogén 
felmelegedés, ami lassítja a 
reakciósebességet 

𝐷𝐷𝑎𝑎th ≫ 1, hőtani zóna 

kokszégést korlátozó 
folyamat 

kizárólag a reakciókinetika a 
mesterségesen fenntartott 
atmoszféra és a kis 
szemcseméret miatt 

𝐷𝐷𝑎𝑎diff ≪ 1, I. rezsim 

az oxigén transzport, ami 
jelentősen lassabb, mint a 
reakciókinetika 

a reakciófront a szemcse 
felszínére korlátozódik 

𝐷𝐷𝑎𝑎diff ≫ 1, III. rezsim 

 

Az elsősorban szenekre jellemző porózus szerkezetre való kiterjesztés a PMSP (Progresssive 
Model with Shrinking Particle) és a PMSC (Progresssive Model with Shrinking Core) 
modellekkel (3. táblázat) oldható meg. Ezeknél a reakció egy sávban játszódik le, ami 
kezdetben a szemcse felszíne, majd folyamatosan szélesedik, ezzel modellezve a konverzió 
függvényeként kialakuló porózus szerkezet által növekvő reagáló felületet. A konverziófüggés 
leírására több pórusmodell is létezik, melyek paramétereit általában empirikusan kell 
meghatározni [3]. Természetesen minden tüzelőanyag más modellel közelíthető a legjobban, 
ezért annak helyes megválasztása kritikus lépés. A legelterjedtebb manapság a Bhatia által 
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kidolgozott Random Pore Model [65], amit a közelmúltban több tanulmányban is sikeresen 
használtak porózus szerkezetű koksz szemcsék aktív felületének leírásához [66–68]. 

3.3.3 Speciális geometriájú koksz szemcsék égése 

A közelmúltban a biomassza és hulladék tüzelőanyagok térnyerésével nagyobb prioritást kapott 
a szabálytalan alakú nagy méretű szemcsék speciális tüzeléstechnikájának vizsgálata. A legtöbb 
esetben viszont legfeljebb néhány mm átmérőjű szemcséket vizsgáltak, amik lényegesen 
nagyobbak a TG-méréseknél használtaknál, viszont továbbra is elmaradnak az ipari 
alkalmazások jelentős részét kitevő fluidágyas és rostélyos kazánokban jellemző méretektől. 
Ezen kívül a legtöbb geometriát is figyelembe vevő tanulmányban csupán a koksz 
átalakulásával foglalkoztak az amúgy reakciókinetikai szempontból jól megkutatott illókiválás 
mellőzésével. 

3.3.3.1 A geometria hatásának leírása különböző reakciómodellekkel 

Már Levenspiel klasszikusnak mondható (az előző fejezetben is hivatkozott) tanulmányában 
[63] is találhatók nem gömb geometriákra vonatkozó modellek, az UCM (vagyis állandó 
átmérőjű) modellt írta fel anyagtranszport és kinetika által korlátozott esetekre lapos és henger 
geometriákra, az összetettebb SUPM modellt azonban csak gömbre építette fel. 

A szénportüzelésű kazánokban általános kb. 200 μm átmérőjű szemcsék égését vizsgálták 
Schiemann és társai [69] ejtőcsöves mérések segítségével. Az eredmények gömb, henger és 
ellipszoid alakú szemcsékre vonatkozó energiamodelleket is építettek, amikben a kis átmérőnek 
megfelelően csak minimális eltérést tapasztaltak. 

Larsen és társai [70] autógumiból kivágott, különböző átmérőjű és henger alakú szemcsék 
illókiválására készítettek modellt, amit mérési eredményekkel validáltak. A henger 
geometriához igazodva egy polár koordinátás modell épült, ami a reakciókinetikán kívül a 
hőtranszportot is figyelembe vette, az oxigén és a termékgázok áramlását viszont elhanyagolta. 
A fő vizsgált paraméter az illókiváláshoz szükséges idő volt, aminek a szemcseméret és a 
környezeti hőmérséklet függvényében történő változását mutatták be. A különböző átmérőkre 
vonatkozó idődiagramok egyértelműen mutatják az átmérő növekedésével párhuzamosan 
lassuló reakciókat, amely a minta belsejének lassabb felmelegedéséhez köthető. 490 °C-on 
megfigyelték, hogy az amúgy közel lineáris görbe inflexiós jelleget vesz fel. Ez azzal 
magyarázható, hogy a szemcse külső része se éri el rögtön a reakciók beindulásához szükséges 
minimális hőmérsékletet, így a tömegcsökkenés is később indul el. 

Elsősorban szenekre jellemző, hogy a koksz többnyire gömbszerű, viszont a szerkezetét 
jelentősen befolyásolja a már korábban említett pórusok folyamatos képződése, így az ilyen 
tüzelőanyagokkal foglalkozó tanulmányok nagy hangsúlyt fektetnek a porozitás minél 
pontosabb leírására. Az egyik ilyen munka Bibrzycki és társai nevéhez fűződik [67], akik 
különböző környezeti feltételek mellett végeztek méréseket, amelyek alapján egy kokszégés 
modellt is készítettek. A cikkben két eszközzel végeztek méréseket, egy hagyományos TG-
berendezéssel, és egy makroszkopikus szemcseégés vizsgálatára alkalmas elektromos 
kemencéből készült berendezéssel. A vizsgálatokat kokszon végezték, amit a feldolgozatlan 
(0,15−0,3 g tömegű, illetve 4−6 mm átmérőjű) szén szemcsék inert atmoszférában történő 
hevítésével, majd őrlésével készítettek elő. A TG-mérések kiértékelése a szemcseméretet és a 
porozitást figyelembe vevő korrekcióval történt, amely során az Arrhenius egyenletet egy 
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Random Pore Model-lel egészítették ki az aktív felület változásának leírására. A 
reakciókinetikai paraméterek meghatározása a Kissinger módszer szerint történt. 

Ugyanebben a tanulmányban [67] egy teljes szemcseégés modell is készült, ami a 
makroszkopikus mérések alapján került validálásra. A modellben nagy hangsúlyt fektettek a 
szemcse hőmérlegére is, aminek a fő tanulsága az lett, hogy a legjelentősebb hőáram a 
reakciókhoz köthető, a hőközlés pedig elsősorban sugárzással történik. A konverziót korlátozó 
folyamatok vizsgálata alapján a reakciók nagy része a kezdeti felmelegedési szakasz kivételével 
elsősorban az oxigén anyagtranszport által van korlátozva. Ez alapján felmerült az a kérdés, 
hogy érdemes-e a reakciókinetikával foglalkozni, vagy elég a jelentősen egyszerűbb 
anyagtranszport alapú leírás. A 21% oxigéntartalomra vonatkozó eredményekben az egyetlen 
különbség a felmelegedési szakasz hiánya, ami miatt a módosított kiégési görbék az eredetivel 
párhuzamosan futnak, viszont hiányzik belőlük a kezdeti felmelegedésből eredő holtidőszerű 
késleltetés. Ezek alapján kijelentették, hogy ilyen körülmények között hasonlóan pontos modell 
építhető reakciókinetika nélkül a konverziós görbe egyszerű eltolásával. Az 
oxigénkoncentráció csökkentésével azonban már 10% esetén is jelentős különbségek jelentek 
meg, vagyis ilyenkor már egyre jelentősebb a reakciókinetika szerepe, vagyis az erre vonatkozó 
részmodell se lesz elhanyagolható. 

Bibrzycki mérései alapján Beckmann és társai [68] készítettek szemcseégésre vonatkozó 
tranziens 2D CFD modellt. A reakciókinetika részben a kiinduló mérések [67], részben a 
szakirodalom alapján kerültek felépítésre, valamint a szemcse porozitását is a korábbi cikk 
mérései alapján felépített Random Pore Model segítségével írták le. 

Egy hasonló szemcseégésre vonatkozó CFD modellt készítettek Xue és társai [71, 72], amiben 
legfeljebb 1 mm átmérőjű, gömbszerű és változó porozitással rendelkező szemcsék pszeudo-
stacioner égését vizsgálták. A koksz konverzióját a szemcse körül kijelölt lángfrontra felírt főbb 
karbon és oxigén közti reakciók segítségével modellezték a szakirodalomból átvett együtthatók 
felhasználásával. A modell alapján megállapították, hogy a szemcse csökkenésével nő a 
tömegre fajlagosított aktív felület, vagyis a szemcsemodell egy elméleti maximumként közelít 
az UCM felé. Továbbá megállapították, hogy a porozitás reakciósebességre (vagyis jelen 
esetben a karbon fogyási sebességére) gyakorolt hatása elhanyagolható, hiszen a kokszégésre 
általánosan jellemző anyagtranszport által kontrollált esetben a pórusokon belül rohamosan 
csökken az oxigénkoncentráció  

A műszaki gyakorlatban a különböző szemcseégés modelleket nem önmagukban szokás 
használni, hanem általában egy teljes berendezés részfolyamatait egyesítő modell részét 
képezik. Ilyenkor a pontosság mellett kulcsfontosságú a minél kisebb erőforrásigény, hiszen 
még egyszerűbb részfolyamatok mellett is könnyedén túl lehet lépni a rendelkezésre álló 
kapacitásokat. Ennek megfelelően pl. Beckmann-féle modell [68] ilyen célú használata nem 
javasolt a 12 hetes futási ideje miatt.  

Egy kevésbé erőforrásigényes szemcsemodellt építettek Niemi és társai [73], amihez a neurális 
hálók módszerét használták fel. Az ilyen modellek létrehozásához nagy mennyiségű bemenő 
adatra van szükség, amihez első lépésként egy viszonylag egyszerű, de nagyobb CFD 
modelleknél már így is nehezen kezelhető 1D szemcseégés modell született. Ezután egy 
érzékenységvizsgálat segítségével meghatározták azokat a paramétereket, amik a legnagyobb 
hatással vannak a konverzió lefutására. Ezek a szemcseméret, az azt körülvevő gáz összetétele 
és a hőmérséklet lettek. A neurális háló betanítására összesen 4000 futtatást végeztek a kijelölt 
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változók adott tartományon belüli véletlenszerű változtatásával. Az így kapott modell a CFD 
modellezésnél is elfogadható futási sebességgel fut, pontossága pedig jelentősen meghaladja a 
különböző CFD szoftverekben alapértelmezetten rendelkezésre álló égésmodellekét. 

3.3.3.2 A geometria égéskinetikát torzító hatása 

Momeni és társai [74] a néhány mm nagyságrendű szemcsék égési sajátosságait vizsgálták 
elsősorban mérési eredményekre hagyatkozva. A méréseket egy szemcseégés vizsgálatára 
kifejlesztett gázégős berendezésben végezték, amik során a fő mért mennyiség a kiégési idő 
volt. Az adatgyűjtés egy videókamera segítségével történt, valamint a szemcse környezetében 
lévő hőmérsékletet és oxigénkoncentrációt is mérték. A mérések során különböző geometriával 
rendelkező biomassza (fenyőfa) minták kiégési idejét vizsgálták, amihez speciálisan erre a célra 
alakítottak ki gömb, illetve különböző átmérőjű és hosszúságú, de azonos térfogatú és tömegű, 
valamint azonos átmérőjű, de különböző hosszúságú idomokat. Minden geometriára 
megvizsgálták a gyulladási, az illókiválási és a teljes kiégési időket különböző környezeti 
feltételek mellett, amikre néhány másodperc nagyságrendű időtartamokat kaptak. 
Egyértelműen kimutatták, hogy a konverzió sokkal gyorsabb hengerszerű geometriáknál, mint 
gömbök esetén.  

Gómez-Barea és Leckner [3] a lapos szemcsék szélsőséges viselkedésére hívták fel a figyelmet, 
az SRF, RDF és a különböző válogatott hulladékok jellemzően ilyen alakú szemcsékből állnak. 
Gömb esetén az illók távozása szimmetrikusnak mondható, hiszen sugár irányban homogén a 
szemcse szerkezete. Lapos geometria esetén ez azonban már nem igaz, hiszen ezek a jellemzően 
szálas szerkezetű biomasszák, papírok és egyéb hasonló hulladékok a szemcse kiterjedésével 
párhuzamos rostszálakból állnak, amik merőleges irányban ellenállást képeznek, így az illó 
jelentős része a szélek felé távozik. Ugyanez igaz az oxigén anyagtranszportra is, ami a 
széleknél szintén sokkal intenzívebb, ezáltal torzítva a gömbökre jellemző homogén 
reakciófrontot. 

Pereira és Pinho tanulmányában [75] egy fluidágyas tesztreaktorban végeztek méréseket 
néhány mm átmérőjű biomassza kokszok égésére vonatkozóan, amiket aztán különböző 
szemcseégés modellek eredményeivel hasonlítottak össze. A vizsgálat során a szenekre 
jellemző porozitás helyett az elsődlegesen biomasszáknál tapasztalt szemcse töredezést vették 
figyelembe a gömb alaktól való eltérés mellett, amiknek külön-külön is megvizsgálták a 
végeredményre gyakorolt hatását. A töredezés részmodell 5−10% eltérést eredményezett, míg 
a geometria pontosabb kezelése az anyagtranszportot leíró Sherwood szám esetén 45−50%-ot, 
a reakciókinetikai paraméterek esetén pedig 25−30%-ot módosított. A két részmodell 
kombinálása a geometriát kezelőével nagyon hasonló eredményt adott. 

Johansen és társai [76] kb. 100 μm átmérőjű fa biomassza illókiválását vizsgálták nagyon gyors, 
105  °C/s nagyságrendű felfűtési sebesség mellett. A reakciókinetika meghatározására egy 500 
mW teljesítményű, egy szemcse vizsgálatára alkalmas lamináris áramlású tesztreaktort 
használt, amit egy CFD modellel közelített. A modellben szereplő reakciókinetikát iteratív 
módon addig változtatta, amíg az vissza nem adta a mért eredményeket. Az így kapott 
reakcióegyenletet felhasználták egy nagyobb, 15 kW teljesítményű égő modellezéséhez. A 
modell jó közelítő eredményt adott, bár a mérési pontok elhelyezése viszonylag ritka, és így a 
tényleges reakció nagyon kis felbontással lett vizsgálva. 
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4 Vizsgálati módszerek és anyagok 

4.1 Elsődleges töredezésre hajlamos tüzelőanyagok fluidizálhatósága 
A következőkben egy olyan tervezési folyamat kerül bemutatásra, amellyel meghatározhatóak 
annak a (két inert ágyanyagból álló) kettős fluidágynak a paraméterei, amiben a Chirone és 
társai által megfigyelt aprózódásra hajlamos tüzelőanyagok ([6], 3.1.2 fejezet) hatékonyan 
fluidizálhatók.  

A módszer szemléltetésére el is végeztem a szükséges lépéseket nem abroncs eredetű gumi 
mintákra vonatkozóan. A kapcsolódó számítások a 3.1.3 fejezetben ismertetett 
összefüggéseken alapulnak, a mérések pedig egy egyszerű hideg fluidágyas berendezésben 
történtek. Mivel a jelenlegi vizsgálat célja a módszer bemutatása, elsősorban az egyszerűségre 
fogok törekedni, valós ipari méretezés során természetesen érdemes minden lépést a lehető 
legpontosabban elvégezni. 

A minták aprózódott változatát egy makroszkopikus szemcseégés vizsgálatra alkalmas 
kemencében lettek előállítva, amely segítségével megfigyelhetők a szemcsék hevítése során 
lejátszódó folyamatok is. A minták részletesebb megismeréséhez TG-MS mérések eredménye 
is felhasználásra kerül. 

4.1.1 A kidolgozott tervezési módszer bemutatása 

A kidolgozott folyamat eredménye egy olyan fluidágy, amelyben az eredeti méretű, és az égetés 
során jelentősen aprózódott mintákat a méretbeli különbségek ellenére is együtt lehet 
fluidizálni. Ez elengedhetetlen a hatékony energetikai hasznosításhoz, és kézenfekvő feltétele 
az erre alkalmas ágyanyag használata. Egy ágyanyag alkalmasnak tekinthető egy tetszőleges 
tüzelőanyag fluidizálására, ha az előbbi minimális fluidizálási sebessége és kihordási sebessége 
között beállítható olyan megfúvási sebesség, ami mellett a tüzelőanyag szemcse nem süllyed le 
az ágy aljára és jelentős kihordása sincs. Aprózódásra hajlamos tüzelőanyagnál értelemszerűen 
ennek a feltételnek minden tüzelőanyag komponensre teljesülnie kell. 

Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, aprózódó tüzelőanyag esetén két üzemviteli probléma 
jelentkezhet, vagy a letöredező finom szemcsék repülnek ki az ágyból, vagy pedig az eredeti 
méretűek süllyednek le az ágy aljára. Az előbbiből az következik, hogy a finom szemcsék még 
azelőtt távoznak a tűztérből, hogy kiégnének, ami tüzelési veszteséget és megnövekedett 
károsanyag kibocsátást jelent. Az utóbbi esetén pedig a hőfelszabadulás jelentős része a tűztér 
aljára korlátozódna lokális hőmérsékletcsúcsot eredményezve, ami szintén károsanyag 
kibocsátást eredményez (NOx), valamint csökkenti a berendezés élettartamát is. 

A kettős fluidágyak előnye, hogy a minimális fluidizációs sebességük változtatható a 
komponensek arányának beállításával (3.1.3 fejezet), ez megadja annak a lehetőségét, hogy az 
egyik tüzelőanyag komponens fluidizálására alkalmas ágyanyag viselkedését úgy módosítsuk, 
hogy az a másikhoz is megfelelő legyen. 

Az ágyanyagok kiválasztására és a belőlük képzett kettős ágy helyes arányának 
meghatározására a következő lépésekből álló folyamat került kidolgozásra, ami általánosan 
használható minden olyan szilárd tüzelőanyagra, ami a tüzelés során jelentős méretváltozáson 
esik át: 
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1. Ellenőrizni kell a tüzelőanyag komponensek viselkedését a kiválasztott 
ágyanyagokban. Minden tüzelőanyag komponens fluidizálására alkalmasnak kell 
lennie legalább az egyik ágyanyagnak. 

2. A két kiválasztott ágyanyag szemcséi egymástól jól elkülönülve kell, hogy 
fluidizálódjanak. A kettős fluidágy jól elkülönültnek tekinthető, ha a Nienow-féle 
keveredési indexre igaz, hogy 𝑀𝑀 < 0,5 (3.1.3. fejezet). 

3. A kettős ágy eredő minimális fluidizációs sebessége legyen kisebb, mint a 
széttöredezett tüzelőanyag kihordási sebessége, ami a két ágyanyag egymáshoz 
viszonyított arányának helyes beállításával érhető el. 

4. Az eredeti méretű tüzelőanyag nem süllyedhet le az ágy aljára. Ez a szempont hideg 
fluidizációs kísérlet segítségével ellenőrizhető. 

Az 1. lépés egy szükséges, de nem elégséges feltétel, ami kizárja az egyértelműen rossz 
ágyanyagokat. Illetve ez alapján bizonyosodhatunk meg arról, hogy szükség van kettős ágy 
alkalmazására, hiszen az ellenőrzés során kiderül, ha az egyik ágyanyag önmagában is 
megfelelő.  

A 2. lépés az eredeti méretű tüzelőanyag szemcséknek való megfelelést ellenőrzi, ez a feltétele 
annak, hogy a nagyobb szemcseátmérőjű ágyanyag az ágy alján marad, és fluidizált állapotban 
tartja azokat. A megfelelés az 1−3. egyenletekkel ellenőrizhető (6. oldal), ezekhez szükség van 
az ágyanyagok alapvető anyagjellemzői mellett a minimális fluidizációs sebességükre is. 

A 3. feltétel az aprózódott tüzelőanyag szemcsék fluidágyban tartása miatt fontos. Az eredő 
minimális fluidizációs sebesség számítására a 3.1.3 fejezetnek megfelelően nincs megbízható 
összefüggés, a meghatározására egy hideg fluidizációs berendezés használata ajánlott. 

A 4. lépés a nagyobb szemcseátmérőjű ágyanyag minimális részarányát szabja meg, hiszen a 
korábbi lépésekkel lehetséges lenne azt olyan szintre csökkenteni, ami az előzetes vizsgálatok 
ellenére már nem lenne képes fluidizálni az eredeti méretű tüzelőanyag szemcséket. 

Ha a kiválasztott ágyanyag pár bármelyik fenti követelményt nem tudja teljesíteni, akkor új 
ágyanyagokat kell választani, és újra el kell végezni rajtuk a fenti lépéseket.  

4.1.2 A kidolgozott tervezési módszer szemléltetése 

4.1.2.1 Felhasznált anyagok megismerése 

4.1.2.1.1 Az eredeti méretű gumi minták 
A példaszámításhoz olyan tüzelőanyag mintát kellett választani, amely hajlamos az 
aprózódásra. Jó választásnak minősülnek a különböző gumi hulladékok, hiszen ezekkel 
kapcsolatban köztudott az elsődleges töredezés jelentősége, mint ahogy erre Arena és társai [8] 
is rámutattak. 

A gumi hulladékok ártalmatlanításának az általános gyakorlatát a 2008/98/EC EU irányelv 
szabályozza. A lerakás hatékonysága a legtöbb esetben nagyon alacsony, hiszen a gyakorlatban 
használt mesterséges polimerek lassan, vagy egyáltalán nem bomlanak [77], ezért érdemes 
valamilyen energetikai célú hőkezelést alkalmazni. A legtöbb ilyen üzemben közvetlen tüzelés 
történik gyakran fosszilis tüzelőanyagokkal keverve. A tüzelés a 2000-es évekig a kutatásokban 
is dominált [6–8, 70, 78, 79], az utóbbi évtizedben azonban előtérbe került a pirolízis és az 
elgázosítás is [77, 80–87]. Az autógumi dominanciája a tüzeléstechnikával kapcsolatos 
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kutatásokban is megfigyelhető [8, 70, 78, 79, 81, 83–85, 87–92], az egyéb eredetű gumikkal 
ritkán foglalkoznak a nemzetközi tanulmányok. Ez különösen igaz a reakciókinetikájukra, 
amiről a közelmúltig [53, 77, 80, 82, 86] egyáltalán nem készült részletes tanulmány. 

A gumik csoportosíthatók a felhasznált elasztomerek szerint, amire az ASTM (American 
Society for Testing and Materials) egy 27 elemből álló listát állított össze [93]. Az ilyen 
csoportosítás azonban hulladékkezelési vizsgálatok során csak korlátozottan használható, 
hiszen a minta gyakran nem ismert ilyen részletesen, illetve válogatástól függően több 
különböző típusú elasztomer keverékéből áll [53, 94]. Ilyen esetekben gyakori a gumi hulladék 
eredete szerinti csoportosítás, aminek a két fő kategóriája a fenti példát követve az autógumi 
(ami a teljes felhasználás kb. 70%-a [95]) és a nem autógumi.  

A jelen fejezetben bemutatásra kerülő példaszámítás két nem abroncs eredetű gumi mintára 
vonatkozik, az autóiparban hűtővíz, olaj stb. továbbítására használt gumicsövekre és különböző 
ipari melléktermékekre (5. ábra). Mindkét hulladék típus kellően nagy mennyiségben áll 
rendelkezésre az év minden szakaszában ahhoz, hogy az erőművi szintű tüzelésük is 
elképzelhető legyen. További előnyük az, hogy a keletkezésükhöz köthető gyártási, valamint a 
szállítási és tárolási folyamat is zárt, nem érintkeznek kommunális és egyéb hulladékkal, így a 
tüzelési paramétereik közel homogénnek tekinthetők [94]. 

5. ábra: A nem autógumi minták: gumicső (a) és ipari melléktermék (b) [94] 

A gumicsövek szerkezetére a réteges felépítés jellemző. A fő gumi test üvegszállal van 
megerősítve, a belső felületet pedig egy fóliaszerű réteg borítja. Néhány cső egy külső hálóval 
is rendelkezik. A kb. 10 mm átmérőjű csövek a hulladékfeldolgozó telepen kb. 50 mm hosszú 
mintákra lettek vágva. Az aprítás során az üveggyapot szálak elszakadtak és kirojtolództak, ami 
megjelent minden minta szélén. Az ipari melléktermékek elsősorban fröccsöntési hulladékok 
és sorják, így alakban és méretben is jelentős szórást mutatnak. A két minta összetétele nagyon 
hasonló (5. táblázat), jellemző rájuk az alacsony nedvességtartalom, és a legjobb minőségű 
szenekkel egyenértékű fűtőérték, ami jelentős illótartalommal párosul. 

a b 
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5. táblázat: A gumi minták összetétele ([94] cikkünk alapján). 
A nedvesség az eredeti állapotra, a többi adat pedig száraz állapotra vonatkozik. 

  Gumicső Ipari 
melléktermék 

hamu m/m %   15,71 19,50 
illó m/m %   47,39 53,50 
koksz (számított) m/m %   36,90 27,00 
nedvesség m/m %     0,59   0,52 
C m/m %   74,23 68,61 
H m/m %     6,59   6,95 
N m/m %     0,29   1,78 
O (számított) m/m %     2,82   2,55 
S m/m %     0,36   0,61 
Fűtőérték kJ kg−1 32 240  31 150 

 

A mintákon az MTA Természettudományi Kutatóközpont munkatársai 
tömegspektroszkópiával (MS) kiegészített TG-méréseket is végeztek inert [94] és oxidatív [96] 
atmoszférában. A mérésekhez egy Perkin-Elmer TGS-2 típusú TG berendezést és egy hozzá 
csatlakozó Hiden HAL 2/301 PIC típusú tömegspektrométert (MS) használtak (a részletek 
megtalálhatók a kapcsolódó publikációnkban [94]). A mérések célja a minták illókiválási és 
égési reakcióinak megismerése, valamint az adott szakaszok során felszabaduló komponensek 
azonosítása volt. 

Az inert atmoszférában végzett TG-mérések eredményei láthatók a 6. ábrán. Az MS mérések 
eredményét is felhasználva gumicsövek illókiválása két fő részre osztható, az első kb. 350 °C-
ig tart, és elsősorban a különböző (pl. klórtartalmú) adalékanyagok bomlása játszódik le itt, míg 
a második kb. 550 °C-ig tart, aminek a fő bomlástermékei jellemzően a gumi fő alkotóelemeiből 
származó szénhidrogének [94]. Az ipari melléktermékek illókiválása szintén kétlépcsős jelleget 
mutat annyi különbséggel, hogy a reakciók csúcsai kb. 50 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletekre 
tolódtak, és az adalékanyagokat tartalmazó első szakasz részaránya sokkal kisebb (de továbbra 
is jelentős). 

 
6. ábra: A gumicső (bal) és az ipari melléktermék (jobb) TG és DTG-görbéi inert (argon) légkörben ([94] 

publikációnkból, az MTA Természettudományi Kutatóközpont által mért eredmények) 
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Az oxidatív légkörben végzett mérések (7. ábra) során a tömegcsökkenés jellege többnyire 
megegyezett az inert atmoszférában mérttel. Az egyetlen különbség az, hogy a DTG-csúcsok 
kevésbé szabályosak, vagyis néhány reakciócsoport részlegesen elkülönült a két nagy 
szakaszból, de ez a TG-görbéket csak minimálisan befolyásolta. Ezenkívül a gumicsőnél 600 
és 700 °C között, az ipari mellékterméknél pedig 500 és 600 °C között megjelent egy harmadik, 
a koksz égéséhez tartozó csúcs is [96]. 

 
7. ábra: A gumicső (bal) és az ipari melléktermék (jobb) TG és DTG-görbéi oxidatív légkörben ([96] 

publikációnkból, az MTA Természettudományi Kutatóközpont által mért eredmények) 

4.1.2.1.2 Az aprózódott gumi minták 
4.1.2.1.2.1 A minták előállításához használt berendezés 
A gumi minták tűztérben való viselkedésének jobb megismeréséhez kísérleti berendezést 
állítottam össze, amelynek a sematikus felépítése és fényképe látható a 8. és 9. ábrákon. Ennek 
központi eleme egy elektromosan fűthető kemence, amelynek belső falai hőálló betonból 
készültek, méretei 445 mm × 170 mm × 131 mm. A maximális hőmérséklete 1200 °C, amit a 
legbelső falon található érzékelő jele alapján állít be egy relés szabályozó. A fűtést a két oldalsó 
falon elhelyezkedő fűtőszálak végzik. A hőmérséklet ellenőrzésére egy másik, külső termoelem 
is beépítésre került, ami a minta közvetlen környezetének hőmérsékletét méri. A K típusú 
termoelem átmérője 1,5 mm, hossza 500 mm, felső mérési határa pedig 1100 °C. Az érzékelő 
felülete kellően fényes ahhoz, hogy kompenzálja a kemencében uralkodó sugárzási viszonyok 
torzító hatását.  
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8. ábra: A makroszkopikus szemcseégés vizsgálatokra alkalmas mérési elrendezés sematikus rajza 

 

 
9. ábra: A makroszkopikus szemcseégés vizsgálatokra alkalmas kemence és a mérési környezet fényképe 

A minta a folyamat során egy tartóállványon helyezkedik el, ami közvetlenül támaszkodik egy 
Radwag WLC 12/30/C1/R típusú digitális mérlegre, aminek a jelét másodpercenként rögzíti 
egy PC Labview segítségével. A minta egyszerűbb mozgatása érdekében a mérleg és az állvány 
egy kiskocsin helyezkedik el. Az állvány végére két fej illeszthető, egy lapát kisebb 
szemcsékből álló ipari melléktermékek számára, és egy lándzsa a gumicsöveknek (10. ábra). 
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10. ábra: Az állvány két feje: a lándzsa és a lapát 

4.1.2.1.2.2 A mintákon végbemenő változások 
Az aprózódott minták létrehozására kialakított folyamat környezeti hőmérsékleten indul, ami a 
kemence által elérhető legnagyobb sebességgel (kb. 0,3 °C/s) 50 °C-onként növekedik. Minden 
célhőmérséklet elérésekor lehetséges vizuális megfigyelés céljából kivenni a mintát, és ennek 
során érdemes feljegyezni, fényképekkel dokumentálni a fizikai változásokat. A folyamat végét 
a felszabaduló illók égéséhez köthető intenzív lángok kialvása jelenti, az ezután megmaradt, 
minimális erő hatására széteső koksz felhasználható a hideg fluidizációs kísérletek mintájaként. 

A gumicsövek hevítése során tapasztalt fontosabb eseményeket foglalja össze a 6. táblázat. Az 
első a minták egy részén megtalálható külső háló égése, ami 200 °C-on kezdődik és 250 °C-on 
már teljesen be is fejeződik. Az illókiválás kb. 250 °C-on kezdődik, ami során intenzív 
gázképződés figyelhető meg. Az illók nagy lánggal történő begyulladása egy adott hőmérséklet 
és fűtési sebesség felett (kb. 325 °C és 0,1 °C/s) elkerülhetetlen. Az illókiválás során a gumi 
test fokozatosan elveszti a rugalmasságát, a lángok kialvása után már csak a szilárd, de 
minimális mechanikai erő hatására könnyen aprózódó koksz váz, vagyis a fluidizációs 
mérésekhez használható minta marad.  
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6. táblázat: A gumicső égésének folyamata [97] 

Hőmérséklet Megfigyelés Jellemző kép 

 Kezdeti állapot 

 

200 °C A külső háló égni kezd 

 

250 °C A teljes háló elégett, 
illókiválás kezdete 

 

325 °C A minta lángolni 
kezdett, a gumi test 
megszilárdult 

 

600 °C A lángok kialudtak, az 
illókiválás befejeződött. 
A megszilárdult test 
minimális erő hatására 
szétesett 

 

 

A minden mintában megtalálható üvegszál erősítés kiemelt figyelmet kapott. Az elsődleges 
töredezés során széteső gumi testtel ellentétben a teljes mérés folyamán egyben marad, 
megtartva az eredeti szőtt szerkezetét, amiről a legtöbb esetben természetes úton, vagy 
minimális erőhatás segítségével leválik a megszilárdult réteg. Ez alapján érdemes megvizsgálni 
az üvegszál égési viselkedését is, hiszen, ha az magasabb hőmérsékleteken se esik szét, 
könnyedén felgyűlhet a tűztér alján, ami a fluidizáció leállásához vezet. Az üvegszálon végzett 
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külön mérések alapján a gumi testből eltávolított minta 500 °C körül izzani kezd, és jelentős 
láng nélkül porszerű hamuvá esik szét. Ez a hőmérséklet ugyan magasabb, mint az illókiválásé, 
de alacsonyabb, mint a kokszégésé, ami a TG-görbe alapján (7. ábra) csak 750 °C-on fejeződik 
be. Ez alapján az üvegszál hamarabb elég, mint a koksz, tehát valós tüzelési körülmények között 
nem okozhat problémát. 

7. táblázat: Az ipari melléktermék égésének folyamata [97] 

Hőmérséklet Megfigyelés Jellemző kép 

 

Kezdeti állapot 

 

200 °C Illókiválás 
kezdete, egy minta 
olvadásnak indult 

 

355 °C Illókiválás a 
legintenzívebb, a 
legtöbb minta már 
megszilárdult, 
visszatétel után 
begyulladt 

 

620 °C A lángok 
elaludtak, a teljes 
minta kokszszerű 
porrá vált 

 

 

Az ipari melléktermékek hevítésének tapasztalatai láthatók a 7. táblázatban. A gumicsövekhez 
hasonlóan jellemző rájuk az illókiválással párhuzamos rideg szilárdulás, ami a TG-görbéknek 
(6. ábra) megfelelően kicsit korábban, már 200 °C-on elkezdődik. A legfontosabb különbség a 
gumicsövekhez képest az, hogy az illókiválással párhuzamosan nem mindegyik minta szilárdul 
meg rögtön, hanem kb. 10%-uk olvadásnak indul, és ragadóssá válik. Ez komoly kockázatot 
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jelent a tüzelőanyag adagolás során, hiszen a jelenség már viszonylag alacsony hőmérsékleten, 
200 °C-on jelentkezik, amit elképzelhető, hogy meghaladnak a szemcsék az adagolási útvonal 
bizonyos szakaszain. A hőmérséklet növelésével viszonylag hamar, már 240 °C-on megszűnik 
a ragadósság, és a többi mintához hasonlóan a rideg szilárdulás és az elsődleges aprózódás lesz 
jellemző. A szemcsék a gumicsövekhez hasonlóan a leglassabb hevítési sebesség mellett is 
begyulladnak közel ugyanabban a hőmérséklet-tartományban. 

4.1.2.1.2.3 Az aprózódott minták szemcseméret eloszlása 
Az aprózódott minták szemcseméret eloszlása látható a 11. ábrán, a további számítások során 
használt átlagos átmérő és sűrűség adatok pedig a 9. táblázatban. A szemcseméret eloszlást egy 
Horiba Partica LA 950 V2 típusú lézeres diffrakciós elven működő berendezéssel mérték a 
BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének Műanyag- és Gumiipari 
Laboratóriumának munkatársai. Mindkét minta esetén négyféle mintakezelés történt: elsőként 
közvetlenül a minta beadagolása után, majd pedig 1, 2 és 4 perces ultrahangos kezelés után. 
Feltételezhető, hogy a töredezett szemcsékre az ultrahangos kezeléshez hasonló hatást gyakorol 
a homok ágyanyag a fluidizált állapotra jellemző intenzív keveredés közben. 

 

 
11. ábra: A gumicső (kék folytonos) és az ipari melléktermék (zöld szaggatott) aprózódásából (elsődleges 

töredezéséből) keletkező szemcsék méreteloszlása [1] 

Az eloszlások alapján meghatározott jellemző szemcseméreteket foglalja össze a 8. táblázat. A 
d [4,3] az eloszlás alapján meghatározható közepes szemcseméretet jelöli, miközben a d (0,1), 
d (0,5) és d (0,9) azon szemcsék méretét, amelyek a szemcsék 10, 50 és 90%-ánál nagyobbak. 

8. táblázat: Az aprózódott gumiminták eloszlása alapján számolt jellemző méretek 

    Gumicső Ipari melléktermék 
UH min - 1 2 4 - 1 2 4 

d [4,3] μm 339,9 61,5 33,3 33,2 334,2 64,3 74,5 64,4 
d (0,1) μm 44,5 3,5 1,9 1,3 23,8 7,3 4,8 5,2 
d (0,5) μm 223,5 56,0 10,9 17,0 135,7 52,2 75,5 56,3 
d (0,9) μm 743,1 145,8 83,3 80,8 841,2 142,9 166,7 139,2 

 

Szemcseátmérő (µm)
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4.1.2.1.3 Az inert ágyanyagok 
Figyelembe véve az ipari fluidágyas kazánok jelentős ágyanyag igényét megjegyzendő, hogy 
gyakran ugyan meghatározható egy olyan fiktív ágyanyag, amely megfelelne az elvárásoknak, 
de az a valóságban nem hozzáférhető. Ilyenkor az optimálistól eltérő tulajdonságú, de kellő 
mennyiségben rendelkezésre álló anyagokkal kell megoldani a feladatot. Ehhez igazodva a 
mintaszámítás során is két, kereskedelmi forgalomban kapható ágyanyag mintával (homok és 
kavics) foglalkoztam. 

Mindkét ágyanyag fő összetevője SiO2, fő fizikai tulajdonságaik láthatók a 9. táblázatban, a 
szemcseméret eloszlásuk pedig a 12. ábrán. Ezek alapján a kavics több, mint négyszer nagyobb 
átmérővel rendelkezik, mint a homok. A későbbi számítások során gömbként kezeltem őket, 
vagyis a 𝜙𝜙 alaktényezőt 1-nek tekintettem. 

 

9. táblázat: A vizsgált minták fő tulajdonságai ([1] cikkünk alapján) 

  Ágyanyagok Töredezett tüzelőanyagok 
  Homok Kavics Gumicső Ipari 

melléktermék 
Átlagos átmérő μm 387 1600 33,2 64,4 
Sűrűség kg/m3 1580 1500 1760 1760 

 

 
12. ábra: A homok (bal) és a kavics (jobb) szemcseméret eloszlása [1] (forgalmazó adatai alapján) 

4.1.2.2 Hideg fluidizációs berendezés bemutatása 

Az általam kidolgozott, és e fejezetben szemléltetni kívánt módszer lépéseinek elvégzéséhez 
olyan berendezésre van szükség, ami lehetővé teszi a fluidágy vizuális megfigyelését a 
megfúvási sebesség változtatása mellett. Az erre a célra használt mérési elrendezésben (13. és 
14. ábrák) a fluidizáció egy 𝐻𝐻f = 1,2 m hosszú és 𝐷𝐷f = 192 mm belső átmérőjű plexi csőben 
(fluidcső) történik. A cső alján egy 1,5 mm átmérőjű furatokkal (1160 db) ellátott elosztó tálca 
található (15. ábra), aminek a feladata a belépő levegőáram egyenletes elosztására és a nyugvó 
állapotban lévő ágy tartása. A levegő egy 0,2 m átmérőjű flexibilis csövön, majd egy diffúzoron 
keresztül érkezik az elosztó tálca alá. A flexibilis cső egy max. 540 m3/h levegőáram 
biztosítására képes radiális ventilátorhoz csatlakozik, ennek a teljesítménye egy OMRON V-
1000 inverter segítségével szabályozható. A térfogatáram mérésére egy mérőperemként 
használt mérőtartály, és a hozzá csatlakozó, vízzel töltött U-csöves manométer szolgál. A 

Szemcseátmérő (µm) Szemcseátmérő (µm)
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mérőperem átfolyási száma 𝛼𝛼1 = 0,6, átmérője 𝑑𝑑mp = 60 mm. A mért Δℎ kitérés, valamint a 
manométerben lévő víz és az áramló levegő sűrűsége alapján kiszámítható a fluidcsőben 
uralkodó szabad gázsebesség a 37. egyenlet szerint. A módszer hibaszámítása az I. 
Mellékletben olvasható. 

𝑢𝑢 =

𝛼𝛼1𝑑𝑑mp2 𝜋𝜋
4  �2𝜌𝜌𝑣𝑣í𝑧𝑧𝑔𝑔Δℎ

𝜌𝜌𝑙𝑙𝑒𝑒𝑣𝑣
�
1/2

𝐷𝐷f2𝜋𝜋
4

 (37) 

 

Egy további U-csöves manométer csatlakozik az elosztó tálca alatti részhez és a környezeti 
nyomáshoz, ami az ágy nyomásesését méri. A mérések során az ágyról videófelvétel készül, 
ami alapján pontosan megfigyelhető és dokumentálható a minták viselkedése. 

 

 
13. ábra: A hideg fluidizációs berendezés sematikus rajza 

Elosztó tálca

ventilátor

mérőtartály

nyomás- 
mérés

nyomás- 
mérés

Plexi cső
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14. ábra: A hideg fluidizációs berendezés (1: plexi cső, 2: mérőtartály, 3: ventilátor) 

 

 
15. ábra: Az elosztó tálca 

A mérések során minden ágyanyagra vonatkozóan szükség van a minimális fluidizációs és 
kihordási sebességek meghatározására. Ez egyszerű megfigyeléses módszerrel történik, ami 
során nyugvó állapotból indulva fokozatosan növekvő megfúvási sebesség mellett (a ventilátor 
fordulatszámának 2 Hz-enként való növelésével) folyamatosan figyeltem az ágy viselkedését. 
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4.2 Belső (intrinsic) reakciókinetikai modell kimérése 
Ez a fejezet egy SRF minta égésére vonatkozó belső reakciókinetikai modell felépítésének 
lépéseit részletezi, kitérve a termogravimetriai mérésekre, a különböző bonyolultságú 
modellfüggetlen és modellillesztő módszereken alapuló reakciómodellek felépítésére, és az 
azokban szereplő különböző paraméterek optimumkereső algoritmussal való meghatározására. 
A modellillesztő módszer eredményei érzékenységvizsgálat segítségével összehasonlításra 
kerülnek pontosság és használhatóság szempontjából egyaránt, ami alapján hasznos 
tapasztalatokat lehet levonni a hasonlóan összetett tüzelőanyagokra vonatkozó reakciókinetikai 
modellek építéséhez. 

4.2.1 A vizsgált minta 

A méréseket egy hazai forrásból származó SRF minta egészén végeztem, vagyis a szakirodalmi 
tapasztalatoknak megfelelően nem lettek szétválogatva a különböző komponensek, így az 
esetleges kereszthatásokat is tartalmazni fogja a modell. A minta eredeti formájában (16. ábra) 
nagy szórást mutat méretben, alakban és összetételben egyaránt, ezért elengedhetetlen egy 
reprezentatív minta a TG-mérés által megkövetelt méretre való aprítása. Az így előkészített 
minta elektronmikroszkópos vizsgálata alapján elmondható, hogy jórészt 10-30 μm vastagságú 
és 10−1000 μm hosszúságú szálszerű darabokból áll (17. ábra). A minta elemi és közelítő 
analízise látható a 10. táblázatban. Minden érték száraz állapotra vonatkozik, ami közel 
megegyezik a minta eredeti állapotával annak jellege, és a hosszú tárolás okozta száradás miatt. 

 
16. ábra: Az SRF minta eredeti állapota 

 
17. ábra: Az SRF minta elektronmikroszkópos képe 
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10. táblázat: Az SRF minta elemi és közelítő összetétele, valamint fűtőértéke (száraz állapotra vonatkozóan) 

hamu m/m% 21,7 
illó m/m% 66,9 
koksz (számítással) m/m% 11,4 
S m/m%    0,15 
C m/m% 45,40 
H m/m%   6,12 
N m/m%   1,32 
O (számítással) m/m% 47,01 
Fűtőérték kJ kg−1 17 830 

 

4.2.2 A mérési folyamat 

A TG-mérések egy TA Instruments SDT 2960 TG/DTA berendezéssel történtek (pontossága 
0,1 μg) 5, 10 és 15 °C/min felfűtési sebességek mellett, levegő atmoszférában 130 ml/min 
gázárammal (a részletek megegyeznek a Bakos és társai [98] által leírtakkal). 

A legnagyobb kiválasztott felfűtési sebesség (15 °C/min) alacsonyabb, mint a hasonló 
vizsgálatoknál megszokott, amire elsősorban praktikussági okok miatt volt szükség. A minta 
ugyanis hajlamos az öngyulladásra, ami az exoterm reakciókból felszabaduló jelentős 
hőmennyiségből következik. A jelenség lokálisan akkora hőmérséklet különbséget okoz, ami 
beindít olyan reakciókat is, amiknek azon az energiaszinten még nem szabadna elindulniuk. Ez 
a folyamat lehet öngerjesztő is, ami jelentősen torzult (jellemzően visszahajló) konverzió görbét 
eredményez. Gyors felfűtésnél a hőfelszabadulás is intenzívebb, ezért ez a jelenség is 
gyakoribb, így az elkerülése érdekében 15 °C/min-ben lett korlátozva a felfűtési sebesség. Ezen 
felül a minta tömege maximum 2 mg, ami kb. egy nagyságrenddel kisebb a szokásosan 
használtnál. Ezzel tovább csökkenthető az öngyulladás veszélye, illetve így minimalizálható a 
hő- és anyagtranszport hatása is (2. táblázat), vagyis a mért folyamatot kizárólag a 
reakciókinetika fogja meghatározni [37]. 

A három felfűtési sebesség mellett kapott konverziógörbék láthatók a 18. ábrán, ezek lesznek 
kiértékelve a következő fejezetekben szereplő modellfüggetlen és modellillesztő módszerekkel. 
Megfigyelhető, hogy a görbék három fő szakaszra oszthatók, az első kb. 220 °C-tól 330 °C-ig 
tart, míg a második 330 °C-tól kb. 480 °C-ig, a harmadik pedig 480 °C-tól 700 °C-ig. A görbék 
a TG-méréseknél megszokott módon a felfűtési sebesség növelésével jobbra, vagyis magasabb 
hőmérsékletek felé tolódnak. Az első két szakasz a két fő komponens, a bio (elsősorban 
cellulóz) és a műanyag frakciók illókiválásához, a harmadik pedig a maradék koksz égéséhez 
köthető. A szakaszok részarányai követik a 10. táblázatban látható közelítő összetételt. A 15 
°C/min sebességhez tartozó görbe jellegében nem teljesen illeszkedik a másik kettőre, ami a 
mintára jellemző öngyulladással magyarázható. Ez a jelenség gyakran megjelenik ilyen 
összetett minták oxidatív vizsgálatakor, ezért a kiválasztott kiértékelési módszernek képesnek 
kell lennie a kezelésére. 
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18. ábra: A mért konverziós görbék 

4.2.3 Kiértékelés modellfüggetlen módszerrel 

Előzetes vizsgálatként két modellfüggetlen módszerrel, a 3.2.1 fejezetben bemutatott KAS és 
FWO módszerekkel történt meg a mért görbék reakciókinetikai kiértékelése, aminek a 
megvalósítása egy Matlab kód segítségével történt [99]. Ahhoz, hogy ezek az eljárások az 
összetett reakciók leírására is alkalmasak legyenek, az általános gyakorlat szerint a teljes 
folyamatot 17 szakaszra érdemes felosztani 𝑥𝑥 = 0,1 és 0,9 között Δ𝑥𝑥 = 0,05 felbontással. A 
KAS módszert az alábbi algoritmus végzi el, amiben a kijelölt szakaszokon egy for ciklus 
megy végig. 

for i=1:16 
    x=0.1+i*0.05; 
    x_(i)=x; 
 
    T_kas(1)=T_5_(find(x_5_>x,1))+273.15; 
    T_kas(2)=T_10_(find(x_10_>x,1))+273.15; 
    T_kas(3)=T_15_(find(x_15_>x,1))+273.15; 
 
    y_=log([5/60 10/60 15/60]./T_kas.^2); 
    plot(1./T_kas,y_) 
    s(j)=-(y_(3)-y_(1))/(1/T_kas(3)-1/T_kas(1)); 
 
    E_kas(i)=s(i)*8.314; 
     
    A_kas1(i)=exp(y_(1)+E_kas(i)/8.314/T_kas(1))/8.314*E_kas(i)*... 
         (-log(1-x)); 
    A_kas2(j)=exp(y_(1)+E_kas(j)/8.314/T_kas(1))/8.314*E_kas(i)*... 
         ((1-x).^(-1)-1); 
end 
 
A megvalósítás során az aktuális konverzió kijelölése (x) és kimentése (x_) után az első lépés 
a teljes mért hőmérséklet adatsorból (T_5_, T_10_ és T_15_) azoknak az értékeknek a 
kiválasztása (T_kas), amiknél a három felfűtési sebességhez tartozó mért görbe (x_5_, x_10_ 
és x_15_) eléri az aktuális x konverziót. Ezután a KAS diagram aktuális szakaszának 
kiszámítása és ábrázolása történik a 15. egyenlet szerint, ami minden konverzióra tartalmazza 
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az ln(𝛽𝛽/𝑇𝑇2) értékeket (y_ Matlab változó) a T_kas hőmérsékletek reciprokainak 
függvényében. E görbék meredekségéből (s) meghatározhatók az adott szakaszra jellemző 
látszólagos aktiválási energiák (E_kas). Ezek 15. egyenletbe való visszahelyettesítésével 
kiszámíthatók a vonatkozó preexponenciális faktorok is, amelyhez már szükség van a 
reakciómodellre is. Ezt sokszor próbálgatással (pl. a CR módszer segítségével) szokták 
meghatározni, ebben az esetben a leggyakrabban használt első- és a másodrendű 
reakciómodellek lettek felhasználva (A_kas1 és A_kas2). 

Ugyanezzel a módszerrel történik az FWO módszer megvalósítása a 17. egyenlet alapján, ahol 
a görbesereg a hőmérsékletek reciprokai és a felfűtési sebességek logaritmusai közti kapcsolatot 
mutatja. A látszólagos aktiválási energiák e görbék meredekségéből számíthatók, amiket a 17. 
egyenletbe visszahelyettesítve megkaphatjuk a preexponenciális faktorokat az első- (A_fwo1) 
és másodrendű (A_fwo2) reakciómodellekhez. 

Ezután ellenőrzésként a reakciókinetikai konstansok visszahelyettesíthetők pl. az 5 °C/min 
felfűtési sebességhez tartozó Arrhenius egyenletbe, és a differenciálegyenletek megoldásából 
kapott görbék összehasonlíthatók a mért adatsorral. Ez a fenti logikát követve egy for ciklus 
segítségével történik minden konverzió szakaszra, ami a KAS módszer szerint elsőrendű 
reakciómodell esetén a következőként valósult meg: 

for i=1:16 
    [T_out1,y_out1]=ode23s(@(T,x) A_kas1(i)/(5/60)*exp(-E_kas(i)... 
        /(T+273.13)/8.314)*(1-x),T_kas1,Cao_kas1); 
 
    x_out1=[x_out1,(y_out1(find(y_out1(end)>Cao_kas1,1):... 
        find(y_out1>i_(i),1)))']; 
 
    Cao_kas1=x_out1(end); 
     
    T_kas1=T0(length(x_out1):end); 
end 
 
x_out1=[x_out1, (y_out1(find(y_out1>i_(i),1):end))']; 
diff_kas1=sum((x_5_'-x_out1(1:length(x_5_))).^2)/length(x_5_); 
 
Az Arrhenius egyenlet megoldása (vagyis az reakciókinetikai paraméterek visszahelyettesítése) 
minden ciklusban az adott szakasz reakciókinetikai konstansai szerint történik, az így kapott 
konverzió görbének viszont csak az adott tartományba eső része kerül elmentésre a korábbi 
szakaszok lefutását is tartalmazó x_out1 Matlab változóhoz való csatolással. A következő 
szakasz kezdeti értéke (Cao_kas1) mindig az előző x_out1 utolsó eleme, illetve ezzel 
párhuzamosan fokozatosan szűkül a megoldások T_kas1 hőmérséklet tartománya is, ezek 
garantálják a görbe folytonosságát. Az 𝑥𝑥 = 0,9−1 szakaszhoz már nem tartoznak külön 
reakciókinetikai konstansok, ezért az ehhez tartozó pontokat az utolsó ciklus lefutása után külön 
kell beilleszteni.  

A modellillesztő módszerrel való összehasonlításhoz szükséges a mért és a számított görbék 
négyzetes különbségének a kiszámolása (𝐹𝐹, ill. a diff_kas1 Matlab változó), amelynek a 
formátuma megegyezik a később bemutatásra kerülő modellillesztő módszernél használt 
célértékkel. Ugyanígy történt a KAS módszerrel és másodrendű reakciómodell feltételezése 
mellett kapott, illetve az FWO módszerhez tartozó konstansok visszahelyettesítése is. 
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A valós reakciócsoportok száma meghatározható a CR módszerrel. A 3.2.2 fejezetnek 
megfelelően egyszerű (egylépéses) reakció esetén a konverziós értékből számolt ln(𝑔𝑔(𝑥𝑥)/𝑇𝑇2) 
1/𝑇𝑇 függvényében ábrázolva lineáris görbét eredményez helyes reakciómodell esetén. Ebből 
következően egy összetett (többlépéses) reakció annyi pszeudo reakciócsoporttal közelíthető, 
ahány lineáris szakasz összege illeszthető a kapott függvényre. Három ilyen reakciócsoport 
feltételezése mellett az F_ változó tartalmazza a különböző reakciócsoportok végét jelentő 
konverzió értékeket, ezek felvétele iterációs eljárással történt. A megvalósítás másodrendű 
reakciómodell esetén (amely helyettesítési értékeit a g2 Matlab változó tartalmazza) a 
következők szerint, a KAS módszerhez hasonló módon történik: 

g2=((1-x_).^(-1)-1); 
F_=[7 14 17]; 
 

for j=1:17 
    i=0.05+j*0.05; 
    i_(j)=i; 
    Tc5(j)=T_5_(find(x_5_>i,1))+273.15; 
    Tc10(j)=T_10_(find(x_10_>i,1))+273.15; 
    Tc15(j)=T_15_(find(x_15_>i,1))+273.15; 
end 
 
y2=log(g2./(Tc5.^2)); 
 
plot(1./Tc5(1:F_(1)),polyval(polyfit(1./Tc5(1:F_(1)),y2(1:F_(1)),1),1... 
    /Tc5(1:F_(1)))) 
plot(1./Tc5(F_(1):F_(2)),polyval(polyfit(1./Tc5(F_(1):F_(2)),y2(F_(1):... 
    F_(2)),1),1./Tc5(F_(1):F_(2)))) 
plot(1./Tc5(F_(2):end),polyval(polyfit(1./Tc5(F_(2):end),y2(F_(2):end)... 
    ,1),1./Tc5(F_(2):end))) 
 
A három plot parancs tartalmazza az F_ változóban kijelölt konverzió szakaszokra történő 
lineáris illesztést is, ami a polyfit és a polyval függvényekkel történik. 

4.2.4 Kiértékelés modellillesztő módszerrel 

A modellillesztő módszerrel való kiértékelése a 3.2.2 fejezet szerinti numerikus 
optimumkeresés segítségével történt. Munkám során [57] ez nagyobb hangsúlyt kapott az előző 
fejezetben bemutatott modellfüggetlen módszereknél, hiszen az utóbbiak már régóta elterjedt 
és részletes szakirodalommal rendelkező eljárások, így azok további kutatása kevésbé 
szükséges. Továbbá a későbbiekben taglalt makroszkopikus szemcseégés modell is s 
modellillesztő eljárásokhoz hasonló logikát követ, így egyszerűbb a két modell 
összekapcsolása, ha azok közös gondolatmeneten alapulnak. 

4.2.4.1 A vizsgált reakciómodellek 

Reakciófüggvényként négy különböző függvény, egy első, egy n-ed és egy bővített n-ed rendű, 
valamint egy Gauss eloszlású DAEM modell került összehasonlításra. Minden reakciómodell 
három reakciócsoportot (vagyis egyenértékű alreakciót) tartalmaz, ami összhangban van a 18. 
ábrával és a CR módszer későbbiekben bemutatásra kerülő eredményével is. Az ilyen hulladék 
alapú mintáknál a szakirodalomban is legalább három pszeudo reakciócsoportot szokás 
megkülönböztetni (3.2.4.2 fejezet, 16. oldal). A modelleket leíró reakcióegyenletek a 11. 
táblázatban láthatók. Lehetséges lenne több csoport kijelölése, ami növelné a modell elméleti 
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pontosságát, ehhez azonban további mérésekre lenne szükség (pl. a műanyagok 
szétválogatására optikai vizsgálat segítségével), amikben további bizonytalanságot okozna az 
SRF heterogén összetétele [46]. Ezen felül az indokoltnál több reakciócsoport nem okozna 
pontosabb illesztést, a tapasztalataim alapján az illesztő algoritmus a felesleges reakciókra vagy 
elhanyagolhatóan kicsi tömegarányt, vagy pedig egy másik reakciócsoportéval megegyező 
aktiválási energiát adna a tömegarányok véletlenszerű elosztásával. 

A három reakciócsoport tömegarányai közül csak kettőt kell külön meghatározni, hiszen a 
harmadik a másik kettőből számítandó annak érdekében, hogy az összegük minden esetben 1 
legyen. A tömegarányok szabad paraméterként való kezelése látszólag ellentmond annak a 
ténynek, hogy azok egyértelműen következnek a minta összetételéből. A tapasztalatok viszont 
azt mutatták, hogy a különböző reakciómodellek más összetételek mellett adták a legpontosabb 
eredményt, ezért a tömegarányok a modell részeként való kezelése mellett döntöttem. 

11. táblázat: Az összehasonlított reakciómodellek 

Reakciómodell Egyenlet  
Elsőrendű 
10. egyenlet 

alapján, 𝒏𝒏 = 𝟏𝟏 

d𝑥𝑥(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖 exp �
𝐸𝐸𝑖𝑖
ℜ𝑇𝑇�

(1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)
3

𝑖𝑖=1

 (38) 

n-ed rendű 
10. egyenlet 

alapján 

d𝑥𝑥(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖 exp �
𝐸𝐸𝑖𝑖
ℜ𝑇𝑇�

(1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑛𝑛𝑖𝑖  
3

𝑖𝑖=1

 (39) 

Bővített n-ed 
rendű 

23. egyenlet 
alapján 

d𝑥𝑥(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖 exp �
𝐸𝐸𝑖𝑖
ℜ𝑇𝑇�

(1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑧𝑧𝑖𝑖)𝑚𝑚𝑖𝑖  
3

𝑖𝑖=1

 (40) 

DAEM 
25. egyenlet 

alapján 

d𝑥𝑥(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖�� 𝐷𝐷𝑖𝑖�𝐸𝐸𝑗𝑗�d𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑗𝑗

𝐸𝐸𝑗𝑗−1

𝑙𝑙

𝑗𝑗=1

3

𝑖𝑖=1

d𝑥𝑥𝑗𝑗�𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑗𝑗�
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𝑙𝑙

𝑗𝑗=1

3

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴𝑗𝑗 exp �−
𝐸𝐸𝑗𝑗

ℜ𝑇𝑇(𝑡𝑡)�
�1 − 𝑥𝑥𝑗𝑗�𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑗𝑗�� 

(41) 

 

4.2.4.2 A reakcióegyenlet megoldása elsőrendű modellek esetén 

A modellillesztő módszert megvalósító algoritmus szintén Matlab környezetben íródott, és két 
fő részből, a reakciómodell megoldásából (ami maga a célértéket számoló célfüggvény), és a 
hozzá tartozó reakciókinetikai paraméterek genetikus algoritmussal való meghatározásából áll. 

A reakciómodellt alkotó differenciálegyenletek megoldása 𝑥𝑥(𝑡𝑡 = 0) = 0 (Cao=0) kezdeti 
feltétel mellett történik. Ez három felfűtési sebesség és három reakciócsoport esetén kilenc 
egyenletet jelent, ezek megoldása minden esetben a következőként történt: 

[~,y_5_1]=ode23s(@(T_1_5,x) A(1)/be5*exp(-E(1)... 
    /(T_1_5+273.15)/8.314)*((1-x)),T_5_,Cao);  
 
A megoldás az ode23s algoritmussal történik, ami egy merev differenciálegyenletekre 
optimalizált solver. Az Arrhenius-i reakcióegyenletek tipikusan merevnek tekintendők, hiszen 
az exponenciális jellegnek megfelelően az aktiválási energiához közeledve laposan indul a 
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konverzió növekedése, ami aztán egyre meredekebb lesz. Ez az inflexiós pontnál tetőzik, ami 
után megint fokozatosan egyre laposabb lesz. Megjegyzendő, hogy a legjobb célértéket 
eredményező paramétereknél jellemzően kevésbé jelentős ez a merevség, a modellfüggetlen 
módszereknél nem is okozott problémát, viszont a genetikus algoritmus véletlenszerűsége miatt 
könnyen generálhat olyan paramétereket, amik már megakasztanák egy hagyományos (pl. 
ode45) solver futását. 

A részkonverziók tömegarányokkal súlyozott összevonásával kiadódik az adott 
paraméterekhez tartozó eredő konverzió, amit a mért adatsorral összehasonlítva (22. egyenlet, 
13. oldal) megkapható a négyzetes hibaösszeg. Ahhoz, hogy a három felfűtési sebességhez 
tartozó hibaösszegek azonos súllyal összeadhatók legyenek, és ezáltal kiadják a tényleges 
célértéket, azokat el kell osztani az adott sebességhez tartozó mérési pontok számával. 

Az n-ed és a bővített n-ed rendű reakciómodellek megoldása ehhez nagyon hasonló módon 
történt, az egyetlen különbség a reakciófüggvények alakja volt. 

4.2.4.3 A reakcióegyenlet megoldása DAEM modell esetén 

A DAEM modell számítását végző Matlab függvényt az előző fejezetben bemutatotthoz képest 
az aktiválási energiák eloszlásfüggvényével kell kiegészíteni. Ehhez a 24. egyenlet (15. oldal) 
különböző aktiválási energia tartományokban történő integrálására van szükség. Ez a nagyon 
finom felbontás miatt szimbolikusan történik, és a tartományok határai utólag kerülnek 
behelyettesítésre a határozatlan integrálba. Az E változó tartalmazza a vizsgált aktiválási 
energia tartomány l elemre való felosztását, aminek az értéke 201.  

A behelyettesítéskor az integrálás alsó határa mindig 0, a felső pedig az E változó aktuális 
eleme. Ez minden esetre az adott értéknél kisebb aktiválási energiájú reakciók részarányát 
eredményezi (q változó). Ahhoz, hogy az adott diszkrét aktiválási energia értékekhez tartozó 
részarányt kapjuk meg, a q elemei közti különbségeket kell képezni (Q változó). 

 
for j=1:3 
    fun=@(E_) 1/szigma(j)/((2*pi).^0.5)*exp(-1/2*((E_-... 
        E0(j))/szigma(j)).^2); 
    indef_int=int(fun,E_); 
    zero=double(subs(indef_int,0)); 
    q=double(subs(indef_int,E))-zero; 
    Q(:,j)=diff(q); 
end 

 
Szigorúan véve ez azt jelenti, hogy mindhárom reakciócsoport 201 darab reakcióegyenletből 
áll, de a Gauss eloszlás miatt ezek jelentős részéhez 0 részarány tartozik, így azokat felesleges 
megoldani. Ennek az ellenőrzése egy if függvény által történik, ami csak abban az esetben 
oldja meg a differenciálegyenletet, ha a hozzá tartozó részarány nagyobb, mint 0,1%, ellenkező 
esetben 0 végeredményt ad. Az így kapott eredmény mátrix (Y Matlab változó) sorai 
összegzésre kerülnek, amiből kiadódik az adott reakciócsoporthoz tartozó konverzió görbe (Y_5 
Matlab változó). Mindhárom részkonverzió kiszámítása után azok a tömegarányokkal súlyozva 
összegezhetők, így megkapjuk az adott felfűtési sebességhez tartozó teljes konverziót (Y_szum5 
Matlab változó). 
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for j=1:3 
    for i=1:l-1 
        if Q(i,j)>0.001 
            [~,y] = ode23s(@(T,x) A(j)/be5*exp(-E(i)... 
                /(T+273.15)/8.314)*(1-x),T_5_,Cao); 
            Y(:,i)=y.*Q(i,j); 
        else 
            Y(:,i)=zeros(s(1,1),1); 
        end 
    end 
    Y_5(:,j)=sum(Y,2)*c(j); 
end 
Y_szum5=sum(Y_5,2); 
 
Ugyanígy történt a másik két felfűtési sebességhez tartozó reakcióegyenletek megoldása is, 
majd a célérték is meghatározásra került a 22. egyenlet szerint. 

4.2.4.4 A genetikus algoritmus megvalósítása 

A genetikus algoritmus célja a reakciókinetikai paraméterek numerikus optimumkereséssel 
történő megkeresése. A folyamat a 3.2.2 fejezet (13. oldal) szerint történik a Matlab beépített 
genetikus algoritmus függvényét felhasználva (ga parancs). Minden egyed egy-egy 
paramétercsoportból épül fel, aminek az összetételét az aktuális reakciófüggvény határozza 
meg, ez mindig az aktuális guess változóban tárolódik. Ezek értéke minden esetben 0 és 1 közé 
esik (ezt állítják be a limit_l és limit_h változók), a tényleges átkonvertálás csak közvetlenül 
a reakciómodell megoldása előtt történik. Erre a genetikus algoritmus hatékonyabb működése 
miatt van szükség, hiszen így az új generációk létrehozásakor gond nélkül keresztezhetők az 
eredetileg különböző paraméterekhez tartozó (és így különböző nagyságrendű) értékek is. 

Az így kapott nyers paraméterek valós értékeinek kiszámításához szükséges a valós határok 
megadása. Ez a bound Matlab változó segítségével történik, amely egy olyan két sorból álló 
mátrix változó, aminek az első sora az alsó, a második pedig a felső határokat tartalmazza egy 
előre meghatározott sorrendben. 

A függvény további bemenetei a T_5_, T_10_ és T_15_ valamint az x_5_, x_10_ és x_15_ 
változók, amik a különböző felfűtési sebességekhez tartozó mért hőmérséklet és konverzió 
adatsorokat tartalmazzák. 

Ezután már futtatható a genetikus algoritmus az alábbi parancs segítségével. Az itt szereplő 
fitness_sum_srf függvény maga a célfüggvény, ennek megfelelően megegyezik a 4.2.4.2 ill. 
a 4.2.4.3 fejezetekben bemutatott algoritmussal. Az előre beállított elvárt célérték vagy 
generációszám elérése után a legjobb célértéket eredményező egyed paraméterei az xOpt1, az 
célérték pedig a fVal1 Matlab változóban lesznek elmentve. 

[xOpt1,fVal1]=ga(@(guess)fitness_sum_srf(guess,T_5_,T_10_,T_15_,... 
    x_5_,x_10_,x_15_,bound),24,[],[],[],[],limit_l,limit_h); 
 
4.2.4.5 Érzékenységvizsgálat 

Az optimumkereséssel meghatározott reakciókinetikai együtthatókra érzékenységvizsgálatot 
végeztem, ami alapján megállapítható, hogy melyik paraméternek van jelentős, illetve 
melyiknek marginális hatása a célértékre. Ez segít hasznos következtetések levonásában arra 
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vonatkozóan, hogy esetlegesen melyik paramétert lehet rögzíteni és konstansként kezelni a 
jövőbeli illesztések gyorsítása érdekében. 

A folyamat során a tömegarányok kivételével minden illesztett paraméterre kiszámításra kerül 
egy 11 elemből álló mintavektor változó, aminek a legkisebb és legnagyobb elemei az alábbi 
egyenletek szerint számítódnak, a többi elem pedig a ±50%-os vizsgálati tartomány két szélső 
értéke között egyenletesen oszlik el. 

𝑝𝑝SA,min = 𝑝𝑝opt − 0,5 𝑝𝑝opt 
𝑝𝑝SA,max = 𝑝𝑝opt + 0,5 𝑝𝑝opt 

(42) 

 
Ezután minden paraméterre kiszámításra kerül az előző fejezetekben szereplő célérték úgy, 
hogy a vizsgált együttható értéke a mintavektor szerint változik az összes többi paraméter 
optimális értéken való tartása mellett. Ez megadja a módosított értékekhez tartozó célértékeket, 
amikből az eredetivel való osztással kiszámítható egy relatív célérték (𝐹𝐹r = 𝐹𝐹i/𝐹𝐹opt).  

A relatív célértékek kiértékelése a Cai által kidolgozott módszer [100] szerint történik, 
miszerint a különböző paramétereket négy csoportba (elhanyagolható, gyenge, közepes és erős) 
lehet besorolni 𝐹𝐹r-re való hatásuk alapján. Gyenge hatásról beszélhetünk, ha 50%-os eltérés 
mellett a 𝐹𝐹r 2 alatt marad, közepesről, ha legalább az egyik szélső érték nagyobb, mint 2, viszont 
mindkettő 100 alatti, illetve erős a kapcsolat, ha legalább egyik szélső érték nagyobb, mint 100. 
Az elhanyagolható kategóriába való besorolás feltétele az 1,1 alatti szélsőérték, de ezt 
szubjektív módon befolyásolhatja a többi paraméterhez való viszony is. 

4.3 Látszólagos (apparent) égéskinetikai modell megalkotása 
Ebben a fejezetben egy olyan módszer kerül bemutatásra, ami képes kapcsolatot teremteni a 
belső (intrinsic) és a látszólagos (apparent) reakciókinetika között úgy, hogy az hatékonyan 
használható legyen a legtöbb nagy méretű, és a gömbtől nagymértékben eltérő geometriájú 
tüzelőanyag esetén a 4. táblázatban (28. oldal) szereplő szempontokat is figyelembe véve. 
Ehhez az alapot a Gómez-Barea és Leckner által definiált 𝑆𝑆m(𝑥𝑥k) fajlagos reagáló felület és a 
hozzá tartozó reakciófüggvény (28. egyenlet, 25. oldal) adta [3], amikre támaszkodva 
bevezettem  az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) tömegre vonatkoztatott reakciómélységet a belső és a látszólagos 
égéskinetika összekapcsolására, ennek a meghatározása a módszer fő feladata. 

A kidolgozott eljárás több mérési és modellezési folyamat eredményeit kombinálja, ami 
kezdetben viszonylag hosszadalmas, de az eredményül kapott égésmodell kellően gyors és 
egyszerű ahhoz, hogy összetettebb modellekben, pl. CFD modellben is felhasználható legyen a 
Niemi és társai [73] által felépített neurális hálókon alapuló modellhez hasonlóan. 

A módszer bemutatásán túl annak minden lépését szemléltetni is fogom egy napraforgóhéj 
pellet minta példáján keresztül, ami geometriai és reakciókinetikai szempontból is kellően 
összetett ahhoz, hogy jó referenciaként szolgálhasson az eljárás használhatóságára. 
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4.3.1 A tömegre vonatkoztatott reakciómélység definiálása 

Egy teljes tüzelőanyag szemcse látszólagos konverziója a korlátozó tényezők függését is 
figyelembe véve a 43. egyenlet szerint írható le. Az egyszerűbb felírás érdekében az itt szereplő 
𝑘𝑘r-ek már tartalmazzák a reakciósebesség konverziófüggő részét is, ezek meghatározásának 
pontos módjával a 4.2 fejezet foglalkozik. 

d𝑥𝑥app(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖𝜂𝜂m�𝑥𝑥app�𝑘𝑘r,𝑖𝑖(𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑖𝑖) + �
𝑐𝑐𝑗𝑗𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂

1
𝜂𝜂m�𝑥𝑥app�𝑘𝑘r,𝑗𝑗�𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑗𝑗�

+ 1
𝑘𝑘d(𝑥𝑥𝑗𝑗)

𝑁𝑁2

𝑗𝑗=1

𝑁𝑁1

𝑖𝑖=1

 (43) 

Eszerint a teljes 𝑥𝑥app(𝑡𝑡) görbe különböző reakciócsoportok összegeként adódik ki, amik vagy 
az illókiváláshoz, vagy pedig a kokszégéshez tartoznak, ez rendre 𝑁𝑁1 és 𝑁𝑁2 darab, 𝑐𝑐𝑖𝑖 ill. 𝑐𝑐𝑗𝑗 
tömegarányokkal rendelkező reakciócsoportot jelent. 

A kokszégés a Levenspiel-féle leírás szerint [63] függ az oxigén anyagtranszporttól, ami 
párhuzamos ellenállások szerint kezelhető. A legtöbb esetben elsősorban diffúzió által dominált 
anyagtranszport leírására szolgál a 𝑘𝑘d anyagtranszport együttható, ami a belső 
reakciósebességgel megegyező mértékegységű, és az egyenletben betöltött szerepe is azonos, a 
meghatározási módja viszont jelentősen különböző, erről a következő fejezetekben lesz szó. A 
𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂 konstans a szemcse körüli oxigénkoncentrációt írja le, ami az egyszerűség kedvéért lineáris 
kapcsolatot tételez fel a reakciósebességgel. Itt 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂,vizsgált/𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂,mért, vagyis az aktuálisan 
vizsgált esetre és a modell felállításához használt makroszkopikus mérésre jellemző oxigén 
parciális nyomások aránya. Értelemszerűen ez a leírás csak a referenciaeset közvetlen 
közelében értelmezhető, ennek megfelelően pl. oxigénmentes esetben ez a reakció egyszerűen 
befagyna, és nem adná vissza az elgázosítás folyamatát, ahhoz új belső kinetikát kellene mérni. 

Az újonnan bevezetett 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) a belső reakciósebességek szorzótényezőjeként hivatott a 
szemcse teljes konverziójának leírására, miközben továbbra is egy jól kezelhető, folytonos 
függvény marad. Az aktív felület változásán túl magába foglal minden olyan hatást is, ami 
lassíthatja a konverziót, és a szemcse méretéből és alakjából származik (3.3.1 fejezet). A 
korábban (3.3.2 fejezet) bemutatott 𝑓𝑓m(𝑥𝑥k)-val, valamint a Liu és társai [40] által használt 
hasonló függvénnyel szemben 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) a kokszégésen túl az illókiválást is figyelembe veszi. 

Az 𝜂𝜂m�𝑥𝑥app� a többi konverzió-függvénnyel ellentétben nem az adott reakciócsoport lokális 
konverziójára vonatkozik, hanem (a modellfüggetlen reakciókinetikánál látott látszólagos 
aktiválási energiákhoz hasonlóan) az azok összevonásából keletkező látszólagosra. Ennek oka 
az, hogy a látszólagos reakciósebességet befolyásoló folyamatok (pl. szén kokszok esetén a 
pórusszerkezet változása) is a teljes szemcseégési folyamattal összhangban történnek. 

Az 𝜂𝜂m maximális értéke 1, ami az ideális TG-mérési körülményekhez tartozik, ebben az esetben 
a reakció a teljes mintában játszódik le. Azonban a szemcse méretéből adódó korlátok miatt az 
égési folyamat legnagyobb részében 𝜂𝜂m sokkal, akár több nagyságrenddel is kisebb. Az égéssel 
járó szemcseszerkezeti változások miatt 𝜂𝜂m értéke monoton növekvő, és a konverzió végén 
megközelíti vagy eléri az 1-et. Az 𝜂𝜂m értelmezhető a reakció szempontjából aktív és a teljes 
tömeg hányadosaként is. Ez elsősorban a tüzelőanyag töredezésétől és a pórusok keletkezésétől 
függ, ami a konverzió előrehaladtával jelentősen megnöveli az aktív tömeghányadot. 
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4.3.2 A modellalkotási módszer lépései 

A modellépítés célja tehát az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) meghatározása, amihez a 43. egyenlet elemeinek 
ismerete szükséges. Ezek meghatározásához a következő lépéseket kell elvégezni (19. ábra): 

 

 
19. ábra: Az 𝜂𝜂𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) meghatározásának logikája 

 

1. A minta belső reakciókinetikájának leírása TG-mérések alapján felállított reakciómodell 
segítségével. 

2. A minta látszólagos égéskinetikájának, vagyis az égés során történő 
tömegcsökkenésének (𝑥𝑥app(𝑡𝑡)) mérése makroszkopikus szemcseégés vizsgálat útján. 

3. A makroszkopikus mérés körülményeinek, vagyis a minta felmelegedésének (𝑇𝑇(𝑡𝑡)) és 
az oxigén anyagtranszportjának (𝑘𝑘d) pontos meghatározása, amire a legmegbízhatóbb 
módszer egy CFD modell felépítése. 

4. Az előző pontokban meghatározott adatok felhasználásával a 43. egyenletben csak 
𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) marad ismeretlen, így az valamilyen numerikus eljárással meghatározható. 
 

Ezek után az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) felhasználásával a környezeti körülményeket leíró 𝑘𝑘d(𝑥𝑥) és a 𝑇𝑇(𝑡𝑡) 
tetszőleges változtatásával modellezhető a tüzelőanyag látszólagos konverziója bármilyen más 

Makroszkopikus 
égési mérések 

𝑥𝑥app(𝑡𝑡) 

TG-mérések CFD modell 

A minta 
felmelegedése 

𝑇𝑇(𝑡𝑡) 

d𝑥𝑥app(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖𝜂𝜂m�𝑥𝑥app�𝑘𝑘r,𝑖𝑖(𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑖𝑖) + �
𝑐𝑐𝑗𝑗𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂

1
𝜂𝜂m�𝑥𝑥app�𝑘𝑘r,𝑗𝑗�𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑗𝑗�

+ 1
𝑘𝑘d(𝑥𝑥𝑗𝑗)

𝑁𝑁2

𝑗𝑗=1

𝑁𝑁1

𝑖𝑖=1

 

Belső 
reakciókinetika 

𝑘𝑘r(𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑖𝑖)  

Oxigén 
anyagtranszport

𝑘𝑘d(𝑥𝑥𝑗𝑗) 

𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) 
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tüzelési körülmények között is. A 43. egyenletben szereplő paraméterek különbözőképp 
kezelendők a modell felállításakor és a tényleges használatakor, ennek részletei láthatók a 12. 
táblázatban.  

Megjegyzendő, hogy a módszer közvetlenül nem foglalkozik a töredezéssel, aminek Pereira 
[75] szerint ilyen nagy szemcseméret esetén nincs jelentős reakciósebességet módosító hatása. 

12. táblázat: A 43. egyenletben szereplő változók, ill. függvények meghatározása és használata 

 Forrás a modell 
felállításakor 

Forrás a modell 
használatakor 

𝑘𝑘r(𝑥𝑥,𝑇𝑇) TG-mérés alapján felépített 
belső reakciómodell 

A modell része 

𝑁𝑁1,𝑁𝑁2, 𝑐𝑐 TG-mérés alapján felépített 
belső reakciómodell 

A modell része 

𝑥𝑥app(𝑡𝑡) Makroszkopikus égetési 
kísérlet 

A modell végső kimenete 

𝑘𝑘d(𝑥𝑥) A makroszkopikus égetési 
kísérlet alapján készített 

CFD modell 

Meghatározandó az új 
körülményeknek 

megfelelően 

𝑇𝑇(𝑡𝑡) A makroszkopikus égetési 
kísérlet alapján készített 

CFD modell 

Meghatározandó az új 
körülményeknek 

megfelelően 

𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂 Meghatározandó a 
makroszkopikus kísérlet 

alapján 

Meghatározandó az új 
körülményeknek 

megfelelően 

𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) Meghatározandó a 43. 
egyenlet alapján 

A modell része 

4.3.3 A kidolgozott módszer szemléltetése 

Az előző fejezetben bemutatott modellezési módszer szemléltetésére (minden lépés 
megvalósítására részletesen kitérve) itt egy példaszámítás kerül bemutatásra, amelynek során 
meghatározom egy napraforgóhéj pellet mintához tartozó 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) függvényt. A különböző 
lépésekhez tartozó eredmények az 5.3 fejezetben találhatók. 

4.3.3.1 A vizsgált minta 

A példaszámítás során használt, kereskedelmi forgalomban is kapható napraforgóhéj pellet (20. 
ábra) egy hazai feldolgozó üzemből származik. A henger alakú minták hosszúsága 20±5 mm, 
átmérőjük 6 mm, tömegük kb. 1 g. 
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20. ábra: A mintaként használt napraforgóhéj pellet 

4.3.3.2 A belső reakciókinetika meghatározása 

Az 55. oldal 1. lépéséhez tartozó belső reakciókinetikai modell a 4.2 fejezetben bemutatott 
módszer egyszerűsített változata szerint készült. A rendelkezésre álló adatokhoz igazodva egy 
felfűtési sebesség mellett mért konverzió görbére hagyatkoztam. Ez az egyszerűsítés jelen 
esetben elfogadható, hiszen az elsődleges cél a módszer demonstrálása. Azonban valós 
tervezési vagy modellezési feladat során, amikor a modell pontossága kritikus, elengedhetetlen 
a több felfűtési sebességhez tartozó mért konverziógörbék használata a 3.2.3 fejezetben 
taglaltak miatt. 

A TG-mérés a 4.2.2 fejezetben leírtakkal megegyező körülmények között történt 10 °C/min 
felfűtési sebességgel 2 mg tömegű mintán, ami három nagyságrenddel kisebb az eredeti méretű 
szemcsénél. A paraméterek meghatározása a 4.2.4 fejezetben bemutatott numerikus 
optimumkereső eljárással, bővített n-ed rendű reakciómodell feltételezésével és három 
reakciócsoport figyelembevételével történt. Ezek a reakciócsoportok a száradásra (ami itt már 
nem volt elhanyagolható az SRF-fel ellentétben), az illókiválásra és a kokszégésre 
vonatkoznak. 

4.3.3.3 A látszólagos konverzió mérése 

A 2. lépés szerint az 𝑥𝑥app(𝑡𝑡) látszólagos konverzió időbeli lefutásának meghatározása 
makroszkopikus szemcseégés méréssel történt. A mérési elrendezés összeállítása során fontos 
szempont volt az, hogy a jellemző fizikai folyamatok minél egyszerűbben modellezhetőek 
legyenek, hiszen a minták pontos felmelegedése és az oxigén anyagtranszport CFD modellek 
segítségével lesznek meghatározva. Ezeknek a szempontoknak megfelel a 4.1.2.1.2.1 
fejezetben (36. oldal) bemutatott elektromosan fűthető kemence, de bármilyen más hevítő 
berendezés is alkalmas erre a célra, az egyetlen kritérium az, hogy a belseje megfelelő 
pontossággal modellezhető legyen.  

A napraforgóhéj pelletek közül 14 került a lapátra a 21. ábra szerinti elrendezésben. A kemence 
hőmérséklete 850 °C-ra lett beállítva, amit a mérés során a szabályozó végig állandó értéken 
tartott. 

A felhasznált Radwag WLC 12/30/C1/R típusú digitális mérleg osztása a vizsgálati 
tartományban 0,2 g, az ebből adódó mérési hiba az így kapott látszólagos konverzióra is hatással 
van, a részletes hibaszámítás a II. mellékletben található. 
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21. ábra: A mérések során használt pellet elrendezés 

4.3.3.4 A makroszkopikus kísérlethez használt kemence CFD modellje 

A 3. lépésnek megfelelően a szemcse felmelegedése és a körülötte kialakuló oxigén 
anyagtranszport meghatározandó egy, a többitől független módszer segítségével. Erre a célra 
két CFD modell készült Comsol 5.3 szoftver segítségével, egyik az illókiválás, a másik pedig a 
kokszégés modellezésére. 

4.3.3.4.1 A geometria 
A modellekben használt geometria látható a 22. ábrán. Az elrendezés szimmetriája miatt 
megengedhető a geometria y tengely mentén történő kettévágása, ami felére csökkenti a 
szükséges elemszámot. A lapát nyele is elhanyagolható, hiszen nincs fontos szerepe a fizikában, 
a háló jelentős részét azonban indokolatlanul besűrítené a kis átmérő miatt. A szemcsék felett 
látható téglatest az égés során történő hőfelszabadulás modellezésére szolgál. 

 
22. ábra: A CFD modell teljes geometriája 

A lapát feje és a pellet minták a 23. ábra szerint lettek modellezve, amit a szimmetriatengely 
hosszában megfelez, tehát a valós elrendezés ennek a kétszerese. Az egyszerűség kedvéért 
minden szemcse hosszúsága megegyezik, és a lapát y tengelyre merőleges görbülete is 
elhanyagolásra kerül. A modell nem tartalmaz pórusokat, amelyek Xue [71] szerint ilyen nagy 
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szemcséknél se a hőmérsékletmezőt, se az oxigén anyagtranszportot nem befolyásolják 
jelentősen, a szükséges számítási kapacitást viszont drasztikusan növelnék. 

 
23. ábra: A CFD modell szemcséi 

4.3.3.4.2 Az illókiválás modellezése 
Az illókiválás modell legfontosabb célja a szemcsék felmelegedésének meghatározása, amely 
jelentősen befolyásolja a látszólagos reakciót a 3. ábra (23. oldal) szerint. A modell két részből 
áll, amelyek az áramlást, illetve a hőközlést kezelik a 24. ábra szerint. Az áramlástani modell 
fő jelensége a felszabaduló füstgáz áramlása, az ebből keletkező sebességmezőt kapja meg a 
hőtranszport modell, ami részletesen modellezi a szemcsékben és az azokat körülvevő gázban 
történő hőközlést részletezve az égéshez kötődő hőfelszabadulást, a távozó égéstermék által 
konvektív módon szállított hőt és a felületek közötti, valamint a gázban történő sugárzást is. 

 

 
24. ábra: Az illókiválás modell felépítése 

Az illókiválási és a később bemutatásra kerülő kokszégési modellek különböző hálót 
használnak, melyek a Comsol beépített hálózójával készültek. Az illókiváláshoz tartozó háló 

Áramlás 
Távozó égéstermék 

Hőtranszport 

Hőfelszabadulás 

Égéstermékkel távozó hő 

Sugárzás (S2S és DO) 

Szemcsék 
felmelegedése 

Sebességmező 
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116 577 tetrahedrális elemből áll, amiknek jelentős része a szemcsék körül helyezkedik el, 
hiszen az áramlás és a hőtranszport is ott bonyolult, illetve az értékes eredmények is arról a 
területről származnak. Megjegyzendő, hogy hexahedrális elemekkel elvileg kisebb elemszámot 
is el lehetne érni, de a megvalósítása nagyon körülményes az egymáshoz közel elhelyezkedő 
hengerek miatt, így végül a teljesen tetrahedrális háló mellett döntöttem. A teljes háló a 25. 
ábrán, a lapátfej környéki, sokkal sűrűbb rész pedig a 26. ábrán látható, ami megfelel a 
szemcséken belüli hőtranszport pontos vizsgálata miatt támasztott követelményeknek. 

 
25. ábra: Az illókiválás modell hálója 

 

 
26. ábra: A szemcsék közvetlen környezetének hálója 

 

A levegő (és a füstgáz) áramlásának modellezése a Navier-Stokes egyenleten alapul, 
kiegészítve a kontinuitással (l. a következő 44. és 45. egyenleteket). A 44. egyenlet bal oldala 
az ellenőrző térfogatban a közeg sebességének hely szerinti változását írja le, feltételezve az 
anyagmegmaradást (45. egyenlet). A jobb oldal első tagja a nyomás hely szerinti változását, a 
második a belső nyírófeszültség tenzor hely szerinti változását, a harmadik pedig a közegre ható 
külső erőket jelenti.  
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A 𝜏𝜏 nyírófeszültség tenzor Newton-i közegekre a 46. egyenlet szerint felírható két viszkózus 
tag összegeként, ahol 𝜇𝜇 a dinamikai, 𝜆𝜆 pedig a térfogati viszkozitás, 1� az egységmátrix, az 
aposztróf pedig a transzponálás jele. 𝜆𝜆 értéke nehezen meghatározható, a legtöbbször használt 
közelítés szerint 𝜆𝜆 = −2/3𝜇𝜇 összenyomható közegekre, és 𝜆𝜆 = 0 összenyomhatatlanokra. 

A mérések során megfigyelt lángok intenzitása alapján egyértelmű az áramlás turbulens jellege. 
A turbulencia, vagyis a különböző áramlási paraméterek hely szerinti fluktuálása a RANS 
(Reynolds-averaged Navier-Stokes) módszer szerint modellezhető, ami minden 𝜓𝜓 paramétert 
felbont egy átlagolt és egy fluktuáló részre a 47. egyenletnek megfelelően. A sebesség 
fluktuálása miatt a 44. egyenlet bal oldalát ki kell bővíteni egy a fluktuáló 
sebességkomponensek hely szerinti változását leíró taggal, ami a Reynolds feszültség tenzor 
(𝑅𝑅ij), és felírható két tag összegeként a 48. egyenlet szerint. Az első tagban szereplő 𝜇𝜇T a 
turbulens viszkozitás (eddy viszkozitás) és az eredeti 𝜏𝜏 nyírófeszültségben szereplő 
nyíróviszkozitással megegyező jelenséget ír le, míg a 𝑘𝑘 a turbulens kinetikus energia, ami a 
fluktuáló sebességkomponensekhez köthető mozgási energia. Mindez összevonva látható a 49. 
egyenletben. 

Az újonnan bevezetett 𝜇𝜇T és 𝑘𝑘 paraméterek kiszámítására több módszer is létezik, ebben az 
esetben a 𝑘𝑘-𝜖𝜖 modell szerint történt. Ez a közelítés két új mérlegegyenletet vezet be, egyet a 𝑘𝑘-
ra (50. egyenlet), egyet pedig az újonnan bevezetett 𝜖𝜖 turbulens disszipációs tényezőre (51. 
egyenlet), amik alapján meghatározható 𝜇𝜇T is (52. egyenlet). Mindkét mérlegegyenlet jobb 
oldala egy konvektív tagból, valamint egy produkciót (53. egyenlet) és egy elnyelődést leíró 
tagból áll. Az egyenletekben szereplő konstansok elterjedten használt, empirikus úton 
meghatározott értékei a 15. táblázatban láthatók. 

 

𝜌𝜌(𝒖𝒖 ∙ ∇)𝒖𝒖 = −∇𝑝𝑝 + ∇ ∙ 𝜏𝜏 + 𝐹𝐹k (44) 

∇ ∙ (𝜌𝜌𝒖𝒖) = 0 (45) 

𝜏𝜏 = 𝜇𝜇(∇𝒖𝒖 + (∇𝒖𝒖)′) + 𝜆𝜆(∇ ∙ 𝒖𝒖)1� (46) 

𝜓𝜓 = 𝜓𝜓� + 𝜓𝜓∗ (47) 

𝑅𝑅ij = −𝜇𝜇T(∇u + (∇𝒖𝒖)′) +
2
3
𝜌𝜌𝑘𝑘 (48) 

𝜌𝜌(𝒖𝒖 ∙ ∇)𝒖𝒖 = ∇ ∙ �−𝑃𝑃 + (𝜇𝜇 + 𝜇𝜇T)(∇𝒖𝒖 + (∇𝒖𝒖)′) −
2
3

(𝜇𝜇 + 𝜇𝜇T)(∇ ∙ 𝐮𝐮)1� −
2
3
𝜌𝜌𝑘𝑘1�� + 𝐹𝐹k (49) 

𝜌𝜌(𝒖𝒖 ∙ ∇)𝑘𝑘 = ∇ ∙ ��𝜇𝜇 +
𝜇𝜇T
𝜎𝜎𝑘𝑘
� ∇k� + 𝑃𝑃k − 𝜌𝜌𝜖𝜖 (50) 

𝜌𝜌(𝒖𝒖 ∙ ∇)𝜖𝜖 = ∇ ∙ ��𝜇𝜇 +
𝜇𝜇T
𝜎𝜎ϵ
� ∇ϵ� + 𝐶𝐶𝜖𝜖1

𝜖𝜖
𝑘𝑘
𝑃𝑃k − 𝐶𝐶ϵ2𝜌𝜌

𝜖𝜖2

𝑘𝑘
 (51) 

𝜇𝜇T = 𝜌𝜌𝐶𝐶μ
𝑘𝑘2

𝜖𝜖
 (52) 

𝑃𝑃k = 𝜇𝜇T �∇𝒖𝒖 ∶ (∇𝒖𝒖 + (∇𝒖𝒖)′) −
2
3

(∇ ∙ 𝒖𝒖)2� −
2
3
𝜌𝜌𝑘𝑘∇ ∙ 𝒖𝒖 (53) 
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13. táblázat: A k-ϵ turbulencia modellben használt konstansok 

𝐶𝐶μ 0,09 
𝐶𝐶ϵ1 1,44 
𝐶𝐶ϵ2 1,92 
𝜎𝜎𝑘𝑘 1,0 
𝜎𝜎𝜖𝜖 1,3 

 

A hőtranszport részmodell célja a pellet szemcsék felmelegedésének leírása. A szemcsén belüli 
hőtranszportot egy adott elemben az 54. egyenlet írja le, aminek a bal oldalának tagjai a 
hőmérséklet időbeli változását, valamint a hővezetést (55. egyenlet, amiben 𝜅𝜅 a hővezetési 
tényező) jelentik, a jobb oldalon pedig az adott felületet érő hőáramok találhatók (𝑄𝑄ted a 
hőtágulásból eredő, 𝑄𝑄r,𝑠𝑠 a sugárzásos, 𝑄𝑄 pedig minden egyéb hőáram). 

𝜌𝜌𝑐𝑐p
𝜕𝜕𝑇𝑇p
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ ∇ ∙ 𝑞𝑞 = 𝑄𝑄ted + 𝑄𝑄r,𝑎𝑎 + 𝑄𝑄 (54) 

𝑞𝑞 = −𝜅𝜅∇𝑇𝑇 (55) 
 

A szemcsék 9 részre lettek felosztva a 27. ábra szerint, aminek egyik véglapja a szimmetriasík, 
vagyis a valós pellet ennél kétszer hosszabb. Minden rész hőmérséklete külön lett vizsgálva, 
ennek megfelelően a minta minden jellegzetes pontjának ismert a felmelegedése. Ez a felosztás 
természetesen önkényes, más geometriáknál más megoldás is lehetséges. Az egyetlen korlátozó 
tényező a numerikus számítás hálója, aminek kellően sűrűnek kell lennie a pontos eredmény 
érdekében. 

 
27. ábra: A szemcsék hőtranszport részmodell szerinti felosztása 

Az így kapott cellák tömegei homogén szerkezetet feltételezve kiszámíthatók a térfogatuk 
alapján a 28. ábra szerint. Az itt látható XZ metszet a szemcse forgástengelyében készült, vagyis 
az 56−58. és a 62−64. egyenletek rendre a külső gyűrűk felső és alsó felét írják le, míg az 
59−61. egyenletek a középső hengerekre vonatkoznak. 
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(𝑅𝑅2𝜋𝜋 − 𝑟𝑟2𝜋𝜋)𝐿𝐿

10𝑉𝑉
𝑚𝑚0 (56) 

(𝑅𝑅2𝜋𝜋 − 𝑟𝑟2𝜋𝜋)𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (57) 

(𝑅𝑅2𝜋𝜋 − 𝑟𝑟2𝜋𝜋)𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (58) 

𝑟𝑟2𝜋𝜋𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (59) 

2𝑟𝑟2𝜋𝜋𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (60) 

2𝑟𝑟2𝜋𝜋𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (61) 

(𝑅𝑅2𝜋𝜋 − 𝑟𝑟2𝜋𝜋)𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (62) 

(𝑅𝑅2𝜋𝜋 − 𝑟𝑟2𝜋𝜋)𝐿𝐿
5𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (63) 

(𝑅𝑅2𝜋𝜋 − 𝑟𝑟2𝜋𝜋)𝐿𝐿
10𝑉𝑉

𝑚𝑚0 (64) 

 

28. ábra: A 27. ábra szerinti cellákhoz tartozó tömegek 
 

A szemcséket körülvevő gáz hőmérlegét a 65. egyenlet írja le. Az 54. egyenlethez képest a bal 
oldal kiegészült a gáz áramlásából eredő konvektív taggal, a jobb oldal pedig a sugárzási és az 
egyéb hőáramok mellett a nyomásváltozási munkából (𝑄𝑄p) és a disszipációból (𝑄𝑄vd) következő 
hőtermeléssel. A bal oldal második tagjában megjelenő sebesség vektort az áramlástani modell 
számolja. 

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑔𝑔
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑔𝑔
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑔𝑔𝒖𝒖 ∙ ∇𝑇𝑇 + ∇ ∙ 𝑞𝑞 = 𝑄𝑄p + 𝑄𝑄vd + 𝑄𝑄r,𝑔𝑔 + 𝑄𝑄 (65) 

A sugárzás (𝑄𝑄r,𝑔𝑔) két részből, a felületek közötti, és az áramló közegen belüli sugárzásból áll. 
A felületek közti sugárzást (S2S) a 66. egyenlet írja le, amiben 𝜀𝜀 a feketeségi fok, 𝐺𝐺 a beeső 
sugárzás, 𝑛𝑛∗ a törésmutató (levegő esetén értéke kb. 1), 𝜎𝜎0 pedig a Stefan-Boltzmann állandó. 

𝑄𝑄r,𝑠𝑠 = 𝜀𝜀(𝐺𝐺 − 𝑛𝑛∗2𝜎𝜎0𝑇𝑇4) (66) 
Az áramló közegen belüli 𝑄𝑄r,𝑔𝑔 sugárzást a DO (Discrete Ordinates) modell szerint számolja a 
modell, ami összetettsége miatt a szükséges számítási idő jelentős részéért felel. Ez a módszer 
a sugárzási transzportegyenletet (67. egyenlet) oldja meg, ami egy adott Ω irányszögű sugárzási 
intenzitás megváltozását írja le. A jobb oldal első tagja a kibocsájtott (𝐼𝐼b(𝑇𝑇) az adott 
hőmérsékletű fekete test által kisugárzott intenzitás), a második az elnyelődő és szétszóródó 
sugárzás (𝛾𝛾 = 𝜀𝜀 + 𝜎𝜎𝑠𝑠, ahol 𝜎𝜎𝑠𝑠 a szétszóródási tényező, 𝐼𝐼i pedig a beeső sugárzás intenzitás), a 
harmadik pedig a szóródás útján más Ω∗ irányokból Ω irányba kerülő sugárzások összessége 
(𝜗𝜗(Ω∗,Ω) az adott irányok közti eltérülés valószínűségét megadó szóródási fázis függvény). Az 
analitikus megoldást a harmadik tag nehezíti, ennek az 𝑁𝑁 darab térszög tartományra való 
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diszkretizálását végzi el a DO módszer a 68. egyenlet szerint (a 𝑤𝑤𝑗𝑗 paraméterek súlyozó 
tényezők). 

Ω ∙ ∇𝐼𝐼 = 𝜀𝜀𝐼𝐼b(𝑇𝑇) − 𝛾𝛾𝐼𝐼i +
𝜎𝜎𝑠𝑠
4𝜋𝜋

� 𝐼𝐼(Ω∗)𝜗𝜗(Ω∗,Ω)dΩ∗
4𝜋𝜋

 (67) 

� 𝐼𝐼(Ω∗)𝜗𝜗(Ω∗,Ω)dΩ∗
4𝜋𝜋

= �𝑤𝑤𝑗𝑗𝐼𝐼𝑗𝑗𝜗𝜗(Ω∗,Ω)
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 (68) 

A 65. egyenletben szereplő konvektív tag az áramlástani modell sebességmezőjét használja fel 
a Kays-Crawford hőtranszport alapú turbulencia modell segítségével. Ez a kapcsolat csak egy 
irányú, vagyis a hőmérsékletkülönbségből következő sűrűség változást nem veszi figyelembe 
az áramlástani modell. Ennek az elhanyagolásnak a hatása csekély, azonban jelentősen 
csökkenti a futási időt. 

Peremfeltételként a falakra az üzemi hőmérsékletként is beállított 850 °C-ot vettem fel, amit a 
kemencébe helyezett K típusú termoelemmel ellenőriztem (4.1.2.1.2.1 fejezet, 36. oldal). Az 
illók égéséből származó hőfelszabadulás a szemcsék feletti téglatest hőforrásként való 
definiálásával adható meg, aminek az értéke a fűtőérték illókiváláshoz köthető részének a 
vizsgálati időtartamra (70 s) való szétosztása. Ez a rendelkezésre álló számítási kapacitás 
korlátjai miatt indokolt egyszerűsítés azon alapul, hogy az illókiválási szakasz 
tömegcsökkenése jó közelítéssel lineáris, vagyis az ezzel párhuzamos hőfelszabadulás is 
lineáris, hiszen 850 °C-on feltételezhető, hogy a felszabaduló éghető gázok azonnal 
begyulladnak. A szilárd felületek az anyaguknak megfelelő paraméterekkel lettek ellátva, amik 
meghatározásához a Comsol belső adatbázisát használtam. A szemcsék kezdeti hőmérséklete 
20 °C, a gázé pedig 850 °C.  

4.3.3.4.3 A kokszégés modellezése 
A kokszégésre vonatkozó CFD modell fő kimenete a szemcsék felé történő oxigén 
anyagtranszportot leíró 𝑘𝑘d′ átlagos fluxus, amiből kiszámolható a 43. egyenletben szereplő 
𝑘𝑘d(𝑥𝑥). Ennek megfelelően az előző fejezetben bemutatott áramlási és hőtranszport modellek 
kiegészítendők egy anyagtranszport modellel, amit a Fourier törvény ír le a 69. egyenlet szerinti 
stacioner és forrásmentes esetben (𝐷𝐷diff a diffúziós állandó, 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 pedig az oxigénkoncentráció), 
ahol a bal oldal első tagja a diffúziót, a második pedig a konvekciót jelképezi. 

∇ ∙ (−𝐷𝐷diff∇𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂) + 𝒖𝒖 ∙ ∇𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0 (69) 
A részmodellek közti kapcsolatot a 29. ábra szemlélteti. Az illókiválással ellentétben itt nincs 
forrás tag az áramlástani modellben, hiszen a keletkező gázok jelentős része már távozott a 
mintából. Az áramlást egyedül a hőmérsékletkülönbségből következő sűrűségkülönbség, 
vagyis a felhajtó erő indukálja, ami konvektív módon visszahat a hőmérséklet mezőre is. Ennek 
megfelelően az áramlástani és a hőtani modellek kölcsönösen befolyásolják egymást, vagyis 
nem lehet szétválasztani az egyenleteiket, egy nagy egyenletrendszerként kell megoldani őket. 
A harmadik részmodell által számolt anyagtranszport a 69. egyenlet szerinti. 
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29. ábra: A kokszégés modell felépítése 

 

Ennél a részmodellnél a kevésbé intenzív égés miatt nincs szerepe a turbulenciának, az áramlási 
viszonyok kellően pontosan leírhatók lamináris áramlást feltételezve. Ennek megfelelően 
elhagyható a Navier-Stokes egyenlet Reynolds feszültség tenzorral való kiegészítése.  

Az oxigénkoncentrációra vonatkozó peremfeltételek gázösszetétel mérés alapján lettek 
meghatározva, valamint ugyanígy mérhetők a modell validálásához szükséges köztes pontok 
is. A mérés során egy Servomex 1400B4 SPX O2/CO2 elemzőt használtam, aminek a magnettó-
dinamikus elven működő oxigénmérő cellája az oxigén paramágneses tulajdonságát használja 
ki. A mérés részletei megtalálhatók a III. mellékletben. 

A mérés alapján az anyagtranszport modellben a szemcsék felszínén 10% oxigénkoncentrációt 
határoztam meg peremfeltételként, a falakon pedig 20%-ot. Ez alapján kijelenthető, hogy a 
kokszégés során az oxigén anyagtranszportnak és a reakciókinetikának kb. megegyező 
jelentősége van, hiszen a szemcsék felszínén egyértelműen kisebb, de nem 0 a koncentráció. 
Ebből következik, hogy a reakció a 4. ábra (24. oldal) szerinti II. rezsimben található. 

Anyagtranszport Diffúzió+konvekció 

Hőtranszport Hővezetés 

𝑘𝑘d(𝑥𝑥) 

S2S sugárzás 

Konvekció 

Áramlás Távozó 
égéstermék 

Sebességmező 

Felhajtó erő 
hatása 
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A hő- és áramlástani modellhez tartozó hőmérséklet peremfeltételeket a korábban is használt K 
típusú termoelemmel határoztam meg (4.1.2.1.2.1 fejezet). A kemence belső falára 850 °C-ot, 
a szemcsék felszínére 950 °C-ot, a kemence bejáratához pedig 660 °C-ot vettem fel. 

Az új modellhez a háló frissítése is szükséges (30. ábra), amely már nem tartalmazza a 
szemcséket (hiszen az azokban történő folyamatok nem relevánsak a most vizsgált esetben). A 
falak mentén viszont jelentős sűrítésre van szükség, hiszen a felhajtó erőből következő áramlást 
elsősorban a fal korlátozza. Az így kapott háló 310 324 elemet tartalmaz.  

 
30. ábra: A kokszégés modellhez készített háló 

A 𝑘𝑘′d átlagos fluxus meghatározása egy olyan felületi átlag függvény segítségével lehetséges, 
ami a szemcsék felületét érő oxigénfluxust átlagolja. Az így kapott érték még nem egyezik meg 
a 43. egyenletben látható 𝑘𝑘d(𝑥𝑥)-szel, ennek a tényleges meghatározása további 
megfontolásokat igényel. A 𝑘𝑘d(𝑥𝑥) összeadható (vagyis megegyező mértékegységű és jelentésű) 
a 𝑘𝑘r(𝑥𝑥) reakciósebességgel, vagyis 𝑘𝑘d′ -et egy ilyen jellegű függvénnyé kell átalakítani. Az adott 
fluxusú oxigénáram és a szemcsék összfelületének a szorzatából kiszámítható a szemcsékre 
érkező teljes oxigén áram. Ezt elosztva a minta teljes elégéséhez szükséges (sztöchiometriából 
számolt) oxigénmennyiséggel megkapjuk a 𝑘𝑘d(𝑥𝑥) 𝑥𝑥 = 0-hoz tartozó értékét (𝑘𝑘d0). A 𝑘𝑘d(𝑥𝑥) 
konverziófüggése kezelhető elsőrendűként, vagyis 𝑘𝑘d(𝑥𝑥) = 𝑘𝑘d0(1 − 𝑥𝑥). 

4.3.3.5 A tömegre vonatkoztatott reakciómélység meghatározása 

A 4. lépés az előző fejezetek eredményeinek 19. ábra szerinti behelyettesítését és az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) 
meghatározását tartalmazza. Ez a 4.2.4 fejezetben is használt numerikus optimumkereséssel 
történik, hiszen ezesetben is egy olyan differenciálegyenlet (43. egyenlet) megoldása 
szükséges, amelynek az analitikus megoldása nem lehetséges. Ebben az esetben a genetikus 
algoritmus célértéke a makroszkopikus tüzelési kísérlet eredménye és a 43. egyenlet megoldása 
közötti négyzetes különbségek összege (22. egyenlet, 13. oldal). 

4.3.3.5.1 A reakcióegyenlet megoldása 
A 43. egyenlet megoldása egy Matlab függvény segítségével történik. A helyes eredmény 
szempontjából elsődleges a pontos reakcióhőmérséklet megadása, vagyis a CFD modellből 
kapott hőmérsékletgörbék helyes beépítése. Ennek érdekében a differenciálegyenlet megoldása 
szakaszosan csak egy időlépésnyi időtartamra történik, a reakcióhőmérséklet pedig minden 



67 

időlépésnél frissül. A hőmérséklet minden pellet szeletre (27. ábra) egyedi, vagyis 
mindegyikhez külön egyenletre van szükség, illetve a három reakciócsoport is külön kezelendő, 
ami összesen 27 egyenletet jelent minden időlépéshez. 

A differenciálegyenletek megoldását egy for ciklus végzi (l. alább), amiben i az 
időlépésenként növekvő reakcióidő. Első lépésként az aktuális reakcióhőmérsékletek 
meghatározásához (T Matlab vektor változó) ellenőrizni kell (if ciklus segítségével), hogy a 
reakcióidő elérte-e már az illókiválás lejátszódásához szükséges időt (70 s). Amennyiben még 
nem, akkor az f Matlab változóban tárolt CFD eredmények megfelelő eleme kerül 
behelyettesítésre, ellenkező esetben viszont már nem a szimulációból származó hőmérsékletet, 
hanem minden szeletre egységesen a kokszégés során a szemcse közvetlen felszínén mért 950 
°C-ot használja az algoritmus. Ez a mérések tapasztalatai alapján jó közelítés erre a szakaszra. 

A következő lépés az adott konverzióhoz tartozó 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) megkeresése (eta_m), ami egyszerű 
összehasonlítással történik, vagyis az algoritmus kiválasztja az eta_m0 változónak azt az 
elemét, amelyikhez a legkisebb olyan x0 tartozik, ami még nagyobb az aktuális 𝑥𝑥app-nál 
(x_app(end)). Az eta_m0 változót az optimumkereső algoritmus segítségével hozza létre az 
eljárás, erre a következő fejezetben térek ki. 

A 43. egyenlet megoldása ode45 solver segítségével történik. A korábbi időlépést használva a 
differenciálegyenletek időintervalluma (tau Matlab változó) fokozatosan tolódik a futó 
paraméternek megfelelően. Ugyanígy változnak a megoldások kezdeti értékei is (Cao Matlab 
változók), ami mindig a legutóbbi ciklus eredményeinek utolsó értéke. Ugyanezekből az utolsó 
értékből áll össze a három reakciócsoport látszólagos konverziója, ezek az Y1, Y2 és Y3 Matlab 
változókban tárolódnak. 

for i=1:length(x_mert) 
   if i<=70 
       T=f(i,:); 
   else 
       T=ones(1,9))*(850+273.15);      
   end 
 
   eta_m=eta_m0(x0>=x_app(end)); 
 
   [t1,y1]=ode45(@(tau,x) eta_m*... 
      A1*exp(-E1./T(:)./8.314).*(x+z1).^m1.*((1-x).^n1),tau+(i-1),Cao1); 
   Cao1=y1(end,:); 
 
   [t2,y2]=ode45(@(tau,x) eta_m*... 
      A2*exp(-E2./T(:)./8.314).*(x+z2).^m2.*((1-x).^n2),tau+(i-1),Cao2); 
   Cao2=y2(end,:); 
 
   [t3,y3]=ode45(@(T_,x)(1./(1./eta_m./(x+z3).^m3... 
        /(1-x).^n3./A3./exp(-E3./8.314./T(:))... 
        +1./k_d./(1-x))),tau+(i-1),Cao3); 
    Cao3=y3(end,:); 
 
   Y1(i,:)=y1(end,:); 
   Y2(i,:)=y2(end,:); 
   Y3(i,:)=y3(end,:); 
end 
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Az Y1, Y2 és Y3 változókban tárolt részkonverziók tömegarány szerinti összevonását és egy 
aktuális látszólagos konverzió kiszámítását is el kell végezni minden ciklusban, hiszen erre a 
korábbiaknak megfelelően szükség van az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) aktuális értékének meghatározásához. Ez 
egy minden időlépéssel folyamatosan növekvő vektor utolsó elemeként tárolódik 
(x_app(end)), amiből a teljes időtartomány lefedése után kiadódik a végleges látszólagos 
konverziós adatsor. Ez már közvetlenül felhasználható a célérték négyzetes hibaösszegek 
szerinti meghatározásához. 

4.3.3.5.2 Az 𝜂𝜂m függvény meghatározása 
Ebben a példaszámításban az 𝜂𝜂m egy olyan Matlab vektor változó (eta_m0), ami minden 𝑥𝑥app 
értékhez tartalmaz egy 0 és 1 közötti számot, ez Δ𝑥𝑥 = 0,01-es felbontás mellett 101 értéket 
jelent. Futtatási szempontból, és az 53. oldalon található eredeti definícióhoz igazodva további 
elvárás, hogy ez a 101 érték jól közelíthető legyen egy folytonos függvény helyettesítési 
értékeiként. 

A függvény meghatározásához elengedhetetlen a függvényalak ismerete, ami azonban csak 
akkor triviális, ha részletes előismerettel rendelkezünk a mintáról. Ilyenkor érdemes 
közvetlenül a függvény paramétereit megkeresni, hiszen a numerikus optimumkeresés 
hatékonyabban működik kevesebb illesztendő paraméter esetén. Ismeretlen minta esetén (ez a 
példa is ilyen) azonban az a jellemző, hogy a megfelelő függvényalak még nem ismert. Ennek 
a meghatározására több megoldás is elképzelhető, ebben a példában egy előzetes futtatás során 
𝜂𝜂m először diszkrét pontokként kerül meghatározásra, amikből következtetni lehet a 
függvényalak jellegére.  

Ezeket a diszkrét pontokat közvetlenül a genetikus algoritmus állítja elő, vagyis a 4.3.3.5.1 
fejezetben használt eta_m0=guess. Ez azonban azt jelenti, hogy a Δ𝑥𝑥 = 0,01-es felbontást 
követve 101 paraméter értékét kell megkeresni, ami már jelentősen korlátozza a numerikus 
optimumkeresés hatékonyságát. Emiatt jelentősen megnövekedik az optimum eléréséhez 
szükséges iterációk száma, és az egy iteráció elvégzéséhez szükséges idő is. Egyelőre azonban 
nem cél az optimum elérése, csak addig kell folytatni a futtatást, amíg az alapján következtetni 
nem lehet következtetni a helyes függvényalakra. 

A függvényalak ismeretében módosul az eta_m0 Matlab változó létrehozása, hiszen ebben az 
esetben egy ismert függvény paramétereinek az értékét kell meghatározni, ezeket tartalmazza a 
genetikus algoritmus által generált guess változó. 
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5 Eredmények 

5.1 Gumi minták fluidizálására képes kettős fluidágy tervezése 
Ebben a részben a 4.1.1. fejezetben (32. oldal) kidolgozott tervezési folyamat lépéseinek 
szemléltetésére a 4.1.2 fejezetben (33. oldal) leírtak szerint elvégzett példaszámítás eredményei 
láthatók. 

Az 1. lépésnek megfelelően először a kiválasztott homok ágyanyag ellenőrzése (és fő 
jellemzőinek meghatározása) történt meg, amelynek során a minimális fluidizációs sebességre 
0,4 m/s adódott, a kihordás pedig 0,75 m/s-nál kezd jelentős lenni. A gumi minták vizsgálata 
során először az eredeti méretű szemcséket helyeztem a fluidágyba, amik mindkét minta esetén 
a megfúvási sebességtől függetlenül rögtön az ágy aljára süllyedtek.  

Ezzel szemben az aprózódott szemcsék (szintén mindkét minta esetén) 0,4 m/s megfúvási 
sebesség elérése után az ággyal együtt fluidizált állapotba kerültek. A kihordásuk a homokhoz 
képest kicsit később, 0,8 m/s-nál kezdődik (31. ábra). Ez alapján kijelenthető, hogy ez az 
ágyanyag az aprózódott szemcsékhez megfelelő, az eredeti méretűek viszont nem 
fluidizálhatók a homok ágyban. 

  
31. ábra: A töredezett szemcsék (pirossal kiemelve) kihordásának kezdete 0,8 m/s megfúvási sebesség mellett 

oldal- és felülnézetben 

Ezután a másik ágyanyagra, a kavicsra is el lett végezve ugyanez az ellenőrzés. Minimális 
fluidizációs sebessége 1,4 m/s, míg a kihordási sebessége meghaladta a vizsgálati tartomány 
felső határát jelző 2 m/s-ot. Az eredeti méretű tüzelőanyag szemcsék viselkedése látható a 32. 
ábrán. 1,4 m/s megfúvási sebesség mellett (vagyis a kavics fluidizációjának kezdetekor) ezek a 
gumi szemcsék egyértelműen fluidizált állapotban vannak, az éppen kiemelkedő szemcséket 
pirossal jelöltem. Az ábrán az ipari melléktermék látható, de hasonlóan viselkedik a gumicső 
is. Eszerint ez a választott ágyanyag alkalmas az eredeti méretű szemcsék fluidizálása. 

Az aprózódott gumi szemcsék szempontjából azonban a kavics minimális fluidizációs 
sebessége túl nagy, hiszen azok kihordása már annál hamarabb, 0,75 m/s-nál megkezdődik. 
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Ezek alapján kijelenthető, hogy a két ágyanyag külön-külön csak az egyik tüzelőanyag 
komponens fluidizálására alkalmas, viszont így megfelelnek az 1. lépésnek, vagyis a belőlük 
képzett kettős ágy alkalmas lehet az együtt történő fluidizálásra. 

 
32. ábra: Az eredeti méretű gumi szemcsék fluidizálása a kavics ágyon oldal- és felülnézetben, a kiemelkedő 

szemcsék pirossal jelölve 

A 2. lépés szerint az eredeti méretű szemcsék mozgásban tartása érdekében a két ágyanyagnak 
egymástól jól elkülönülve kell fluidizálnia, vagyis az 𝑀𝑀 keveredési indexnek kisebbnek kell 
lennie, mint 0,5. Ezt a szempontot szemlélteti a 33. ábra, amin a különböző arányú (a 
későbbiekben részletezett) kettős ágyak keveredési indexei (1−3. egyenletek) láthatók a 
megfúvási sebességek függvényében. A 2. lépést kielégítő pontok a pirossal jelölt 𝑀𝑀 = 0,5 
szakasz alatt találhatók. 

A 3. lépés tovább szűkíti ezt a területet, hiszen a keverék minimális fluidizációs sebességének 
kisebbnek kell lennie, mint a töredezett szemcsék kihordási sebessége (0,8 m/s), amit a fekete 
függőleges szakasz jelöl. Ezt az előző lépéssel összevonva kiadódik az a tartomány (zöld 
téglalap), ami azokhoz a keverékekhez tartozó minimális fluidizációs sebességeket tartalmazza, 
amik megfelelnek mindkét kritériumnak. 

A megfelelő arány meghatározása iterációs eljárással lehetséges. A folyamat során az első 
próbakeverék aránya 50−50%, ezt addig kell változtatni a kavics részarány (𝑥𝑥H) 
csökkentésével, amíg az eredő minimális fluidizációs sebesség kisebb nem lesz 0,8 m/s-nál. 
Minden vizsgált keverékre meghatározandó a keveredési index a megfúvási sebesség 
függvényében, ez látható a minimális fluidizációs sebességekkel együtt a 33. ábrán. Az 1:1 
arányhoz 1,08 m/s minimális fluidizációs sebesség tartozik, amit a kavicsra vonatkozó arány 
1:3-ra, majd 1:6-ra, vagyis 25%-ra és 14,3%-ra való csökkentése rendre 0,9 és 0,76 m/s-ra 
módosít. Ez utóbbi már kisebb, mint 0,8 m/s, vagyis az ezt jelképező csillag is a zöld téglalapba 
esik, erre az arányra már teljesül a 2. és a 3. lépés által szabott feltétel is. 

A keveredési indexszel kapcsolatban érdemes megfigyelni, hogy az ugyan kiszámítható a teljes 
vizsgálati tartományra (vagyis a homok minimális fluidizációs sebességétől kezdve), de csak a 
kettős ágy minimális fluidizációs sebességétől értelmezhető, hiszen alatta nem alakul ki 
fluidizáció. Továbbá látható, hogy erre a két ágyanyagra 𝑢𝑢 = 0,8 m/s megfúvási sebesség alatt 
minden arányra teljesül az 𝑀𝑀 > 0,5 feltétel, vagyis a méretezés szempontjából csak a keverék 
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minimális fluidizációs sebességének van szerepe. Ez természetesen nem általánosítható, így 
más minták esetén szükséges mindkét szempont ellenőrzése. 

 
33. ábra: Különböző ágyanyag arányokhoz tartozó keveredési index görbék a megfúvási sebesség függvényében a 

méretezés szempontjaival együtt, a vizsgált arányokhoz tartozó minimális fluidizációs sebességek csillaggal 
láthatók 

Az utolsó feladat a 4. lépés elvégzése, hiszen elképzelhető, hogy a jelentősen lecsökkentett 
kavics mennyiség már nem képes az eredeti méretű gumi szemcsék mozgásban tartására. 

Az ellenőrző mérések alapján a gumi szemcsék a 34. ábra szerint egyértelműen fluidizált 
állapotban vannak a meghatározott paraméterek szerinti kettős fluidágyban. A sűrű ágy miatt 
nehézkes a szemcsék detektálása, csak akkor látszódnak, amikor a fluidágy átlátszó falának 
közvetlen közelébe kerülnek, az ilyen esetek piros kiemeléssel láthatók. 

 
34. ábra: Az eredeti méretű szemcsék (pirossal jelölve) viselkedése a kettős fluidágyban 

A fentiek alapján a 32. oldalon bemutatott méretezési eljárás alkalmas a kettős fluidágy 
paramétereinek beállítására, a rendelkezésre álló ágyanyagok 1:6 arányú keverékében 
megbízhatóan fluidizálható a gumi minták eredeti méretű és aprózódott formája egyaránt. 
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5.2 SRF-re vonatkozó belső reakciókinetikai modell építése 
A továbbiakban bemutatásra kerülnek a 4.2 fejezet szerinti SRF minta égésére vonatkozó 
reakciómodellek. A fejezet fő célja a felhasznált modellfüggetlen és modellillesztő módszerek 
összehasonlítása, és az SRF-ekhez leghatékonyabban használható megoldás kiválasztása. 

5.2.1 A modellfüggetlen módszerek eredményei 

A 4.2.3. fejezetekben leírtaknak megfelelően a látszólagos aktiválási energiák alapjául szolgáló 
görbesereg látható a KAS módszer esetén a 35. ábrán, FWO esetén pedig a 36. ábrán, az ezekből 
kapott látszólagos aktiválási energiák pedig a 37. ábrán és a 14. táblázatban. Ez utóbbi 𝑥𝑥 = 0,7-
ig csökkenő tendenciát mutat, amit egy tüske (𝑥𝑥 = 0,8-nél), valamint egy gyors lecsengés követ. 
Az ilyen csökkenő jelleg ritka, de nem egyedülálló a szakirodalomban [101–103]. Yao [103], 
aki televízió műanyag burkolatának pirolízisét vizsgálta hasonló módon, jellegre nagyon 
hasonló, vagyis 𝑥𝑥 = 0,7-ig közel lineáris csökkenő, utána pedig meredeken növekvő effektív 
aktiválási energiákat mért több modellfüggetlen módszerrel is. A különböző rendűségek szerint 
számolt preexponenciális faktorok szintén a 14. táblázatban láthatók. 

 
35. ábra: TG-görbék kiértékelése KAS módszerrel 

 
36. ábra: TG-görbék kiértékelése FWO módszerrel 
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37. ábra: A különböző konverziókhoz tartozó effektív aktiválási energiák KAS és FWO módszerekkel 

 

14. táblázat: A különböző konverziókhoz tartozó effektív aktiválási energiák és preexponenciális faktorok KAS és 
FWO módszerekkel első- és másodrendű reakciómodell feltételezésével 

x 𝑬𝑬𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 𝑨𝑨𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝟏𝟏 𝑨𝑨𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 𝑬𝑬𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝑨𝑨𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝟏𝟏 𝑨𝑨𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐊𝐊 
− J mol−1 s−1 s−1 J mol−1 s−1 s−1 

0,10 1,76 ∙ 105 1,76 ∙ 1014 1,86 ∙ 1014 1,76 ∙ 105 1,72 ∙ 1014 1,72 ∙ 1014 
0,15 1,80 ∙ 105 2,49 ∙ 1014 2,70 ∙ 1014 1,80 ∙ 105 2,43 ∙ 1014 2,43 ∙ 1014 
0,20 1,78 ∙ 105 1,01 ∙ 1014 1,13 ∙ 1014 1,78 ∙ 105 1,05 ∙ 1014 1,05 ∙ 1014 
0,25 1,71 ∙ 105 1,92 ∙ 1013 2,23 ∙ 1013 1,72 ∙ 105 2,20 ∙ 1013 2,20 ∙ 1013 
0,30 1,51 ∙ 105 1,62 ∙ 1011 1,95 ∙ 1011 1,53 ∙ 105 2,44 ∙ 1011 2,44 ∙ 1011 
0,35 1,39 ∙ 105 8,52 ∙ 109 1,06 ∙ 1010 1,41 ∙ 105 1,56 ∙ 1010 1,56 ∙ 1010 
0,40 1,23 ∙ 105 1,99 ∙ 108 2,60 ∙ 108 1,26 ∙ 105 4,79 ∙ 108 4,79 ∙ 108 
0,45 1,11 ∙ 105 1,30 ∙ 107 1,78 ∙ 107 1,15 ∙ 105 3,92 ∙ 107 3,92 ∙ 107 
0,50 9,67 ∙ 104 4,20 ∙ 105 6,06 ∙ 105 1,02 ∙ 105 1,74 ∙ 106 1,74 ∙ 106 
0,55 8,14 ∙ 104 1,16 ∙ 104 1,78 ∙ 104 8,76 ∙ 104 7,09 ∙ 104 7,09 ∙ 104 
0,60 8,20 ∙ 104 8,44 ∙ 103 1,38 ∙ 104 8,84 ∙ 104 5,42 ∙ 104 5,42 ∙ 104 
0,65 7,83 ∙ 104 2,88 ∙ 103 5,10 ∙ 103 8,52 ∙ 104 2,14 ∙ 104 2,14 ∙ 104 
0,70 8,47 ∙ 104 7,43 ∙ 103 1,44 ∙ 104 9,16 ∙ 104 4,97 ∙ 104 4,97 ∙ 104 
0,75 1,11 ∙ 105 6,53 ∙ 105 1,41 ∙ 106 1,17 ∙ 105 2,73 ∙ 106 2,73 ∙ 106 
0,80 1,28 ∙ 105 9,93 ∙ 106 2,47 ∙ 107 1,34 ∙ 105 3,27 ∙ 107 3,27 ∙ 107 
0,85 4,40 ∙ 104 2,20 ∙ 100 6,57 ∙ 10 5,41 ∙ 104 5,91 ∙ 100 5,91 ∙ 100 
0,90 3,28 ∙ 104 0,25 ∙ 100 0,97 ∙ 100 4,42 ∙ 104 1,21 ∙ 100 1,21 ∙ 100 

F - 1,6 ∙ 10−3 6,6 ∙ 10−4 - 5,3 ∙ 10−3 2,4 ∙ 10−3 
 

A reakciókinetikai parméterek adott rendűség mellett Arrhenius egyenletbe való 
visszahelyettesítéseinek eredménye látható a 38. és a 39. ábrákon, összehasonlítva az 5 °C/min 
sebességen mért adatsorral. A grafikonok jól szemléltetik a 14. táblázat utolsó sorában szereplő 
𝐹𝐹 pontosság (22. egyenlet, 13. oldal) értékeket, a KAS módszerből kapott értékek jobban 
illeszkedő görbéket eredményeznek, mint az FWO, amihez a valósnál jelentősen magasabb 
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konverzió értékek tartoznak. A legjobban illeszkedő görbe a másodrendű KAS szerinti 
paraméterekhez tartozik. 

 
38. ábra: A KAS módszerrel kapott paraméterekből kapott konverzió görbék összehasonlítása a mért adatsorral 5 

°C/min felfűtési sebesség mellett 

 

 
39. ábra: Az FWO módszerrel kapott paraméterekből kapott konverzió görbék összehasonlítása a mért adatsorral 

5 °C/min felfűtési sebesség mellett 
 

A CR módszer szerint az 5 °C/min sebességgel mért adatsorból másodrendű reakciómodell 
feltételezésével számított görbe látható szaggatottan a 40. ábrán, amire három lineáris 
szakaszból álló görbét lehetett kellő pontossággal illeszteni (folytonos vonal). Ez alapján 
levonható az a következtetés, hogy az SRF tüzelőanyag égése három reakciócsoporttal írható 
le, ami megegyezik a szakirodalomban elterjedt feltételezéssel és könnyen megerősíthető a 
görbe vizuális megfigyelésével is a három jól elkülönülő inflexiós pont alapján. 
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40. ábra: A valós reakciócsoportok számának meghatározása CR módszer segítségével (szaggatott vonallal 

látható az 5 °C/min sebességgel mért görbe, folytonossal pedig az illesztett szakaszok) 

5.2.2 A modellillesztő módszerek eredményei 

Az SRF minta levegőben történő égése a 41. ábra szaggatott grafikonjai szerint alakul 5, 10 és 
15 °C/min felfűtési sebesség mellett, míg a folytonos grafikonok a 4.2.4.1 fejezetben kifejtett 
elsőrendű modell szerinti közelítést mutatják (11. táblázat).  

 
41. ábra: SRF égése levegő atmoszférában elsőrendű modellel közelítve 

A 42., a 43. és a 44. ábrákon látható a mért görbék n-ed, bővített n-ed rendű, valamint DAEM 
modellekkel közelítve. Érdemes megjegyezni, hogy a TG-görbék utolsó, a kokszégést leíró 
szakaszán megfigyelhető egy a hőmérsékletnövekedési sebességgel arányos hatás, ami miatt a 
kokszégés kezdeti szakasza látszólag ugrásszerűen, az illókiváláséval azonos nagyságrendű 
reakciósebességgel játszódik le. Ez az anyag öngyulladásra való hajlamával magyarázható, ami 
alacsony tömegű minta és lassú felfűtés esetén sem elhanyagolható. A jelenséget egyik vizsgált 
reakciómodell sem írja le megfelelően. 
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42. ábra: SRF égése levegő atmoszférában n-ed rendű modellel közelítve 

 
43. ábra: SRF égése levegő atmoszférában bővített n-ed rendű modellel közelítve 

 
44. ábra: SRF égése levegő atmoszférában, DAEM modellel közelítve 
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A numerikus optimumkereséssel meghatározott reakciókinetikai paraméterek és a hozzájuk 
tartozó legkisebb célértékek láthatók a 15.-től 18.-ig számozott táblázatokban. Az első három, 
hagyományos Arrhenius-i elven alapuló reakciómodellnél megfigyelhető, hogy a 
preexponenciális faktorok 105 nagyságrend körül alakulnak 8,19 ∙ 104 és 4,34 ∙ 105 
szélsőértékekkel. 

Az aktiválási energiák hasonló nagyságrendbe estek, és megállapítható, hogy a reakciómodell 
bonyolításával az értékeik folyamatosan csökkentek. Ez az n-ed rendű esetben azzal 
magyarázható, hogy a reakciórend 𝑛𝑛 = 1-ről való növelése laposabbá teszi a konverzió görbe 
felső görbületét (2. ábra, 14. oldal), vagyis egy konverziós érték adott hőmérsékleten való 
eléréséhez alacsonyabb küszöbenergiát kell megadni. A bővített n-ed rendű modellnél a hatás 
fordított, vagyis 𝑚𝑚 0-ból pozitív irányba való elmozdítása meredekebbé teszi az alsó görbületet, 
tehát az előző esettel megegyező reakciórend esetén magasabb aktiválási energiára lenne 
szükség. Ezt a feltételt azonban nem kötöttem ki az algoritmus részére, így a legalacsonyabb 
célértéket a reakciórendek további növelése eredményezi, ami csökkentett aktiválási 
energiákkal is jár. 

A 𝑐𝑐 tömegarányokban a legnagyobb különbség az elsőrendű és az n-ed rendű modellek között 
tapasztalható, ami 6% az első alreakció esetén. A többinél ez 3 és 1%, ami tovább csökkent a 
bővített n-ed rendű modellre való váltáskor. Ez a minta igen heterogén összetételét figyelembe 
véve még elfogadható szórás. 

A korábbiak szerint a DAEM reakciómodell olyan elsőrendű reakciócsoportokból áll, amelyek 
aktiválási energiái nem állandó értékek, hanem egy adott eloszlásfüggvény szerint szórnak egy 
𝐸𝐸0 középérték körül, így az illesztett paraméterek és az algoritmus felépítése is részben eltértek 
az előző három esettől. Az így kapott aktiválási energia középértékek közel esnek a korábban 
kapott aktiválási energiákhoz, az első reakciócsoport esetén az elsőrendű, a másodiknál az n-ed 
rendű, míg a harmadiknál a bővített n-ed rendű közelítés van a legközelebb. 

15. táblázat: A meghatározott reakciókinetikai paraméterek három elsőrendű reakciócsoport esetén 

Illesztési célérték F: 𝐊𝐊,𝟓𝟓𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 
Reakciócsoport 1 2 3 
A s−1 4,02 ∙ 105 4,34 ∙ 105 2,83 ∙ 105 
E J mol−1 86 829 108 348 135 578 
c − 0,47 0,38 0,13 

 

16. táblázat: A meghatározott reakciókinetikai paraméterek három n-ed rendű reakciócsoport esetén 

Illesztési célérték F: 𝐊𝐊,𝟑𝟑𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 
Reakciócsoport 1 2 3 

A s−1 9,13 ∙ 104 1,86 ∙ 105 8,42 ∙ 104 
E J mol−1 79 304 104 081 126 336 
c − 0,53 0,35 0,12 
n − 1,52 1,38 1,43 
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17. táblázat: A meghatározott reakciókinetikai paraméterek három bővített n-ed rendű reakciócsoport esetén 

Illesztési célérték F: 𝐊𝐊,𝐊𝐊𝟐𝟐 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 
Reakciócsoport 1 2 3 
A s−1 8,19 ∙ 104 1,86 ∙ 105 9,55 ∙ 104 
E J mol−1 77 560 103 154 124 488 
c − 0,52 0,36 0,12 
m − 0,25 0,14 0,47 
n − 1,61 1,49 1,13 
z − 0,02 0,08 0,01 

 

18. táblázat: A meghatározott reakciókinetikai paraméterek három DAEM szerinti reakciócsoport esetén 

Illesztési célérték F: 𝐊𝐊,𝟏𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 
Reakciócsoport 1 2 3 
A s−1 2,82 ∙ 105 2,01 ∙ 105 4,99 ∙ 104 
𝐄𝐄𝟏𝟏 J mol−1 85 134 104 020 122 770 
c − 0,49 0,38 0,13 
𝝈𝝈 J mol−1 2 462 3 550 2 040 

 

A DAEM segítségével kapott aktiválási energiák eloszlásai láthatók a 45. ábrán, 0,6 ∙ 105 és 
1,6 ∙ 105 között 201 pontot felvéve. A 𝜎𝜎 szórás hatása ezek segítségével szemléltethető a 
legjobban. Látható, hogy a második reakciócsoport szórása a legnagyobb, vagyis ez különbözik 
legjobban egy elsőrendű reakciótól. 

 
45. ábra: A DAEM modellből kapott aktiválási energiák eloszlásai 

Az 5.2.1 fejezetben szereplő modellfüggetlen módszerek eredményeivel összehasonlítva 
szembetűnő, hogy a látszólagos aktiválási energiák és a preexponenciális faktorok is magasabb 
értékeket vesznek fel ott, az utóbbiak esetén ez a különbség akár 9 nagyságrendnyi is lehet. Ez 
a különbség a szakirodalom alapján általánosnak mondható, ami nem zárja ki egyik modell 
helyességét sem, hiszen a két vizsgált paraméter alapvetően ellentétes hatású, vagyis azok 



79 

megfelelő arányban történő módosítása eredményezhet az eredetivel megegyező konverziós 
görbét. Ezt szokás kompenzációs hatásnak nevezni, ami egylépéses reakció esetén lineáris 
kapcsolatot feltételez az aktiválási energia és a preexponenciális faktor logaritmusa között 
[103].  

 
46. ábra: A vizsgált reakciómodellek célértéke 

A 46. ábra szemlélteti a különböző modellek célértékei közti különbségeket összehasonlítva a 
modellfüggetlen módszerek közül legpontosabb eredményt produkáló másodrendű KAS 
módszer pontosságával. Ez utóbbi a legegyszerűbb elsőrendű modellnél is kb. háromszor 
nagyobb hibát eredményez, ami azonban felhasználási területtől függően még értékelhető 
elfogadhatóként. A modellillesztő módszerek célértékéről elmondható, hogy az elsőrendűről n-
ed rendűre való váltás kb. 10% csökkenést eredményez, amit további 10%-kal javul a DAEM 
modell esetén, míg a bővített n-ed rendű közelítés nem okoz látható változást. A DAEM-mel 
elért eredményt árnyalja az a tény, hogy a modell futtatása jelentősen több időt igényel: egy 
hagyományos asztali PC-n 4 CPU magon dolgozva kb. 6,5 órára, míg az egyszerűbb 
reakciófüggvényekhez kevesebb, mint 5 percre van szükség. Továbbá a felépítendő algoritmus 
is bonyolultabb, egy adott tüzelőanyagra való optimalizálása az előzőknél hosszabb időt és 
nagyobb szaktudást igényel. Ez alapján kijelenthető, hogy a műszaki gyakorlatban általában 
érdemesebb a kevésbé pontos, de egyszerűbb és gyorsabb elsőrendű közelítést használni, ami 
szükség esetén tovább pontosítható a számítási igény növekedése árán. 

A 41.-tól 44.-ig számozott ábrák folytonos és szaggatott vonalai közötti különbségeket 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az első két, illókiválást modellező alreakció esetén az illesztés 
már a legegyszerűbb elsőrendű közelítés esetén is kellően pontos, a modellek hibája kb. 500 
°C-tól, vagyis a kokszégés kezdetétől jelenik meg, vagyis a reakciómodellek közti eltérés is 
ebből a szakaszból származik. 

A kapott reakciókinetikai paramétereket a szakirodalomban hasonló tüzelőanyagokra található 
konstansokkal összehasonlítva vegyes következtetéseket vonhatunk le, melynek fő oka az, 
hogy a publikált értékek erősen szórnak. Conesa [46] az itt használthoz nagyon hasonló 
módszerrel jelentősen nagyobb (106, 1019 és 1021 nagyságrendű) preexponenciális faktorokat 
kapott szintén nagyobb, 98 000 és 325 000 J mol−1 közötti aktiválási energiákkal, ami 
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magyarázható a korábban említett kompenzációs hatással. Az általa kapott n-ed rendű modell 
reakciórendjei a legtöbb esetben 1 alatt maradtak egy alreakciót kivéve, ahol ez 3 felett alakult. 

Cepeliogullar [44] hasonló értékeket kapott a preexponenciális faktorokra és az aktiválási 
energiákra annak ellenére is, hogy a szintén modellillesztő, de különböző logikát követő CR 
módszert használta, és a mérései égés helyett pirolízisre vonatkoztak. A szintén n-ed rendű 
reakciómodell rendűségét parametrikusan kezelte 0 és 2 között változtatva, és megmutatta, 
hogy a növelésével a legjobb eredményt adó preexponenciális faktor és az aktiválási energia is 
növekszik. A legpontosabb illeszkedést 𝑛𝑛 = 1,5 esetén kapta, ami az itt kapott értékekhez is 
nagyon közel van. 

Luo [104] a fő hulladék összetevőket vizsgálta külön-külön makroszkopikus TG berendezéssel, 
és a kiértékelést a modellfüggetlen FWO módszerrel végezte. A biomassza frakcióra 23 000 és 
51 000 J mol−1, míg a műanyagra 33 000 és 76 000 J mol−1 közötti aktiválási energiákat kapott 
(preexponenciális faktorok nélkül), amik kisebbek, mint az itt közöltek. 

A saját és a szakirodalmi eredmények alapján egyértelműen levonható az a következtetés, hogy 
a rendelkezésre álló nagyszámú kiértékelési módszer nyújtotta szabadságnak köszönhetően 
minden mintára és mérési körülményre rengeteg ugyanúgy helyes reakciómodellt kaphatunk 
gyakran szélsőségesen különböző paraméterekkel. Ezek helyes felhasználásához 
elengedhetetlen a tényleges reakciómodell és a kiértékelés módjának ismerete, amit 
mindenképp figyelembe kell venni más kutatók eredményeinek átvétele esetén. Ennek 
megfelelően egyértelmű, hogy csupán a paraméterek érdemben nem összehasonlíthatók, ami 
megkérdőjelezi a különböző paraméterek anyagjellemzőként való kezelését és fizikai 
tartalommal való felruházását is. 

5.2.3 Az érzékenységvizsgálat eredményei 

A modellillesztő módszerek paramétereire elvégzett érzékenységvizsgálat eredményéül kapott 
𝐹𝐹r relatív célértékek (53. oldal) láthatók a 47.-től 50.-ig számozott ábrákon. A különböző színek 
a különböző reakciócsoportokat jelölik, az ezek közti eltérés egyenesen arányos az adott 
reakciócsoportokhoz tartozó tömegaránnyal. 

A különböző paraméterek relatív célértékre való hatása látható a 19. táblázatban. Az aktiválási 
energiák hatása minden esetben magasan a legnagyobb, ezt követik jelentősen lemaradva a 
preexponenciális faktorok. Az összetettebb reakciómodellek új paraméterei közül a reakciórend 
1-től való különbözése még a preexponenciális faktorral közel egyenrangú hatást vált ki, a 
bővített n-ed rendű modell és a DAEM további paraméterei azonban nagyon gyenge befolyást 
mutatnak. Ez különösen érdekes a DAEM eloszlás függvényének szórása (𝜎𝜎) esetén, ami egy 
paraméterként személyesíti meg a DAEM és az egyszerű elsőrendű modell közti különbséget. 
A paraméter elhanyagolható befolyást mutat, viszont a reakciómodell 20%-kal kisebb 
célértéket eredményez, mint az elsőrendű modell. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szórás 
(és a bővített n-ed rendű modell további paraméterei) tényleges értéke kevésbé lényeges, a 
nagyobb pontosság magából az modellstruktúrából, vagyis a szórás 0-tól különböző értékéből 
következik.  
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47. ábra: Az elsőrendű reakciómodell érzékenységvizsgálatának eredményei 

 

 
48. ábra: Az n-ed rendű reakciómodell érzékenységvizsgálatának eredményei 
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49. ábra: A bővített n-ed rendű reakciómodell érzékenységvizsgálatának eredményei 

 
50. ábra: A DAEM reakciómodell érzékenységvizsgálatának eredményei 
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19. táblázat: A különböző reakciómodellek paramétereinek hatása a relatív célértékre 

Reakciócsoport 1. 2. 3. 
elsőrendű 

E erős erős közepes 
A közepes közepes gyenge 

n-ed rendű 
E erős erős közepes 
A közepes közepes gyenge 
n közepes közepes gyenge 

bővített n-ed rendű 
E erős erős közepes 
A közepes közepes gyenge 
z elhanyagolható elhanyagolható elhanyagolható 
m gyenge gyenge elhanyagolható 
n közepes közepes elhanyagolható 

DAEM 
E0 erős erős közepes 
𝝈𝝈 elhanyagolható elhanyagolható elhanyagolható 
A közepes közepes gyenge 

 

A másik egyértelműen elhanyagolható hatású változó a bővített n-ed rendű modell 𝑧𝑧 
paramétere, ami a korábbi fejezetekben kifejtett módon nem rendelkezik fizikai tartalommal, 
egyetlen funkciója matematikai jellegű, hiszen, ha az értéke 0 lenne, akkor a reakciómodell nem 
mozdulna ki a 0 kezdeti értékből. 

Továbbá kisebb jelentőségű minden, a harmadik reakciócsoporthoz tartozó paraméter, szinte 
mindegyik hatása eggyel kisebb kategóriába esik a másik kettőhöz képest. Ennek fő oka a 
többihez képest kis tömegarány, illetve az a korábban megállapított tény, hogy egyik vizsgált 
reakciómodell se kezelte helyesen a kokszégés kezdeti szakaszát. 

A fenti három kis hatású paraméter optimalizáló algoritmusban betöltött szerepének 
csökkentésével, vagy akár konstansként való kezelésével jelentősen csökkenthető a futási idő, 
ami főleg a DAEM esetében fontos. Ez a módszer jól használható a genetikus algoritmus 
kiinduló értékeinek meghatározásában is, miszerint először az aktiválási energiák várható 
tartományát érdemes viszonylag pontosan meghatározni, ami alapján az algoritmus már 
viszonylag nagy hatékonysággal meg fogja tudni határozni a többi paraméter értékét. 

5.3 Napraforgóhéj pellet látszólagos égéskinetikai modellezése 
Ebben a részben a 4.3.2 fejezetben kidolgozott tervezési folyamat lépéseinek szemléltetésére, a 
4.3.3.1. fejezetben bemutatott napraforgóhéj pelletre elvégzett példaszámítás eredményei 
láthatók. 

5.3.1 A belső reakciókinetika meghatározása 

Az 1. lépésnek (4.3.2 fejezet, 55. oldal) megfelelően, a 4.3.3.2 fejezet szerint meghatározott 
reakciókinetikai együtthatók láthatók a 20. táblázatban, az ezek alapján számolt konverziós 
görbe a mért adatsorral összehasonlítva pedig az 51. ábrán. Az illeszkedés mértéke az ábra 
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alapján teljesen elfogadhatónak tekinthető, amit mutat az illesztési célérték igen alacsony 
számértéke is. Ez kb. egy nagyságrenddel kisebb, mint a korábban vizsgált SRF esetén, amely 
eltérés oka a csupán egy felfűtési sebesség használata. 

20. táblázat: A napraforgóhéj pelletre meghatározott reakciókinetikai együtthatók 

Illesztési célérték F: 𝐊𝐊,𝟐𝟐𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟓𝟓 
Reakciócsoport 1 2 3 
A s−1 2,27∙104 6,66∙104 1,68∙105 
E J mol−1 24 400 72 000 94 100 
c − 0,05 0,78 0,17 
m − 3,10 0,50 1,03 
n − 5,35 2,41 1,013 
z − 0,06 0,025 0,042 

 

 
51. ábra: A napraforgóhéj pellet TG konverziós görbéje 

Az 51. ábra, illetve a 20. táblázat alapján, feltételezve, hogy az első szakasz a száradásra, a 
második az illókiválásra, a harmadik pedig a kokszégésre vonatkozik, elvégezhető a minta 
közelítő analízise, amelynek eredményei a 21. táblázatban láthatók. Az éghető rész 
koksztartalma a biomasszák között magasnak tekinthető, vagyis az égés utolsó lassú szakasza 
meghatározó lesz a végeredmény tekintetében. További érdekesség a nagyon alacsony (kb. 500 
°C) véghőmérséklet, ami összhangban van a szintén alacsony aktiválási energiákkal. Ez alapján 
a 3.2.4.2 fejezet (16. oldal) szerint a minta összetétele szinte teljesen cellulóz, amit ebben az 
esetben két reakciócsoporttal lehet leírni. 
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21. táblázat: A napraforgóhéj pellet minta közelítő összetétele 

   hamumentes száraz száraz, 
hamumentes 

Nedvesség m/m% 7 - - 
Illó m/m% 73 63,5 68 
Koksz m/m% 20 29,9 32 
Hamu m/m% - 6,6 - 

 

5.3.2 A látszólagos konverzió mérése 

A 2. lépésként, a 4.3.3.3 fejezet szerint mért látszólagos konverzió (52. ábra) két fő részre 
osztható, a gyors illókiválásra, és a lassú kokszégésre; előbbit intenzív lángok kísérik, míg az 
utóbbi során csak a minta izzása tapasztalható. A magas kezdeti hőmérséklet miatt az 
illókiválási szakasz során már a kokszégés is elindul, amit a modell figyelembe vesz, de az 
egyszerűbb szóhasználat miatt az elnevezésben nem szerepel.  

 
52. ábra: A napraforgóhéj pellet mért látszólagos konverziós görbéje 

A mérés megismételhetőségének ellenőrzésére további méréseket is végeztem megegyező 
feltételek mellett, ezek eredményei láthatók az 53. ábrán. Az eredeti görbe itt kék színnel 
szerepel, amivel szinte teljesen megegyezik a zöld. A piros görbéhez tartozó mérés sajnos a 
kokszégés kezdete után nem sokkal instabillá vált, és meg kellett szakítani, de az illókiválás és 
az abból történő átmenet szintén együtt fut az eredetivel. Kijelenthető, hogy a mért görbe 
reprezentatív a mintára nézve, azonban hasonló méréseknél érdemes azt többször megismételni, 
hiszen nagy a hiba lehetősége.  



86 

 
53. ábra: A makroszkopikus égetési kísérlet megismételhetőségének vizsgálata (a kék görbe az eredeti mérés, a 

továbbiak pedig zöld és piros színnel láthatók) 

5.3.3 Az illókiválásra vonatkozó CFD modell eredményei 

A 3. lépés első részeként a minta illókiválását befolyásoló felmelegedés (4.3.3.4.2 fejezet 
szerint számolva) 10. és 70. másodpercekhez tartozó hőmérsékletprofiljai láthatók az 54. és az 
55. ábrákon a szimmetriasíkban, illetve az 56. és az 57. ábrákon a szimmetriasíkra merőlegesen. 
A 𝑡𝑡 = 10 s-hoz (vagyis az illókiválás kezdeti szakaszához) tartozó szemcsehőmérséklet még 
erősen instacioner, az illókiválás végéhez tartozó eset viszont már idő és hely szerint is 
állandósult hőmérsékleteket mutat. Megfigyelhető a szemcsék feletti lángfront is, aminek a 
hőmérséklete a modell szerint 1200 és 1300 K között alakult. Ezt felhasználva lehetséges az 
eredmények méréssel való validálása is. A 4.1.2.1.2.1 fejezetben bemutatott termoelemmel 
mérve kb. 950 °C adódott ugyanezen a területen (az 54. ábrán kereszttel jelölve), amivel a 
modell jó egyezést mutat. 

A végső eredményként kapott, különböző szemcseszeletekre (27. ábra, 62. oldal) vonatkozó 
felmelegedési görbék láthatók az 58. ábrán. Az állandósult hőmérséklet eléréséhez szükséges 
idő elsősorban a szelet pozíciójától függ, a külső pontok felmelegedéséhez elég néhány 
másodperc, míg a legbelső térfogatoknak kb. 30 másodpercre van szükségük.  

Ezek a görbék az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) meghatározásában központi szerepet töltenek be, ezért az 
eredmények megbízhatósága érdekében a szemcsékben és azok közvetlen környezetében 
jelentősen sűrűbb hálóval is elvégeztem a számítást. Ehhez az eredeti arányok megtartása 
mellett duplájára növelt az elemszám mellett is lefuttattam a modellt. A számítás során a futási 
idő kezelhető szinten tartása miatt az eredeti eset megoldását használtam kezdeti értékként. Az 
új és az eredeti eredményekben között jelentős különbség nem tapasztalható, így kijelenthető, 
hogy azok függetlenek a hálótól. 
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54. ábra: A hőmérséklet eloszlás (K) a szimmetriasíkban az illókiválás elején, valamint a hőmérséklet mérés során 

kapott értékek (keresztekkel jelölve) 

 

55. ábra: A hőmérséklet eloszlás (K) a szimmetriasíkban az illókiválás végén 
 

 

56. ábra: A hőmérséklet eloszlás (K) a szimmetriasíkra merőlegesen, a szemcsék felezősíkjában az illókiválás elején 

1223 K 
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57. ábra: A hőmérséklet eloszlás (K) a szimmetriasíkra merőlegesen, a szemcsék felezősíkjában az illókiválás 
végén 

 
58. ábra: A különböző szemcseszeletek felmelegedése 

5.3.4 A kokszégésre vonatkozó CFD modell eredményei 

Szintén a 3. lépéshez kapcsolódóan, a kokszégésre vonatkozó áramlástani modellből (4.3.3.4.3 
fejezet) kapott sebességmező látható az 59. ábrán, amin megfigyelhető a sűrűségkülönbségből 
adódó elipszisszerű áramlás. A 60. ábra az oxigénkoncentrációt mutatja, amiben felismerhető a 
sebességmező elliptikus jellege, azonban ez a torzító hatás csak kis mértékben befolyásolja a 
diffúzióból eredő szimmetrikus jelleget.  

Ugyanezen az ábrán láthatók az oxigénmérés eredményei is, ezt jelölik a fekete keresztek. A 
szemcsék felszínéhez tartozó 10,0% és a falnál lévő 20,0% peremfeltételként lettek 
felhasználva (4,1 és 8,2 mol/m3-re átkonvertálva), a köztes pontok viszont felhasználhatók a 
modell validálására. A szemcsék feletti 15,0%-os pontok a kb. 6,0 mol/m3-t jelentő zöld 
tartományba esnek, ami a peremfeltételeket figyelembe véve arányosnak mondható. Fentebb, a 
17,5%-os pont jól leköveti az elliptikus sebességmező hatását, aminek megfelel az ugyanebben 
a síkban lévő 20,0%-os pont is, bár ez utóbbit kissé alábecsüli a modell. Ezek alapján 
kijelenthető, hogy a szemcsék környezetében lévő oxigéneloszlást megbízhatóan írja le a 
modell, így az felhasználható a további vizsgálatokhoz.  
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59. ábra: A kokszégéshez tartozó sebességmező (m/s) a szimmetriasíkban a hozzá tartozó irányvektorokkal együtt, 

melyek hossza arányos a sebességgel 

 

 
60. ábra: A kokszégéshez tartozó oxigénkoncentráció (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙/𝑚𝑚3) a szimmetriasíkban, valamint a 𝑂𝑂2 mérés során 

kapott százalékos értékek (keresztekkel jelölve) 

A 61. ábra az oxigén fluxust a szemcsék közvetlen közelében mutatja, külön kiemelve a 
konvektív és a diffúzív összetevőket, amik eredője a teljes fluxus. Látható, hogy a két 
komponens hasonló nagyságrendű, ami jól összeegyeztethető azzal, hogy a 60. ábrán se nyomja 
el egyértelműen az egyik a másikat. Továbbá megfigyelhető, hogy a konvektív tag határozza 
meg az általános fluxusprofilt, de a szemcsefelszínen rendlekezésre álló oxigénkoncentráció (és 
az azt szállító fluxus) elsősorban a diffúzióból származik. A szimmetriasíkra merőleges 
metszetben is hasonló jelleg figyelhető meg (62. ábra), látható, hogy a szemcsék felszíne felé 
mutató fluxust nem befolyásolja az amúgy felfelé mutató konvektív tag.  
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Az oxigén fluxus átlaga a szemcsék felszínén 𝑘𝑘d′ = 0,1054 mol/m2/s, az ez alapján számolt 
𝑘𝑘d0 értéke pedig 0,025 1/s. 

 

 
61. ábra: A szemcsék körüli teljes oxigén fluxus, illetve annak két fő összetevőjét, a konvektív (kék) és a diffúzív 

(piros) fluxust szemléltető irányvektorok a szimmetriasíkban 

 

 
62. ábra: A szemcsék körüli teljes oxigén fluxus, illetve annak két fő összetevőjét, a konvektív (kék) és a diffúzív 

(piros) fluxust szemléltető irányvektorok a szimmetriasíkra merőlegesen 

5.3.5 A tömegre vonatkoztatott reakciómélység meghatározásához kapcsolódó 
eredmények 

A 4. lépés az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) függvény meghatározására vonatkozik, ehhez kapcsolódóan szükséges 
volt a függvényalak megkeresése is. A 4.3.3.5.2 fejezetet (68. oldal) követve belátható időn 
belül elfogadható célértéket eredményező (de semmiképp sem végeredményként kezelendő) 
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𝜂𝜂m pontjai láthatók a 63. ábrán. A pontok 43. egyenletbe való visszahelyettesítésével számolt 
látszólagos konverziós görbe a mért adatsorral összehasonlítva látható a 64. ábrán, aminek a 
célértéke 0,330.  

 
 

63. ábra: A diszkrét pontokként keresett 𝜂𝜂𝑚𝑚 

 
 

64. ábra: Diszkrét pontokból álló 𝜂𝜂𝑚𝑚 alapján számolt látszólagos konverzió (kék) és a mért adatsor (piros) 

Feltételezhető, hogy a 63. ábra pontjai kellően sok iteráció után az elvárásoknak megfelelően 
egy folytonos görbévé rendeződnének, amelynek a helyes megbecslésével megkapható a 
keresett függvényalak. Megfigyelhető, hogy a ponthalmaz első szakaszán a legtöbb érték közel 
0, a végén pedig a legtöbb 1-hez közeli, a köztük lévő átmenet viszont függvénnyel nehezen 
leírható. Ez a bizonytalanság csökken a generációk számával, de a nagymennyiségű illesztett 
paraméter miatt ez a folyamat nagyon lassú. Ez a zavar látható a konverzió görbén is, ami az 
átmeneti szakaszon lépcsőzetes jelleget mutat.  

Ez alapján a keresett függvényalaknak jellegében jól megfelel a korábban már használt 
Arrhenius egyenlet, ami szintén 0-ból indul és 1-be tart, az átmenet pedig egy inflexiós ponttal 
rendelkező szigorúan monoton növekvő szakasz. A korábban bemutatott változatok (11. 
táblázat, 50. oldal) közül ebben az esetben a bővített n-ed rendű reakciómodell egyenletének 
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alakját (23. egyenlet) célszerű használni, hiszen ez a típus rendelkezik az alsó és a felső 
görbületet befolyásoló paraméterekkel is (2. ábra, 14. oldal). Az ezek alapján felépített 𝜂𝜂m 
függvényalak a következő: 

d𝜂𝜂m(𝑥𝑥app)
d𝑥𝑥app

= 𝐴𝐴η𝑅𝑅
−

𝐸𝐸η
𝑂𝑂app(1 − 𝜂𝜂m)𝑛𝑛η�𝜂𝜂m + 𝑧𝑧η�

𝑚𝑚η  . (70) 

A függvény paraméterei közül az 𝐸𝐸η az aktiválási energia analógiáját követve értelmezhető egy 
küszöb konverzióként, aminek elérése előtt a szemcsének szinte csak a felszínén játszódik le a 
reakció (𝜂𝜂m ≈ 0), nagy 𝑥𝑥app-ok mellett pedig homogén módon a teljes szemcsében (𝜂𝜂m ≈ 1). 
Előbbi a makroszkopikus szemcsékre (néhány cm átmérő), utóbbi pedig az apróra őrölt 
szemcsékre (pár száz μm átmérő) jellemző viselkedés. 

Természetesen ez nem az elképzelhető legegyszerűbb függvényalak, további megfontolásokkal 
pl. érzékenységvizsgálat segítségével, valószínűleg több paraméter is elhagyható lenne. Ez az 
alak azonban kellően általános ahhoz, hogy más mintákhoz is alkalmas legyen, ezáltal 
jelentősen leegyszerűsítve a modellezési folyamatot. 

Fontos kiemelni, hogy a 70. egyenlet megoldásának kezdeti értéke (𝜂𝜂m(𝑥𝑥app = 0) ≠ 0) is 
meghatározandó paraméter, hiszen a küszöb konverzió elérése előtt ez a függvény kimenete, 
ami így jelentősen befolyásolja a látszólagos konverzió első szakaszát. Ebből következik, hogy 
a 𝑧𝑧 paraméternek a 23. egyenletnél már ismertetett szerepe itt kevésbé jelentős, hiszen a 0 = 0 
triviális megoldásból való elindulás a 0-tól különböző kezdeti értékkel már garantálva van. Ez 
alapján az értékét 𝑧𝑧η = 0,0001-ben rögzítettem, ezáltal is csökkentve az illesztendő paraméterek 
számát és az algoritmus erőforrásigényét. 

A függvényparaméterek meghatározása numerikus optimumkereséssel történt, az így kapott 
értékek a 22. táblázatban, míg az azok behelyettesítése után kapott görbe a 65. ábrán látható. 
Az utóbbi alapján megállapítható, hogy a 𝐸𝐸η paraméter által jelképezett küszöb konverzió az 
illókiválás végén található, vagyis a kokszégés látszólagos kinetikája már megközelíti a belső 
kinetikát, amit természetesen korlátoz az oxigén anyagtranszport. 

22. táblázat: Az 𝜂𝜂𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) függvény paramétereinek optimalizált értékei 

𝑨𝑨𝛈𝛈 𝑬𝑬𝛈𝛈 𝒏𝒏𝛈𝛈 𝒎𝒎𝛈𝛈 𝒛𝒛𝛈𝛈 𝜼𝜼𝐦𝐦,𝟏𝟏 
1,95 ∙ 105 7,95 1 2,1 ∙ 10−2 1 ∙ 10−4 2,5 ∙ 10−3 
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65. ábra: A napraforgó héj pelletre vonatkozó 𝜂𝜂𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) függvény 

A 66. ábra mutatja a fenti függvény behelyettesítésével számolt konverziós görbét a mért 
adatsorral összehasonlítva, az ezek alapján számolt négyzetes hibaösszeg 0,181-re javul a 
diszkrét pontoknál tapasztalt 0,330-hoz képest. Látható, hogy a két görbe közel tökéletesen 
illeszkedik, és a lépcsőzetes jelleg is eltűnt. Ez alapján kijelenthető, hogy a meghatározott 
paraméterek kellően pontosan modellezik a szemcse viselkedését, ebben a formában az 𝜂𝜂m már 
felhasználható akár összetett modellek részeként is. 

 
66. ábra: A folytonos 𝜂𝜂𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) alapján számolt látszólagos konverziós görbe (kék) és a mért adatsor (piros)  
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6 Összefoglalás 
A bemutatott eredmények három fő csoportba sorolhatók, ezek az aprózódásra hajlamos gumik 
fluidizálhatósága, az SRF belső reakciókinetikája, és a nem gömbszerű szemcsék látszólagos 
égéskinetikájának leírására alkalmas módszer bemutatása egy napraforgóhéj pellet minta 
példáján keresztül. 

A gumik tüzelésével kapcsolatban felhívtam a figyelmet az illókiválással párhuzamosan történő 
elsődleges töredezésre, ami olyan koksz szemcséket eredményez, amik az eredetinél jelentősen 
kisebbek, és így az áramlástani tulajdonságaik is különbözőek. Ez ahhoz vezet, hogy ezek a 
széttöredezett szemcsék nem maradnak az eredetikhez tervezett fluidágyban, hanem abból a 
kiégésük előtt távoznak, ami a porkibocsátás növekedéséhez és a kazánhatásfok csökkenéséhez 
vezet. Az ilyen tüzelőanyagok égetésére is alkalmas kettős fluidágy ágyanyagainak 
kiválasztásához kidolgoztam egy négy lépésből álló eljárást. A módszer egy olyan ágyat 
eredményez, amiben az eredeti és az aprózódott szemcsék egyszerre fluidizálhatók. A vizsgált 
gumi mintákra el is végeztem a folyamatot, ezzel demonstrálva a módszer használhatóságát. 

Az SRF minta belső (intrinsic) reakciókinetikai modellezését mindkét kiértékelési irányzat (a 
modellfüggetlen és a modellillesztő módszerek) szerint is elvégeztem. A modellfüggetlen 
kiértékelést a KAS és az FWO módszerek szerint, a CR módszerrel kiegészítve végeztem első- 
és másodrendű reakciómodellek feltételezésével, a modellillesztő eljárás során pedig 
numerikus optimumkeresés alapján építettem fel. A megvalósítás során törekedtem az 
összehasonlíthatóságra, aminek köszönhetően objektív sorrendet állítottam fel a jelentősen 
különböző logikán alapuló eljárások között. A modellfüggetlen módszerek között a 
másodrendű KAS adta a legpontosabb konverziós görbét, amelynek a hibája kb. háromszor 
nagyobb, mint a legegyszerűbb elsőrendű modellillesztő módszeré. A másik három 
modellillesztő módszer már nem okozott ilyen jelentős javulást (kb. további 10−10%-kal 
csökkent az n-ed rendű modell és a DAEM hibája), amit tovább árnyal a DAEM kimagaslóan 
magas számítási igénye. Ez alapján az alkalmazási cél és a célszerűen felhasználható 
erőforrások figyelembevételével kiválasztható az adott helyzethez legjobban illő kiértékelési 
módszer. A modellillesztő módszerekhez tartozó paraméterekre érzékenységvizsgálatot is 
végeztem, ami alapján bebizonyosodott, hogy a pontosságra az aktiválási energiáknak van a 
legnagyobb hatása, és az összetettebb reakciómodellek újonnan bevezetett paramétereinek 
hatása szinte marginális. Ez utóbbiból következik, hogy a pontosságot elsősorban a helyesen 
megválasztott reakciómodell javítja, az abban szereplő paraméterek értékeinek optimalizálása 
már kevésbé fontos. 

A belső (intrinsic) és a látszólagos (apparent, vagyis a szemcse méretét és alakját, valamint a 
környezeti hatásokat is figyelembe vevő) reakciókinetika összekapcsolása érdekében 
bevezettem a tömegre vonatkoztatott reakciómélység (𝜂𝜂m) nevű függvényt, amelynek a 
meghatározására kidolgoztam, és egy napraforgóhéj pellet mintára el is végeztem egy eljárást. 
A folyamat során a kezdetben ismeretlen tüzelőanyag olyan reakcióegyenletét kell felírni, 
amelynek különböző elemei, vagyis többek között a látszólagos konverzió lefutása, a 
környezeti feltételeket leíró mennyiségek, és a minta belső reakciókinetikája független 
forrásból meghatározhatók. A bemutatott példában az égésközbeni látszólagos konverziót egy 
makroszkopikus szemcseégés vizsgálatokra alkalmas kemencében mértem, aminek a 
numerikus modellezésével megkaptam a környezeti feltételeket leíró paramétereket, vagyis a 
szemcse hőmérséklet profilját és a diffúziós együtthatót. Ezeket, illetve az előző fejezet 
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tapasztalatai alapján meghatározott belső reakciókinetikát felhasználva numerikus 
optimumkereséssel kiszámítható az 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app), ami már felhasználható bármilyen más 
környezetben történő égés modellezése. 

A disszertáció három nagy témája a tüzeléstechnikai vizsgálatok három olyan területével 
foglalkozik, amelyek egymásra épülve tudnak igazán hatékonyak lenni, a tudományos és az 
ipari gyakorlatban azonban mégis gyakran egymástól teljesen független területként vannak 
kezelve. Ennek tükrében a munkám tudományos tartalma melletti legnagyobb erényének a 
gyakran különböző hitvallás szerint működő fizikai kémia és a kalorikus gépészet részét képező 
tüzeléstechnika módszertanainak az összekapcsolását tartom, ami remélhetőleg sok hasonlóan 
izgalmas multidiszciplináris kutatás alapját fogja képezni. 
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7 Summary 
The results presented in this thesis are divided into three main groups: the combustion behavior 
in fluidized beds of non-tire rubbers, intrinsic reaction kinetics of SRF, and the apparent 
combustion kinetics of large, non-spherical particles. 

Regarding the combustion behavior of rubbers, it was pointed out, that fine char particles are 
generated due to primary fragmentation (which happens in parallel with the volatile release). 
These char particles are significantly smaller than the original ones and thus have different 
fluidization properties. This leads to these fragmented particles not staying in the fluidized bed 
designed for the raw ones, but leaving before they burn out, leading to an increase in dust 
emission and a reduction in boiler efficiency. This problem can be solved using a binary 
fluidized bed built of two carefully selected inert bed materials. For this selection, a four-step 
process was developed, which results in a bed which can fluidize the original and the 
fragmented particles at the same time. As a demonstration, I carried out the process on the tested 
rubber samples to demonstrate the usability of the method. 

In the next chapter, the intrinsic reaction kinetics of an SRF sample were evaluated using model-
free and modelfitting methods. The model-free evaluation was carried out using the KAS and 
FWO methods assuming first- and second-order reaction models. The modelfitting evaluation 
is based on a numerical optimum-seeking algorithm. Among the model-free methods, the 
second-order KAS provides the most accurate result, but its error was still three times larger 
than the simplest modelfitting method’s. The more complex modelfitting methods did not cause 
such significant improvements (app. 10−10% reduction in case of the nth order and DAEM 
reaction models). Moreover, the DAEM has outstanding computational requirements and 
complicated implementation, which makes it more circumstantial to use. Based on these, in 
most cases, a modelfitting method with the simplest first-order reaction model is a favorable 
technique, as it still has relatively good precision. The sensitivity analysis of the modelfitting 
methods revealed that the activation energies have the biggest impact on accuracy. It was also 
clear, that the effect of the parameters introduced by more complex reaction models is almost 
marginal. It means, that the improved precision of these reaction models is a result of the new 
function form, optimizing the values of its parameters is less critical. 

Lastly, the intrinsic and apparent reaction kinetics were connected with a function called mass 
related reaction effectiveness factor (𝜂𝜂m(𝑥𝑥app)). A method was presented to determine this 
function, which was performed for a sunflower shell pellet as a demonstration. The first step is 
developing a reaction equation that includes the controlling environmental effects, the intrinsic 
kinetics (modified by 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app)) and the apparent conversion. All parameters of this equation 
should be determined from independent sources (i.e., the apparent conversion from 
macroscopic TG measurement, the environmental properties from a CFD model), after which 
only 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) will be unknown, and it can be derived by solving the reaction equation. 

The three topics of the present thesis concern three areas of combustion research that can be 
truly effective by supporting each other, but in practice, they are often treated as completely 
independent fields. Because of this, I consider the greatest virtue of my work to connect the 
methodologies of physical chemistry and combustion engineering, that often work according to 
different creeds. Hopefully, my work will encourage many equally exciting multidisciplinary 
researches in the future. 
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8 Tézisek 
 

1. tézis 

A tüzelés során jelentős méretváltozáson áteső tüzelőanyagok hatékonyan tüzelhetők 
kettős fluidágyban. A két szükséges ágyanyag kiválasztható, és az arányuk beállítható a 
következő, négy lépésből álló tervezési folyamat (kritériumrendszer) segítségével: 

1. Ellenőrizni kell a tüzelőanyag komponensek viselkedését a kiválasztott 
ágyanyagokban. Minden tüzelőanyag komponens mozgásban tartására (fluidizálására) 
alkalmasnak kell lennie legalább az egyik ágyanyagnak. 

2. A két kiválasztott ágyanyag szemcséi egymástól jól elkülönülve kell, hogy 
fluidizálódjanak. A kettős fluidágy jól elkülönültnek tekinthető, ha a Nienow-féle 
keveredési indexre igaz, hogy 𝑀𝑀 < 0,5. 

3. A kettős ágy eredő minimális fluidizációs sebessége legyen kisebb, mint a 
széttöredezett tüzelőanyag kihordási sebessége, ami a két ágyanyag egymáshoz 
viszonyított arányának helyes beállításával érhető el. 

4. Az eredeti méretű tüzelőanyag nem süllyedhet le az ágy aljára. Ez a szempont hideg 
fluidizációs kísérlet segítségével ellenőrizhető. 

Ha a kiválasztott ágyanyag pár bármelyik fenti követelményt nem tudja teljesíteni, akkor új 
ágyanyagokat kell választani, és újra el kell végezni rajtuk az ellenőrzéseket. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.1.1 
Ennek szemléltetése: 4.1.2 
Ennek eredményei: 5.1 

Kapcsolódó publikációk: (1) − (6) 
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2. tézis 

SRF minták belső reakciókinetikájának leírására numerikus optimumkeresésen alapuló 
modellillesztő eljárás javasolt, amelynek hibája a legegyszerűbb elsőrendű esetben is a 
modellfüggetlen eljárásokénak kb. harmada. Az elsőrendű reakciómodellnél pontosabb 
eredményt szolgáltatnak a magasabb rendű, illetve a DAEM és a bővített n-ed rendű modellek, 
de bonyolultabb struktúra és nagy numerikus ráfordítás árán. Általános mérnöki feladatokhoz 
az elsőrendű modellt célszerű használni, mert annak struktúrája egyszerű, pontossága 
megfelelő. 

Az ilyen kiértékelés során az aktiválási energiák meghatározását kell a legnagyobb 
pontossággal elvégezni, mert a modell érzékenysége a többi paraméterre hozzájuk képest 
elhanyagolható. Ez egyben azt is jelenti, hogy összetettebb modellek esetén a pontosság 
növekedése nem az újonnan bevezetett paraméterek pontosságából, hanem magából a kibővített 
modellstruktúrából származik. 

Vizsgálati módszer: 4.2.4 
Kapcsolódó fejezetek: 5.2.2 és 5.2.3 

Kapcsolódó publikációk: (7), (9), (10) 

 

3. tézis 

A belső és a látszólagos reakciókinetika között adott környezeti feltételek mellett 
egyértelmű kapcsolat létezik, ami leírható a látszólagos konverzió egy, a tüzelőanyagra 
jellemző függvényével, az újonnan bevezetett tömegre vonatkoztatott reakciómélységgel 
(𝜼𝜼𝐦𝐦). Az 𝜂𝜂m maximális értéke 1, ami az ideális TG-mérési körülményekhez tartozik, ebben az 
esetben a reakció a teljes mintában játszódik le. A folyamat legnagyobb részében azonban 𝜂𝜂m 
sokkal, akár több nagyságrenddel is kisebb. Az égéssel járó szemcseszerkezeti változások miatt 
𝜂𝜂m értéke monoton növekvő, és a konverzió végén megközelíti vagy eléri az 1-et. 

Az 𝜂𝜂m értelmezhető a reakció szempontjából aktív és a teljes tömeg hányadosaként is. Ez 
elsősorban a tüzelőanyag töredezésétől és a pórusok keletkezésétől függ, ami a konverzió 
előrehaladtával jelentősen megnöveli az aktív tömeghányadot. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.3.1 

Kapcsolódó publikációk: (8) − (9) 
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4. tézis 

A következő lépések segítségével meghatározható egy adott tüzelőanyagra jellemző 
tömegre vonatkoztatott reakciómélység függvénye: 

1. A minta belső reakciókinetikájának leírása TG-mérések alapján felállított 
reakciómodell segítségével. 

2. Meg kell mérni a minta látszólagos konverzióját, vagyis az égés során történő 
tömegcsökkenését (𝑥𝑥app(𝑡𝑡)) jól modellezhető körülmények között végzett 
makroszkopikus szemcseégés vizsgálattal. 

3. Meg kell határozni a makroszkopikus szemcseégés vizsgálat során a minta 
felmelegedését (𝑇𝑇(𝑡𝑡)) és az oxigén anyagtranszportját (𝑘𝑘d(𝑥𝑥app)), erre egy lehetséges 
módszer egy CFD modell felépítése. 

4. Az előző pontokban meghatározott adatok felhasználásával az alábbi általános 
égésmodellben (amiben 𝑁𝑁1 az illókomponensek, 𝑁𝑁2 pedig a kokszkomponensek száma) 
csak 𝜂𝜂m(𝑥𝑥app) ismeretlen, így az meghatározható: 
 

d𝑥𝑥app(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

= �𝑐𝑐𝑖𝑖𝜂𝜂m�𝑥𝑥app�𝑘𝑘r,𝑖𝑖(𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑖𝑖) + �
𝑐𝑐𝑗𝑗𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂

1
𝜂𝜂m�𝑥𝑥app�𝑘𝑘r,𝑗𝑗�𝑇𝑇, 𝑥𝑥𝑗𝑗�

+ 1
𝑘𝑘d(𝑥𝑥𝑗𝑗)

𝑁𝑁2

𝑗𝑗=1

𝑁𝑁1

𝑖𝑖=1

 

 

Az 𝜂𝜂m segítségével ezután a környezeti körülményeket leíró 𝑘𝑘d(𝑥𝑥app) és a 𝑇𝑇(𝑡𝑡) tetszőleges 
változtatásával modellezhető bármilyen egyéb tüzelési körülmény is. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.3.2 
Ennek szemléltetése: 4.3.3 
Ennek eredményei: 5.3 (5. tézis) 

Kapcsolódó publikációk: (8) − (9) 
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5. tézis 

Napraforgóhéj pellet esetében 𝜼𝜼𝐦𝐦(𝒙𝒙𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚) a következő differenciál függvényalakkal írható 
le: 

d𝜂𝜂m(𝑥𝑥app)
d𝑥𝑥app

= 𝐴𝐴η𝑅𝑅
−

𝐸𝐸η
𝑂𝑂app(1 − 𝜂𝜂m)𝑛𝑛η�𝜂𝜂m + 𝑧𝑧η�

𝑚𝑚η , ahol 

 

𝑨𝑨𝛈𝛈 𝑬𝑬𝛈𝛈 𝒏𝒏𝛈𝛈 𝒎𝒎𝛈𝛈 𝒛𝒛𝛈𝛈 𝜼𝜼𝐦𝐦,𝟏𝟏 
1,95 ∙ 105 7,95 1 2,1 ∙ 10−2 1 ∙ 10−4 2,5 ∙ 10−3 

 

Kapcsolódó fejezet: 5.3 

Kapcsolódó publikációk: (8) − (9) 
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I. Melléklet: A megfúvási sebességet terhelő hiba 

A fluidágyat érő levegő megfúvási sebessége egy közvetetten mért mennyiség, vagyis 
közvetlenül mért mennyiségekből (az U-csöves manométer Δℎ kitéréséből) származtatható (I. 
egyenlet). Az így kapott érték helyes megítéléséhez szükséges megvizsgálni a mérés hibáját 
is. 
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Közvetett mennyiségek abszolút hibája a Gauss-féle hibaterjedési törvény szerint számolható, 
ami erre az esetre a II. egyenlet szerint írható fel, ahol 𝜎𝜎Δℎ a manométer leolvasási pontossága 
(1 mm). Az abszolút hibát a mért sebességgel elosztva megkaphatjuk a relatív hibát is. A 
parciális derivált kifejtése a III. egyenletben látható. 
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 (III.) 

 

A megfelelő értékek behelyettesítésével a jellemző vizsgálati tartományban számolt abszolút 
és relatív hibák láthatók az I. táblázatban és a hozzájuk tartozó hibasávok az I. ábrán. Látható, 
hogy a mérés hibája alacsony sebességeknél nagyobb, de még ott is elfogadható mértékű. 

I. táblázat: A megfúvási sebesség méréséhez tartozó abszolút és relatív hibák 

𝚫𝚫𝒉𝒉 𝒖𝒖 Abszolút 
hiba 

Relatív 
hiba 

m m/s m/s - 
0,01 0,48 0,02 5,00% 
0,02 0,68 0,02 2,50% 
0,03 0,83 0,01 1,67% 
0,04 0,96 0,01 1,25% 
0,05 1,07 0,01 1,00% 
0,06 1,17 0,01 0,83% 
0,07 1,26 0,01 0,71% 
0,08 1,35 0,01 0,63% 
0,09 1,43 0,01 0,56% 
0,10 1,51 0,01 0,50% 
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I. ábra: A megfúvási sebességhez tartozó mérési hiba 
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II. Melléklet: A látszólagos konverzió mérését terhelő hiba 

A kemencében végzett tömegmérésből számolt konverzió szintén egy közvetetten mért 
mennyiség, ami a kezdeti és a végtömegekből és az aktuális tömegből származtatható (IV. 
egyenlet). 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚(𝑡𝑡)
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚inf

  (IV.) 

A Gauss-féle hibaterjedési törvény szerint a konverzió hibája a három mért mennyiség 
figyelembevételével az V. egyenlet szerint írható le, ahol 𝜎𝜎𝑚𝑚 a felhasznált mérleg pontossága 
(0,2 g). A három mért mennyiségre vonatkozó parciális deriváltak a VI-VIII. egyenletekben 
láthatók részletesen kifejtve. 
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 (VIII.) 

A parciális deriváltak II. egyenletbe való behelyettesítésével a konverzió abszolút hibájára a 
VI. egyenletet kapjuk, amit az aktuális konverzióval (𝑥𝑥(𝑡𝑡)) elosztva megkaphatjuk a relatív 
hibát is. 
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(IX.) 

 

Az így számolt abszolút és relatív hibák láthatók az I. táblázatban, valamint az ezek alapján 
képzett hibasávok I. és II. ábrákon. Ez utóbbiak a két jellemző szakasz (illókiválás és 
kokszégés) egy-egy szakaszát emelik ki, mivel a teljes görbe ábrázolásakor a hibasávok 
azonosíthatatlanok lennének. Megfigyelhető, hogy az abszolút hiba nagysága csak minimális 
szórást mutat, ez azonban kis konverziós értékeknél (vagyis az illókiválás által dominált 
szakaszon elején) nagyobb (néhány %-os) relatív hibát jelent, ami fokozatosan csökken a 
konverzióval előrehaladtával. 
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II. táblázat: Adott konverziókhoz tartozó abszolút és relatív mérési hiba 

Konverzió Abszolút hiba Relatív hiba 
0,01 4,77 ∙ 10−3 141,18% 
0,05 4,65 ∙ 10−3 8,61% 
0,10 4,56 ∙ 10−3 4,66% 
0,16 4,45 ∙ 10−3 2,87% 
0,21 4,36 ∙ 10−3 2,05% 
0,25 4,30 ∙ 10−3 1,70% 
0,31 4,24 ∙ 10−3 1,38% 
0,36 4,19 ∙ 10−3 1,17% 
0,40 4,16 ∙ 10−3 1,04% 
0,46 4,14 ∙ 10−3 0,90% 
0,50 4,14 ∙ 10−3 0,83% 
0,57 4,15 ∙ 10−3 0,73% 
0,60 4,16 ∙ 10−3 0,70% 
0,65 4,20 ∙ 10−3 0,65% 
0,72 4,26 ∙ 10−3 0,60% 
0,76 4,32 ∙ 10−3 0,57% 
0,80 4,37 ∙ 10−3 0,55% 
0,85 4,46 ∙ 10−3 0,53% 
0,90 4,55 ∙ 10−3 0,51% 
0,95 4,65 ∙ 10−3 0,49% 
1,00 4,77 ∙ 10−3 0,48% 

 

 
II. ábra: A illókiválás kezdeti tartományához tartozó mérési hibasávok 
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III. ábra: A kokszégés kezdeti tartományához tartozó mérési hibasávok 
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III.  Melléklet: Az oxigénmérés bemutatása 

A készülék működési elve 

A mérés során használt Servomex 1400B4 SPX O2/CO2 elemző egy egy-fénysugaras, kettős 
hullámhossz (SBDW) működési elvű szerinti infravörös és egy magnettó-dinamikus 
paramágneses O2 elemzőből áll. Az oxigénelemző a minta paramágneses tulajdonságait méri 
magnettó-dinamikus mérőcella segítségével.  
 
Az oxigén egyedülállóan paramágneses gáz, ami azt jelenti, hogy vonzza a mágneses tér. A 
Servomex mérőcella a koncentrációt méri egy torziós tengelyen felfüggesztett súlyzó formájú 
test segítségével, amely egy erős, nem lineáris mágneses térben van. Nagyobb 
oxigénkoncentráció esetén nagyobb a súlyzó formájú test elfordulása az eredeti (zero) 
helyzetből. Az elfordulást egy optikai rendszer és két fotodióda segítségével méri, melyek jele 
erősítésre kerül. A súlyzó formájú test körül van véve egy elektromos tekerccsel. A tekercsen 
átfolyó áram segítségével állítható be a súlyzó formájú test zéró helyzete. 

A készülék SAMPLE (MINTA) bemenetéhez – csőcsatlakozásához - a mintakezelő és kiválasztó 
egység csatlakozik, aminek a fő célja a füstgáz minta lehűtése volt. Erre a célra egy M&C gyártású 
PSS5 mintaelőkészítő berendezést használtam. 

A mintavételezés a kemencébe helyezett rozsdamentes acél csővel történt, aminek a hossza 1510 
mm, átmérője pedig 10 mm. A cső végét a pontos mintavétel miatt ellapítottuk, így egy kb. 1,5 mm 
széles sáv alakult ki (IV. ábra). 

Az adatgyűjtést egy PC-n futó Labview alkalmazás végezte, amihez a berendezés soros porton 
csatlakozott. 

 
IV. ábra: A mintavevő cső ellapított vége 
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A készülék kalibrálása 

A berendezés kalibrálását a következő lépések szerint végeztem el: 

1. Be kell állítani az adott kalibráló gázhoz tartozó mérési tartományt  
2. A SAMPLE (MINTA) csőcsatlakozón át kell bevezetni nagytisztaságú O2-t nem 

tartalmazó gázt. 
3. A nagytisztaságú kalibráló gáznak atmoszférikus nyomáson kell érkeznie, a 

térfogatárama egyezzen meg a méréseknél alkalmazott térfogatárammal.  
4. Meg kell várni, míg az érték stabilizálódik. Ezután, csavarhúzó segítségével a 

berendezésen lévő ZERO potmétert úgy kell beállítani, hogy a kijelzett érték 
megegyezzen a minta O2 tartalmával.  

5. A SAMPLE (MINTA) csőcsatlakozón át nagytisztaságú ismert O2-t tartalmazó 
kalibráló gázt kell bevezetni.  

6. A nagytisztaságú kalibráló gáznak atmoszférikus nyomáson kell érkeznie, a 
térfogatárama egyezzen meg a méréseknél alkalmazott térfogatárammal.  

7. Meg kell várni, míg az érték stabilizálódik. Ezután, csavarhúzó segítségével a 
berendezésen lévő SPAN potmétert úgy kell beállítani, hogy a kijelzett érték 
megegyezzen a minta O2 tartalmával.  

Ennek megfelelően a kalibrálást 0 és 9% oxigéntartalmú gázokkal végeztem el, a mérés 
kezdetén és a végén egyaránt. Az így kapott minimális eltérés alapján korrigáltam a mért 
adatokat. 


	Köszönetnyilvánítás
	Nyilatkozat önálló munkáról, hivatkozások átvételéről
	Angol nyelvű címfordítás és kivonat
	1 Jelölések
	1.1 Latin betűk
	1.2 Görög betűk
	1.3 Indexek
	1.4 Rövidítések

	2 Bevezetés
	3 Szakirodalmi áttekintés, alapfogalmak
	3.1 Hulladékok tüzelési sajátosságai fluidágyas kazánokban
	3.1.1 A fluidágyas kazánok jellegzetességei
	3.1.2 Szemcsék aprózódása fluidágyban
	3.1.3 Különböző szemcsék együttes fluidizálása

	3.2 A belső (intrinsic) reakciókinetika alapfogalmai
	3.2.1 A reakcióegyenlet felépítése
	3.2.2 Modellfüggetlen módszerek
	3.2.3 Modellillesztő módszerek
	3.2.4 Hulladék alapú tüzelőanyagok reakciókinetikája
	3.2.4.1 Helyes TG-mérések végzésének feltételei
	3.2.4.2 Reakciócsoportok
	3.2.4.3 Elgázosítási folyamatok
	3.2.4.4 Kiértékelési módszerek
	3.2.4.5 Komponensek közti kereszthatások
	3.2.4.6 Összegzés


	3.3 Valós méretű szemcsék látszólagos (apparent) égéskinetikája
	3.3.1 A látszólagos reakciósebességet korlátozó folyamatok
	3.3.2 Gömb alakú koksz szemcsék égéskinetikája
	3.3.3 Speciális geometriájú koksz szemcsék égése
	3.3.3.1 A geometria hatásának leírása különböző reakciómodellekkel
	3.3.3.2 A geometria égéskinetikát torzító hatása



	4 Vizsgálati módszerek és anyagok
	4.1 Elsődleges töredezésre hajlamos tüzelőanyagok fluidizálhatósága
	4.1.1 A kidolgozott tervezési módszer bemutatása
	4.1.2 A kidolgozott tervezési módszer szemléltetése
	4.1.2.1 Felhasznált anyagok megismerése
	4.1.2.1.1 Az eredeti méretű gumi minták
	4.1.2.1.2 Az aprózódott gumi minták
	4.1.2.1.2.1 A minták előállításához használt berendezés
	4.1.2.1.2.2 A mintákon végbemenő változások
	4.1.2.1.2.3 Az aprózódott minták szemcseméret eloszlása

	4.1.2.1.3 Az inert ágyanyagok

	4.1.2.2 Hideg fluidizációs berendezés bemutatása


	4.2 Belső (intrinsic) reakciókinetikai modell kimérése
	4.2.1 A vizsgált minta
	4.2.2 A mérési folyamat
	4.2.3 Kiértékelés modellfüggetlen módszerrel
	4.2.4 Kiértékelés modellillesztő módszerrel
	4.2.4.1 A vizsgált reakciómodellek
	4.2.4.2 A reakcióegyenlet megoldása elsőrendű modellek esetén
	4.2.4.3 A reakcióegyenlet megoldása DAEM modell esetén
	4.2.4.4 A genetikus algoritmus megvalósítása
	4.2.4.5 Érzékenységvizsgálat


	4.3 Látszólagos (apparent) égéskinetikai modell megalkotása
	4.3.1 A tömegre vonatkoztatott reakciómélység definiálása
	4.3.2 A modellalkotási módszer lépései
	4.3.3 A kidolgozott módszer szemléltetése
	4.3.3.1 A vizsgált minta
	4.3.3.2 A belső reakciókinetika meghatározása
	4.3.3.3 A látszólagos konverzió mérése
	4.3.3.4 A makroszkopikus kísérlethez használt kemence CFD modellje
	4.3.3.4.1 A geometria
	4.3.3.4.2 Az illókiválás modellezése
	4.3.3.4.3 A kokszégés modellezése

	4.3.3.5 A tömegre vonatkoztatott reakciómélység meghatározása
	4.3.3.5.1 A reakcióegyenlet megoldása
	4.3.3.5.2 Az ,𝜂-m. függvény meghatározása




	5 Eredmények
	5.1 Gumi minták fluidizálására képes kettős fluidágy tervezése
	5.2 SRF-re vonatkozó belső reakciókinetikai modell építése
	5.2.1 A modellfüggetlen módszerek eredményei
	5.2.2 A modellillesztő módszerek eredményei
	5.2.3 Az érzékenységvizsgálat eredményei

	5.3 Napraforgóhéj pellet látszólagos égéskinetikai modellezése
	5.3.1 A belső reakciókinetika meghatározása
	5.3.2 A látszólagos konverzió mérése
	5.3.3 Az illókiválásra vonatkozó CFD modell eredményei
	5.3.4 A kokszégésre vonatkozó CFD modell eredményei
	5.3.5 A tömegre vonatkoztatott reakciómélység meghatározásához kapcsolódó eredmények


	6 Összefoglalás
	7 Summary
	8 Tézisek
	9 Tézisekhez kapcsolódó saját publikációk
	10 Irodalomjegyzék

