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Az integrált, gázosítással kombinált körfolyamatú (IGKK) erőművek a 

szénátalakítás vezető várományosai között vannak, mert az energiát olcsób-
ban és kisebb emisszióval termelik meg, mint a hagyományos füstgáz-
kéntelenítős erőművek. Részarányuk tervek szerint tíz éven belül meghaladja 
az 50%-ot, s ennek köszönhetően az üvegházhatást okozó CO2-kibocsátás a 
légkörbe 35%-kal csökken. 

Az új technológia feleslegessé teszi a szén kéncsökkentő előkészítését, 
ezért újra felkeltette az érdeklődést a nagy kéntartalmú szenek iránt. A kis és 
nagy kéntartalmú szenekhez a rendszer végén lévő egységek védelméhez a 
forrógáz tisztítása szükséges. 

Az Egyesült Államokban az Energetikai Minisztérium támogatásával több 
forrógáz-tisztító technológia van kipróbálás alatt. Ipari bevezetésük sarkalatos 
kérdése továbbra is a szén kéntelenítése kellően alacsony szintre, nagynyo-
mású és forró közegben, amihez viszont a H2S hatékony leválasztására (több 
ezer ppm-ről néhány ezer ppm-re), valamint több elnyeletés/regenerálás körfo-
lyamatra alkalmas szorbens (elnyeletőanyag) kell. Az elnyelető a kénfelvétel 
és a regenerálás során legyen kedvező termodinamikai egyensúlyban, kénfel-
vevő és regenerálási reakcióképessége, mechanikai szilárdsága, szerkezete, 
környezeti elfogadhatósága és gyártási költsége legyen jó. 

A forrógáz kéntelenítésére jellemzően két elnyeletőt használnak (1. ábra). 
Az egyszer használatos fém-oxidokat a H2S zömének (nagyoló abszorbens) 
kivételére, a regenerálható (hatásosabb) fém-oxidokat pedig a kellő tisztasági 
fok elérésére, finomabszorbensként használják. Az előbbi fő anyagai kalcium-
tartalmúak (mészkő és dolomit), a finomabszorbens pedig cink-titanát, így a 
forrógáz kéntelenítésekor sok CaS keletkezik, amelyet stabilizálni kell, hogy 
környezetvédelmi szempontból jó, azaz lerakható legyen. A finomelnyeletés 



 

 

lépcsőben az elnyelető/regenerációs képesség a körfolyamatok számának nö-
vekedésével erősen romlik, ezért az abszorbensre kiadott költségek nőnek. 
Még többe kerül, ha finomelnyeletővel dolgoznak a nagyoló elnyelető helyett. 
Másik, a ZnO regenerálhatóságát korlátozó tényező, felületének zsugorodása 
forróságban, és hogy átmeneti hőmérsékleten cink-szulfát lesz belőle. A cink-
titanát abszorbens regenerálásához használatos O2�N2 keverék hajlamos e 
hatások minimalizálására, de SO2-tartalmú gázáramok keletkezésével jár, 
amelyeket külön eljárással H2S-né, elemi kénné, kénsavvá kell visszaalakí- 
tani, vagy elgázosítóba visszaforgatva friss mészkővel/dolomittal reakcióba 
vinni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra Kalciumalapú + finomabszorbens segít
rendszer folyamatá
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forrás megtakarítás, elmarad lerakásuk előtti kezelésük, az elemi kén kinyer-
hető belőlük, amely a SO2-nál értékesebb anyag. 

Sok fém-oxidról, többek között a cink-, vas-, réz, ón-, mangán- és cérium-
oxidról kimutatták, hogy reakcióba lép a fűtőgázban lévő H2S-nel, miközben 
fém-szulfid keletkezik, amely oxigénnel való reakció útján regenerálható. Az 
MexOy fém-oxid kénezési reakciója az (1) egyenlettel, a regenerálás pedig 
oxigénnel vagy kén-dioxiddal (ha az a megfelelő) a (2), ill. a (3) egyenlettel jel-
lemezhető: 

 
MexOy + zH2S + (y�z)H2 = MexSz + yH2O  (1) 
 
MexSz + (y/2 + z)O2 = MexOy + zSO2  (2) 
 
MexSz + (y/2)SO2 = MexOy + (z/2 + y/4)S2  (3) 
 
 
Bár a fő hangsúly a reagens minőségű fém-oxidokon, a regenerálható és 

tartós abszorbensek kifejlesztésén volt, a vas-oxid-tartalmú hulladékokat mint 
fő reakcióképes vegyületeket is vizsgálták olcsóságuk, nagy mennyiségük 
folytán. Millió tonnányi keletkezik ezekből vas-oxid alakban vas- és acélgyár-
táskor, s a telepen áll felhalmozva vagy lerakóban elhelyezve. A széntüzelésű 
erőművek is elérhető nagy oxidtartalmú hulladékforrások, hisz az erőművi 
szénhamu 31�48 %(m/m)-a fém-oxid. 

A fémfeldolgozásból eredő más oxidok, a ZnO, Mn2O3, CuO és SnO2 
hasznosíthatóságát nagy mennyiségük miatt szintén érdemes vizsgálni, bár 
vas-oxidból keletkezik a legtöbb az Egyesült Államokban, így az a legolcsóbb, 
ezért a jelen vizsgálat is elsődlegesen ezzel foglalkozik.  

A vas-oxid használata melletti legerősebb érv, hogy jól regenerálható és 
olcsó abszorbens. A kéntelenítéskor kialakuló szulfid könnyen regenerálható 
levegővel vagy N2-nel dúsított levegővel, s a többi oxidénál jóval alacsonyabb 
hőfokon. A kénfelvétellel kapott FeSx emelt hőfokon reakcióba lép a SO2-dal, 
így Fe3O4 és elemi kén keletkezik. Ez tudvalevőleg a legjobb módszer a rege-
neráció során keletkező gázban lévő SO2 megkötésére. Ez a technológia 
energetikailag is keresztülvihető, mert az oxidációs reakció erősen exoterm, 
így jelentős hő nyerhető belőle a SO2 előhevítéséhez és a FeSx-dal való endo-
term reakcióhoz. 

A vasalapú abszorbens kifejlesztése iránt azért csökkent a lelkesedés az 
Egyesült Államokban, mert a közelmúltig a K+F munkát csak az 550 °C-nál 
magasabb hőmérsékletekre összpontosították, ahol a vas kénfelvételi egyen-
súlyi állapota nem elégséges ahhoz, hogy a fűtőgáz H2S-tartalmát a megen-
gedett szintre mérsékelje. A nagy hő ezenkívül az abszorbensben erős repe-
dezést okozott a túlzott redukció és karbidkialakulás következtében. Mi több, 
700 °C-on széngáz jelenlétében a Fe3O4 FeO-dá redukálódik, s ez a reakció 



 

  

igen hátrányos hatással van a kénfelvevő reakcióra való képességre. Ezek 
miatt a vasalapú abszorbensek használata a kis fűtőértékű szenekre, 500 °C 
alatti füstgázhőmérsékletekre korlátozódott. 

A vasalapú anyagokat, a szénhamut, a takonitot, illmenitet, az alumínium-
ipari vörös- és barnaiszapot már régóta használják ipari gázok H2S-
telenítésére. A kénnel telített vasalapú abszorbenst jellemzően levegőn való 
hevítéssel vagy N2-nel dúsított levegővel való pörköléssel regenerálták, mi-
közben kis SO2-tartalmú maradék gáz keletkezett. Elemi szén előállítási mód-
szerét a vas-szulfid-félék közvetlen redukciójával kapott SO2-ból tanulmányoz-
ták olvasztókkal, kéménygáztisztítással és pirit kéntelenítéssel kapcsolatban.  

Az első, iparban is használatos eljárás az Appleby-Frodingham folyamat 
volt, amely az 1950-es kutatások után egy napi 32 millió köbláb (1 köbláb = 
28,3 l) kokszkemencegáz kéntelenítésére alkalmas üzem építésére és üze-
meltetésére vezetett. Az üzemben a nyers kokszkemencegázt szinterezett 
vas-oxid por fluid ágyon vezették keresztül, amely a H2S-t a Fe2O3-dal való 
reakcióval 98%-os mértékig kivonta. 

A Babcock-Wilcox eljárásban és más eljárásokban vaspor reaktortöltetet, 
vas-oxidot és egyszerű szénacélt használtak H2S kivonásra. Szinterezett per-
nye/gázosító hamu, vagy szilícium-vasoxid keverék, némelyek ada-
lék/kötőanyaggal kiegészítve jó H2S-elnyelő képességű, fizikai szilárdságú ab-
szorbenseket adtak. A US Bureau of Mines cég mesterséges forrógázzal vég-
zett laboratóriumi kísérletek során 5�50% vas-oxid-tartalmú szénhamut, olvadt 
vas-oxiddal fedett horzsakövet, vörös- és barna iszapból készített szinterezett 
granulátumot és nagy Fe2O3-tartalmú alumínium finomítói hulladék elnyelető- 
anyagot vizsgált sikeresen széngázból H2S kivonására, emelt hőmérsékleten. 

Az IGKK folyamatban a kéntelenítés az 550 °C felettiről a 350�550 °C 
hőmérséklet-tartományba tevődött át, amelyhez tovább kellett fejleszteni a 
vastartalmú abszorbenseket, főleg a nagy gőztartalmú fűtőgázokhoz. 

A Kawasaki Heavy Industries 400�500 °C tartományban lukacsos tim-
föld�szilícium-dioxid hordozóra felvitt saját készítésű abszorbenssel kísérlete-
zett több elnyeletési/regenerálási cikluson át. Az anyag kémiai reakcióképes-
sége és mechanikai szilárdsága a többciklusos kísérlet során érzékelhetően 
nem csökkent, az anyag jónak bizonyult a kísérleti kéntelenítő berendezésben 
is. Van der Wal is bebizonyította, hogy a szilícium-dioxid hordozóra felvitt vas-
oxid kéntelenítő stabilitása 400 °C-on nagyobb, mint a �sima� vas-oxidé. 

De Wild és társai alumíniumhordozóra felvitt vas-oxid (Fe2O3) és molib-
dén-oxid (MoO3) tartalmú abszorbenseket készítettek. A kettő kombinációja 
erősítette a kénfelvételi reakciót, és a regenerálás során is hasznos volt a mo-
libdén-oxid jelenléte, mivel nem alkot szulfátokat, így 350�600 °C-ig jelentősen 
mérsékelte a szulfátképződést. Bár mindkét elnyeletőt nagyon erősen reduká-
ló atmoszférában (Shell gázban) vizsgálták, 400 °C-on a kimenő gáz H2S-
tartalma 20�45 ppmv között volt. Az abszorbens tartósságát nem vizsgálták. 



 

  

Mindezen eljárások nagy gyártási költségű, fizikailag és kémiailag stabil, 
regenerálható abszorbenseket használtak, illetve azok továbbfejlesztésére 
összpontosítottak, szemben az itt részletezett kutatással, amely az olcsó, hul-
ladék fém-oxidok abszorbensként való hasznosítását célozza. 

A hulladék fém-oxidokból készülő abszorbensek stabilitása várhatóan 
egy-két nagyságrenddel kisebb lesz, de alkalmasak és gazdaságosan alkal-
mazhatók forrógáz-kéntelenítésre. 

A tanulmány négy fémfeldolgozásból és szénhamuból kapott minta H2S-
nel való reakcióképességét vizsgálja 400�600 °C közötti hőmérséklet-
tartományban. Az anyagokból először olcsó szemcséző eljárással kopásálló 
szemcsés elnyelető anyagot készítettek. Oszlopos és termogravimetriás 
elemzéssel meghatározták az abszorbens legkedvezőbb használati jellemzőit, 
regenerálhatóságát és élettartamát. 

Kísérletek 

A hulladékok beszerzése és feldolgozása 

A kísérletekhez ón-oxidot, vegyes fém-oxidot (főleg cink-oxidot) fémfel-
dolgozótól, vas-oxidot acélgyártótól, cink-oxidot fémolvasztótól szereztek be, a 
kazánhamu mintát pedig egy erőműtől kapták, s ezeket Sn1W, Zn1W, Fe1W, 
Zn2W, ill. Hamu1W betűkkel jelölték. Mindegyikből elegendő mennyiséget ki-
szárítottak, és 75�106 µ méretű halmazzá osztályozták őket. Ilyen ún. �átvétel 
szerinti� állapotba hozták a tanulmányban szereplő összes fém-oxid anyagot. 
A vegyelemzéshez a mintákat savas feltárással vagy nátrium-tetraborát fúzió-
val készítették elő, majd induktív csatolású plazma atomemissziós színkép-
elemzővel (ICP/AES) fémekre elemezték. A minták klórtartalmát ionszínkép-
elemzéssel határozták meg, a szulfidkén és a szulfátkén vizsgálathoz a mintá-
kat savban feltárták, a szulfidtartalmat zárt rendszerben mérték, s a benne ke-
letkező gázt lúgos peroxidos elnyeletőben gyűjtötték össze. A kapott oldatokat 
azután ICP- kéntartalomra elemezték. 

A hulladék oxidok H2S-kinyerési hatásfokának értékelése 

A fém-oxid hulladékok H2S-kinyerési hatásfokát környezeti hőmérsékle-
ten töltetes reaktorban és nagynyomású termogravimetriás elemzővel is 
(NTGE) mérték. Mivel az anyagok átvétel szerinti állapotban, apró szemcse-
méretük miatt nem alkalmasak a bevált ipari gáztisztítási technológiákhoz, 
ezért először az anyagot nagyobb méretűvé alakították, s az így kapott na-
gyobb és kopásállóbb szemcsékből álló anyagot vizsgálták.  

A vizsgálat során a mintegy 20 cm3-nyi mintát 2,5 cm átmérőjű, két zónás 
villamos kemencében elhelyezett, kvarcreaktorba helyezték (2. ábra). A rend-
szer a betáplált gázokat nagynyomású palackokból kapja, mennyiségük és 



 

 

arányuk a kénfelvétel/regenerálás folyamathoz szükséges mértékben szelep-
pel szabályozható, a gőzfejlesztéshez szükséges vizet dugattyús szivattyú jut-
tatja a rendszerbe. Az oszlopban a töltet hőmérsékletét a közelében lévő ter-
moelem jelzi. A reaktorból kimenő gázt hőcserélő hűti, a gőz � ha van � jéghű-
tésű kondenzedényben csapódik le. A kimenő gáz H2S-tartalmát az idő függ-
vényében színképelemző méri. A kénfelvétel addig eredményes, amíg a kime-
nő gázban a H2S nem haladja meg a 200 ppmv-ben megadott áttörési értéket. 
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Az NTGE (nagynyomású termogravimetriás elemzés) vizsgálatban a re-
aktor felső részében lévő drótszitakosárban van a minta, s rajta lefelé mozgó 
szobahőmérsékletű nemes gázt áramoltatnak keresztül, mialatt a reaktor alsó 
fűtött része is eléri a kívánt hőmérsékletet, ezután kezdik beadagolni a reagáló 
gázt, s a mintakosarat az alsó részbe eresztik. A minta tömegét folyamatosan 
mérik, és jegyzik, amíg a gáz és a fém-oxid reakciója tart. A reakció és a vizs-
gálat befejeződik, ha a minta tömege változatlanná válik (nem fogy és nem is 
csökken). 
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oxidok reakcióképességére és kénfelvevő teljesítményére. Egy másik vizsgá-
latban a legígéretesebb oxid (azaz az Fe1W) regenerálhatóságát és az O2�N2 
keverékkel való regenerálásának a legkedvezőbb hőmérsékletét határozták 
meg az NTGE egységben. A kénezett mintákat oxidációs regenerálásuk után 
újfent kénezték, hogy megállapítsák alkalmasságukat az ismétlődő kénezés-
re/regenerálásra. 

Eredmények 

A fém-oxidokkal és az erőművi hamuval végzett vegyelemzések eredmé-
nye az 1. táblázatban látható. A vas-oxid anyagban 63,7% Fe-at (91,1% 
Fe2O3) és csökkenő sorrendben csekély mennyiségű Ca-, Mn-, Zn-, Mg- és Si-
tartalmat mértek. Az Fe1W-ben volt a legtöbb reakcióképes fém-oxid, kéntől 
és más nem kívánatos elemtől is mentes volt. A vegyes fémhulladéknak (a 
Zn1W-nek) volt a második legtöbb reakcióképes oxidtartalma (kb. 81% ZnO), 
de tartalmazott több jelentős mennyiségű nemkívánatos: Pb, S és Cl elemet.  
A Zn2W jóval kevesebb oxidot tartalmazott, kén- és ólomtartalma jóval kisebb,  
 

1. táblázat 
A fém-oxid-hulladékok vegyelemzése 
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klórtartalma viszont sokkal nagyobb volt, mint a Zn1W-é. Az ón-oxid-hulla-
dékban (az Sn1W-ben) 52,3% ónt (vagy 66,4% SnO2-ot) és sorrendben csök-
kenő csekély Na-, Zn- és Fe-tartalmat mértek. Végül a szénhamuban volt a  
legkevesebb reakcióképes oxid (Fe2O3), és a legtöbb nem reakcióképes oxid, 
pl. Al2O3, CaO, SiO2 és MgO, amelyek az Fe2O3 hordozói lehetnek. Kénből is 
csekélyke volt benne. 

A kénfelvétel vizsgálatban háromféle oxidtöltetet vizsgáltak 500 °C-on (4. 
ábra). A szimulált kénezőgáznak 2% volt a H2S-tartalma. Mint látható, mindhá-
rom oxidnak elég jó volt a teljesítménye, az áttörési idejüknek megfelelő kén-
felvevő teljesítményük a Zn1W, a Zn2W és az Fe1W esetében 15, 18, illetve 
22g S/100g volt. A Zn1W nagyobb cinktartalma ellenére kisebb kénfelvételt 
mutatott, mint a Zn2W, mivel valószínűleg kevesebb reakcióképes cinkvegyü-
let volt benne, valamint kéntartalma (összes kén 0,46%) miatt is. Az 
előmelegítéskor és a fűtőgázutánzat bevezetése után sok SO2 (350 ppmv-ig) 
keletkezett belőle, következésképpen a Zn1W-hez előkezelés szükséges, 
hogy kéntelenítéskor már ne bocsásson ki SO2-ot. 

 

 
 

4. ábra Fém-oxid-hulladékok kénfelvevő teljesítményének  
összehasonlítása töltetes reaktorban, 500 °C-on 

 
 
A hőmérséklet hatását a reakcióképességre és a kénfelvételre NTGE 

egységgel vizsgálták (5–7. ábra). A hamuminta legnagyobb tömeggyarapodá-
sa csak 2% volt, ami összhangban van a minta vas-oxid-tartalmával. A legjobb 
az Fe1W reakcióképessége volt 400 °C-on, tömeggyarapodása elérte a  
16%-ot, szemben a Zn1W és a Zn2W 8%-os értékével. 
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5. ábra Különböző hulladékok reakcióképességének és kénfelvevő  
képességének összehasonlítása 400 °C-on, NTGE reaktorban 

 

 
 

6. ábra Különböző hulladékok reakcióképességének és kénfelvevő  
képességének összehasonlítása 500 °C-on, NTGE reaktorban 

 

tö
m

eg
gy

ar
ap

od
ás

, %
 

idő, min 

Fe1W 
T = 400°C 

Zn2W 

Zn1W 

tö
m

eg
gy

ar
ap

od
ás

, %
 

idő, min 

T = 500 °C 
Fe1W 

Zn1W 

Sn1W 

Zn2W 

Ash1W 



 

  

 
 

7. ábra Különböző hulladékok reakcióképességének és kénfelvevő 
képességének összehasonlítása 600 °C-on, NTGE reaktorban 

 
 
Meg kell jegyezni, hogy a vas-oxid redukciója miatt (Fe2O3→Fe vagy 

FeO-dá) veszít tömegéből, ezért tényleges kénfelvevő képessége nagyobb, 
mint mért gyarapodása, azaz a vas-oxid kénfelvevő képességét nem befolyá-
solja hátrányosan a növelt hőmérséklet, annak ellenére, hogy a redukciós re-
akció miatt összes tömeggyarapodása kevesebb a kénfelvételből származó-
nál. A hőmérséklet hatása a vas-oxid redukciójára a 6. és 7. ábrán látható. A 
reakció első szakaszában a kénfelvétel reakciósebessége jóval nagyobb, mint 
a redukcióé, a tömeggyarapodás pozitív: a maximumot akkor éri el, amikor a 
kénfelvétel és a redukció reakciósebessége egyenlő lesz. Ezután a redukció 
sebessége nagyobb lesz, ezért a vas-oxidnak nettó tömegvesztesége lesz. 

A Zn1W kénfelvevő képessége jelentősen, 8-ról 16%-ra emelkedik a 400-
ról 500 °C-ra növekvő hőmérséklet hatásra (5�7. ábra), de a Zn2W cink-oxidra 
a hőmérsékletnek csekély hatása van. Az Sn1W-t az Fe1W anyaghoz hason-
lóan a fűtőgáz ugyancsak redukálja, ezért az abszorbens össztömege csök-
ken. Ez a hatás leginkább 600 °C-on érvényesül (7. ábra). 

Az NTGE reaktorban Fe1W-vel végzett három-körfolyamatos vizsgálat-
ban 500 °C-on (8. ábra) az első körfolyamat jellegzetes kénfelvétel, majd re-
generálás. Utóbbi igen gyorsan lezajlik, a relatív tömeg (W/W0) eléri a mini-
mumot, mielőtt növekedni kezdene, és 1,02-nél valamivel nagyobb értéken 
állandósulna. Ezen a ponton a vas a hulladék anyagban ismét Fe2O3-dá alakul 
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vissza, s az összes szennyező anyag szulfátok alakjában marad benne. Ezt 
az okfejtést az a termodinamikai elemzés támasztja alá, amely kimutatja, hogy 
a kísérleti viszonyok között vas-szulfát nem keletkezik, viszont a hulladékban 
lévő fő szennyezők (kalcium- és magnézium-oxidok) ként vettek fel. A keletke-
zett CaSO4 és MnSO4 igen lassan égnek ki, ha egyáltalán kiégnek az 500 °C-
os redukáló fűtőgázban. A második és a harmadik kénfelvétel során ugyan- 
olyan mérvű volt a reakció, tehát az egyes regenerálások végeztével az ösz-
szes vas friss abszorbensként rendelkezésre állt, a szennyeződések pedig 
megmaradtak szulfát alakban. 

 

 
 

8. ábra Vas-oxid (Fe1W) reakcióképessége három egymás utáni  
körfolyamat ban 500 °C-on, NTGE reaktorban 

 
 
A 9. ábrán 500 °C-on több körfolyamattal vizsgált vas-oxid abszorbens 

(azaz IGTSS-190C) előzetes vizsgálati eredménye látható. Az abszorbens 
némi kötőanyagot tartalmazott a szemcsék kialakulásának és a hőkezelés so-
rán szükséges szilárdság elérésének elősegítése végett. Az ábrából látható, 
hogy az olcsó abszorbens igen hatékonyan és kellően, 5 ppmv-nél kisebb 
szintre csökkenti a H2S-t a széngázból, ezért 500 °C-on igen jó kéntelenítő 
abszorbens lehet belőle. Az abszorbens a körfolyamat során javul, tehát reak-
cióképessége aktiváló kezeléssel fokozható. A második körfolyamat az ábrán 
nem látható, mert 3 óra után (még az áttörés előtt) a vizsgálatot befejezték. 
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9. ábra IGTSS-190C abszorbens H2S-áttörési görbéi 500 °C-os  
kénezés során 

 
 

 
 

10. ábra IGTSS-190C abszorbens SO2-áttörési görbéi 500 °C-os regenerálás 
során 
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A 9. ábrán lévő kénfelvételi vizsgálat után következő regenerálás (10. áb-
ra) kimutatta, hogy az IGTSS-190C abszorbens 500 °C-on oxidáló gázkeverék-
kel jól regenerálható. A regeneráló gáz SO2-tartalma 3,5 %(m/m), összhangban 
a FeS 6%-os O2�N2 gázkeverékkel Fe2O3-dá való oxidációjának sztöchio-
metriájával. A második és a harmadik kénfelvételi vizsgálatkor SO2-ot nem talál-
tak, tehát a szulfát csak a kalcium- és mangánszennyeződés miatt keletkezhet, 
ezek bomlásához viszont a fűtőgázénál jóval nagyobb hő szükséges. 
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