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Angol nyelvű címfordítás és kivonat 

Title: 

Challenging Renewable Solid Fuel and Fuel Mixes for Fluidized Bed Conversion 

 

Abstract: 

Fluidized bed technologies are widely used in several applications. Crucial question 

of the dissertation is: how FBC technology can contribute to climate neutrality and the 

circular economy. Even though FBC technology dates back several decades, new 

challenges give rise to further development needs. One of there new challanges is the 

non–conventional fuel utilisation, which means the application of waste or biomass-

based fuel. These innovative fuels can be a successful tool for green transition. The 

particles which are in the fluidized bed and involved in chemical reactions are called 

active particles. However, some of these active particles have non-spherical shape and 

inhomogeneous composition, which means completely different behavior in fluidized 

bed, from conventional spherical shape, like coal.  

The first part of the thesis presents distribution measurements of non-spherical, 

inhomogeneous biomass and SRF particles. It is an important issue, how much of these 

particles can utilize the advantage of the FBC technique. Bed frozen method and 

Pseudo-2D fluidized bed were used to determine the vertical distribution of the 

examined active particles. The SRF particles shows bi-directional segregation 

phenomenon in case of low superficial gas velocities.  

An oxygen carrier of the chemical looping combustion technology was tested with 

both axial distribution measurements method: bed frozen and Pseudo-2D. Segregation 

direction reversal can be seen on the tested substances. 

The second group of the investigations were the active particle surface and mean 

diameter determination with the help of an image analysis method. 

Thirdly the particle entrainment charachteristic of the biomass and SRF samples were 

examined. The entrainment measurements are necessary, because the fuel feeding 

points are usually located above the fluidized bed, thus a part of the fuel is entrained 

by the gas flow and just the other part falls into the bed. 

Keywords: solid recovered fuel, fluidized bed, bi-directional segregation, 

inhomogeneous active particles, oxygen carrier, chemical looping combustion 
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1 Bevezetés 

1.1 Téma aktualitása 

A világgazdaság fejlődése számos fenntarthatósági és környezetvédelmi problémát 

vetett fel az elmúlt évtizedekben, melyekre csak részben sikerült megoldást találni. 

Egyes tudományterületeken – mint az energetika – kapcsolódó problémákkal 

találhatjuk szembe magunkat, melyekre megoldást kínálva egyszerre több területen is 

eredményt érhetünk el. Kutatásaim sorám az energiaipar és a hulladékgazdálkodás 

kapcsolt problémakörét vizsgáltam. Egyik oldalról az energiaipar fosszilis 

tüzelőanyag felhasználása veszélyeztetett helyzetben van a források kimerülése miatt, 

továbbá a meglévő készletek felhasználása a klímavészhelyzet kapcsán 

megkérdőjelezhetővé vált. Ugyanakkor a klímavédelmi érdekeken túl 

nemzetgazdasági és társadalmi szempontokat is figyelembe kell vennünk, amikor 

lemondunk egy hazai fosszilis energiahordozó kiaknázásáról. Tekintettel kell lenni 

annak hazai megújuló energiahordozóval történő pótlására is, ellenkező esetben az 

ország import függősége, és ezzel nemzetgazdasági kitettsége tovább nő, ami végső 

soron az életszínvonalra is negatív hatást gyakorol. További szempontként fontos 

figyelembe venni, hogy a hulladékgazdálkodás jelenlegi formája hosszútávon 

fenntarthatatlan. Számos hulladékfajtát anyagában nem lehet újrahasznosítani, így 

csak a deponálás maradna, mint ártalmatlanítási megoldás, amely viszont nem 

fenntartható, de mindemellett környezetvédelmi problémákat is felvet. A gordiuszi 

csomó átvágására az anyagában nem hasznosítható hulladékok energetikai 

hasznosítása áll rendelkezésre, amely megfelelő környezetvédelmi intézkedések 

mellett környezetbarát energiatermelési módnak tekinthető, és így támogatandó. 

Hulladékok energetikai hasznosítása jelen gazdasági környezetben rentábilis 

tevekénység, ugyanis megújuló részarányuk függvényében nem terheli őket az ETS 

(Emission Trade System) rendszer extrém módon növekvő CO2 kvóta ára (az elmúlt 5 

évben 1100%-al nőtt [1] ), valamint beszerzési ára is jóval kedvezőbb a fosszilis szilárd 

tüzelőanyagokénál. Tüzelőhő ára sokszor negatív is, hiszen energetikai 

hasznosításukkal deponálási költségeket kerültünk el. Ilyen gazdasági környezetben 

a meglévő szilárdtüzelésű erőművek fennmaradási stratégiájának szinte minden 

esetben része a hulladékhasznosítás valamilyen formában. Ugyanakkor az 

erőműépítési trendek továbbra sem kedveznek a szilárdtüzelésű technológiáknak a 

magas beruházási költségek miatt. A meglévő egységeknél viszont jelentős igény 

mutatkozik az alternatív megújuló, illetve hulladék alapú tüzelőanyagok 
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hasznosítására, ezzel javítva a gazdaságosságot. Viszont a meglévő technológiai 

egységek alapvetően homogén összetételű és geometriáját tekintve gömbszerű 

tüzelőanyagokra lettek tervezve, ezért számos műszaki kihívást rejt hagyományos 

tüzelőberendezések nem gömbi geometriájú tüzelőanyagok égetésére történő 

átalakítása. Hasonlóan problémákat okoz a tüzelőanyag inhomogenitása, 

minőségének időbeli változása is. Ezekre a problémákra egy lehetséges megoldás a 

fluidizációs technológia, amely egyaránt alkalmas tüzelésre, elgázosításra vagy 

gyorspirolízisre [2]. Klímavédelmi szempontból is számos előnye van a 

technológiának, melynek segítségével közel nulla vagy akár negatív ÜHG 

(Üvegházhatású Gáz) kibocsájtás érhető el [3]. Hazai környezetben egyedül tüzelésre 

használják. A vegyestüzelés esetén a tüzelőanyag mix széles tartományokon 

változtatható. A fluidágy biztosította hőtehetetlenség tompítja az ingadozó 

tüzelőanyag minőség okozta teljesítmény ingadozást is. Hazai beruházói 

környezetben a fluidágyas technológia melletti érvként szerepel a tüzelőanyagokkal 

szembeni rugalmasság gazdasági vonzata is, hiszen amíg a szén és a rá fizetendő kvóta 

olcsóbb volt, mint egyes biomassza források, szenet égettek. Amikor a szén-dioxid 

kvóta árának a növekedése megkezdődött, növelni tudták a biomassza részarányát, 

különösebb technológiai átalakítás nélkül is. Így a beruházás megtérülése, esetleges 

gazdaságtalanná válása elkerülhető. Ez a fajta biztonság is a fluidizációs technológia 

melletti érvként hozható fel, amely ugyan nem tudományos jellegű, mégis részese a 

döntéshozatali mechanizmusnak.  

Noha a fluidágyas technológia tűnik a legalkalmasabbnak nem gömb geometriájú 

tüzelőanyagok és tüzelőanyag keverékek befogadására, számos nyitott kérdés áll a 

mérnöki tudomány előtt. Ennek oka, hogy a fejlesztési irányok fluidágyas tüzelésnél 

is sokáig szén központúak voltak. Több tüzelőanyag típus csak az elmúlt évtizedben 

lett vizsgálatok tárgya. Értekezésem célja ilyen, újszerű tüzelőanyagok fluidágyas 

hasznosíthatóságának ipari szempontokat is figyelembe vevő vizsgálata tudományos 

igényességgel. 

1.2 Célkitűzések 

A vizsgálatok célja különböző aktív szemcsék fluidágyon belüli eloszlásának 

meghatározása volt. Biomassza mintákon túl vizsgálni kívántam egy speciális 

hulladék alapú másodlagos tüzelőanyagot, az SRF-et (Solid Recovered Fuel). Az SRF 

egy szabványosított tüzelőanyag típus, amely az anyagában már nem hasznosítható 

hulladékok aprított keveréke. Célul tűztem ki saját fejlesztésű kísérleti berendezések 

létrehozását. Elsőként egy 3 dimenziós hideg fluidizációs berendezést alakítottam ki, 
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amellyel az ún. ágybefagyasztásos –mely eljárást részletesen a 3.1.4 fejezetben 

mutatom be– mérési eljárás segítségével mértem SRF, illetve biomassza tüzelőanyagok 

fluidágybeli eloszlását diszkrét pontokban. A berendezés alkalmas minimális 

fluidizációs gázsebesség, illetve a teljes fluidizációs karakterisztika felvételére is. 

Céljaim között szerepelt aktív szemcsék eloszlásának folytonos mérésére is. Ennek 

érdekében saját fejlesztésű, Pszeudo–2D-s fluidizációs berendezést készítettem.  

További célom volt a fluidizációs technológiával megvalósított szén-dioxid leválasztás 

–a hordozóhurkos tüzelés– vizsgálata. A korábbi tématerülethez kapcsolódóan a szén-

dioxid leválasztásához használt oxigénhordozók fluidágyas eloszlását kutattam. A 

kapcsolódási pont a két tématerület között a szén-dioxid semleges energiatermelés 

fluidizációs eljárás alkalmazásával. 

Az aktív szemcseméret eloszlásra gyakorolt hatását is vizsgálni kívántam. Ennek 

érdekében kiegészítő mérésként kidolgoztam egy képkiértékelő eljárást, amely 

segítségével a közelítőleg kétdimenziós tüzelőanyag szemcsék felületét, illetve felület 

eloszlását lehet meghatározni. 

A fluidágyon belüli eloszlás meghatározásán túl cél volt az aktív szemcsék fluidágyba 

jutásának vizsgálata is. A legtöbb ipari alkalmazás során a szemcséket az ágy felett 

adagolják be, ugyanakkor a beadagolt szemcsék csak egy része jut el a fluidágyba, a 

másik részét elragadja a gázáram. Ennek a jelenségenk a vizsgálatára széreléses, azaz 

szemcse elragadási méréseket végeztem. 

A dolgozat szerkesztésekor hagyományos struktúrát alkalmaztam. Első részben 

minden tématerülethez kapcsolódóan a tudomány jelenlegi állását bemutató 

irodalomkutatást készítettem. Ezt követően bemutatom az alkalmazott vizsgálati 

módszereket és a vizsgált anyagokat, illetve az elvégzett méréseket. A vizsgálati 

módszereknél külön kitérek a saját fejlesztéseimre, amelyek alapvető részei mind 

dolgozatomnak, mind a korábbi kutatásaimnak. Végezetül a mérési és kísérleti 

eredmények ismertetésére kerül sor. A téziseim között helyet kaptak mind a speciális 

berendezésekkel, mind pedig a kutatási eredményekkel kapcsolatos állítások is. 

 

  



4 

 

2 Szakirodalmi áttekintés 

2.1 Hulladékgazdálkodás fejlesztési irányai 

2.1.1 Irányelvek és célkitűzések 

A hulladékgazdálkodás kérdésköre az ipari forradalommal egyidős. Az 

életszínvonalunk növekedése sajnos magával hozta a környezetszennyezést és ezzel 

együtt a hulladéktermelést is. Igazán nagy problémává a XX. század második felében 

vált, a számos nem lebomló hulladéktípus megjelenésével. Az alapvető 

hulladékkezelési szemléletet a hulladékpiramis mutatja be (1. ábra). Eszerint 

társadalmi haszon szempontjából a legjobb a hulladék termelésének a megelőzése, 

majd az egyre kedvezőtlenebb megoldások felé haladva: újrahasználat, 

újrahasznosítás, energetikai hasznosítás és a deponálás. A cél, hogy a piramison lefelé 

haladva egyre kisebb részarányban kerüljön a hulladék lerakásra, ugyanakkor 

megfigyelhető, hogy mind a mai napig a deponálás igen magas részarányt tesz ki a 

hulladék kezelés szempontjából. Megjegyzendő továbbá, hogy a piramis alatti szint a 

hulladékok környezetbe jutása, amely a legkárosabb jelenség. Sajnálatos, de minden 

fejlesztés és célkitűzés ellenére, ez még mind a mai napig egy létező és súlyos 

probléma. A hulladékpiramis mellett, megjelenik a körforgásos gazdaság koncepciója 

is, amely a környezetvédelmen túl fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vesz. 

Erőforrásaink végesek, ennek okán nem fenntartható jelenlegi gazdaságunk, ha nem 

használjuk vagy hasznosítjuk újra a hulladékokat. A körforgásos gazdaság sok esetben 

tisztán piaci alapon is megindul. Itt gondolhatunk a vas és fémhulladék 

kereskedelemre, de a legtöbb papírhulladékra is. Ugyanakkor energetikai hasznosítás 

terén is megfigyelhető a jelenség: szilárdtüzelésű erőművek kisebb-nagyobb 

részarányban hasznosítanak, a disszertációm egyik fő kutatási vonalát képviselő 

hulladékból előállított, másodlagos tüzelőanyagot. 

1. ábra A hulladékpiramis 
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Az európai hulladékgazdálkodást alapjaiban meghatározó 2008/98/EK irányelvet a 

2018/851 irányelv módosította. A módosítás több egyszer használatos műanyag eszköz 

kivezetését jelentette. Mindemellett számos célérték jelent meg: újrafeldolgozási és 

hasznosítási részarányok növelésére, valamint a deponálási részarány csökkentésére 

vonatkozólag. A lerakásra kerülő hulladék arányát hazánkban 2035-re 25%-ra kell 

csökkenteni, amely a jelenlegi mintegy 50%-os szintnek a fele [3–4]. Ezen irányelvek 

szintén indokolttá teszik azokat a kutatási területeket, amelyekkel dolgozatom is 

foglalkozik. 

2.1.2 Hazai helyzetkép, energetikai potenciál 

Magyarországon a TSZH (Települési Szilárd Hulladék) mennyisége csökkent az 

elmúlt 15 évben (2. ábra). Jelenleg évi 3,8 millió tonna körül stagnál. A hulladékpiramis 

alapján kedvezőbbnek mondható eljárásként 1300–1400 tonna hulladék anyagában 

hasznosul. Az igen káros lerakást elkerülendő energetikai hasznosításra nagyjából 

500-550 ezer tonna kerül. Ez a szám egyszerre tartalmazza a közvetlen TSZH égetést, 

illetve az ebből előállított másodlagos tüzelőanyagok SRF/RDF (Refuse Delivered 

Fuel) égetését. Megfigyelhető még további közel 300 ezer tonna ipari hulladék 

energetikai hasznosítása. Ez a mennyiség SRF/RDF-hez hasonló reject hulladék típust 

(a papírgyártás során az alapanyagul szolgáló hulladék papírból kinyert műanyag 

hulladék frakció), illetve különböző típusú iszapokat stb. foglal magába. A 

szakirodalmi értékek és a hazai hulladékfeldolgozók tapasztalatai alapján a TSZH SRF 

kihozatali aránya 15–30% közé tehető [5–7]. Kihozatali arány alatt a 

hulladékválogatóból kilépő SRF tömeg és a bemenő TSZH tömeg hányadosát értjük. 

TSZH és ipari hulladékok esetén találkozhatunk extrém magas, 60% feletti kihozatali 

aránnyal [9], amelyre magyarázatot az ipari eredetű csomagolási hulladék jelenléte 

adhat. Ezek alapján egy átlagos 20%-os kihozatalt feltételezve, a jelenleg deponálásra 

kerülő 1,9 millió tonna hulladékból további 380 ezer tonna SRF/RDF állítható elő. Az 

SRF/RDF fűtőértéke szakirodalmi adatok [10] és a saját méréseim alapján 18–22 MJ/kg 

közé tehető. Így a további hasznosítatlan potenciál, mintegy 7,6 PJ / 2111 GWh 

tüzelőhő. Ez évi 8000 h csúcskihasználási tényezőt, és átlagosnak mondható 

energiaátalakítási hatásfokokat (0,25 elektromos, 0,55 hő) figyelembe véve 65 MWe 

villamos és 150 MW hőteljesítménynek feleltehető meg. Látható, hogy energetikailag 

a mai igényeinkhez mérten csekély részarányt képvisel a lakossági hulladékok 

energetikai hasznosításra szánt mennyisége, ugyanakkor a további környezeti 

ártalmak elkerülésének érdekében megkerülhetetlen az energetikai hasznosítás. 
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2. ábra: Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási módjainak alakulása [11] 

2.1.3 Hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagok 

Hulladékból mechanikai-biológiai vagy mechanikai-termikus úton állítanak elő 

másodlagos tüzelőanyagokat. Két egymással laza kapcsolatban álló fogalommal 

találkozhatunk az RDF és az SRF. Ezek a tüzelőanyagok alkalmasak arra, hogy 

fosszilis tüzelőanyagokat váltsanak ki szilárdtüzelésű erőművekben, vagy biomassza 

erőművekben kiegészítő tüzelőanyagként szolgáljanak [12]. Előállításuknak előnye, 

hogy kiküszöböli a termikus hulladékhasznosítás azon problémáját, amely az alacsony 

energiasűrűségből ered. Az elállított másodlagos tüzelőanyagok fűtőértéke tömegre 

és térfogatra vonatkoztatva is jelentősen magasabb a TSZH-nál, így szállítása hosszabb 

távokon is gazdaságos maradhat. Ez az előny főleg a ritkábban lakott vidéki 

területeken jelentős, ahol a begyűjtött hulladék energetikai hasznosításra jutó 

részaránya annyira kevés, hogy nem teszi méretgazdaságossá egy korszerű 

hulladékhasznosító megépítését. 

Egy feldolgozó több különböző szeparátorból, osztályozóból és aprító berendezésből 

áll (3. ábra). Elsőként a hulladék egy durva aprítóba érkezik, ahol egy bizonyos 

mérettartomány feletti részeket aprítják. Innen kikerülve egy mágneses szeparátor 

következik, amely a mágnesezhető fémeket (vas) választja le a hulladékáramból. Ezt 

követi egy dobszita, amely a 60 mm (esetenként 80 mm) furatátmérővel méret szerint 

szeparálja a hulladékáramot. A dobszitán átesett anyagáramot vibrációs szita 

segítségével tovább szűrik a 10 mm alatti frakció leválasztása céljából. A 60–10 mm 

közötti részeket újbóli mágneses leválasztásnak vetik alá. Majd légáramú osztályozón 
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az áramló levegő szemcseelragadási képességét kihasználva tovább szeparálják a 

hulladékáramot. Ez főképpen az inert kő/üveg stb. darabok leválasztását szolgálja. Az 

így kinyert inertmentes hulladékot optikai szeparátornak vetik alá, amely kiszűri a 

még anyagában hasznosítható hulladékokat pl.: PET (Polietilén-tereftalát) vagy a 

klórtartalma miatt leválasztani kívánt PVC-t (Polivinil-klorid). Utolsó előttiként egy 

örvényáramú leválasztóval egyéb nem mágnesezhető fémeket is leválasztják a 

hulladékáramból, mint pl.: alumínium. Az eljárás során változó mágneses tér hatására 

örvényáramokat indukálnak a hulladékáramban maradt fém darabokban. Végezetül 

egy finomaprító következik amely 30–40 mm mérettartomány alá darálja a hulladékot 

annak érdekében, hogy megfeleljen a hasznosítómű mérethatárainak [13]. Szállításhoz 

sok esetben további préselést is eszközölnek, ritkább esetben akár pelletálást is [14]. 

Így elérhető, hogy a térfogatra fajlagosított energiatartalom tovább növekedjen, ezzel 

javítva a szállítás gazdaságosságát. 

 
3. ábra: SRF előállító üzem folyamatábrája [13] 
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Az RDF és SRF közti különbség a minőségben, illetve a minősítésben keresendő. 

Mindaddig amíg RDF-fel szemben nincsenek minőségi elvárások, addig az SRF-et 

szabványosították. Az SRF minőségi besorolását meghatározó szabvány az EN15359 

(1. táblázat). Ez a szabvány az energetikai hasznosítás szempontjából fontos fizikai 

jellemzőket vesz figyelembe, és ezek segítségével sorolja öt osztályba az SRF-et. A 

fűtőérték mellett további, a hasznosítást befolyásoló tulajdonságok is megjelentek 

benne, mint a klórtartalom, amely korróziós és füstgáztisztítási, engedélyeztetési 

szempontból fontos. A klóregyenértékben kifejezett halogéntartalom tervezési 

szempont is, hiszen a vonatkozó rendelet szerint (29/2014. (XI. 28.) FM) amennyiben 

1 m/m%-nál nagyobb ez az érték a füstgáznak 1100 °C-os hőmérsékleten kell maradnia 

legalább 2 s-ig, amennyiben 1 m/m% alatt van elegendő 850 °C-ot tartani, annak 

érdekében, hogy a dioxin– és furánszennyezés elkerülhető legyen. Szabványosították 

a higanyban kifejezett nehézfém tartalmat is szintén környezetvédelmi 

megfontolásból. 

1. táblázat: SRF osztályozási szempontok, EN15359  

Jellemző Mértékegység Osztály 

1 2 3 4 5 

Fűtőérték MJ/kg (r) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Klór % (m/m, d) ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,6 ≤ 3,0 

Higany mg/MJ (r) ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,5 

Az SRF tüzelőanyag, illetve minden hulladékalapú tüzelőanyag egyik gazdaságossági 

előnye, hogy a biológiai eredetű tartalma nem szén-dioxid kvóta köteles. Ugyanakkor 

a biológiai eredetű komponensek növelik a tüzelőanyag oxigén– és nitrogéntartalmát 

is, amelyek kedvezőtlen tüzeléstechnikai hatásokat okoznak. 

Az összetételből adódóan a csomagolási hulladék aránya magas – akár 70%-os – 

illótartalmat okoz [15]. Ez a tulajdonság tüzelés technikailag rendkívül kedvezőtlen, 

ugyanis nehezebb biztosítani az illók kazánban történő kiégését. Minden esetben 

kijelenthető, hogy a magas illótartalom a hőfluxus eltolódását okozza. 

A tüzelőanyag inert részét a válogatón átjutott üveg, kavics stb. darabok adják. 

Ezeknek tüzelés technikailag nincs negatív hatásuk, de rontják az SRF fűtőétékét és 

ezáltal minőségét. Problémát okozhatnak a tüzelőanyag adagoló és a salakkihordó 

rendszerben. 

2.2 Fluidizáció jelensége, jelentősége 

Fluidizációról akkor beszélünk, ha szilárd részecskékből álló halom valamilyen gázzal 

vagy folyadékkal átjáratva, folyadékszerű állapotba kerül. A technológia közel 100 
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éves múltra tekint vissza. Első alkalmazása Fritz Winklerhez köthető, aki a fluidizációs 

jelenségét felhasználva tervezett szén elgázosítót[16–17]. Fluidizáció kialakulása során 

döntő tényező az átáramló gáznak vagy folyadéknak a sebessége. A szilárd részecskék 

alkotta halmot ágynak nevezzük. Ipari alkalmazásokban az ágyat kvarchomok és 

tüzelőanyagból hátramaradott hamu alkotja, de laboratóriumi célra homokszórásnál 

használt ipari üveggyöngy is elterjedten alkalmazott, mivel tulajdonságaiban közel áll 

a kvarchomokhoz, de szemcseméret eloszlása jóval szűkebb tartományba esik, és 

bizonyos esetben az átlátszósága is előnyt jelent. A folyadékokkal történő fluidizáció 

energetikai szempontból nem jelentős, így a továbbiakban csak a légnemű fluidizáló 

közegekkel foglalkozom. A fluidizáló közeg legtöbbször levegő, levegő és füstgáz 

elegye, illetve bizonyos esetekben levegő és gőz keveréke. A fluidizáció létrejöttében 

nagy szerepe van a fluidizáló közeg sebességének. Ez alapján hidrodinamikai 

szempontból a hagyományos terminológia [18] négy csoportot különböztet meg. 

2.2.1 Fludiziációs tartományok 

Kezdetben, amíg a gázsebesség alacsony a gáz részecskék mintegy áramlási 

ellenálláson haladnak át a szilárd részecskék között, melynek állapota változatlan 

marad, de az ágy alsóbb részeiben a nyomás nő. Az ágyon áthaladva nyomásesés 

mérhető. A nyomásesés-gázsebesség függése ezen a tartományon négyzetes 

karakterisztikát követ. Ezt a fluidizáció előtti állapotot fix ágynak nevezzük. Fix ágyak 

esetén az egységnyi ágymagasságra jutó nyomásesést az Ergun egyenlet írja le [18]: 

 
𝛥𝑃

𝐻
= 150 

(1− )2

3
 

𝜇𝑈

(𝜙 𝑑p)
2 + 1,75 

1−
3

 
𝜌g𝑈2

𝜙 𝑑p
 (2.1) 

A gázsebességet tovább növelve, egy határsebességet, a minimális fluidizációs 

gázsebességet átlépve az ágy alatti nyomás elér egy szintet, amelynek hatására 

kialakul a fluidizált állapot. Az ágy folyadékszerű állapotba jut. Belsejében forrásban 

lévő vízhez hasonló buborékok jönnek létre. Ezt nevezzük buborékos fluidizációnak. 

Jellemzője, hogy a gázsebességet tovább növelve már nem változik az ágy 

nyomásesése, mivel az már csak az ágy tömegétől és a fluidizáló keresztmetszettől 

függ. Ennek magyarázata, hogy a további gázsebesség növekedés az ágy 

magasságának az emelkedését, míg sűrűségének a csökkenését okozza. Buborékos 

fluidizáció során az ágyon átáramló levegő nyomásesése fluktuál a buborékok ágyból 

való kilépése során. Buborékos fluidizáció során a fluidágyra ható erőt (amely 

tulajdonképpen a szilárd anyag súlyát tartja) a következőképpen írhatjuk fel: 

 𝐹D = 𝛥𝑃 ∙ 𝐴 = 𝐴 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 휀) ∙ (𝜌sz − 𝜌g) ∙ 𝑔 (2.2) 
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A buborékok sebességét meghaladó gázsebesség esetén az ágyban turbulens 

fluidizáció alakul ki. Az ágymagasság tovább nő, és ezáltal a sűrűsége nagyban 

csökken. A buborékos és a turbulens fluidizáció közti különbség a nyomásesés 

ingadozásában mutatkozik meg. Míg buborékos fluidizáció esetén az ágy nyomása 

fluktuál a buborékok képződése és az ágyból való távozása miatt, addig turbulens 

fluidizáció során a nyomásérték kisimul. 

Amennyiben elegendően nagy a gázsebesség, hogy az általa okozott szemcsére ható 

közegellenállási erő nagyobb legyen a szemcsére ható gravitációs erőnél a szemcsét 

elragadja az áramlás. Ezt hívjuk kihordási vagy elragadási szakasznak, bizonyos 

források pneumatikus szállításként hivatkoznak rá. Itt már nem beszélhetünk 

fluidizációról. A szemcsék folyamatosan távoznak a fluidizációs keresztmetszetből. 

Ezt a jelenséget használják ki a hulladékgazdálkodásban korábban ismertetett 

légszeparátorok is, annak érdekében, hogy az inert anyagokat (üveg, kő) elválasszák 

a hulladék többi részétől. 

2.2.2 Szemcsék osztályozása fluidizálhatóság szempontjából 

Fluidizálhatóság szempontjából négy csoportra osztjuk a szilárd részecskéket a 

Geldart–diagram (4. ábra) alapján [15–16]. A diagramon a sűrűségkülönbség 

logaritmusát ábrázolják a jellemző szemcseátmérő függvényében. Az „A” csoportba 

kerülnek azok a részecskék, amelyek fluidizálva gyors tágulást mutatnak a minimális 

fluidizációs gázsebesség elérését követően. Ennek a csoportnak a neve szellőztethető 

(aeratable). A „B” csoportba sorolható részecskék esetén alakul ki buborékos 

fluidizáció (5. ábra), a csoport megnevezése homokszerű (sand-like). A „C” csoportban 

a nehezen fluidizálható részecskék vannak, ezért lett ennek a csoportnak a neve 

összeragadó (cohesive). A „D” csoportban pedig azok a részecskék kerülnek, 

amelyekben légáram hatására áramlási csatornák alakulnak ki, ezeket a csatornás 

(spoutable) részecskéknek nevezzük. A Geldart diagram határai nem élesek, 

alkalmazhatósági tartománya környezeti hőmérsékleten és nyomáson értendő. Ipari 

szempontokból léteznek módosított Geldart diagramok, ahol a határokat is árnyalták 

[21]. Nemrégiben kiadtak egy módosított Geldart skálát nedves részecskékre is [22]. 

Léteznek természetesen Geldart besorolásától eltérő koncepciójú osztályozások is pl. 

Archimédesz szám alapján [23], de ezeknek jelentősége kisebb.  
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4. ábra: Geldart diagram, szilárd részecskék fluidizálhatóság szerinti besorolása [20] 

2.2.3 Minimális fluidizációs gázsebesség 

A minimális fluidizációs gázsebesség (6. ábra) a fix ágy és a buborékos fluidizáció 

határán helyezkedik el (7. ábra). Meghatározása történhet kísérleti vagy elméleti 

oldalról is. Tökéletes és egyforma gömbnek tekinthető részecskék esetén az Ergun 

egyenletből (3.1) kiindulva vezethető le. Az ágy nyomásesése fluidizált állapotban 

állandó és kifejezhető a felületre jutó erő alapján az alábbiak szerint [24]. 

 𝛥𝑝 =
𝑚

𝜌g𝐴
(𝜌sz − 𝜌𝑔)𝑔 (2.3) 

A 3.3 egyenlet nem számol a részecskék között fellépő erőkkel, illetve a részecskék és 

a berendezés fala közti kölcsönhatással sem. A 2.1 és a 2.3 egyenleteket 𝛥𝑝-re rendezve 

kifejezhető a fluidizációs gázsebesség a minimális fluidizáció állapotában, pusztán az 

ágyanyagra vonatkozó geometriai és környezeti jellemzők segítségével [14, 20, 21]. 

 
𝑚(𝜌𝑔−𝜌f)𝑔

𝜌g𝐴 𝐻mf
= 150 

(1− mf)2

mf
3  

𝜇𝑈mf

(𝜙𝑑p)
2 + 1,75 

1− mf

mf
3  

𝜌𝑔𝑈mf
2

𝜙𝑑p
 (2.4) 

Az így kapott Umf-ben a másodfokú egyenletet megoldva megkaphatjuk a minimális 

fludizicáiós gázsebességet. Ugyanakkor számos nehezen mérhető értéket is meg kell 

tudnunk adni, mint a minimális fluidizációs gázsebességnél mért ágymagasság, vagy 
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az ebben az állapotban mért porozitás értéke. Továbbá ez az összefüggés csakis azonos 

méretű és teljesen egyforma gömb részecskék esetén alkalmazható.  

A valós eseteket jobban közelítendő be kell vezetni dimenziótlan tényezőket is. Így 

meghatározható a minimális fluidizációs állapotban a Reynolds–szám is. 

 𝑅𝑒mf =
𝜌f 𝑈mf𝑑p

𝜇
 (2.5) 

További dimenziótlan szám, amely meghatározza a minimális fluidizációs 

gázsebességet az Archimedesz–szám is. Kunii és Levenspiel  alapján a 

következőképpen tudjuk meghatározni [26].  

 𝐴𝑟 = 1,75 
1

mf
3 𝜙

 𝑅𝑒mf
2 + 150 

1− mf

mf
3 𝜙2

 𝑅𝑒mf (2.6) 

A 3.4 összefüggésben még mindig szükséges az porozitás ismerete minimális 

fluidizációs állapotban, azonban ezt a jól ismert Wen és Yu [27] közelítéssel 

eliminálhatjuk, és két konstans segítségével helyettesíthetjük. 

 𝑅𝑒mf = √𝐶1
2 + 𝐶2 𝐴𝑟 − 𝐶1 (2.7) 

Ahol a két konstans értékét kísérleti úton lehet meghatározni, mindig az adott 

ágyanyagra vonatkoztatva. Így kifejezve a minimális fluidizációs gázsebességet a két 

konstans segítségével 3.5 és 3.7 alapján: 

 𝑈mf =
𝜇

𝜌mf𝑑p
√𝐶1

2 + 𝐶2 𝐴𝑟 − 𝐶1 (2.8) 

Számos korábbi tanulmány foglalkozott különböző anyagok fluidizálásának 

vizsgálatával, és a konstanspár értékeinek a meghatározásával a legjelentősebbeket a 

2. táblázat foglalja össze. 

5. ábra: Buborékos fluidizáció 
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2. táblázat: Minimális fluidizációs gázsebesség meghatározása 

 Kutató(k) Összefüggés Vizsgált anyag 

geometriája 

Hőmérséklet 

1 Wen és Yu [27] 
𝑅𝑒mf = √33,71

2 + 0,0408 𝐴𝑟 − 33,7 
vegyes részecskék környezeti 

2 Grace, J. R. [28]  
𝑅𝑒mf = √27,21

2 + 0,0408 𝐴𝑟 − 27,2 
gömbszerű környezeti 

3 Bourgeois és társai 

[29] 
𝑅𝑒mf = √25,461

2 + 0,0382 𝐴𝑟

− 25,46 

gömbszerű környezeti 

4 Nakamura és 

társai [30] 
𝑅𝑒mf = √33,951

2 + 0,0465 𝐴𝑟

− 33,95 

üveggyöngy 20 °C–

500 C° 

5 Mohanta és társai 

[31] 
𝑅𝑒mf = √41,961

2 + 0,049 𝐴𝑟

− 41,96 

magnetit és szénpor környezeti 

Látható, hogy a Wen és Yu által bevezetett leírás gömbszerű részecskékre tág 

hőmérséklettartományokon is működik, mindössze a két konstans értékét kell kísérleti 

úton meghatározni. Az ipari alkalmazások természetesen magasan a környezeti 

hőmérséklet felett üzemelnek. A növekvő hőmérséklet a fluidizáló gáz sűrűségére és 

dinamikai viszkozitásra van kihatással. Több tanulmány is foglalkozik a magas 

hőmérsékletű fluidizáció leírásával is. Jiliang és társai 30 °C–600 °C tartományon 

vizsgáltak széles szemcseátmérő tartományban kvarchomok és salak szemcséket, 

amik fluidizációs tüzelésnél az ágy jellemző összetételét adják [32]. Magas 

hőmérsékleten és magas nyomáson készítettek CFD (Computational Fluid Dynamics) 

szimulációt minimális fluidizációs gázsebesség előrejelzésére Shao és társai [33] és 

megállapították, hogy a növekvő nyomás és hőmérséklet esetén a hagyományos Wen-

Yu leírás 15% eltérést is tud okozni a kísérleti értékekhez képest. Kettős fluidágyak 

alkottak empirikus összefüggést Fu és társai [34]. A vizsgálataik során a fluidágyat 

alkotó összetevők jól fluidizálhatóak voltak, tehát Geldard B besorolásúak. A 

vizsgálatok kiterjedtek kvarchomokra, meddőre és porszénre is. 

 𝑈mf = 𝑈f
𝑈p

𝑈f

𝑥p

1,26
𝑑p
𝑑𝐹

0,53

 (2.9) 

A megalkotott empirikus összefüggés a két különállóan is jól fluidizálható komponens 

minimális fluidizációs gázsebességeit és a részecskék jellemző szemcseátmérőjét, 

továbbá a magasabb minimális fluidizációs gázsebességgel rendelkező komponens 

térfogatarányát veszi figyelembe. 
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6. ábra: Fix ágy (a) és buborékos fluidizáció (b) 

A minimális fluidizációs gázsebesség kísérleti vizsgálata fontos a megalkotott 

modellek validálása miatt. Sok esetben viszont változó összetételű tüzelőanyag 

keverékekre, melyek külön nem fluidizálhatók, egyedül kísérleti út áll rendelkezésre 

a fluidizációs gázsebesség meghatározására. A legtöbb kísérleti berendezés 

ventilátorról vagy kompresszorról történő levegőellátással rendelkezik. A levegő 

térfogatáram mérésére a rotamétert, ritkábban mérőperemet alkalmaznak. A magas 

hőmérsékletű berendezéseknél villamos fűtőpatronok segítségével növelik a levegő 

hőmérsékletét környezeti hőmérséklet fölé [32]. Ezt követően a légkamrába érkezik a 

levegő, amely fölött a fúvókák találhatóak. A fúvókák fölötti fluidizációs tér környezeti 

hőmérséklet esetén egyszerű plexi, míg megnövelt hőmérséklet esetén rozsdamentes 

acélből készült. A fúvókák kialakításánál 1–1,5 mm átmérőjű furatokat alkalmaznak, a 

fúvókák által nyitottá vált felület 10–15% körül alakul, a teljes keresztmetszethez 

viszonyítva [35]. Az ágy nyomásesésének mérése történhet közvetlenül az ágy alján 

kialakított nyomás megcsapolásokkal [36], vagy a légszekrény felső részénél közvetlen 

a fúvókák alatt is elhelyezhetők a nyomásmegcsapolások [28, 33]. Az előbbi kialakítás 

előnye, hogy közvetlenül lehet mérni az ágy nyomásesését. Hátránya, hogy az 

ágyanyag a megcsapoláson keresztül a manométerbe juthat. Az utóbbi kialakítás 

előnye, hogy a nyomásmérés védett helyen van, viszont a mért nyomásjel egyszerre 

fogja tartalmazni az ágy és a fúvókasor nyomásesését. A fluidizációs teret követően 

vagy a szabadba áramlik a levegő és az esetlegesen kihordott ágyanyag, vagy 

valamilyen leválasztó is beépítésre kerül a szilárd részecskék számára, amely lehet 

ciklon [35], zsákos szűrő [34] vagy ezek együttes rendszere [38]. Amennyiben a levegő 

nem közvetlenül a szabad térbe áramlik, a fluidágy feletti térrészbe is ki kell alakítani 

egy nyomásmegcsapolást, és a két megcsapolás közötti különbséget differenciál 
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manométerrel kell mérni (6. ábra). Amennyiben a kiáramlás akadálytalanul biztosított, 

elegendő az ágy alatti nyomás és a környezeti nyomás közti különbség mérése is. 

 
7. ábra: A fludidizós görbe jellemző alakja 

2.3 A fluidizációs technolóiga jelentősége a szén-dioxid semleges 

energiatermelésben 

A fluidizációs technológia egyik úttörője Fritz Winkler német kémikus volt, aki lignit 

elgázosításra kívánta használni a fluidizáció jelenségét az 1920-as években [39]. A 

fluidágyas tüzelés ötletének gyakorlati megvalósítása Douglas Elliott angol 

mérnökhöz köthető, aki az 1960-as évek elején dolgozta ki tervét [40]. A hasznosított 

primer energiahordozó továbbra is szén volt, amely a kor egyeduralkodója volt ezen 

a területen. A biomassza és hulladék tüzelőanyagok később kerültek a mérnökök 

látószögébe, mivel a biomassza teljes egészében, a hulladék alapú tüzelőanyagok 

részben (megújuló részarány függvényében) szén-dioxid semlegesnek tekinthetők. A 

fluidizációs technológia egy speciális alkalmazása a hordozó hurkos tüzelés (angol 

rövidítése CLC (Chemical Looping Combustion), részletesen a 3.2.3-as fejezetben 

mutatom be). 

Fluidágyas kazánok 

A fluidágyas kazánok a tüzelőberendezések egy különleges csoportját alkotják. 

Minden esetben, amikor szilárd tüzelőanyag szemcsék égését kell megvalósítani, 

gondot jelent a levegő és a tüzelőanyag szemcsék megfelelő elkeverése. A legősibb 

rostélytüzelésű technológiáknak számos változata ismert (forgórostély, rezgőrostély 

stb.). Ugyanakkor ezen kezdetleges eszközök nem tették lehetővé a tüzelőanyag 

szemcsék tökéletes kiégését, továbbá emissziós problémák is jelen voltak. Ezt követően 

a levegővel való elkeverés problémájára két fejlesztési irány jelent meg. Az egyik irány 

a szilárd tüzelőanyag szemcsék minél kisebb méretűvé őrlése, hasonlóan a folyadék 
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tüzelőanyag cseppek porlasztásához. Az így előállt őrlemény (porszén) transzport 

levegővel a kazánba fújva jól kiégethető, ugyanakkor rendkívül magas NOx 

kibocsájtást is eredményez, mivel sok lokális forrpont jelenik meg az égéstérben. A 

másik fejlesztési irányt jelentette a fluidizációs tüzelés, amikor a szemcsék méretét nem 

kellett olyan drasztikusan csökkenteni, ugyanakkor a fluidágy mozgásának 

köszönhetően a levegővel való jó keveredés biztosított volt. Ebben az esetben a 

fluidágy mintegy hőtárolóként is viselkedik a rendszerben, az égés fajlagosan jóval 

nagyobb térfogatban történik, ezáltal alacsonyabb átlaghőmérséklet és alacsonyabb 

termikus NOx kibocsájtás lesz. A korabeli fejlesztések egyik irányvonala a kén-oxid 

megkötési lehetőség is, amely FBC (Fluidized Bed Conversion) technológia esetén 

közvetlen a tűztérben is megoldható megfelelő kalcium bázisú adszorbensek 

adagolásával [41]. Ez az tűztéren belüli vagy in-situ kénmegkötés egyszerű és száraz 

technológia lévén nem jár további vízfelhasználással. Ugyanakkor a tűztéren belüli 

kénmegkötést az egyre szigorodó emissziós normák miatt már ritkán alkalmazzák, 

jelentősége csökkent.  

Fluidizációs kazánokat két csoportba sorolhatjuk. Léteznek buborékos fluidizációs 

kazánok (BFB) vagy ritkábban nyugvó fluidágyas kazánok. A nevükből eredően a 

tűztér aljában lévő fluidágy buborékos fluidizáció állapotában van. Az ágyban lévő 

gázsebesség ~2 m/s körüli, ez a gázsebesség meghatározza az egységnyi felületen 

kinyerhető energiát is, hiszen a fluidizáló levegő egyúttal az égési levegőellátásért is 

felel. Ez az érték BFB esetén 1 MW/m2-nek adódik [2]. A buborékos fluidizációs 

kazánok egyszerűbb felépítésűek. Szerkezetileg, illetve a kazánfelületüket tekintve 

közel állnak a hagyományos porszén kazánokhoz is. Kisebb tüzelési teljesítmények 

esetén (100–150 MW), pl.: városi fűtőerőművekben alkalmazott technológia. A 

hőteljesítményt limitálja a kazán tüzelőanyag adagolási pontjainak száma is. Ennek 

okán számos esetben hagyományos kazánok fluidizációs tüzelésűvé lettek átalakítva. 

Abban az esetben, ha a porszén égők és a fluidágy együttesen működik a kazánban, 

akkor hibrid buborékos fluidizációnak nevezzük (HBFBC) [42]. Az alacsony felületi 

teljesítménysűrűség miatt egy porszén kazán (PC) nem építhető át teljesen egészében 

BFB kazánná [18], ezért is alkalmaztak hibrid megoldásokat. 

Magasabb kazánteljesítmények esetén a BFB technológia már nem alkalmazható, 

mivel túl nagy alapterületű kazánokat kellene gyártani, amelyek tüzelőanyag 

adagolási és szabályozási problémákat is felvetnek. A teljesítmény növelését így a 

gázsebesség növelésével érik el, egészen olyan szintre, ahol a szemcseelragadás 

megindul. Az elragadott szemcséket egy ciklonnal leválasztva szifon segítségével 

visszakeringetik a kazán aljába. Ezt a technológiát nevezzük cirkulációs (CFB) vagy 

keringető fluidágynak (8. ábra). Az alkalmazott gázsebesség 5–7 m/s közé tehető, és az 

így elérhető felületi teljesítménysűrűség 2,5 MW/m2. Amennyiben szükséges több 

ciklont is alkalmaznak, illetve a keringetés nem egy, hanem két hurokban történik a 
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kazán két oldala felé. Ezzel a megoldással 1000 MW-nál is nagyobb tüzelési 

teljesítmények érhetők el, akár szuperkritikus gőzparaméterek segítségével is [43]. 

 

8. ábra: Korszerű CFB kazán [44] 

A Nemzetközi Szilárd Hulladék Egyesület (ISWA) jelentése [45] szerint a világon 

üzemelő 472 hulladékégető erőmű közül igen kevés az, amelyik kizárólag SRF 

tüzelőanyagot hasznosít fluidágyas technológiával. Ennek a magyarázata, hogy 

számos erőmű vegyestüzelésben, a tüzelőanyag mix részeként hasznosít SRF-et egyéb 

tüzelőanyagok mellett, mint pl.: szén, szennyvíz-iszap, biomassza, ipari hulladékok. 

Továbbá nem tartoznak ide a nyers kommunális hulladékot hasznosító FBC erőművek 

sem, amely technológia elterjedten alkalmazott [46]. Ezeket az 3. táblázat foglalja 

össze. A táblázatban csak a villamos teljesítmények kerültek feltüntetésre, de minden 

esetben kapcsolatan termelő erőművekről van szó, amelyek villamosáram mellett 

hőenergiát is szolgáltatnak. További szempont, hogy a kommunális hulladék alapú 

tüzelőanyag sok esetben nem áll rendelkezésre az erőmű vonzáskörzetén belül 

elegendő mennyiségben, így a méretgazdaságosság javítása érdekében pl.: 

szennyvíziszap vagy biomassza együtt tüzelést alkalmaznak. Ilyen együtt égető 

erőműből 44-et említ meg a jelentés, viszont ebben nincsenek benne a 

nagyteljesítményű, szenet, mint fő tüzelőanyagot hasznosító FBC erőművek, ahol a 

hulladék részaránya mindössze 1–2%-a a bevitt tüzelőhőnek, de mennyiségre így is 

jelentős. Az elmúlt években egyetlen tisztán SRF-et hasznosító CFB erőművet adtak át, 

amely a finnországi Leppävirtában található, és évi 145 000 t SRF-et éget el. 16 MWe 

villamos teljesítményt és 38 MWth hőteljesítményt szolgáltatva. 
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3. táblázat: SRF tüzelésű FBC erőművek Európában 

Ország Város Létesítés éve Teljesítmény Tüzelési mód 

Spanyolország La Coruna 2002 49 MW BFC 

Franciaország 

Monthyon 1998 N.A. BFB 

Mantes 1997 7,4 MW BFB 

Doullens 1997 N.A. BFB 

Anglia Dundee 2000 10,5 MW BFB 

Svédország Lidköping 1994 2x14 MW BFB 

USA Chicago 1997 50 MW CFB 

Finnország Leppävirta 2016 16 MW CFB 

Fluidágyas elgázosítók 

Az elgázosítás egy több mint százéves múltra visszatekintő technológia. A földgáz 

elterjedése előtt szén elgázosítók termelték a városokban felhasznált éghető gázt a 

lakosság és különböző ipari létesítmények számára. Az elgázosító közeg lehet levegő 

vagy oxigén, utóbbi esetben a termékgáz fűtőértéke is magasabb hiszen nincs jelen 

benne a levegővel bevitt inert nitrogén. A termékgáz minőségének és a hátramaradott 

koksz csökkentésének okán gőzt is alkalmaznak elgázosításhoz [47]. Az elgázosítókat 

három csoportba oszthatjuk: fix ágyas (amely lehet alsó vagy felső átáramlású), 

fluidizációs (buborékos vagy cirkulációs) illetve áramlási elragadás elvén működő 

elgázosító (kifejezetten porszerű tüzelőanyagokra) [18]. A fluidizációs technológia is 

eredendően elgázosításra lett kifejlesztve. Azonban az elgázosítás jelentősége a 

földgáz és egyéb szén-hidrogének elterjedésével visszaszorult. Később az olaj és 

gázárak emelkedésével újból a mérnökök látószögébe került a technológia 

alkalmazása. 

A gazdaságilag versenyképes technológiák közül korszerű buborékos fluidizációs 

elgázosítók légköri nyomás felett üzemelnek ún. nyomás alatti fluidágyak [48–50]. A 

nyomás alatti elgázosítás csökkenti a gáz kátránytartalmát és növeli a gázkihozatalt 

[51]. Atmoszférikus nyomáson cirkulációs elgázosítókat alkalmaznak [52,53]. Több 

esetben hagyományos porszén kazánok biomassza részarányát növelték egy külső 

elgázosító alkalmazásával. Így a szénpor kazánban csak a termékgáz kerül bevezetésre 

[53–55]. Hasonlóképpen a hazai környezetben elterjedt hibrid fluidizációhoz, amely 

szintén a hagyományos technológiával történő magasabb részarányú biomassza 

hasznosításra alkalmas.  

A fluidágyas elgázosítók jövőbe mutató fejlesztési iránya minden szempontból a 

biomassza IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) technológia, mivel 

alacsony egységteljesítményen (<50 MWe) érhető el vele kimagasló villamos hatásfok 

(>40%) [51–53]. Így egy lokálisan korlátozott mennyiségben elérhető energiahordozót, 



19 

 

mint a biomasszát lehet minél nagyobb arányban villamosenergiává alakítani. 

Kiegészítésképpen természetesen kapcsoltan hőt is termelnek. Az első IGCC 

kezdeményezések szén elgázosításhoz és ezáltal a hagyományos szénerőművi szén-

dioxid kibocsájtás csökkentéséhez kapcsolódtak [59].  

Fluidágyas keveredési vizsgálatok szempontjából az elgázosítók hasonló elvárásokat 

támasztanak, mint a tüzelőberendezések cél a minél jobb keveredés az ágyban való 

tartózkodási idő növelése.  

Fluidágyas pirolízis 

A pirolízis más néven hőbontás hasonlóképpen az elgázosításhoz éghető gázt 

eredményez szilárd tüzelőanyagokból. A gáztermelés mellett folyadék tüzelőanyag 

frakció is megjelenik, amelynek tárolása egyszerűbb lehet, mint a különböző forró 

termékgázoké, amelyekből visszahűlve kátrány válik ki. A különbség, hogy a 

hőbontás során oxidáló közeg (levegő vagy oxigén) nem kerül bevezetésre. A 

reaktorok fűtését az endoterm reakciók lejátszódásához külső hőforrásból biztosítják. 

Az alkalmazott hőmérsékletszint alacsonyabb, mint elgázosítás esetén. A 

hagyományos csigás pirolizátorok előnye az egyszerű kivitel, hátránya azonban, hogy 

nehéz megfelelő keveredést és hőátadást biztosítani a pirolizálandó anyagnak. 

Azonban megfelelő tervezés esetén bizonyos üzemállapotokban elérhető hasonlóan 

nagy hőátadás mint a fluidágyas reaktorokban [60].  

Fluidágyas pirolízis esetében (akárcsak a fluidizáció többi alkalmazásában) magas a 

hőátadás a pirolizálandó szilárd részecskék és a fluidizáló ágyanyag között, melyet 

számos korábbi kísérleti és modellezési eredmény támaszt alá [61–63]. Keveredési 

szempontból a pirolízis során bizonyos üzemállapotokban a szegregáció 

maximalizálása a cél. Ennek magyarázata, hogy a tüzelőanyag után hátramaradott 

pirolíziskokszot azonnal el kell távolítani a fluidágyból, mivel felhalmozódva 

csökkenti az olaj és egyéb termék kihozatali arányát [64,65]. Ez az eltávolítás a kisebb 

szemcseátmérőjű részecskéknél pneumatikus szállítással (szemcse elragadással) 

történik, de a nagyobb méretű részecskéknél az ágy felső rétegébe igyekeznek 

szegregálni a pirolízis kokszot és onnan eltávolítani.  

Hordozóhurkos tüzelés 

A három hagyományos CCS (Carbon Capture and Storage) technológia közül (tüzelés 

előtti, dúsoxigénes és tüzelés utáni) a dúsoxigénes tüzeléshez (oxy-fuel) áll a 

legközelebb. a Tüzelés előtti szén-dioxid megkötési technológiák egyik fejlesztési ága 

is fluidizációs elgázosítót alkalmazott [66]. A CCS technológiák fejlesztési lendülete az 

utóbbi években kifulladni látszik, a szénfelhasználás teljes beszüntetése okán. 

Amennyiben biomassza IGCC erőművekhez illesztenek CCS rendszert negatív szén-

dioxid emisszió is elérhető [67], ezen rendszerek gazdaságossága és műszaki 
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megvalósíthatósága azonban továbbra is kérdéses. A hordozóhurkos tüzelés az 

erőművi szén-dioxid leválasztás és tárolás (CCS) egyik speciális megoldása, amely 

fluidizáción alapszik [68]. A hordozóhurkos tüzelési eljárás célja, hogy a kilépő füstgáz 

csak szén-dioxidot és vízgőzt tartalmazzon, amely kondenzáció útján könnyen 

eltávolítható, közel tiszta szén-dioxid gázt nyerve ezáltal. A leválasztott szén-dioxid 

atmoszférába engedés helyett geológiai tárolókban, esetleg tengerek mélyebb 

rétegeiben elhelyezhető, így megakadályozva az üvegházhatás további fokozódását. 

A tengerek 500–1000 méteres mélységébe injektálva a cseppfolyós szén-dioxid nem 

gázosodik ki a magas nyomás miatt, hanem folyadék fázisban maradva a 

tengerfenekére süllyed a magasabb sűrűsége okán [68]. Ez a megoldás szén-dioxid 

„tavakat” hozna létre a tengerek fenekén. A műszaki racionalitáshoz közelebb álló 

megoldás valamilyen kimerült gáz vagy olajmezőbe való komprimálás, amely 

termelékenység növelésére is jótékonyan hat [69]. Viszont bármilyen tárolóról is 

legyen szó biztosítani kell, hogy a letárolt szén-dioxid ne tudjon a felszínre jutva 

környezeti katasztrófát okozni. Ebből a szempontból a legbiztonságosabb megoldás, 

amikor a szén-dioxid reakcióba lép a tároló kőzet anyagával és valamilyen szilárd 

stabil végtermékké alakul. Miocic és társai ilyen tárolók elhelyezkedését és 

hasznosíthatóságát is vizsgálták világszerte [70]. A CCS technológia terjedésének 

legnagyobb akadályát a tárolási költségek akadályozzák Selosse és társai kutatása 

szerint. A tengeri tárolás potenciálja ugyan jóval magasabb, mint a szárazföldi 

lehetőségek által nyújtott tárolási kapacitás, de költségben is messze felülmúlja [71]. 

Műszaki megvalósítását tekintve a hordozóhurkos tüzelés két fluidágyas reaktorból 

(9. ábra) és a reaktorok közt cirkuláló oxigénhordozóból áll [72]. A levegő reaktor a 

környezetből érkező levegő segítségével eloxidálja az oxigénhordozót. A 

levegőreaktort elhagyó gázáram nitrogént és némi maradvány oxigént tartalmaz, így 

az a környezetbe engedhető. Az eloxidált oxigénhordozó szemcsék a tüzelőanyag 

reaktorba jutva biztosítják a légnemű tüzelőanyag égéséhez szükséges oxigént. A 

kimerült oxigénhordozó a levegőreaktorba visszajutva újból eloxidálható. A 

tüzelőanyag reaktorból kilépő gázáram csak szén-dioxidot és vízgőzt tartalmaz (10. 

ábra). Sajnos az eljárás közvetlenül csak gáz tüzelőanyag hasznosítására alkalmas, 

mivel az oxidáló közeg szilárd részecskék halmaza. A hordozóhurkos 

tüzelőberendezések gyakorlati megvalósítása hasonlatos a CFB kazánok felépítéséhez, 

azzal a különbséggel, hogy a szifon szerepe kiterjedt, hiszen a benne található 

buborékos fluidágy maga a tüzelőanyag reaktor. Az 10. ábra mutatja a felépítést 

Lyngfelt és társai [73] alapján. 
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9. ábra: Hordozóhurkos tüzelőberendezés elvi felépítése 

Az alkalmazott oxigénhordozó a legtöbb esetben valamilyen fém (Me), illetve annak 

az oxidja (MeO). A reaktor hatásfokát mutatja mekkora arányban maradnak el nem 

oxidált részecskék a levegőreaktor kilépő oldalán, illetve vissza nem redukált 

szemcsék a tüzelőanyag reaktor kilépő oldalán [74]. 

 Me +
1

2
O2 → MeO (2.10) 

Szénhidrogén tüzelés esetén a következő egyenlet írja le az égés folyamatát: 

 (2n + m)MeO + CnH2m → (2n + m)Me + mH2O + nCO2 (2.11) 

Az egyes reaktorok hatásfokát az alábbi egyenlet mutatja, ahol m0 a teljesen eloxidált 

oxigénhordozó tömeg és mr a teljesen redukált oxigénhordozó tömeg: 

 𝑋s =
𝑚− 𝑚r

𝑚0−𝑚r
 (2.12) 

 

Ezek alapján az egyes oxigénhordozó anyagok, oxigén szállítási képességére 

bevezették az oxigénhordozási kapacitást, mint tényezőt: 

 𝑅o =
𝑚0−𝑚r

𝑚0
 (2.13) 

Figyelembe kell venni azt is, hogy nem csak oxigénhordozó részecskék keringenek a 

reaktorok között. Ezeket kiegészítheti inert ágyanyag is, így az oxigén szállítási 

képességét is, valós esetben az alábbiak szerint módosul: 
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 𝑅OC = 𝑥oc ∙ 𝑅o (2.14) 

Az oxigénhordozó tömegáramát, amely a két reaktor között keringtetni szükséges az 

alábbi egyenlet szerint határozhatjuk meg: 

 �̇�OC =
1

𝑅OC∙𝑋s
∙

2𝑑 𝑀0

 𝛥𝐻c
 (2.15) 

Végezetül felírhatjuk az oxigénhordozó által valós esetben szállított oxigén 

mennyiségét a tüzelőanyag által sztöchiometriailag igényelt oxigén mennyiségének az 

arányában. Ez az arány a hordozóhurkos tüzelőberendezések légfelesleg tényezője. 

 λ =
𝑅OC∙�̇�OC

�̇�O∙𝑀0
 (2.16) 

10. ábra: Hordozóhurkos tüzelőberendezés kialakítása 

Különböző fém alapú oxigénhordozókkal széleskörű kísérleti eredmények állnak 

rendelkezésre élettartam (Lyngfelt [75]) és oxigén szállítási képességeire vonatkozóan. 

A 11. ábra mutatja Adanez és társai [74] nyomán. Az adatokból szembetűnő, hogy a 

kálcium-szulfát oxigénhordozási képessége rendkívül magas.  

Levegő 

N
2
, O

2
 

Tüzelőanyag 

CO
2
 , H

2
O 
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11. ábra: Lehetséges oxigénhordozó anyagok kapacitásuk szerint [74] 

A hordozóhurkos tüzelés egyik nagy hátránya, hogy csak légnemű tüzelőanyagok 

hasznosítására alkalmas. Klímavédelmi szempontokból azonban a légnemű 

tüzelőanyagok (földgáz) jóval kisebb szén-dioxid kibocsájtással járnak egyrészt a 

magasabb átalakítási hatásfok miatt (CCGT technológia) másik oldalról alacsonyabb a 

tüzelőanyag karbonintenzitása is. Szilárd tüzelőanyagok csak egy közbenső lépéssel, 

az elgázosítás segítségével hasznosíthatók. Azonban külön egy elgázosító jelentősen 

növelné a beruházási költségeket, ezért sok kutatás foglalkozik az ún. belső vagy in-

situ elgázosítással, amikor a tüzelőanyag reaktor egyben elgázosító is. Scott és társai 

[76] lignit por in-situ elgázosítását vizsgálták laboratóriumi körülmények között. 

Megállapították, hogy megvalósítható a lignitpor belső elgázosítása a tüzelőanyag 

reaktorban, vas alapú oxigénhordozót alkalmazva 900 °C-os hőmérséklet mellett az 

elgázosítási folyamatok kellően gyorsan végbemennek. Dennis és társai [77] későbbi 

munkájuk során a gázkihozatalt tovább növelték gőz hozzáadásával, a fluidizáló 

ágyanyag vasalapú oxigénhordozó volt (Fe2O3). 

Ezek alapján vasalapú oxigénhordozó részecskék vizsgálatát tűztem ki célul. A 

választás oka, hogy gazdaságosan elérhető nagymennyiségben, mindemellett korábbi 

kutatások is bizonyították, hogy ez az oxigénhordozó alkalmas a klímavédelmileg 

legnagyobb előnyt hozó szilárd tüzelőanyagok belső elgázosításának megvalósítására. 

Kálcium-looping 

Megjegyzendő, hogy létezik egy szintén kalcium egyik formáját felhasználó eljárás a 

kálcium-looping, amely tüzelés utáni szén-dioxid leválasztásra alkalmas [78]. Az 

eljárás a hordozóhurkos tüzeléshez hasonlóan két fluidágyas reaktort igényel (12. 

ábra). A szén-dioxid tartalmú füstgázt a karbonátor reaktorba vezetik, ahol az ott 
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megtalálható kálcium-oxid (égetett mész) reakcióba lép a szén-dioxiddal és kalcium-

karbonát képződik. A reakció exoterm, így a fejlődő hő elvonását és hasznosítását 

biztosítani kell. A reaktorból távozó füstgáz szén-dioxid tartalma így jelentősen 

lecsökken (valamennyi maradó szén-dioxidtól eltekintve) így az az atmoszférába 

engedhető. A kálcium-karbonát ezt követően átkerül egy mész égető reaktorba, ahol a 

kálcium-karbonát visszaalakul kálcium-oxiddá, és a távozó szinte tiszta szén-dioxid 

gáz további hasznosításra vihető vagy letárolható. A reakció endoterm, így a hőigényt 

fedezni kell. A reaktor fűtése részben (veszteségmentes, elméleti esetben teljes 

egészében) biztosítható a karbonátor reaktoron keletkező hővel. 

 
12. ábra: Kálcium-looping eljárás 

Termokémiai energiatárolás  

A termokémiai energiatárolás, egy gyűjtőfogalom, aminek egyik innovatív fejlesztési 

iránya fluidizációs technológiára épül. A termokémiai energiatárolás fluidicáziós 

technológiával történő vegyítése egy teljesen új fejlesztési irány, amelyet két vállalat a 

SaltX Technology AB és a Sumitomo SHI Foster Wheeler végzi. Az alap koncepció a 

cementiparból ismert folyamatokra épít. Betárolásnál az eltárolandó villamos 

energiával meszet égetnek. Az így előállt égetett mész (CaO) jól tárolható szilárd 

halmazállapotú anyag. Kitárolásnál az égetett meszet egy elvontan értelmezett 

fluidkazánba porlasztott vízzel érintkeztetik (oltják). A mészoltás közismerten 

exoterm reakció. Az égetett mész és a víz találkozásakor kálcium-hidroxid keletkezik 



25 

 

1,177 kJ/kg hőfejlődés mellett. Az így fejlődő hőt pedig hagyományos úton 

gőztermelésre fordítjuk.  

A fejlesztési koncepció előnye, hogy jól ismert kémiai folyamatokra épít. Akár 

szezonális tárolás is megvalósítható, az önkisülés jelensége nem befolyásolja. Az 

alapanyagul szolgáló mészkő viszonylag könnyen és nagy mennyiségben bárhol 

elérhető. Adott esetben a leállítandó szenes erőművi berendezések átalakítás után 

felhasználhatók lehetnek. Hátránya, hogy az égetett meszet nedvességtől és a levegő 

szén-dioxid tartalmától elzárva kell tárolni. Az átalakítási hatásfok egy hagyományos 

hőerűmű hatásfokát közelíti, így legjobb esetben is a betárolt energia 2/3-át elveszítjük 

(figyelembe véve, hogy szezonális tárolásra is lehetőség adódik, ez még elfogadható 

érték). 

2.4 Aktív szemcsék fluidágyon belüli eloszlása 

Az aktív részecskék fluidágyon belüli elhelyezkedése, illetve tágabb értelemben a 

kazánon belüli elhelyezkedése alapvetően meghatározza az üzemi viszonyokat [79]. 

A részecskék kedvező vagy éppen kedvezőtlen helyzete függ az alkalmazástól 

(tüzelés, elgázosítás vagy pirolízis), illetve függ az aktív szemcse összetételétől is. 

Tüzelés során, magas illótartalom esetén fennáll a veszélye a fluidágy kihűlésének, 

mivel az illót buborékos fluidágyon belül kiégetni nehezebb, jellemző, hogy a fluidágy 

feletti szabad térrészben (freeboard) történik meg a hőfejlődés [2]. Ezt a problémát 

orvosolandó léteznek olyan tüzelőberendezések, amelyeknél az ágy nincs körülvéve 

forrcsövekkel, hogy ne hűtse vissza az ágyat. 

Buborékos fluidágyban két alapvető szemcsetípussal találkozhatunk. Az egyik esetben 

a tüzelőanyag szemcsék lesüllyedése (jetsam) figyelhető meg. Ilyenkor az oxigéndús 

környezet intenzív hőfejlődéshez vezethet, amely során a fluidágy anyaga 

megolvadhat és defluidizáció következik be. Valamint a lokális forrpontok miatt 

magas NOx képződés is megindulhat. A fúvókák közelébe süllyedt részecskék a magas 

hőterhelés miatt a fúvókákra is káros hatással lehetnek. A másik jelenség, hogy a 

részecskék felúsznak az ágy tetejére (flotsam). Ebben az esetben az ágy kihűl, nem 

érvényesül a fluidizációs technológia több előnye sem, nem megfelelő a levegő és a 

tüzelőanyag keveredés, ami magas NOx és CO kibocsájtást okoz. 

Fluidágyas keveredés esetén a részecskék elhelyezkedése alapvetően a hidrosztatikai 

rendszerekhez hasonló [18]. Ezen túlmenően a buborékos fluidágyban megjelenő 

buborékok mérete, sebessége is döntően befolyásolja a szilárd részecskék 

elhelyezkedését [80]. Gömbszerű részecskék emelkedésére Rees és társai [76, 77] több 

kísérletet végeztek szobahőmérséklet és fluidkazánok üzemi hőmérsékletén is, 

megállapították, hogy az emelkedési sebesség lineárisan függ a fluidizációs 
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gázsebességtől és értéke 2–20 m/s közé tehető. A részecskék süllyedése ennél 

nagyságrenddel kisebb 0,1–0,6 m/s közötti. Chirone és társai [83] a tüzelőanyag 

adagolási pontjától függően vizsgálták a fluidágyas keveredést. Gomez és társai [84] 

BFB és CFB elgázosítók aktív szemcse eloszlását mutatják be modellezési eszközökkel 

ágy fölé illetve ágyba történő adagolás esetén.  

A szakirodalmat áttekintve számos kísérleti lehetőséget találunk, amely vertikális 

vagy laterális irányú fluidágyas keveredés mérésére alkalmas. Ezek közül a 

jelentősebbeket a 4. táblázat foglalja össze. Az egyik kísérleti irány kis számú előre 

preparált részecske lekövetése. Ilyen Wirsum és társai elektromágneses „megfestéses” 

módszere [85]. Említésre méltó Sette és társai [86] megoldása mágnesesé tett 

részecskék követésére, valamint UV reagenssel bevont részecskét is használtak [87], 

amikor ipari körülmények között vizsgálták az ágy tetejére felúszó részecskéket és 

azoknak vízszintes irányú mozgásait. Weinell és társai [79] radioaktív nyomkövetést 

alkalmaztak. Norouzi és társai [88] nukleáris reaktorban felaktívált radioaktív 

szemcséket követtek nyomon. Megállapították, hogy a fluidágyon beüli részecskék 

cirkulációja növekvő gázsebesség mellett javult, amely végsősoron javította a teljes 

elkeveredést is. Mindeközben Drake és társai [16, 84] Röntgen–sugaras vizsgálatot 

terveztek és végeztek, hideg fluidizációs berendezésen. Bruni és társai [90] magas 

hőmérsékleten végeztek kísérleteket Röntgen–sugarak segítségével vizsgáltak 

egyetlen egy részecskét a fluidágyban. A vizsgálatok középpontjában magas 

hőmérséklet melletti illókiválás buborékképződésre gyakorolt hatása állt, amely 

végsősoron a keveredésre is kihat. Speciális esete a preparált részecskék követésének 

a Pszeudo–2D fluidágy, amelyről bővebben az 3.1.6 fejezetben lesz szó. Az eljárás 

során kép kiértékelés segítségével közelítőleg kétdimenziósnak tekinthető fluidágy 

oldaláról készített képet segítségével határozzák meg az aktív szemcsék eloszlását. 

Ilyen vizsgálat volt Shen és társai, akik vörösre festett uniform részecskéket használtak 

[91]. Soria-Verdugo és társai [92] ugyanilyen körülmények között fény kibocsájtására 

alkalmas preparált aktív szemcséket alkalmaztak. Norouzi és társai [88] radioaktív 

részecske követést alkalmaztak Pszeudo–2D-s fluidágyban, amely során azonos 

sűrűségűre a radioaktív részecskéket alkalmaztak, mint a vizsgálandó biomassza 

részecskék. 
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4. táblázat: Aktív szemcsék eloszlásának vizsgálati módszerei 

Vizsgálati módszer Aktív 

részecske 

Ágyanyag Részecskék 

száma 

Nyomjelző Vizsgált 

térrész 

Elektromágneses 

[85] 

preparált valós 1 fém bevonatú fa 

golyók 

teljes térfogat 

Mágneses [86] preparált helyettesítő 1 Nd-FeB mágnes teljes térfogat 

Röntgen [90] preparált valós 1 gamma bomló 

anyag 

teljes térfogat 

Radioaktív [79,88] preparált helyettesítő 1  teljes térfogat 

UV reagens [87] preparált helyettesítő ~50 Fluoreszkáló 

bevonat 

felszín 

Színes [91] preparált helyettesítő - Piros fa golyók Függőleges 

sík 

Világító [87, 88] preparált helyettesítő 1 Stroncium-

alumínium 

bevonat 

függőleges 

sík 

Ágybefagyasztásos 

[62, 89–92] 

valós  valós - - teljes térfogat 

2.4.1 Ágybefagyasztásos eljárás 

Az ágybefagyasztásos kísérleti eljárás (bed-frozen method) az egyik leggyakrabban 

alkalmazott vizsgálati módszer. Előnye, hogy nem igényel módosítást a vizsgálandó 

részecskéken, így azok ugyanabban a formában kerülnek a laboratóriumi 

berendezésbe, amilyenben ipari alkalmazásra is szánják őket. Az ágybefagyasztásos 

eljárás során szobahőmérsékletű fluidágyat alkalmaznak. A vizsgálni kívánt 

részecskéket a fluidágyba keverik, és miután beáll az állandósult állapot, a fluid levegő 

elvételével az ágyat befagyasztják. Ezt követően mechanikai úton részekre bontják az 

ágyat és megvizsgálják az egyes cellákban található aktív szemcséket. Az 

ágybefagyasztásos kísérletek széles spektrumát lefedték a fluidágyas keveredési 

vizsgálatoknak. Nienow és társai [94] kétkomponensű fluidágyat vizsgáltak, ahol 

mindkét komponens jó fluidizálható Geldard B besorolású részecske volt. Új 

keveredési számot is bevezettek a fluidágy jellemzésére. 

Zhang és társai 3 egyenlő részre osztott fluidágyat alkalmaztak szálas biomassza 

vizsgálatára [95]. Park és társai [65] koksz por fluidizációját végezték el különböző 

keresztmetszetű (hengeres, négyzetes és téglalap) fluidágyakban. A kokszpor 

szegregációjának maximumát keresték, mivel az általuk vizsgált fluidizációs porilízis 

során a reaktorból el kell távolítani a hátramaradott kokszot. A kísérletek 

eredményeképpen bebizonyosodott: nincs jelentős hatása a fluidizációs ágy 
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keresztmetszetének a keveredési állapotra (13. ábra). A fluidágyat öt ugyanakkora 

cellára osztották fel Hwang és társai [96], akik rizstermesztésből hátramaradott 

másodlagos biomasszát vizsgáltak hengeres fluidágyban. A legalacsonyabb 

keveredési számot 1,15–1,23 relatív gázsebességeknél mérték. A vizsgálatok célja 

gyorspirolízist megvalósító fluidágyas reaktorok modellezése volt, ahol a maximális 

szegregáció a cél, abban az üzemállapotban, amikor a hátramaradott pirolízis kokszot 

kell kiüríteni a reaktorból. Az ágyat 5 egyenlő cellára osztották és 40 mm volt egy 

cellának a magassága. 

13. ábra: Keveredési szám a relatív gázsebesség függvényében különböző fluidizációs keresztmetszetek 

esetén [65] 

2.4.2 Pszeudo–2D fluidágy 

A látszólagos vagy Pszeudo–2D fluidágyas berendezések a hideg fluidizációs 

berendezések egy speciális csoportja. A nevének eredete, hogy a fluidizációs tér úgy 

lett kialakítva, hogy a szélesség– és magasságdimenziók nagyságrenddel nagyobbak 

legyenek a mélység dimenziónál, gyakorlatilag egy vékony hasáb formát alkot. Az 

egyik oldala átlátszó, így képkiértékelő eljárással vizsgálható a fluidágy. Széleskörűen 

alkalmazott kísérleti módszer. Mind keveredési vizsgálatokra, mind 

buborékképződési vizsgálatokra is használják. Solimene [98] munkájában 

összefoglalja a fluidágyas keveredés vizsgálatokat részletesen kitérve a Pszeudo–2D-s 

keveredési vizsgálatokra, ahol a buborékképződés keveredésre gyakorolt hatását 
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vizsgálták más szerzők. Spontán buborékképződés és ennek a szilárd részecskék 

áramlására gyakorolt hatását Patil és társai kétrészes cikksorozatban [94, 95] vizsgáltak 

Pszeudo–2D-s fluidágyat, kapcsolatot teremtve egy félempirikus állandó viszkozitású 

CVM modell és a kinetikus szemcseáramlási modell között (KTFG). Lim és társai [101] 

az elsők között voltak, akik képfeldolgozó eljárást használtak peszudo 2D fluidágy 

vizsgálatakor. A berendezés teljesen átlátszó volt a fényforrást a kamerával ellentétes 

oldalra helyezték el. A kísérletek középpontjában a buborékképződés, illetve a 

képződő buborékok mérete állt. A kísérleti eredményekhez modellt is illesztettek. 

Megállapították, hogy nem a buborékok összeolvadása a domináns tényező a 

buborékok méretét illetően. Goldschmidt és társai [102] keveredési vizsgálatokat 

végeztek 1,5–2,5 mm átmérőjű üveggyöngy próbadarabokkal, ismert részecske-

részecske és részecske-fal kölcsönhatás mellett. A képkiértékelés során RGB színek 

szerint választották el az aktív részecskéket az ágyanyagtól. A kísérleti összeállítás 

során a fényforrás és a kamera azonos oldalra került. A vizsgálatok során olyan 

kísérleti modellt alkottak, amely alkalmas egy– és többkomponensű fluidágyak 

keveredésének leírására, gömbszerű geometria esetén. Kísérleti Pszeudo–2D-s 

fluidággyal vizsgálták Liu és társai [103] tág szemcseméret tartományú anyagok 

keveredését. Kombinálták a képkiértékelő eljárást fénykibocsájtó részecskékkel. A 

vizsgálatok kimutatták, hogy a széles szemcsemérettartományú ágyanyag inflexiós 

pontot eredményez a keveredési indexek alkotta görbében, valamint az ágy alsó 

részében „halott” régiót tapasztaltak, azaz a lesüllyedő részecskék (melyek nagy 

szemcseátmérővel és alacsony spericitással rendelkeznek) nem fluidizálódtak 

megfelelően. Függőleges irányú keveredést vizsgált Hernandez-Jimenez társaival 

[104]. A vizsgálati módszer fekete és fehér részecskék elkülönítésén alapult. A 

fluidlevegőt nedvesítették megközelítőleg 70%-os relatív nedvességtartalomig, hogy 

az elektrosztatikus hatásokat kiküszöböljék, amelyek torzítják a mérési eredményeket 

a részecskék összetapadása okán. A kísérletek jelentősége, hogy szimulációt is 

végeztek hozzá két esetben: amikor figyelembe veszik a fallal való kölcsönhatást 

(súrlódást) és amikor nem veszik figyelembe. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

keveredési állapotot nem befolyásolja a fallal való súrlódás, időben állandósult esetben 

(14. ábra). Az első néhány másodpercben megfigyelhető, hogy a súrlódásnak jelentős 

hatása van a keveredésre, de nagyjából 10 másodperc után ugyanazt az eredményt 

hozzák a falhatás nélküli és a falhatással kiegészített szimulációk. 
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14. ábra: Keveredési szám az idő függvényében a falhatás figyelembevételével és elhanyagolásával 

[104].  

További vizsgálatokat végezve megállapították, hogy a keveredés időbeli lefutásánál 

két, időben jól elkülönülő szakasz van. Hernandez és társai egy másik publikációban 

[105] kísérleti modellt állítottak fel a falhatás leírására. Vizsgálataik során arra jutottak, 

hogy a levegő elosztó fölötti 10–15 cm-es térrészben nem okoz jelentős eltérést a 

falhatás elhanyagolása viszont jelentősen eltávolodva (>25 cm) a levegőelosztótól már 

eltérés mutatkozik a részecskék sebességét profiljában (15. ábra). 

 

15. ábra: Aktív részecskék függőleges irányú sebességkomponenseinek alakulása különböző távolságban 

a levegőelosztótól (a: 10 cm, b: 25 cm), súrlódást figyelembe vevő és súrlódás nélküli szimulációk, 

illetve kísérleti adatok esetén [105] 

Ezeket a korábbi kísérleti eredményeket figyelembe véve olyan berendezés tervezését 

tűztem ki célul, amelynél nem befolyásolja jelentősen a fallal való súrlódás a mérési 

eredményeket állandósult állapotban. 
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2.4.3 Keveredési szám 

Többféle értékelési módot bevezettek már a keveredési állapot jellemzésére. A 

legfontosabbakat az 5. táblázat mutatja be. Az egyik legelső keveredési szám a 

Nienow–féle keveredési szám [94], amely koncentráció alapú és vagy csak felúszó 

vagy csak lesüllyedő részecskék esetén alkalmazható. További feltétel, hogy az 

eloszlási profil függőleges irányba monoton legyen. Széleskörben alkalmazott 

keveredési szám a Kramer–szabály vagy a hozzá nagyon hasonló Lacey index, amelyet 

1943-ban alkottak meg [106,107]. A Lacey-féle keveredési szám, egy statisztikai 

(szórás) alapú keveredési szám, később számos hasonló keveredési szám született, 

amelyről Poux és társai [108] jól áttekinthető összefoglalót írtak. Bhalode és társai [109] 

a közelmúltban megjelent publikációjukban mutattak be statisztikai alapú keveredési 

számokat, amelyeket gyógyszeripari folyamatokban használnak. Ezek közül több a 

fluidizációs keveredés jellemzésére is szolgál. Chou és társai [110] a legfontosabb 

statisztikai alapú keveredési számokat gyűjtötték össze és vizsgálták meg alapvető 

részecske keveredési struktúrákra, megállapították, hogy a cellaméret jelentős hatással 

bír a keveredési szám alakulására. Továbbá kimutatták, hogy a Lacey és Kramer-féle 

keveredési számok bizonyos esetekben 1-nél nagyobb értéket vehetnek fel. Végezetül 

bevezettek egy saját koordináta típusú keveredési számot, amit azonban ipari vagy 

félüzemi kísérletekre nehezen lehet alkalmazni, így nem részletezem. A Lacey-index 

meghatározása: 

 𝑀 =
𝜎0

2−𝜎2

𝜎0
2−𝜎𝑟

2 2.17 

ahol: 

 𝜎2 = ∑
(𝜑𝑖−𝜑𝑚)2

𝑁−1

𝑁
𝑖=1  2.18 

 𝜎0
2 = 𝜑𝑚(1 − 𝜑𝑚)  2.19 

 𝜎𝑟
2 =

𝜑𝑚(1−𝜑𝑚)

𝑛
 2.20 

A Kramer [111] által javasolt módosított Lacey-index: 

 𝑀 =
𝜎0−𝜎

𝜎0−𝜎𝑟
 2.21 

Lacey, Wiedenbaum és Bonilla javasoltak először keveredési számot függőleges 

irányú hengeres térben történő keveredés leírására [105,107,108]. A három szerző 

alapján ezt LWB indexnek is szokás nevezni. 

 𝑀 =
𝜎𝑟

𝜎
 2.22 
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5. táblázat: Keveredési számok összehasonlítása 

Név Meghatározás Jelölések és jelentésük 

Nienow–féle felúszóra 

[94] 

𝑥felső

�̅�
 𝑥felső a legfelső cellában 

mért koncentráció 
�̅� az átlagos koncentráció 

  

Nienow–féle 

lesüllyedőre [94] 

𝑥alsó

�̅�
 𝑥alsó az alsó cellában mért 

koncentráció 
�̅� az átlagos koncentráció 

 (w/w arány) 

Kramer–szabály 

v.Lacey index 

[96,106,111,114] 

𝜎0
2 − 𝜎2

𝜎0
2 − 𝜎r

2
 

𝜎 aktív részecskék 

koncentrációjának 

szórása 

𝜎0  szórás a teljes 

szegregáció esetén 

𝜎𝑟  szórás teljes keveredés 

esetén 

 (w/w arány) 

Soria-Verdugo-féle [92] 𝑚felső fél

𝑚
 𝑚felső fél az ágy felső felében 

található aktív 

szemcsék tömege 
𝑚 a teljes fluidágyban 

lévő aktív szemcse 

tömeg 

  

Keveredési szám [85] 2 ∙
𝑚alsó fél

𝑚
 𝑚alsó fél a fluidágy alsó felében 

található aktív szemcse 

tömege 
𝑚 a teljes fluidágyban 

lévő aktív szemcse 

tömeg 

  

Rowe-féle index [115] 𝑋J

𝑋J̅

 
𝑋J lesüllyedő típusú aktív 

szemcsék 

koncentrációja az ágy 

felső részében 
𝑋J̅ átlagos lesülyeddő 

típusú aktív szemcse 

koncentráció 

  

Goldschmidt-féle 

index [102] 

𝑆 − 1

𝑆max − 1
 𝑆 =

〈ℎkis〉

〈ℎnagy〉
 

a nagy és a kis 

részecskék 

magasságának aránya 

egy cellán belül 

𝑆max =
2 − 𝑥kicsi

1 − 𝑥kicsi

 az elképzelhető 

legnagyobb 

szegregáció 

 (képkiértékelésen 

alapuló módszer) 
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2.4.4 Szemcseelragadási vizsgálatok 

Szemcseelragadási vizsgálatok másik nevén széreléses mérések kísérleti módszerét 

tekintve hasonlóan történnek a fluidizációs karakterisztika meghatározásához. A 

különbség mindössze annyi, hogy a gázsebesség (füstgáz vagy levegő) a pneumatikus 

szállítás vagy szemcseelragadási tartományban mozog. A mérések célja, hogy 

meghatározzák az adott gázsebesség mellett a tüzelőanyag tömeg mekkora hányada 

kerül elragadásra, végső soron kihordásra a kazánból. Elragadási kísérleteket 

vegyipari folyamatokban alkalmazott fluidizáció esetén is végeztek. Különböző 

katalitikus krakkolási folyamatok esetén, az egyes polimer szemcsék elektrosztatikus 

töltöttsége is hatással van az elragadásra. Érdekes felvetés, hogy befolyásolhatják-e 

egy SRF/RDF tüzelésű fluidágy elragadási folyamatait, a szintén elektrosztatikusan 

feltölthető műanyag tüzelőanyag szemcsék. 

Jeong-Hoo Choi és társai [116] a másodlagos levegőbevezetés hatását vizsgálták a 

fluidágyból kilépő porszerű szemcsék elragadására. Vizsgálataik kimutatták, hogy a 

szekunder levegő részarányának növelésével csökken az elragadás intenzitása. A 

vizsgálataiknak cirkulációs fluidkazánok esetén is nagy jelentősége van, ugyanis az 

elragadott szemcsék mennyisége és mérete szerint tudják a kazán ciklonját 

megfelelően méretezni, annak érdekében, hogy a ciklonból kilépő füstgáz minél 

kevesebb szilárd részecskét tartalmazzon, amely a konvektív hőátadó felületekre 

rakódva rontja a hőátadást. Turki A. Alsmari és társai [117] a szemcsék közti 

elektrosztatikus erők elragadásra gyakorolt hatását vizsgálták. Megállapították, hogy 

az elektrosztatikus töltöttség növekszik és az elragadási arány csökken, ha növelik a 

durva (nagyobb szemcséjű) részecskék sűrűségét. A töltöttségek alakulása minden 

esetben úgy alakult, hogy a finomabb részecskék lettek pozitív töltésűek és nagyobb 

szemcseátmérőjű részecskék lettek negatív töltésűek. Korábbi elektrosztatikus 

kísérletek esetén Briens és társai [118] kimutatták, hogy az elektrosztatikus 

kölcsönhatás megszűnése nem befolyásolja érdemben az elragadott szemcsék méret 

szerinti eloszlását. Ugyanakkor az elragadott szemcsék mennyiségére jelentős hatása 

van. Fotovat és társai [119] kísérletei során megfigyelték, hogy relatíve finom 

szemcséjű (<100 mikron) részecskéknél az elektrosztatikus erők a gravitációs erővel 

egy nagyságrendbe esnek. Paulo Roberto Tardin Jr. és társai kétrészes cikksorozatban 

[115, 116] buborékos fluidágyakból történő szemcseelragadást vizsgáltak egy speciális 

esetben, amikor a fluidágyat katalitikus krakkolásra használják. A kísérleti 

eredményeik azt mutatták, hogy az elragadási arány exponenciális kapcsolatban áll az 

ágy fölötti úgynevezett „freeboard” zóna nagyságával és az átlagos felületi 

gázsebesség mértékével. Későbbi kutatásaik során az elragadási arányt és az 

elragadott szemcsék méret szerinti eloszlását is sikerült modellezniük. Zhang és társai 

[122] CFB kazánok esetén vizsgálták az elragadás hatását. Kísérleteik során 

kimutatták, hogy az elragadás növekedésével csökken az emelőcsőben a szegregáció 
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mértéke. Magas gázsebességek esetén (>6 m/s) megszűnt a szegregáció a teljes 

fluidizációs körben.  

Ezek a vizsgálatok (tüzelőanyagra elvégezve) gyakorlati szempontból kifejezetten 

hasznosak, abban az esetben, ha a tüzelőanyag adagolás a buborékos fluidágy felett 

történik. Alapvetően a szemcseelragadás jelensége mindig meghatározó a kazánon 

belüli hőfluxus vertikális eloszlására, de ebben az esetben, ha az elragadás túl intenzív 

nem jut elegendő tüzelőanyag a fluidágyba és annak hőmérséklete így nem tartható. 

Ilyen vizsgálatokat a szakirodalomban nem találhatunk, mivel egy újszerű 

problémával állunk szemben. A nem konvencionális tüzelőanyagok alkalmazása 

előtérbe került, mára sok esetben a tüzelőanyag mix döntő részarányát teszi ki. 

Azonban a hagyományos tüzelőanyagra tervezett berendezésekben az adagolási 

pontok csak korlátozottan módosíthatók. Az ágy kihűlésének a jelenségét fokozza, ha 

az elragadás magas illótartalmú tüzelőanyagokkal pl.: reject, SRF párosul. Az ágy 

kihűlése mellett a pernye éghető tartalma is megnőhet, hiszen nincs a tüzelőanyag 

szemcsének elegendő ideje a megfelelő kiégéshez. Ez a folyamat szélsőséges esetben 

magas por/pernye kibocsájtáshoz vezethet. A kihordás pontos megismerésére kísérleti 

berendezést terveztem és újszerű eddig nem vizsgált tüzelőanyagokra méréseket 

végeztem. 
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3 Vizsgálati módszerek és anyagok 

3.1 Vizsgálati módszerek 

3.1.1 Ágyanyag szemcseméret eloszlás meghatározása 

Az ágyanyag és más porszerű anyagok jellemző szemcseátmérője, valamint a teljes 

szemcseméret eloszlása alapjaiban befolyásolja a fluidizációs tulajdonságokat, ezért 

ennek ismerete nélkülözhetetlen az aktív szemcsék ágyba juttatásakor. 

A szemcseméret eloszlás meghatározására több, különféle kísérleti elven működő 

berendezés áll rendelkezésre, úgy, mint szitálás, lézer diffrakciós eljárás, szérelés vagy 

ülepítés. Az alábbiakban Li és társai [123] alapján bemutatom a fluidizációs 

technológia során előforduló anyagokhoz leginkább illeszkedő mérési eljárásokat (6. 

táblázat). A szilárd tüzelésű erőművi technológiában, így a fluidizációs technológia 

erőművi alkalmazásakor is a legelterjedtebben használt osztályozási eljárás a szitálás. 

Speciális szitarázó berendezéseken szita sorokat felállítva osztályozható bármilyen 

szemcsés anyag. Az eljárás előnye, hogy viszonylag egyszerű berendezést igényel. 

Hátránya, hogy a szemcseméret eloszlást csak tartományokra bontva tudja 

meghatározni (két külön résméretű szita között fennmaradt anyag). Léteznek 

speciálisabb centrifugális elven működő osztályozók, illetve nagyobb szemcseátmérők 

esetén a szemcseelragadást kihasználó széreléses mérések, melyet részletesen a 3.1.5 

fejezetben mutatok be.  

A sugárzásos elven működő szemcseméret meghatározási módok már jóval 

kifinomultabb technológiai színvonalat képviselnek. Ezek jellemzően nagyértékű, 

nehezebben hozzáférhető műszerek, viszont alkalmasak folytonos vagy nagyon jó 

közelítéssel folytonosnak tekinthető szemcseméret eloszlási görbék meghatározására. 

Ebbe a csoportba tartoznak a Brown mozgást kihasználó dinamikus fényszórás (DLS) 

technológia, továbbá diffrakciós elven működő készülékek. A diffrakciós eljárás 

lényege, hogy a szemcsés anyagokat valamilyen sugárnyalábbal ütköztetik, amelynek 

hullámhossza azonos nagyságrendbe esik a szemcsék méretével, és így hullámelhajlás 

jön létre, amelyet érzékelve következtethetünk az elhajlást okozó szemcse átmérőjére. 

Sugárnyaláb szerint a mérési elrendezés lehet röntgensugaras (XRD) vagy 

lézersugaras (LDA). A legfinomabb részecskeméretek meghatározására rendelkezésre 

áll a kisszögű neutron szórási eljárás is (SANS), viszont ez már olyan alacsony 

szemcseátmérők esetén használatos, ami a hagyományos szilárd tüzelésű erőművi 

technológiában nem fordul elő. 

Léteznek képkiértékelő eljáráson alapuló szemcseméret meghatározások is. Ilyen a 

pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), illetve a transzmissziós elektronmikroszkóp 
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(TEM). Az általunk alkalmazott szemcseátmérő tartományokra ezek túl érzékeny 

eljárások, ugyanakkor hasonló képkiértékelő elven készíthetők hagyományos optikai 

kamerával is fényképek, amelyekkel tüzelőanyagszemcse–méretet lehet 

meghatározni. Ezt részletesen a 3.1.4-es fejezetben mutatom be. 

6. táblázat: Szemcseméret meghatározási módszerek [123] 

Jelenség Elnevezés Mérési tartomány (μm) 

Osztályozás szitálás 

centrifugálás 

szérelés 

1-10 000 

10-10 000 

100-10 000 

Sugárzás lézer diffrakciós 

röntgensugaras 

diffrakció 

dinamikus fényszórás 

kisszögű neutron 

szórás 

0,001-1 000 

0,0001-1 

 

0,01-10 

0,0001-0,1 

Képkiértékelő pásztázó elektron 

mikroszkóp 

transzmissziós 

elektronmikroszkóp 

optikai kamera 

0,01-10 000 

 

0,0001-10 

 

10-10 000 

Ezek alapján a műszaki feltételeinkhez leginkább illeszkedő eljárások kerültek 

kiválasztásra. Első körben szitáltattam az ágyanyagokat, hogy egy szűk szemcseméret 

eloszlási tartományba jussanak, majd lézer diffrakciós eljárással meghatároztattam a 

szemcseméret eloszlást. A lézer diffrakciós szemcseméret meghatározást a 16. ábra 

mutatja.  

 
16. ábra: Lézer diffrakciós szemcseméret meghatározás elvi ábrája [124] 
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3.1.2 Sűrűségmérési módszerek 

A szemcsesűrűség meghatározása az egyes aktív szemcsékre és ágyanyagokra 

egyaránt fontos. A fluidágy és a benne található aktív szemcsék sűrűsége a rendszer 

hidrosztatikai tulajdonságának egyik meghatározó tényezője. Ennek érdekében több 

mérési módszert is kipróbáltam a sűrűség meghatározására. A legegyszerűbb mérési 

módszer a szemcsék folyadékkal töltött mérőhengerbe süllyesztése. Így meghatározva 

a szemcsék térfogatát, ezt tömegméréssel kiegészítve meghatározható a szemcsék 

sűrűsége. Több, különböző sűrűségű folyadékot használva (pl.: víz, olaj, etanol) 

meghatározható a tüzelőanyag szemcsék sűrűség eloszlása is, természetesen itt is 

(hasonlóan a szitálásnál) csak tartományokat tudunk felvenni. 

Az előbbiekhez hasonló mérési eljárás folyadék helyett, nagyon finom homok 

alkalmazása. A mérőhengerbe változatos alakú tüzelőanyagot (pl.: SRF-et) töltve, 

valamint homokot szórva, folyamatos rázás mellett leolvasható a homok és SRF 

keverékének a térfogata. Ezt követően szitálással kettéválasztható a homok SRF 

frakció. Ezután a homoknak SRF nélkül is megmérjük mérőhengerben a térfogatát. A 

kettő mérés különbsége az SRF térfogatát adja. Az ekképpen meghatározott sűrűséget 

látszólagos sűrűségnek is nevezzük. 

Laboratóriumi körülmények között rendelkezésre állnak speciális eszközök sűrűség 

meghatározásához. Egyik eszköz a piknométer. A piknométerek egy hermetikus mérő 

tégelyben áramoltatnak kisméretű gázmolekulákat (pl.: hidrogén, hélium). A kis méret 

azért fontos, hogy jó behatoló képessége legyen a vizsgálandó anyagba, annak 

környezetét minél jobban kitöltse. A beáramoltatott gáz mennyisége nagyon precízen 

mérhető, így a tégelyben lévő nyomásnövekedésből lehet következtetni a benne lévő 

minta térfogatára. A méréseket megelőzően a nedvességet el kell távolítani a 

vizsgálandó mintából. Ennek érdekében többször mély vákuum alá helyezik a mintát, 

hogy a benne lévő folyadék az alacsonyabb telítési hőmérsékleten kipárologjon. Az így 

meghatározott sűrűség az úgynevezett vázsűrűség, mivel a vizsgálandó anyag 

minden hozzáférhető üregét kitölti a mérőgáz. Az alkalmazott műszer típusa: 

Quantachrome Ultrapycnometer 1000 volt, a mérőgáz pedig hélium. A 

vákuumszárítás 25 °C-on 1 órán keresztül történt. Ezt követően minden sűrűségmérést 

ötször ismételtünk meg. 

3.1.3 Aktív szemcseméret meghatározás 

Ez a fajta mérési eljárás hasonló a Pszeudo–2D-s fluidágyak esetén alkalmazott 

képkiértékelésen alapuló eloszlásméréshez. Viszont itt a cél nem egy folytonos 

eloszlási kép felvétele, hanem a tüzelőanyag szemcsék egymástól és a háttértől való 

elkülönítése, majd pedig méretük, alakjuk és egyéb morfológiai adataik 
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meghatározása [120–122]. A szemcseméret meghatározásnál olyan kísérleti 

berendezést alkalmaztam, ahol a tüzelőanyag szemcsék egymást nem átfedve egy 

tálcára terítve helyezkedtek el. 

17. ábra: Képkiértékelő eljáráson alapuló tüzelőanyag szemcseméret meghatározás 

A tüzelőanyag szemcsék és a tálca háttér színe egymástól jól elkülönült. A tálca felett, 

ismert távolságban, fix ponton rögzített digitális kamerával készítettem fényképeket. 

A megvilágításért erős fényű LED, illetve bizonyos esetekben (amikor megzavarta a 

kamerát a LED hálózati frekvenciával történő villogása) hagyományos halogén izzó 

volt felelős. A képek feldolgozása MATLAB környezetben történt. A program a fehér 

intenzitás változását figyeli pixelről pixelre haladva. Abban az esetben, ha hirtelen 

nagyobb mértékben változik az intenzitás, mint egy előre beállított küszöbszint, akkor 

feltehetően egy tüzelőanyag szemcse határát találta meg. Ezen a módon körbehatárolja 

az összes tüzelőanyag szemcsét a program (18. ábra), majd elkészíti a körbe határolt 

szemcsék bináris képét.  

18. ábra: Szemcseméret meghatározás 
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Ezekkel a segédképekkel később összegezhető a szemcséket alkotó pixelek száma, 

aminek ismeretében meghatározható a szemcse felülete, mivel az általam vizsgált 

tüzelőanyag szemcsék jó közelítéssel kétdimenziósnak tekinthetők, vagyis a szélesség 

és a magasság méretük nagyságrendekkel nagyobb a mélységnél. A MATLAB 

beépített bővítményeivel meghatározható az egyenértékű átmérő is nem gömbi 

geometriákra. 

3.1.4 Ágybefagyasztásos eloszlási mérések 

Az ágybefagyasztásos kísérleti berendezés felépítése a levegő útját követve kerül 

bemutatásra. A ventilátor szívócsonkján beszívó mérőperem található. A 

mérőperemen mért nyomásesésből (valamint a beszívott levegő nyomásából és 

hőmérsékletéből) meghatározható az átáramlott térfogatáram. A keresztmetszet 

ismeretében a térfogatáramból átlagos felületi légsebesség számítható. A mérőperem 

után került elhelyezésre egy 1,5 kWe teljesítményű háromfázisú radiál ventilátor, 

amelynek teljesítmény szabályozása frekvenciaváltó segítségével megoldott. A 

ventilátor szívó és nyomó oldalán 100 mm átmérőjű flexibilis cső található. A flexibilis 

nyomócső egy diffúzor elemhez kapcsolódik, ahol az átmérő a fluidágy átmérőjéig, 

azaz 192 mm-ig bővül. A diffúzor elemen helyezkedik el a levegőelosztó, amely felelős 

a levegő egyenletes bevezetéséért, és az ágyanyag visszaáramlásának a 

megakadályozásáért. A levegőelosztó egy plexi lemezből lett kialakítva, amelyen 1160 

darab, 1,5 mm átmérőjű furat található, a furatok egymáshoz képest 

négyszögosztásban helyezkednek el, melyet a 19. ábra mutat felülnézetből. A nyitott 

keresztmetszet, azaz a furatok keresztmetszet összegének és a teljes felületnek a 

hányadosa 7,2%. Az általam alkalmazott gázsebességek esetén a fúvóka soron eső 

nyomásesés minden esetben 20%-a vagy annál nagyobb az ágyon eső nyomáseséshez 

képest. Ezzel a kialakítással biztosítható a levegőeloszlás egyenletessége. A 

fluidizációs tér egy plexi cső, amelynek belső átmérője 192 mm. A fúvókasor és a plexi 

cső között oldható karimás kötés került kialakításra. A gáztömörségért gumitömítés 

felelős. A berendezésen két nyomásmérési pont található. A beszívó mérőperem 2 db 

megcsapolással van ellátva, itt a nyomásesés mérése alkoholtöltetű ferdecsöves 

mikromanométerrel történik. A ferdecsöves mikromanométer alkalmas a fluidizáció 

kialakulása előtti alacsony térfogatáram által okozott csekély mértékű nyomásesés 

precíz kimérésére is. Az ágy nyomásesését a fúvóka sor alatt mérem, az itt kialakított 

4 nyomásmegcsapolással. Kezdetben ezen a mérési ponton víztöltetű U csöves 
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manométer volt elhelyezve. Később sikerült beszerezni egy digitális manométert 

(Testo 510i), amelynek mérési pontossága felülmúlja a hagyományos manométerét. 

19. ábra: Levegőelosztó befoglaló méretei és geometriai felépítése a hengeres fluidizációs berendezésben 

Az ágybefagyasztásos mérési eljáráshoz a fluidizácós térben 2 db, a cső 

keresztmetszetének feléig tartó rés került kialakításra. Ezek a rések fluidizáció közben 

zártak. Az aktív szemcsék és ágyanyag elkeveredésre minden esetben legalább 20 

percet biztosítottam, annak érdekében, hogy biztosan elérjem az időben állandósult 

keveredési állapotot. Ez a keveredési idő a szakirodalom [90,123,124] alapján egy 

konzervatív becslés, amely esetén már biztosan állandósultnak tekinthető a keveredési 

állapot. Shen és társai [91] kísérleteiben hasonló körülmények közt már 3 perc után 

elérték az állandósult keveredési állapotot.  

 

20. ábra: Ágybefagyasztásos mérési eljárás hengeres hideg fluidizációs berendezésben 
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Ezt követően a fluidlevegő hirtelen elvételével befagyasztottam az ágyat. Majd az előre 

elkészített réseken a tömítést felszakítva behelyeztem a szeparátor lemezeket. Az 

egyes részekben felhalmozódott tüzelőanyag és ágyanyag keveréket szita segítségével 

különválasztottam. Ennek a mérési eljárásnak (20. ábra, 21. ábra és 22. ábra) a 

legnagyobb előnye, hogy ezek a mérések állnak a legközelebb az ipari 

alkalmazásoknál fennálló körülményekhez. Ugyanolyan ágyanyagot és tüzelőanyag 

mintákat alkalmaztam, mint amit az ipari szereplők is. Az egyes cellákból előállt 

tüzelőanyag mintát később számos mérésnek alávetettem úgy, mint: tömeg, 

szemcseméret, sűrűség stb. Az eljárás hátránya viszont, hogy előre meghatározott 

méretű diszkrét cellákban képes eredményt szolgáltatni. 

 

21. ábra: Ágybefagyasztásos mérőberendezés kialakítása 
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22. ábra: Ágybefagyasztásos fluidizációs berendezés 3D ábrája 

3.1.5 Széreléses mérések 

A széreléses mérések elvégzéséhez a 3.1.4-es fejezetben ismertetett berendezés lett 

átalakítva, hogy eredeti funkcióját kiegészítve szemcseelragadási mérések is 

elvégezhetőek legyenek rajta. Az elragadott szemcsék és a levegő szétválasztására egy 

szeparátor került kialakításra. Az ágy nyomásesésének mérése nem releváns, mivel 

ágyanyag sem kerül ilyenkor betöltésre. Azonban a beszívó mérőperemen lévő 

térfogatáram mérés itt is alkalmas az emelőcsőben uralkodó átlagos légsebesség 

meghatározására. A mérés diszkért pontokban történik adott gázsebességnél 

manuálisan megmérhető, mekkora az elragadott szemcsetömeg. A nyers mérési 

adatokból később felvehető a jól ismert kumulált normalizált szemcseelragadási görbe 

gázsebesség függvényében. A mérőberendezés hibáját itt a légsebesség, tömegmérés 
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hibáján túl a szeparátorból levegő oldalón kilépő szemcsék okozták. Ennek a hatását 

azonban szűrő segítségével sikerült szinte teljesen eliminálni. 

 
23. ábra: Szemcseelragadás mérési összeállítás 

3.1.6 Pszeudo–2D fluidágy 

A kutatás előrehaladtával felmerült, hogy a korábbi ágybefagyasztásos mérési eljárást, 

amely egy robosztus kísérleti eszköz, kifinomultabb mérési módszerrel egészítsem ki. 

Így adódott egy Pszeudo–2D fluidágy elkészítésének terve, amely esetén a mélység 

dimenzió nagyságrenddel kisebb, mint a szélesség, magasság. Ezek a fluidágyak a 

szakirodalomban széleskörben alkalmazottak. Az ágybefagyasztás mellett a Pszeudo–

2D kísérletek terjedtek el. Ebből kifolyólag széles körű irodalmi tapasztalat áll 

rendelkezésre a berendezés tervezéséhez és újszerű kísérletek kidolgozásához.  

 

A fluidizációs tér 450 mm széles, mélysége 15 mm (24. ábra)Oldalról lapjukkal befele 

fordított alumínium U profilok határolják. Szemből és hátulról hagyományos 

plánparalel lemezek. Az anyagválasztás indoka, hogy az elektrosztatikus erők hatását 

kizárjuk, amely plexi alkalmazása esetén csak a fluidizáló levegő nedvesítésével lenne 

kivitelezhető. A levegőellátás kompresszorról történik. Térfogatáram mérésére 

rotamétert alkalmazok. A levegő ezt követően 4 belépési pontú levegő elosztó 

kamrába érkezik. A kamra felső részén található a fúvóka sor, amely egy lapjával 

befele fordított U profil rajta 2 sorban háromszög elrendezésben 63 db furat. A furatok 

felett az ágyanyag visszaömlésének megakadályozására és a levegő minél 

homogénebb elosztásának érdekében sűrű szövésű fémháló került elhelyezésre. A 
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berendezést Bosch profilokból épített állvány tartja, melynek befoglaló méreteit 25. 

ábra mutatja. 

 

24. ábra: Pszeudo–2D berendezés felépítése 

Az ágyanyag és a vizsgálandó anyag cseréjére és a berendezés tisztítására az elülső 

plánparalel lemez leszerelésével van lehetőség. A rögzítésért – az ábrán nem 

szereplő – szorító elemek felelősek. A hátsó üveglap ragasztva lett szerelve így az 

oldhatatlan, valamint a fluidizációs ágy legnagyobb kiterjedéséig zöldre lett festve az 

üveg, hogy a háttér könnyen elválasztható legyen. Az eloszlás meghatározása és az 

aktív szemcsék követése képkiértékelő eljárással történik. A digitális kamera zárideje 

rendkívül rövid, hogy a gyorsan mozgó szemcsékről is éles kép készüljön. A rövid 

záridejű fotózáshoz szükséges fényt kezdetben egy 50 W-os led reflektor biztosította, 

azonban a LED magasfrekvencián pulzáló fénye zavarta a kamerát. Emiatt két 

hagyományos 1000 W-os halogén izzó felelt a későbbiekben a megvilágításért. 
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25. ábra: Pszeudo–2D berendezés befoglaló méretei 

3.2 Vizsgált anyagok 

Az alábbi fejezetekben bemutatom a kísérletek során alkalmazott anyagokat, szabvány 

szerinti besorolásukat, továbbá az anyagok tulajdonságainak jobb megismerése 

érdekében végzett kiegészítő méréseket. 

3.2.1 Ágyanyagok 

Ágyanyag tekintetében kiindulásként kereskedelmi forgalomban elérhető Kingstone 

KH 0,6–1,4 típusú kvarchomokot alkalmaztam. Mivel az ágyanyag aktív szemcsék 

eloszlására gyakorolt hatása jelentős, minél pontosabban szerettem volna megismerni 

a tulajdonságait. Legjelentősebb befolyásoló tényező az ágyanyag szemcseméret 

eloszlása. Ezt a kereskedelmi forgalomban lévő kvarchomok további szitálásával 
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szűkítettem le, ezzel is csökkentve a mérési bizonytalanságokat. Így a tüzelőanyag 

összetételéből eredő inhomogenitás marad az egyetlen mérési pontosságot befolyásoló 

tényező. Tehát a cél az volt, hogy ágyanyag tekintetében az ipari alkalmazásnál 

szűkebb szemcseméret tartományú anyagokkal dolgozzunk, és annak is jól ismerjük 

az eloszlását. A tüzelőanyagokat az ipar számára is rendelkezésre álló formában 

vetettem vizsgálatok alá. A szitálások során a kereskedelmi forgalomban kapható 

kvarchomokokból a 7. táblázatban bemutatott szemcseátmérő tartományú mintákat 

sikerült előállítani a Dunafferr Labor Nonprofit Kft. segítségével, amit ezúton is 

köszönök nekik. 

7. táblázat: Az alkalmazott speciális ágyanyagok geometriai tulajdonságai 

 1. 2. 3. 

felső szitálási határ, μm 710 900 1400 

alsó szitálási határ, μm 600 710 1000 

közepes szemcseátmérő, μm 645,5 810,5 1110,3 

minimális fluidizációs gázsebesség, m/s 0,37 0,44 0,64 

A szitálást követően a 3.1.1-es fejezetben ismertetett módon meghatároztam az előállt 

ágyanyagok szemcseméret eloszlását. A mérések alapján (26. ábra, 27. ábra és 28. ábra) 

kijelenthető, hogy a szitálás sikeres volt. A közepes szemcseátmérőt Rosin-Rammler 

módszerrel határoztam meg, melynek értéke minden esetben a tartományokon belül 

esik. Természetesen előfordulnak a megadott szemcseméret tartományon kívül eső 

szemcsék, ez a szitálási technológia velejárója. A relatív tömeg a teljes homoktömeg és 

a mérési határok közé eső homoktömeg hányadosa. 

 
26. ábra: Az 1. számú ágyanyag szemcseméret eloszlása és a szitálási határok.  
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27. ábra: A 2. számú ágyanyag szemcseméret eloszlása és a szitálási határok 

 
28. ábra: A 3. számú ágyanyag szemcseméret eloszlása és a szitálási határok 
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szemcseszórásnál használatos szűk szemcseátmérő tartományban előállított 

segédanyag, amelynek fluidizációs tulajdonságai közel állnak a kvarchomokéhoz. 

3.2.2 SRF minták és kezelésük 
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és adagolási problémákat okozhatnak. A kísérletek során a 20–30 mm-nél nagyobb 

darabokat, amelyek az aprítógép rendellenes működéséből kifolyólag maradtak a 

mintában, kézzel eltávolítottam.  

Az SRF mintát kísérletek során eredeti állapotában és részlegesen illótlanított 

állapotban is felhasználtam. Utóbbira azért volt szükség, hogy szimuláljuk az esetleges 

illókiválást és alakváltozásokat, amelyeket a tüzelőanyag ellátó rendszer magasabb 

hőmérsékletű környezetében szenved el az SRF még, mielőtt a kazánba érne. A 

vizsgált minták minél jobb megismerésére elemi analízis adatok is rendelkezésre 

állnak, amelyeket a 8. táblázat foglal össze. 

8. táblázat: SRF minták elemi analízise (Dunaferr Labor Nonprofit Kft.) 

Összetevő Mennyiség 
Vonatkoztatási 

alap 
Nyers minta 

Részleges 

illótlanítás utáni 

minta 

Égéshő MJ/kg beérkezett 14,4 24,2 

Fűtőérték MJ/kg beérkezett 12,6 22,3 

Nedvesség % m/m, beérkezett 13,2 3,37 

Hamu % m/m, szilárdra 

vonatkoztatva 

34,9 74,7 

Kén % m/m, szilárdra 

vonatkoztatva 

0,16 0,28 

Klór % m/m, szilárdra 

vonatkoztatva 

0,51 0,87 

Fluor % m/m, szilárdra 

vonatkoztatva 

<0,02 <0,02 

Higany mg/kg beérkezett 0,28 0,53 

Nátrium mg/kg beérkezett 5600 2737 

Kálium mg/kg beérkezett 7930 4057 

Kalcium mg/kg beérkezett 32,12 45,228 

Magnézium mg/kg beérkezett 3060 3585 

Foszfor mg/kg beérkezett 955 967 

Szilícium mg/kg beérkezett 10,3 12,384 
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3.2.3 Biomassza és egyéb tüzelőanyag minták 

Hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagon túl a vizsgálatok tárgyát képezték 

különféle biomassza tüzelőanyagok, amelyek erdő- és mezőgazdálkodásból 

származnak.  

9. táblázat: Biomassza minták elemi analízise 

Összetevő  
Vonatkoztatási 

alap 
Szabvány Háncs 

Napraforgó 

héj 

Gabona 

héj 

Égéshő MJ/kg 

száraz 

ISO 1928 

15,94 19,16 17,01 

nedves 18,94 20,94 19,54 

Fűtőérték MJ/kg 

száraz 

ISO 1928 

14,05 17,24 14,93 

nedves 17,15 19,06 17,52 

Nedvesség m/m % 

száraz 

EN 14774 

15,83 8,47 12,97 

nedves    

Hamu m/m % 

száraz 

EN 14775 

4,07 2,28 9,9 

nedves 4,84 2,49 11,38 

Illó m/m% 

száraz 

EN 15148 

61,5 69,1 64,4 

nedves 73,1 75,5 74,0 

Kén m/m % 

száraz - 0,057 0,18 0,347 

nedves  0,067 0,19 0,399 

Szén m/m % 

száraz  41,81 46,81 40,95 

nedves  49,68 51,14 47,08 

Hidrogén m/m % 

száraz  6,89 7,87 8,09 

nedves  8,18 8,6 9,29 

Klór m/m % 

száraz 

ISO 587 

0,076 0,058 0,085 

nedves 0,09 0,063 0,098 

Nitrogén m/m % 

száraz  0,384 0,884 1,808 

nedves  0,456 0,966 2,077 

 



50 

 

Az erőművi felhasználásra kerülő hagyományos biomasszákat (kalapács apríték, 

szalma) nem kívántam vizsgálni, mivel ezeknek széleskörű irodalma van már. 

Azonban ipari partnerek rendelkezésünkre bocsájtottak három különlegesebb és 

erőművi felhasználásban csak korlátozottan elterjedt biomassza mintát. A vizsgált 

háncs, napraforgó héj és gabona héj minták sajátossága a rendkívül magas (50% feletti) 

illótartalom és az alacsony sűrűség (9. táblázat). 

Az elemi analízis mellett meghatároztattam a 3.1.2 fejezetben ismertetett módon az 

egyes tüzelőanyagminták váz– és halmazsűrűségét. A sűrűségmérésekből kitűnik, 

hogy a napraforgó héj esetén a legnagyobb az eltérés a váz és a halmazsűrűség között.  

10. táblázat. Sűrűség mérési eredmények 

 SRF Háncs Napraforgóhéj Gabonahéj 

Vázsűrűség, kg/m3 1400 1253 1876 1446 

Halmazsűrűség, kg/m3 325 600 338 415 

Külön mérési sorozatot szántam a fluidágyas eloszlás alak szerinti vizsgálatának. 

Ennek érdekében három elemi geometriához köthető valós tüzelőanyag mintát 

gyűjtöttem össze. A három elemi geometriájú tüzelőanyagnak a fóliaszerű, közel 2 

dimenziós SRF mintát, hengeres napraforgóhéj pelletet, és a hagyományos gömbi 

geometriának tekinthető zúzott szenet választottam. Az SRF–minta magas 

illótartalmának egy része már a fluidágyba érés előtt kiválik. Annak érdekében, hogy 

gyakorlati szempontból releváns eredményt kapjunk részlegesen illótalanítottuk a 

mintákat. Az illótalanítás jól definiált körülmények között történt: 250 °C–on 

hevítettem a mintákat 10 percig. A gömbi geometria jelenti a viszonyítási alapot, 

ugyanis a tüzelőberendezések számottevő részét még erre tervezték. Az alapvető 

adataikat a 11. táblázat mutatja. 

3.2.4 Oxigénhordozó minták  

Az irodalomkutatás eredményei alapján vas alapú oxigénhordozót választottam, 

mivel az ipari alkalmazás követelményeihez ez áll a leginkább közel (nagy 

mennyiségben, olcsón és széles körben elérhető). Két azonos összetételű, de különböző 

szemcseméretű vaspor mintát sikerült beszerezni. A szemcsék alakja gömbszerű, nem 

hosszúkás reszelék formájú. A gyártó által megadott közepes szemcseátmérőjük 

400 μm (OH1) és 1000 μm (OH2). A minták szemcseméret tartományát szitálással 

sajnos nem tudtam szűkíteni az elérhető mennyiség csekély mivoltából kifolyólag. 
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Előzetes vizsgálatként meghatároztam az oxigénhordozó minták fluidizációs 

karakterisztikáját, melyet 4.1.4-es fejezetben ismertetek. 

11. táblázat: Tüzelőanyag vizsgálatok geometriai alak szerint 

tüzelőanyag típus méret sűrűség, kg/m3 

szén átlagos szemcse átmérő: 4 mm 1700 

pellet 
átmérő 6 mm 

hossz: 10 ± 5 mm 
1100 

SRF átlagos egyenérték átmérő 4,531 mm 1400 
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4 Eredmények 

4.1 Minimális fluidizációs gázsebességek 

Minimális fluidizációs gázsebesség meghatározása mind a hengeres, mind a Pszeudo–

2D fluidágyban történhet. Mivel mindkét esetben a nyomásmérés a fúvókasor alatt 

történik, ismerni kell a fúvókasor nyomás-térfogatáram karakterisztikáját. Ennek a 

meghatározása a berendezés üres állapotában történik a ventilátor lépcsőzetes 

felterhelése mellett diszkrét pontokban. 

A minimális fluidizációs gázsebesség ismerete a későbbi kísérletekhez 

nélkülözhetetlen, hiszen ennek segítségével számítható egy dimenziótlan gázsebesség 

(relatív gázsebesség), amely különböző összetételű fluidágyaknál jelent viszonyítási 

alapot. Minden esetben a valós gázsebesség és a minimális fluidizációs gázsebesség 

hányadosa által képzett dimenziótlan vagy relatív gázsebességet használtam. 

Természetesen fluidizációs körülmények között így 1-nél nagyobb számokat kapunk, 

mivel 1 alatti értékek fix ágyat jelentenek. 

4.1.1 Minimális fluidizációs gázsebesség mérés hibaszámítása 

Az alábbiakban ismertetem a mérések relatív és abszolút hibáját. Az ágy alatt 

elhelyezkedő nyomásmérés hibája nem terjed tovább, mivel ezeket az értékeket 

nyersen használjuk. Itt a digitális manométer abszolút hibáját vettem figyelembe, 

amely a gyári adatlap szerint (igen kedvező) ±5 Pa.  

A fluidizációs térben áramló gázsebességet a következőképpen számíthatjuk abban az 

esetben, ha a nyomásmérés alkoholtöltetű ferdecsöves mikromanométerrel történik. A 

mérési hibával terhelt értékeket pirossal jelöltem: 

 𝑈 =
𝑞

𝐴
=

𝛼∙𝛦∙
𝑑2𝜋

4
∙√

2∙𝜌𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙∙𝑔∙𝛥𝑥∙𝜎
𝑝0

𝑅∙ 𝑇0

𝐴
 (4.1) 

Az egyes értékek mérési hibáját a 12. táblázat tartalmazza. 

12. táblázat: Mérési hibák 

 mértékegység abszolút hiba 

differenciál nyomásmérés Pa ±5 

mikromanométer kitérése mm ±1 

légköri nyomás Pa ±100 

környezeti hőmérséklet °C ±0,1 
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A hibaterjedést csak a légsebesség mérésnél kell számolni, mivel az ágy 

nyomásesésénél a mért érték közvetlenül kerül felhasználásra, így nincs terjedő mérési 

hiba. A hibaterjedéshez a Gauss-féle hibaterjedési formulát alkalmaztam, mivel a mért 

értékek egymástól függetlennek tekinthetők. A Gauss-féle hibaterjedést általános 

alakban az 5.2-es egyenlet mutatja: 

 𝛥𝑦 = √(
𝛿𝑦

𝛿𝑎
∙ ∆𝑎)

2
+ (

𝛿𝑦

𝛿𝑏
∙ ∆𝑏)

2
+ (

𝛿𝑦

𝛿𝑐
∙ ∆𝑐)

2
+ ⋯ (4.2) 

A felületi gázsebesség mérési hibáját, az alkalmazott mérési rendszerre meghatározva, 

az 5.3-as egyenlet szerint írhatjuk fel: 

 𝛿𝑈 = 

√(
𝛼∙

𝑑2∙𝜋

4
∙√2∙𝜌𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙∙𝑔∙𝜒∙𝑅∙

2∙𝐴
)

2

∙ ((√
𝑇0

𝑝0∙∆𝑥
∙ 𝛿∆𝑥)

2

+ (−1 ∙ √
∆𝑥∙𝑇0

𝑝0
3 ∙ 𝛿𝑝0)

2

+ (√
∆𝑥

𝑝0∙𝑇0
∙ 𝛿𝑇0)

2

) (4.3) 

A mérési hiba csökkentésének érdekében a rendelkezésre álló legpontosabb 

műszereket igyekeztem kiválasztani. Ennek érdekében került alkalmazásra egy 

általam felújított ferdecsöves mikromanométer is. A környezeti hőmérséklet és 

nyomás meghatározására is az elérhető legpontosabb műszereket használtam. Ennek 

eredményeképpen a mérés relatív hibája a teljes mérési tartományon maximum 5% 

volt, a kezdeti legalacsonyabb légsebességek esetén. A légsebesség növelésével a 

fluidizációs tartományban a mérési hiba általában 1% alatt volt, de előfordultak 0,5% 

alatti relatív hibák is. 

4.1.2 A fúvókasor nyomásesése 

Mivel a nyomásmegcsapolások a fúvókasor alatt helyezkednek el szükséges 

meghatározni a fúvókasor nyomáskarakterisztikáját is. Ennek ismeretében lehet a 

fluidizációs ágy nyomásesését közvetve meghatározni. A hengeres fluidizációs 

berendezés nyomásesését az átlagos légsebesség függvényében az 29. ábra mutatja. A 

nyomásesés természetesen jól közelíthető másodfokú egyenlet segítségével. A mérési 

összeállítás olyan pontos, hogy az ábrázolt abszolút hibasávok nem nyúlnak túl még 

a jelölőn sem. Ebből kifolyólag későbbiekben nem ábrázoltam a hibasávokat, mivel 

teljesítik a mérnöki gyakorlatban elvárt maximum 5%-os relatív hibát. 
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29. ábra: Hengeres fluidágy fúvókasor nyomásesése a gázsebesség függvényében 

A Pszeudo–2D-s fluidágy esetén is meghatározásra került a fúvókasor nyomásesés-

gázsebesség összefüggése (30. ábra). Ez a fajta mérési összeállítás az előbbinél 

könnyebben szabályozható, mivel nem egy nagy tehetetlenségű ventilátort kell 

frekvenciaváltóval állítani, hanem a sűrített levegő rendszerre szerelt tűszelepekkel 

lehet beállítani, és a rotaméterekkel ellenőrizni a légtérfogatáramot. Így sokkal több és 

egymáshoz közelebbi mérési pont is felvehető. 

 
30. ábra: Pszeudo–2D fluidágy levegő elosztójának a nyomásesése gázsebesség függvényében 

4.1.3 Kvarchomok ágyanyagok fluidizációs karakterisztikája 

Mind a három rendelkezésre álló kvarcohmok ágyanyagnak meghatároztam a 

fluidizációs karakterisztikáját és ebből az anyagra jellemző minimális fluidizációs 

gázsebességet. Az ábrázolt nyomásértékek: a mért nyomásérték és az adott 

légsebességnél a fúvóka soron fellépő nyomásesés különbsége. A mérési 
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eredményeken megfigyelhető, hogy a fix ágy és a fluidizált ágy határa milyen élesen 

elválik. Nem jelenik meg átmeneti szakasz, amely során az ágy csak részben fluidizált. 

Ez a jelenség is mutatja, hogy a szitálás során milyen szűk szemcseméret tartományba 

sikerült az ágyanyagokat juttatni.  

 
31. ábra: A legfinomabb ágyanyag fluidizációs karakterisztikája 

 
32. ábra: A közepes ágyanyag fluidizációs karakterisztikája 
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33. ábra: A legdurvább ágyanyag fluidizációs karakterisztikája 

4.1.4 Oxigénhordozók fluidizációs karakterisztikája 

A vizsgált oxigénhordozók fluidizációs karakterisztikája is meghatározásra került az 

korábbiakhoz hasonló módon (34. ábra és 35. ábra). Viszont ezeknél a méréseknél már 

a Pszeudo–2D-s ágyat használtam, amely esetben a levegő térfogatárama közvetlenül, 

rotaméterek segítségével van mérve. A mérési hiba ebben az esetben a rotaméterek 

leolvasási hibájából ered. Megfigyelhető, hogy a 400 mikronos oxigénhordozó minta 

(OH1) az összes többi ágyanyaghoz képest, egy nagyságrenddel kisebb minimális 

fluidizációs gázsebeséggel rendelkezik. 

 
34. ábra: OH1 (kisebb szemcseátmérőjű) oxigénhordozó minta fluidizációs karakterisztikája 
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35. ábra: OH2 (nagyobb szemcseátmérőjű) oxigénhordozó minta fluidizációs karakterisztikája 

4.1.5 Üveggyöngy ágyanyag fluidizációs karakterisztikája 

A Pszeudo–2D-s fluidágyban felmerült a lehetősége annak, hogy (részben) átlátszó 

ágyanyagot alkalmazva a képkiértékelő eljárás segítségével ne csak az ágy felszínét, 

de annak mélyebb rétegeit is vizsgálhatóvá tegyem. Innen jött az ötlete a 

szemcseszórásban alkalmazott üveggyöngy fluidizációs ágyanyagként való 

alkalmazásának (36. ábra), amely anyag enyhén áttetsző, világos színű.  

36. ábra: Az üveggyöngy ágyanyag fluidizációs karakterisztikája 

A három kvarchomok ágyanyagra és az üveggyöngy ágyanyagra, valamint az 

oxigénhordozókra a minimális fluidizációs gázsebesség értékeket a 13. táblázat 

tartalmazza. 
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13. táblázat: Az alkalmazott ágyanyagok minimális fluidizációs gázsebességei 

Anyag típus KH1 KH2 KH3 OH1 OH1 ÜGy 

Minimális fluidizációs 

gázsebesség m/s 

0,37  0,44  0,64  0,026 0,183 0,267  

4.2 Aktív szemcsék eloszlása buborékos fluidágyban 

Az alábbi fejezetben különböző anyagok fluidágyas alkalmazhatóságát vizsgálom 

tüzelés, elgázosítás vagy hordozóhurkos tüzelés esetére. Kiindulásként hagyományos 

gömbi geometriájú zúzott szén vizsgálatát mutatom be, hogy a későbbi 

eredményeknél viszonyítási alapként szolgáljon. Ezáltal láthatóvá válik, milyen új 

kihívásoknak kell megfeleltetni egy hagyományos tüzelőanyagra tervezett 

berendezést, illetve milyen új megoldásokat kell alkalmazni. A fluidizáció jelensége 

számos ipari alkalmazásban van jelen. Ugyanakkor nem minden alkalmazásban 

azonos keveredési állapot elérése a cél. Elgázosítás és tüzelés esetén az ágyon belüli 

tartózkodási idő növelése, a minél egyenletesebb keveredés elősegítése a mérnöki 

feladat. Hordozóhurkos tüzelés esetén a kimerült oxigénhordozókat az ágyanyagtól el 

kell szeparálni, és a reaktorból elvezetni, így ott bizonyos üzemállapotokban az 

oxigénhordozó részecskék szegregációját kell biztosítani. 

37. ábra: Ágybefagyasztásos kísérleti eljárás ágyfelosztása 
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A méréseket minden esetben több különböző relatív gázsebesség esetén végeztem el, 

ahol a viszonyítási alap az adott ágyanyagra jellemző minimális fluidizációs 

gázsebesség volt. A legnagyobb alkalmazott gázsebesség a minimális fluidizációs 

gázsebesség kétszerese volt. Ennek magyarázata, hogy a vizsgálatok tárgyát képező 

biomassza és SRF tüzelőanyagok magas illótartalommal rendelkeznek így nem 

engedhető meg ennél nagyobb gázsebesség, mivel akkor az illók kazánba történő 

kiégése nem biztosítható. Az ágyat három különböző méretű cellára osztottam (37. 

ábra). Az alsó és a felső cella a teljes térfogat 20–20%-át tette ki, míg a középső a 60%-

át. Az előzetes tapasztalatok alapján a vizsgált biomassza és SRF minták inhomogén 

összetételük miatt hajlamosak teljesen az ágyon kívülre kerülni. Ebből kifolyólag a 

mért eredményeket nem koncentrációként, hanem a teljes tüzelőanyag tömeggel 

normalizált tüzelőanyag tömegként ábrázoltam (4.4, 4.5, 4.6 egyenletek). Az 

ábrázolásnál az egyes vonalak közötti távolság arányos az adott cellában fellelt 

normalizált tüzelőanyag tömeggel: 

 𝜈felső =
𝑚felső

𝑚felső+𝑚középső+𝑚alsó
 (4.4) 

 𝜈középső =
𝑚középső

𝑚felső+𝑚középső+𝑚alsó
 (4.5) 

 𝜈alsó =
𝑚alsó

𝑚felső+𝑚középső+𝑚alsó
 (4.6) 

4.2.1 Hagyományos gömb geometriájú tüzelőanyag eloszlása 

A vizsgált szén minta hagyományos jellegéből kifolyólag összehasonlítási célt szolgál 

(38. ábra). Származását tekintve magyarországi barnaszén, 3–8 mm 

szemcsenagysággal. A mérés során a 645 μm közepes szemcseátmérőjű ágyanyag lett 

alkalmazva. A mérések során az ágy felső része gyakorlatilag végig üres volt. 

Szembetűnő a szén minta lesüllyedő jellege. Nagy gázsebességek esetén kis 

mennyiségű aktív részecske kerül csak az ágy felsőbb részeibe. A legnagyobb 

tüzelőanyag mennyiség végig az ágy középső részében van, ami tüzelési és 

elgázosítási szempontból is kedvező. Alacsony gázsebességeknél jelentős tüzelőanyag 

mennyiség halmozódik fel az ágy aljában is, mivel ilyenkor a gázáram kevesebb 

tüzelőanyagot juttat az ágy testébe. 
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38. ábra: Zúzott szén minta eloszlása. (A vonalak közti távolság arányos az egyes cellákban fellelt 

normalizált mennyiséggel).  

4.2.2 Biomassza minták vizsgálata 

Biomassza minták esetén fenntartható mező-, illetve erdőgazdálkodásokból származó 

mintákkal dolgoztunk, amelyeket ipari partnereink is vizsgáltak erőművi 

felhasználásra. A vizsgálatokat minden esetben a 645 μm közepes szemcseátmérőjű 

ágyanyaggal végeztem, a 19. ábra által szemléltetett berendezés segítségével. A 

mérések során a mintákat abban az állapotukban használtam fel, amelyben 

megérkeztek, nem vetettem alá előzetes aprításnak, szárításnak stb.  

39. ábra: Napraforgóhéj pellet minta eloszlása. (A vonalak közti távolság arányos az egyes cellákban 

fellelt normalizált mennyiséggel). 
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Napraforgóhéj pellet esetén az eloszlási görbék szignifikáns szegregációt jeleznek kis 

gázsebességek esetén (39. ábra). Több, mint a teljes tömeg 50%-a az ágy alsóbb részeibe 

süllyedt, tehát a szegregáció iránya lefele van, hasonlóan a gömb alakú (szén) 

részecskékhez. Ez alapján megállapítható, hogy ez a fajta pellet, ebben az ágyanyagban 

lesüllyedő, vagyis jetsam részecskeként viselkedik. Ez a jelenség a legtöbb ipari 

alkalmazásnál nemkívánatos. Szembetűnő, hogy a gázsebesség növelésével a 

kedvezőtlen kiinduló állapotból, egy nagyon kedvező keveredési állapotba jutunk, 

hiszen az ágy középső része megtelik tüzelőanyag darabokkal, míg a kritikus alsó és 

felső sáv szinte teljesen kiürül. Ezért ez a nemkívánatos lesüllyedés megfelelő 

üzemviteli paraméterek beállításával szinte teljesen elkerülhető. 

A nem pelletizált napraforgóhéj eloszlási karakterisztikája (40. ábra) teljesen más képet 

mutat a pelletált napraforgóhéjhoz képest. A vizsgált gázsebesség tartományon 

viszonylag kedvezőtlen keveredés szempontjából a napraforgóhéj minta. Alacsony 

gázsebességeknél a minta felúszó jellegű, az ágy felső részére vándorolnak a 

tüzelőanyag szemcsék. A gázsebességet növelve lecsökken az ágy felső részén 

felhalmozódó tüzelőanyag mennyiség, viszont ezzel egy időben, az ágy aljára is 

jelentős tüzelőanyag mennyiség süllyed. A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy nem 

pelletizált napraforgóhéj esetén a tüzelőanyag elkeveredése ezzel az ágyanyaggal 

kedvezőtlenebb, mint a többi vizsgált biomassza minta esetén. 

40. ábra: Napraforgóhéj minta eloszlása. (A vonalak közti távolság arányos az egyes cellákban fellelt 

normalizált mennyiséggel). 
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Faháncs esetén a kezdeti szegregációs szakasz szintén jelentős. A mérési eredmények 

szerint az ágy felsőbb része telik meg tüzelőanyag szemcsékkel (41. ábra). 

41. ábra: Háncs minta eloszlása. (A vonalak közti távolság arányos az egyes cellákban fellelt 

normalizált mennyiséggel). 

Ezek alapján megállapítható, hogy a háncs minta felúszó (flotsam) jelleget ölt a vizsgált 

ágyanyagban. Amely bizonyos esetekben kívánatos is lehet, azonban fluidágyas 

elgázosításnál és tüzelésnél kifejezetten kártékony. A rossz keveredés, lokális 

forrpontokat eredményez az ágy felett, ami végső soron nagyobb nitrogén-oxid 

kibocsájtást okoz. Fontos megemlíteni, hogy ez a fajta háncs a papírgyártás egyik 

mellékterméke, amelyet rendszerint helyben hasznosítanak energetikailag a papírgyár 

jelentős energiaigényeinek kielégítésére. A hasznosítás között szerepelhet tüzelés, de 

újabban a jobb hatásfokot eredményező elgázosítás is terjedőben van. Ebből kifolyólag 

a kísérleti eredmények egy gyakorlatban is fennálló problémára jelenthetnek 

megoldást. Mivel a gázsebességet növelve a szegregáció mértéke csökken, az ágy 

középső része feltelik aktív szemcsékkel, noha a felső rész sem ürül ki teljesen. Az ágy 

alsóbb részeiben kis mennyiségű tüzelőanyag szemcse jelenik meg, amelyre 

magyarázatul szolgálhat, a háncs mintában jelenlévő, szemcsés, nagy sűrűségű frakció 

lesüllyedése. 
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A búzahéj minta látszatra nagyon hasonló a napraforgóhéjhoz, azonban a keveredési 

vizsgálatok meglepő módon nem mutatnak hasonlóságot a keveredési tulajdonságaik 

között ugyanabban a fluidizált ágyanyagban (42. ábra). Alacsony relatív 

gázsebességeknél a szegregációs zónában tisztán felúszó részecskeként viselkedik. A 

bevitt tüzelőanyag majdnem fele a legfelső cellába összpontosult, fluidizálás közben 

az ágyanyagon kívülre került. Mindeközben az ágy alsó része gyakorlatilag nem 

tartalmazott tüzelőanyag szemcséket. A gázsebességet növelve viszont sokkal 

kedvezőbb eloszlási kép alakult ki. Az ágy középső része megtelt tüzelőanyaggal, és 

az elgázosítási vagy tüzelési szempontból kedvezőtlen alsó, illetve felső rész kiürült.  

42. ábra: Búzahéj minta eloszlása. (A vonalak közti távolság arányos az egyes cellákban fellelt 

normalizált mennyiséggel). 

Megjegyzendő, hogy ezeket a mezőgazdaságból érkező biomasszákat általában 

idényszerűen, vegyestüzeléssel hasznosítják az erőművek. Ezért ugyanannak az 

ágyanyagnak kell megfelelnie több, adott esetben nagymértékben eltérő tüzelőanyag 

hasznosítására is. 

Az eloszlási mérésekhez felhasznált biomassza minták közt jelentős különbségek 

láthatók a fluidizációs keveredési vizsgálatok során. A vizsgált minták ipari 

alkalmazás szempontjából relevánsak, a mérésekhez is egy hazai erőműből kaptam 

őket, ahol szintén előzetes vizsgálatoknak vetették alá. További, általunk nem vizsgált 

hatások is befolyásolhatják az alkalmazásukat, mint pl.: a magas illótartalom. 

4.2.3 SRF szemcsék eloszlása 

Az SRF szemcsék vizsgálata merőben eltért a korábban ismertetett vizsgálatokhoz 

képest, mivel ilyen jellegű vizsgálatokat korábban senki nem végzett ezzel az újfajta 

anyaggal. Emiatt szélesíteni kívántam a vizsgálatok spektrumát. Az előzetes elméleti 
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megfontolások alapján 3 különböző ágyanyaggal végeztem el a méréseket, hogy az 

ágyanyagok eloszlásra gyakorolt hatását is vizsgálni tudjam. A mérések során a 4.7.2-

es fejezetben ismertetett mintát használtam, amely egy hazai hulladékfeldolgozóban 

lett előállítva. További eltérés a korábbi vizsgálatokhoz képest, hogy a minták 

részlegesen illótlanítva lettek a mérések előtt. Ezt azért tartom szükségesnek SRF 

tüzelőanyag esetén, mert az összetételében nagy részarányt képviselnek olyan 

csomagolási hulladékok, amelynek az illótartalma rendkívül magas. Így 

gyakorlatiasabb eredményeket kaphatunk, mivel az illókiválás a legtöbb ipari 

alkalmazásnál, már az SRF szemcsék fluidágyba való jutása előtt megkezdődik (azt a 

ritka esetet leszámítva, amikor közvetlenül az ágyba adagolnak). Teljes képet az 

illókiválás hatásairól akkor kaphattunk volna, ha nagyszámú, különböző mértékben 

illótalanított mintát vizsgáltunk volna. Így viszont egy a gyakorlati alkalmazáshoz 

közelítő állapotot tudtunk vizsgálni. A mérésekhez a 3.1.4 fejezetben ismertetett 

berendezést használtam, a szokásos 3 részes ágyfelosztással. 

Az alapvető kérdés ez esetben is az volt, hogy az összes aktív részecskéből mennyi jut 

az ágy három vizsgált cellájába. A mérés eredményeit 3 dimenzióban ábrázoltam (43. 

ábra), mivel két független változó szerint is vizsgáltam (ágyanyag szemcseátmérő, 

relatív gázsebesség). 

 

43. ábra: SRF szemcsék eloszlása különböző ágyanyagok és gázsebességek esetén. (Ugyanaz a diagram 

két különböző perspektívából). 

Az eddig bemutatott relatív tömeg ábrázolásokon túl szemléltetem a hagyományos 

relatív tömeg koncentráción (4.7, 4.8, 4.9 egyenletek) alapuló ábrázolásmódot is (44. 

ábra). A relatív tömeg koncetrációk a következőképpen alakulnak: 
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 𝜉felső =
𝑐felső

𝑐felső+𝑐középső+𝑐alsó
 (4.7) 

 𝜉középső =
𝑐középső

𝑐felső+𝑐középső+𝑐alsó
 (4.8) 

 𝜉alsó =
𝑐𝑎𝑙𝑠ó

𝑐felső+𝑐középső+𝑐alsó
 (4.9) 

ahol: 

 𝑐felső =
𝑚felső

𝑉felső
 (4.10) 

 𝑐középső =
𝑚középső

𝑉középső
 (4.11) 

 𝑐alsó =
𝑚alsó

𝑉alsó
 (4.12) 

 

44. ábra: Relatív SRF tömeg koncentrációk különböző ágyanyagok és gázsebességek esetén. (Ugyanaz a 

diagram két különböző perspektívából.) 

Noha ez az ábrázolás ebben az esetben kisebb jelentőséggel bír a jelenlegi kutatások 

során, még mindig hasznos összehasonlítani az eredményeket a hagyományos, 

koncentráció alapú ábrázolással is (44. ábra). Amint látható 1,6–2,0 relatív 

gázsebességek esetén minden ágyanyaggal a legtöbb aktív részecske az ágy középső 

cellájában található, így a koncentrációjuk is ott a legnagyobb. Ugyanakkor az eloszlás 

alakulása jelentősen függ az ágyanyag szemcseátmérőjétől kisebb gázsebességek 

esetén. Ebben a régióban meghatározott szemcseátmérők esetén bizonyos mértékű 

szegregáció történik. Hasonlatosan ahhoz, amit Park és társai [65] 1,14 relatív 

gázsebességnél mértek, illetve később másfajta tüzelőanyagra Hwang és társai [96] 
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1,23-ban határoztak meg. Viszont a korábbi kutatások mind egyirányú (le vagy fel) 

szegregációt mutattak, esetünkben viszont kétirányú szegregációt figyeltünk meg, 

amely jelenséget a szakirodalom nem ismert. A jelenség magyarázata az SRF rendkívül 

változatos összetételében rejlik.  

A szegregáció a 800 μm közepes szemcseátmérőjű ágyanyag esetén a legintenzívebb 

1,2 gázsebesség esetén, azonban ez egy szűk gázsebesség tartományon valósul csak 

meg. Amennyiben az elérni kívánt cél a minél intenzívebb szegregáció (pl.: fluidágyas 

gyorspirolízis esetén), sokkal fejlettebb üzemvitelre van szükség.  

 
45. ábra: A javasolt keveredési szám alkalmazása a mérési eredményeken 

A keveredési állapotot keveredési számmal is jellemezhetjük. Ennek érdekében 

áttekintettem a szakirodalomban korábban alkalmazott keveredési számokat (2.4.3 

fejezet). A korábban alkalmazott koncentráció, illetve szórás alapú keveredési számok 

monoton aktív szemcse koncentráció esetén alkalmazhatók, illetve maximumot adnak, 

ha az aktív szemcsék az ágy tetején vagy alján helyezkednek el. Mivel az általunk 

kapott eredmények ezeknek a kritériumoknak nem tesznek eleget, nem lehet 
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alkalmazni. Továbbá a kétirányú szegregáció jelenségét eddig nem mutatták ki, ezért 

logikus, hogy nincs olyan keveredési szám, amely ezt a jelenséget kezelve – főleg ipari 

szempontból releváns módon – jellemezni tudja. Mivel a legtöbb ipari alkalmazás az 

aktív részecskék ágytestben tartását igényli (amelyet esetünkben a középső cella 

jelent), egy új keveredési számot vezettem be, amely tömegalapú, és értéke az ágy 

testében (középső cellában) fellelt tüzelőanyag tömeg, illetve a teljes beadagolt 

tüzelőanyag tömeg hányadosával egyenlő: 

 𝑀 =
𝑚ágy teste

𝑚teljes
 (4.13) 

A javasolt új keveredési számot ábrázolva (45. ábra) látható, hogy alacsony 

gázsebességek esetén, azaz a szegregációs zónában vesz fel alacsony értéket a 

keveredési szám, így alkalmas olyan tüzelőanyagokra, amely kétirányú szegregációs 

tulajdonsággal rendelkezik. 

4.2.4 Oxigénhordozó anyag eloszlása 

A hordozóhurkos tüzelés egyik legnagyobb hátránya, hogy csak légnemű 

tüzelőanyagot képes hasznosítani. Viszont a legtöbb légnemű tüzelőanyag vagy szén-

dioxid semleges (biogáz) vagy alacsony szén-dioxid intenzitású (földgáz). Egy 

speciális fejlesztési iránya a hordozóhurkos tüzelésnek, amely belső elgázosítást 

alkalmaz (IG-CLC). Ez azt jelenti, hogy a tüzelőanyag reaktorban egyszerre vannak 

jelen az oxigénhordozó és a tüzelőanyag részecskék, illetve a közönséges inert 

ágyanyag is. Az oxigénhordozó anyagot kimerülésük után el kell távolítani a 

reaktorból, így bizonyos üzemállapotban a szegregáció maximalizálása a cél. 

Az általam megtervezett kísérletek keveredési és szegregációs viselkedésekre 

irányulnak, amelyek egyéb ipari megoldásoknál is relevanciával bírnak. Nagyon 

hasonló körülmények vannak az oxigénhordozóval támogatott fluidágyas tüzelés 

esetén (OCAC), illetve a külső fluidágyas elgázosítóval integrált hordozóhurkos 

tüzelés esetén is (SG-CLC). Fontos megemlíteni, hogy ez a relevancia kiterjed az 

időben állandósult és az instacioner üzemállapotokra is. 



68 

 

4.2.4.1 Ágybefagyasztásos eljárás 

A fluidágyas keveredési állapot jellemzésére a gömbszerű anyagok esetén jól 

alkalmazható Nienow–féle keveredési számot alkalmaztuk (5. táblázat). Amennyiben 

ez az index 1 felett van, az aktív részecskék koncentrációja az ágy tetején magasabb, 

mint a teljes ágy átlagos koncentrációja. Ebből kifolyólag M>1 azt jelenti, hogy a 

részecskék felúszó (flotsam) jellegűek, míg M<1 esetén lesüllyedő (jetsam) jellegűek. 

46. ábra: Az oxigénhordozó méréseknél alkalmazott ágyfelosztás 

Az ágybefagyasztásos mérések során a fluidágy 5 egyenlő cellára volt felosztva (46. 

ábra), hogy az eloszlási képet megkaphassam. Minden egyes cellában megmértem az 

adott gázsebességnél állandósult állapotban felgyűlt oxigénhordozó tömegét. Az 

ágyanyag 645 μm közepes szemcseátmérőjű kvarchomok volt. Az aktív szemcsék inert 

ágyanyagtól való elválasztása mágneses úton történt. Az eredmények könnyebb 

áttekinthetősége érdekében nem jelenítettem meg, minden egyes mért koncentrációt. 

A 47. ábra az egyes mérési pontokban meghatározott Nienow index látható relatív 

gázsebesség függvényében. 
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47. ábra: A mért Nienow keveredési index a két vizsgált oxigénhordozó minta esetén 

Az 47. ábra egyértelműen jelzi a vizsgált két oxigénhordozó közti különbséget, annak 

ellenére, hogy nagyon hasonló az eredetük és a sűrűségük. Az ilyen típusú méréseket 

terheli a buborékképződés eloszlási képet torzító hatása, mégis jelentős különbségek 

figyelhetők meg az OH1 és OH2-es minták között. Az OH1 Nienow indexe tartósan 1 

felett van, míg az OH2 esetében éppen ellenkezőleg, 1 alatti keveredési számok 

láthatóak. 

A fenti mérések eredményeként megállapítható, hogy a vas alapú oxigénhordozó 

eloszlása (azonos ágyanyagban) nagymértékben függ annak a szemcseméretétől. A 

finomabb szemcséjű OH1 minta a teljes gázsebesség intervallumon az ágy felsőbb 

részeiben koncentrálódott. Ez a nagy különbség a két oxigénhordozó minta között 

váratlan volt, hiszen a vas sűrűsége háromszor akkora, mint az ágyanyagot adó 

kvarchomok mintáé. A nagy sűrűségkülönbség miatt mindkét mintának lesüllyedő 

(jetsam) viselkedést kellett volna mutatnia. Mindazonáltal a buborékos fluidágyban 

nem csupán a hidrosztatika törvényei határozzák meg egyes részecskék 

elhelyezkedését. Speciális körülmények között, amikor a nagyobb felületű részecske 

szemcsemérete lényegesen kisebb, mint a többi részecskéé, a nagyobb sűrűség ellenére 

felúszó részecskeként viselkedik. Ez a jelenség a szegregációs irány megfordulása 

[130]. Az oxigénhordozó részecskék esetében a felhalmozódás irányának az ismerete 

döntő kérdés a reaktor tervezésekor, mivel az ilyen típusú aktív részecskéket ki kell 

vonni és keringetni kell a hordozó hurkos tüzelőberendezésben. 
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4.2.4.2 Pszeudo–2D fluidágy 

A Pszeudo–2D-s fluidággyal lehetőség nyílik nem csak diszkrét pontokban, hanem 

folytonosan lekövetni az aktív szemcsék függőleges (vagy akár a kevésbé releváns 

vízszintes) irányú eloszlását is. Ebben a fejezetben a 3.1.6 alfejezetben bemutatott 

berendezésen kivitelezett méréseket mutatom be. Az eredmények feldolgozása 

képkiértékelő eljárással történt. Egy MATLAB programkörnyezetben írt kód első 

lépésként elválasztja a fluidágyat a hátterétől. A kiértékelés során az egyes pixelek 

fehér intenzitása kerül vízszintesen összegzésre. Az így kapott intenzitás érték 

megmutatja az ágyanyag koncentrációját. Ahol az így kapott ágyanyag koncentráció 

alacsony, ott magas az aktív részecskék koncentrációja. A vizsgálatokat az 1000 μm-es 

oxigénhordozó mintára végeztem el, az üveggyöngy ágyanyag alkalmazása mellett 

(35. ábra).  

Az eredményeket a 48. ábra szemlélteti. Az ágybefagyasztásos eljárással vizsgált 5 

gázsebesség értéket alkalmaztam itt is. A baloldali az eredeti fotó középen a háttértől 

és buborékoktól megszabadított, kiértékelésre kerülő képet láthatjuk. A jobboldali 

ábrán pedig a magasság mentén (pixelben) ábrázolt vízszintesen összegzett 

fehérintenzitás értékek szerepelnek. Ezekből az eredményekből következtetni lehet az 

eloszlás jellegére, ugyanakkor pontos számszerűsített értékek nem származtathatók, 

mivel a fehér intenzitás mértéke különböző képeknél függhet a megvilágítástól és 

egyéb tényezőktől is.  

A kapott eredményekből kivehető (48. ábra), hogy jellegre azonosan viselkedik az 

oxigénhordozó, azaz lesüllyedő jelleget ölt. Megfigyelhető, hogy alacsony 

gázsebességeknél (1.2–1,4) az ágy alsóbb részeiben jóval alacsonyabb az ágyanyag 

koncentrációja. Az alsó közel 1 cm sávban felgyűlik a beadagolt oxigénhordozó 

részecskék jelentős része. A gázsebesség növelésével az eloszlási kép egyenletesebbé 

válik. A korábbi ágybefagyasztásos eljárással készült eredmények összehasonlítására 

azonban csak közvetetten van lehetőség. Mivel ott másik ágyanyaggal lettek a 

kísérletek elvégezve, valamint a Nienowféle keveredési szám sem alkalmazható 

ezekre az eredményekre. Azonban látható, hogy jellegre hasonló eredmények 

születtek, ebből kifolyólag a Pszeudo–2D-s kísérleteket a későbbiekben tovább 

szeretném fejleszteni.  

A mérési elrendezés előnye a folytonos eloszlási képen túl, hogy nagyobb számú 

mérés végezhető rövid időn belül. Az automatizált feldolgozásból eredően pedig a 

kiértékelés is rövidebb időt vesz igénybe. Továbbá lehetőség nyílik nemcsak a térbeli, 

hanem az időbeli folytonos mérésre is. Ezáltal instacioner keveredési állapotok 

vizsgálata is megvalósítható lesz, amely a korábbi eljárásokkal kivitelezhetetlen lett 

volna. 
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48. ábra: OH2-es oxigénhordozó minta eloszlása Pszeudo–2D fluidágyon. (A vizsgálatokat 5 

különböző relatív gázsebesség mellett végeztem el 1.2–2.0 tartományon, melyet a baloldali fénykép 

feletti szám jelöl). 

4.3 Az aktív szemcsék méretének fluidágyas eloszlásra gyakorolt hatása 

Az SRF és három biomassza minta (háncs, napraforgóhéj, búzahéj) szemcseméret 

meghatározását a 3.1.3 fejezetben ismertetett saját fejlesztésű mérőrendszeren 

végeztem (49. ábra). A mérések segítségével a minták közepes szemcseátmérőjét és 

eloszlását határoztam meg. Az eredményeket a 14. táblázat összesíti. Látható, hogy a 
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legnagyobb közepes szemcseátmérő az SRF mintához tartozik, ezt követi a háncs 

minta. A napraforgóhéj és a búza héj szemcseátmérője jelentőseb kisebb. Mindemellett 

a homogenitásuk is nagyobb, hiszen az eloszlási görbét nagyobb pontossággal követik 

le. 

14. táblázat: Szemcseméret eloszlásra legjobban illeszkedő Rosin-Rammler eloszlás 

Kumulatív szemcseméret eloszlás, Yi = 1 – exp [-(di/dm)l] 

 

Közepes 

szemcseátmérő, 

mm 

Spread 

paraméter, - 

Regresszió 

R2, % 

SRF 23,69 1,61 98,98 

Háncs 13,3 1,55 98,96 

Napraforgó 

héj 
7,26 7,00 

99,75 

Búza héj 6,99 4,00 99,3 

Az SRF eloszlási mérések kiegészítéseként (amelyket az 4.2.3-as fejezetben 

ismertettem) elvégeztem az egyes cellákban fellelt SRF mintákra is a szemcseméret 

eloszlásméréseket.

 

49. ábra: Tüzelőanyagok szemcseátmérő meghatározása 

Tehát nem a nyers mintára, hanem az eloszlási mérések során az egyes fluidágy 

részekből kinyert szegregált mintákra, külön-külön szemcseátmérő meghatározást 

végeztem. Ezt azért láttam szükségesnek, mivel az SRF–minta a többi tüzelőanyaggal 
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ellentétben erősen inhomogén összetételű. Így jelentős méretkülönbségek lehetnek az 

ágy különböző részeiben felhalmozódó tüzelőanyag szemcsék közt. 

A korábbi megfigyelésekhez hasonlóan a mérési eredmények azt mutatják, hogy a 

legnagyobb szemcseméretű részecskék a teljes vizsgált gázsebesség tartományon az 

ágy középső részében helyezkednek el (50. ábra). A második, meglepő felismerés, 

hogy míg kezdetben az átlagos tüzelőanyag szemcseméret az ágy alsó részében a 

nagyobb, a gázsebességet növelve az ágy felső részébe vándorolnak a nagyméretű 

szemcsék. Az 1,4–1,5 relatív gázsebesség között találtam azt a határt, ahol a nagyobb 

méretű szemcsék az ágy felsőbb részébe vándorolnak, és az ágy alsó részében 

számottevően lecsökken az átlagos szemcseátmérő.  

 

50. ábra: Az SRF szemcsék közepes szemcseátmérője a relatív gázsebesség függvényében 

Az imént ismertetett átlagos szemcseátmérők természetesen különböző méretű 

szemcsékből adódtak ki. Annak érdekében, hogy az átlagos értékek mögötti 

adathalmazt is szemléltetni lehessen, az eloszlás két szélső értékét is ábrázoltam. A 51. 

ábran a 95 és 5 percentilis látható az ágy mindhárom részében. A kirajzolt vonal a mért 

értékek alsó határát mutatja. A diagram felső részén a 95. percentilist jelző vonalak az 

előző diagramhoz hasonlóan futnak. Ebből következik, hogy az átlagos 

szemcseátmérő nem torzítja el az szemcseméret eloszlásáról kialakult képet. Az 5. 

percentilis a diagram alján egyenletesen halad végig, mivel a nagyon kisméretű 

részecskék az ágy minden részén jelen vannak. 
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51. ábra: Az 5. percentilis (diagram alján) és a 95. percentilisbe eső aktív részecskék 

szemcseátmérőjének eloszlása 

Az egyes cellákban fellelt SRF mintákról készült fényképek segítségével 

meghatározható a legnagyobb szemcseátmérő is. Ennek az eredményeit az 52. ábra 

mutatja az eddigiekhez hasonlóan a relatív gázsebesség függvényében. Sajnálatos 

módon az SRF–minta kis számban, de tartalmaz a méretkorlátnál (max 60 mm) jóval 

nagyobb darabokat is. A mérések segítségével megállapítható, hogy a legnagyobb 

átmérőjű szemcsék alacsony gázsebességeknél a középső cellában voltak, ugyanakkor 

magasabb gázsebességnél a legnagyobb átmérő már a felső cellában volt fellelhető, 

szemben az átlagos szemcseátmérővel, ami mindvégig a középső cellában volt a 

legnagyobb. A felső cella legnagyobb szemcsemérete 1,8 relatív gázsebességnél 

majdnem megegyezett a középső cellájával, kismértékben haladta csak meg a mérete. 

Mindeközben az alsó cellában fellelt legnagyobb átmérőjű szemcse mérete radikálisan 

csökkent, több mint felére a gázsebesség növelésével. Ez a szemcseelragadás 

fokozódásával magyarázható és összhangban van az áltagos szemcsefelület 

csökkenésével is.  
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52. ábra: Az egyes cellákban talált legnagyobb szemcseméret alakulása gázsebesség függvényében 

4.4 Szemcseelragadási vizsgálatok 

A széreléses vizsgálatokat a 3.1.5 fejezetben ismertetett berendezés segítségével 

végeztem. A szemcseelragadási vizsgálatokra abban az esetben van szükség, amikor a 

tüzelőanyag összetétele nem homogén. Hiába nevezzük egy bizonyos tüzelőanyag 

típusnak, ez valójában különböző méretű és sokszor különböző összetételű 

tüzelőanyag szemcsék keveréke. A 53. ábra mutatja a 3 biomassza és egy SRF–minta 

elragadási vizsgálatának az eredményeit. A mérési eredmények között jelentős eltérés 

figyelhető meg az egyes tüzelőanyag típusok esetén. A mezőgazdasági 

melléktermékek hasonló karakterisztikát követnek. A napraforgóhéj elragadása a 

legintenzívebb, de alacsony sebességeknél a búza héj elragadása felülmúlja a 

napraforgó héj elragadását. Ezektől eltér a darabos tüzelőanyagok, mint a háncs és az 

SRF karakterisztikája. Viszont a darabos tüzelőanyagok karakterisztikája közt is 

hasonlóság fedezhető fel. Az olyan darabos tüzelőanyagoknál, mint a háncs vagy az 

SRF, magasabb gázsebesség esetén indul meg a tűztérből való kihordásuk. Az SRF 

szemcsék elragadása csak később 2 m/s környékén indul meg, viszont onnantól 

intenzívebbé is válik, mint háncs esetén. 
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53. ábra: A szemcseelragadási vizsgálatok eredménye. A kumulált normalizált elragadott tömeg az 

abszolút gázsebesség függvényében (egy mérési pont három mérés átlagából származik). 

A diagramon ábrázolásra került az 50%-os elragadást jelző vonal. Ez az a gázsebesség, 

ahol a teljes tüzelőanyag tömeg felét kihordja az áramlás a tűztérből. A legkorábban a 

napraforgó héj éri el, nagyjából 1,7 m/s-nál, ezt követi a búza héj 1,95 m/s-nál, majd az 

SRF 2,9 m/s-nál. Érdekesség, hogy a háncs minta esetén a teljes mérési tartományon 

nem sikerült a tömeg 50%-át kihordani. 
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5 Összefoglalás 

Értekezésemben arra kerestem a válaszokat, hogyan tudnak hozzájárulni a szén-

dioxid semleges energiatermeléshez a fluidizációs technológia meglévő és jövőbeni 

alkalmazásai. A vizsgálatok kiterjedtek szén-dioxid semleges tüzelőanyagokra, illetve 

egy esetben egy fluidizációs szén-dioxid megkötéshez használt oxigénhordozó 

vizsgálatára. Irodalomkutatás szintjén bemutattam egy teljesen újszerű fluidizációs 

technológián alapuló energiatárolási módszert. Jelenlegi energiarendszereinkben az 

időjárásfüggő (szén-dioxid semleges) termelők terjedését korlátozó tényező a 

nagyméretű és többlépcsős (napon belüli, heti, szezonális) energiatárolók hiánya. A 

fluidizációs technológia jövőképét vetíti előre, hogy ezzel szezonális hő és 

villamosenergia tárolás is megvalósíthatónak tűnik jelenlegi ismereteink szerint.  

Iparági tapasztalatok alapján sok üzemviteli probléma visszavezethető az aktív 

szemcsék és a fluidizált homokágy nem megfelelő keveredésére. Ennek érdekében 

kísérleti oldalról vizsgáltam a fluidágy és különböző (szén-dioxid semleges 

energiatermelésben szerepet játszó) aktív részecskék viszonyát. A laboratóriumi 

méréseket úgy terveztem meg, hogy a lehető legközelebb álljanak az ipari 

alkalmazásokhoz, ezért nem használtam preparált tüzelőanyag mintákat, jeladókat 

stb. 

A vizsgálatokhoz a közismert ágybefagyasztásos eljárást alkalmaztam teljesen újszerű 

ágyfelosztással, amely a lehető legjobban alkalmazkodik az üzemviteli viszonyok által 

megkívánt mérési eredményekhez. A tüzelőanyag vizsgálatokhoz fluidizált ágyat 

három részre osztottam. A felső és alsó cellák vékony sávot képeztek a teljes ágyhoz 

képest, az itt fellelhető tüzelőanyag szemcsék egyértelműen szegregálódnak a 

fluidizált homokágytól. A vizsgált nem gömbi geometriájú tüzelőanyag minták 

tulajdonságai a hagyományosnak mondható gömbi geometriától jelentősen eltérnek. 

Az eltérés kimutatására hagyományos zúzott szénnel is végeztem méréseket, ahol 

kimutatható, milyen kedvező keveredési tulajdonságai vannak. Több biomassza 

mintát is vizsgáltam. A hengeres jellegű mezőgazdasági napraforgóhéj pellet erős 

lesüllyedő tulajdonságot mutatott, ugyanakkor a nyers napraforgóhéj ezzel szemben 

felúszó jellegű volt. A háncs minta is lesüllyedő jelleget mutatott, míg a búzahéj úszik 

leginkább fel a fluidágy felső részére. A felúszás jelensége a legtöbb alkalmazás esetén 

káros, nem keveredik el megfelelően a tüzelőanyag és a levegő, így magas CO és NOx 

kibocsájtást eredményez. Gyorspirolízis esetén viszont a koksz eltávolítása érdekében 

a maximális felfele irányú szegregáció a cél. A lesüllyedés, amelyet több tüzelőanyag 

mintánál is megfigyeltünk a fluidágy alján elhelyezkedő fúvókák környezetében tud 

kárt tenni. Az ágy aljára süllyedt részecskék intenzív égésnek indulnak, ahol 

ágyösszeolvadást (agglomeráció képződés), illetve fúvókakárosodást is okozhatnak. 
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Az SRF tüzelőanyag erősen inhomogén jellege miatt, a folyamatok jobb megismerése 

érdekében szélesítettem a vizsgálati spektrumot. A korábbi 1 ágyanyaggal szemben 3 

szűk szemcseméret eloszlású ágyanyagban vizsgáltuk az eloszlást. A szitálással 

előállított szűk szemcseméret tartományú ágyanyag alkalmas arra, hogy minden 

egyéb tüzelőanyagtól független inhomogenitást minimalizáljunk, amely 

meghatározza a keveredést. Az SRF vizsgálatai egy új, eddig nem dokumentált 

jelenséget mutattak, a szegregációs zónában (alacsony gázsebességeknél) egyszerre 

telt fel az ágy felső és alsó cellája. Ennek a jelenségnek a kettős szegregáció nevet 

javaslom. 

Ezeknek a mintáknak a széreléses vizsgálatait is elvégeztem. A napraforgó héj esetén 

jelentős leginkább a kihordás. 1,6 m/s-nál már számottevő szemcseelragadás 

figyelhető meg. A tüzelőanyag mintegy felét kihordja az áramlás. Ezzel ellentétben 

háncs esetén a legnagyobb gázsebességnél is (3 m/s) csak a tüzelőanyag 40-45%-át 

sikerült az áramlásnak elragadnia. A vizsgálatok célja, hogy kimutassa a fluidágy felett 

beadagolt aktív szemcsék, adott gázsebesség mellett, mekkora arányban érik el a 

fluidágyat. 

A közelítőleg kétdimenziósnak tekinthető tüzelőanyagokat felület szerint is 

vizsgáltam egy saját fejlesztésű kísérleti berendezésben. Meghatároztam a nyers 

biomassza és SRF minták szemcseméret eloszlását. A vizsgálatok kiterjedtek a 

fluidágy egyes részeiben felhalmozódott SRF tüzelőanyag szemcseméretére is. 

Sikerült kimutatni, hogy a legnagyobb átlagos szemcseméret mindig az ágy középső 

részében van. 

A képkiértékelő eljárást további alkalmazásaként egy saját fejlesztésű Pszeudo–2D 

hideg fluidizációs berendezés is elkészült, ahol a korábbi mérésekkel ellentétben nem 

csak diszkrét pontokat, hanem folytonos függőleges irányú eloszlást is tudunk mérni.  

Szén-dioxid leválasztáshoz használt hordozóhurkos tüzelés esetén megvizsgáltam a 

műszaki és gazdasági szempontból is elfogadható vas alapú oxigénhordozók 

fluidágyas viselkedését. A vizsgálatok során két azonos összetételű, de más 

szemcseátmérőjű minta esetén kimutattam a szegregációs irányváltás jelenségét. 
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6 Summary 

There was a challenging problem to design and implement industrially relevant 

measurements with inhomogeneous fuel particles. The results presented in this thesis 

can be divided into 2 main groups and one subgroup: the measurements of active 

particle axial distribution supplemented with the particle surface measurements and 

the particle elutriation measurements. The well-known bed frozen method was 

improved to measure non-spherical and inhomogeneous waste-based particles 

distribution in bubbling fluidized bed. It was possible to determine the active particle 

surface, with the help of a self developed imagine processing equipment. Because the 

bed frozen method is suitable only for discrete measure, other equipment was 

necessary as well. Therefore, a Pseudo–2D fluidized bed was used to measure 

continuous mixing profile from the fluidized bed. 

A bi-directional segregation phenomenon was observed in case of SRF particles when 

the bottom and the top of the fluidized bed fill with active particles at the same time. 

However, the tendency to segregate depends on the mean particle diameter of the bed 

material. In terms of SRF particle sizes it can be stated that both the mean and the 

maximum particle sizes on the top and at the bottom of the bed shift successively as 

the relative fluidization velocity changes. Even an exchange can be observed at very 

low gas speed. 

The examined biomass particles can be classified to flotsam and jetsam behavior. The 

sunflower shell pellet has strong jetsam nature, as opposed the raw sunflower and 

wheat shell, which behave as a flotsam particle.  

The distribution of the iron-based oxygen carrier particles was heavily dependent on 

the mean particle size. The limit of the particle diameter where the direction of the 

segregation changes, is between 400 μm–1000 μm. In case of the 1000 μm sample, the 

oxygen carrier particles behave as jetsam particles, but the 400 μm sample has flotsam 

nature in the same bed material.  

The entrainment measurements show that the sunflower shell entrained at the 

highsest degree. At very low velocity, the entrainment of the wheat shells is the most 

Keszthely, 8360intensive. SRF and bark has similar entrainment behavior, but with a 

less steep gradient. 
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7 Tézisek 

1. tézis 

Az aktív szemcsék fluidágyban való vertikális elhelyezkedésének ipari alkalmazás 

szempontjából releváns megítéléséhez az ágybefagyasztásos kísérleti berendezést úgy 

kell kialakítani, hogy három elkülöníthető cellára lehessen osztani az ágyat. Egy alsó 

és egy felső cellára, amely a teljes ágy térfogatának lehetőleg csekély részarányát 

(maximum 20–20%-át) tegye ki. A középső cella – az ágy teste – az ágy térfogatának 

minimum 60%-a, amely a két kisebb cella között helyezkedik el. Az így kialakított 

berendezés alkalmas a felúszó és a lesüllyedő aktív szemcsék egyidejű vizsgálatára. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.2 fejezet 

Kapcsolódó publikációk: P1-P8 
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2. tézis 

SRF tüzelőanyag esetén a fluidágyban való (vertikális) elhelyezkedés ipari alkalmazás 

szempontjából releváns jellemzésére a keveredés mértékét jelző arányszám az ágy 

belsejében – az ágy testében – felgyűlt aktív szemcse tömeg és a teljes beadagolt 

aktív szemcse tömeg hányadosa. Az ágy teste az ágy térfogatának minimum 60%-a, 

amely két kisebb cella között helyezkedik el. 

 𝑀 =
𝑚ágy teste

𝑚teljes
 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.2.3 

Kapcsolódó publikációk: P1 
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3. tézis 

Heterogén összetételű és nem gömbszerű aktív szemcsék esetében kétirányú 

szegregáció valósul meg az ágyanyag szemcsemérete és a relatív gázsebesség által 

kifeszített sík egy jól behatárolható tartományában. Ipari szempontból releváns 

kvarchomok ágyanyag és SRF tüzelőanyag esetén ennek a tartománynak a határai 

650 μm és 1100 μm, illetve 1,2 és 1,4. A kétirányú szegregáció jelensége az aktív 

szemcsék átrendeződését jelenti oly módon, hogy az egyébként az ágy belsejében 

elhelyezkedő aktív szemcsék e tartományba eső beállítások mellett az ágy (vertikális 

értelemben vett) perifériái felé mozdulnak el. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.2.3 

Kapcsolódó publikációk: P1, P2 
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4. tézis 

A kétirányú szegregációt behatároló relatív gázsebesség tartományban az SRF 

szemcsék méret szerinti megoszlása is átalakul. Amíg az 1,2–1,4 relatív gázsebesség 

tartományon az aktív szemcsék közepes átmérője a teljes ágyon belül legfeljebb 5 mm 

széles sávban található, addig 1,4–2,0 relatív gázsebesség tartományon a közepes 

szemcseátmérő az ágy alsó részén mintegy kétharmadára csökken, az ágy felső 

részén pedig mintegy négyharmadára nő. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.3 

Kapcsolódó publikációk: P1, P5 
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5. tézis 

A hordozóhurkos tüzeléshez használt oxigénhordozók ágyanyagban történő 

eloszlását a szemcseméret alapvetően befolyásolja. Kvarchomok ágyanyag (melynek 

közepes szemcseátmérője 645,5 μm) esetén a vas alapú oxigénhordozó részecskék 

szegregációjának iránya 400 μm és 1000 μm közötti közepes szemcseátmérő esetén 

változik meg. A 400 μm minta felúszó – flotsam – jellegű, az 1000 μm lesüllyedő 

– jetsam – jellegű. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.2.4 

Kapcsolódó publikációk: P3, P4 
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6. tézis 

Szilárd aktív részecskék szemcseelragadás szerint két jól elkülönülő kategóriába 

sorolhatók. Az első csoport az ún. kihordható, amelynél már alacsony, 2 m/s 

gázsebesség esetén a szemcsék tömegének legalább a fele elragadásra kerül. A 

másik csoport az ún. lehulló, amelynél a kihordás mértéke a gázsebesség 

növelésével csak kis mértékben változik. A fluidizációs berendezés adagoló 

rendszerének a tervezésénél ennek figyelembevételével kell kialakítani az adagolási 

pontokat. A kihordható típusú tüzelőanyagokat az ágyhoz minél közelebb, lehetőleg 

közvetlen az ágyba kell adagolni. 

 

Kapcsolódó fejezet: 4.4 

Kapcsolódó publikációk: P2 és P5 
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Mellékletek 

1. Melléklet: 3D-s ábrák számértékei 

A 43. ábra számértékei: 

 Szummatív, relatív tömeg, alsó 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 0,06723 0,1582 0,06161 0,05 0,02427 

819,1 0,2338 0,2011 0,8108 0,03196 0,02252 

1120 0,17 0,03876 0,03463 0,03302 0,01415 

 

 Szummatív, relatív tömeg, középső 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 0,937 0,8929 0,8436 0,8 0,7961 

819,1 0,7597 0,8391 0,9054 0,8402 0,8468 

1120 0,92 0,9574 0,8788 0,8255 0,8066 

 

 Szummatív, relatív tömeg, felső 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 1 1 1 1 1 

819,1 1 1 1 1 1 

1120 1 1 1 1 1 

 

A 44. ábra számértékei: 

 Szummatív, relatív koncentráció, alsó 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 0,16 0,31 0,13 0,1 0,03 

819,1 0,36 0,35 0,18 0,07 0,05 

1120 0,34 0,1 0,08 0,07 0,05 

 

 Szummatív, relatív koncentráció, alsó 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 0,85 0,79 0,68 0,6 0,58 

819,1 0,63 0,72 0,79 0,66 0,66 

1120 0,84 0,89 0,73 0,63 0,59 
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 Szummatív, relatív koncentráció, felső 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 1 1 1 1 1 

819,1 1 1 1 1 1 

1120 1 1 1 1 1 

 

A 45. ábra számértékei: 

 Keveredési szám 

 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

664,3 0,8697 0,7347 0,782 0,75 0,7718 

819,1 0,526 0,6379 0,8243 0,8082 0,8243 

1120 0,75 0,9186 0,8442 0,7925 0,7925 

 

2. Melléklet: A felhasznált műszerek adatai 

Típus Mérési tartomány Pontosság Mérési elv 

Testo 510 i -150 hPa – 150 hPa ±5 Pa piezorezisztív 

Testo 510  0 – 100 hPa ±5 Pa piezorezisztív 

U csöves manométer 0 – 500 Pa ±10 Pa hidrosztatikai 

Ferdecsöves mikro–

manométer 

0 – 5 Pa (1:50) ±0,16 Pa hidrosztatikai 

Rotaméter 1 1000 – 8000 l/h ±100 l/h közegellenállás 

Rotaméter 2 2 m3/h – 20 m3/h ±0,1 m3/h közegellenállás 

Rotaméter 3 3 m3/h – 30 m3/h ±0,1 m3/h közegellenállás 

Testo 417 0,3 m/s – 20 m/s ±0,1 m/s +1,5 % szárnykerekes 

Sartorius L 610 D 0,01 g – 610 g ±0,005 g piezoelektromos 

Canon 3100D    

Fujifilm Fuji HS10    
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3. Melléklet: A saját tervezésű berendezések befoglaló méretei 
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