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1 A téma ismertetése, célkitűzések 

Az energiaipar fejlesztési irányait mára elsősorban környezetvédelmi és 

fenntarthatósági megfontolások határozzák meg. Az energiaszektorhoz köthető szén-

dioxid kibocsátás társadalmi elutasítottsága magas, továbbá a szén-dioxid 

kvótarendszer miatt gazdasági hatása is jelentős. Ezen okokból kifolyólag soha nem 

látott mértékű nyomás helyeződik az iparági szereplőire, hogy csökkentsék 

termelésük szén-dioxid lábnyomát, és megközelítsük a közel nulla szén-dioxid 

kibocsátást [1]. Ezzel párhuzamosan a hulladék gazdálkodás területén is további 

fejlesztésekre van szükség a fenntarthatóság érdekében. A körkörös gazdaság 

megvalósításának elválaszthatatlan eleme az egyéb módon már nem hasznosítható 

hulladékok energetikai célú felhasználása. A hazai háztartási hulladék energetikai 

hasznosítási aránya nőtt az elmúlt években, de a lerakókba kerülő hulladék 

részaránya még mindig 50% körül ingadozik (1. ábra). 

 

1. ábra: Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási módjainak alakulása [2] 

Doktori kutatásom során szén-dioxid semleges, megújuló és hulladékalapú 

tüzelőanyagok fluidizációs technológiával történő hasznosíthatóságát vizsgáltam. 

Tüzeléstechnikai és elgázosítási szempontból is számos új kihívás jelentkezett 

biomassza és hulladékalapú tüzelőanyagok alkalmazásával. A hagyományos szén 

alapú tüzelőanyag szemcsék közel gömb geometriájúak, ezzel szemben az újszerű 

biomassza és hulladékalapú tüzelőanyagok geometriája változatos alakot ölt és távol 

áll a jól ismert szénpor szemcsékétől. További nehézséget jelent a tüzelőanyagok 

változatos összetétele, inhomogenitása, mely probléma korábban nem állt fent ekkora 
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mértékben, hiszen a bányászott szenek minősége (a biomasszákhoz viszonyítva) szűk 

tartományon belül maradt. A szén-dioxid semleges energiatermeléshez kapcsolódóan 

egy fluidizációs technológián alapuló szén-dioxid leválasztási módszert is vizsgáltam, 

a hordozóhurkos tüzelést. A hordozóhurkos tüzelés során az égéshez szükséges 

oxigént nem közvetlenül levegő, hanem szilárd oxigénhordozó részecskék biztosítják. 

Mivel az oxigénhordozó anyag ez esetben szilárd részecskékből áll, a tüzelőanyag 

csak gáznemű lehet. Ebből adódóan a legnagyobb fosszilis szén-dioxid intenzitással 

rendelkező szenek csak közvetve, elgázosítás útján hasznosíthatók. Viszont a 

technológia előnye, hogy nincs szükség nagy teljesítményigényű levegő 

szeparátorokra, mint a dúsoxigénes tüzelés esetén. A hordozóhurkos tüzelés így 

versenyképesebb lehet a hagyományosnak vehető dúsoxigénes tüzeléssel szemben. 

Abban az esetben ha a tüzelőanyag szén-dioxid semleges biomassza, még negatív 

szén-dioxid emisszió is elérhető. 

Ezekre a kihívásokra az egyik ígéretes út a fluidizációs technológia alkalmazása, mely 

viszonylagos rugalmasságot mutat a tüzelőanyag összetételének és minőségének 

változásával szemben. Ugyanakkor számos olyan jelenség tapasztalható, amely 

ellehetetlenítheti a folyamatos üzemet.  

Figyelembe véve a technológia magas beruházási költségét, a fajlagos termelési 

költségek mérséklése érdekében biztosítani kell a magas rendelkezésre állást. Ennek 

okán a doktori kutatásom célja vizsgálni a szén-dioxid semleges energiatermelés 

fluidizációs technológiával történő megvalósítását. A vizsgálatok középpontjában 

fluidizációs szempontból aktív szemcsék függőleges irányú eloszlásának 

meghatározása állt. A kísérleti eredmények ipari alkalmazás szempontjából 

nélkülözhetetlenek, hiszen amennyiben nem ismert a tüzelőanyag keverék fluidágyas 

eloszlása, jelentős károsanyag kibocsátás többlet (CO, NOx), kazánhatásfok romlás 

tapasztalható, valamint a meghibásodás valószínűsége is megnő. 

1.2 Célkitűzések 

Munkám vezérfonala a szén-dioxid semleges energiatermelés megvalósítása 

fluidizációs technológiával. A kutatásom célja elsőként egy olyan új kísérleti eljárás 

kidolgozása volt, amely alkalmas inhomogén, változatos összetételű aktív szemcsék 

fluidágybeli eloszlásának vizsgálatára. Ezt követően kidolgozott mérési eljárás 

segítségével széleskörű vizsgálatokat akartam végezni különböző hulladék és 

biomassza alapú tüzelőanyag mintákon. További cél volt az aktív szemcsék 

fluidágybeli eloszlásának térben folytonos vizsgálata a korábbi diszkrét pontokban 

történő mérésekkel szemben. Végezetül további mérési eljárásokat akartam 
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kidolgozni az aktív szemcsék felületének meghatározására, és a szemcsék fluidágyon 

kívüli elragadására vonatkozólag. 

2 Kutatási módszerek és anyagok 

A kutatáshoz több saját tervezésű mérőberendezést készítettem. A kísérleti eszközök 

megalkotásakor korábban jól bevált mérési módszereket vettem alapul , amelyeket 

továbbfejlesztettem annak érdekében, hogy megfeleljenek újszerű aktív szemcsék 

fluidizációs vizsgálataihoz.  

Kutatási munkám első felvonásában egy hulladékalapú másodlagos tüzelőanyagot 

vizsgáltam, az SRF-et (Solid Recovered Fuel). Az SRF szemcsék buborékos 

fluidizációs ágyban történő elhelyezkedésének kísérleti vizsgálatát ipari és 

tudományos szempontból is értékesnek találtam. További eloszlási vizsgálatokat 

végeztem olyan biomassza mintákon is, amelyeket erőművi felhasználásra szántak. A 

három vizsgált biomassza mintát forrásuk szerint két csoportba osztottam: 

Mezőgazdaságból származó biomassza minták, mint a napraforgóhéj és a búzahéj, 

valamint faipari melléktermékként keletkező faháncs. A vizsgálatokhoz saját 

fejlesztésű hideg fluidizációs berendezést terveztem és kiviteleztem (2. ábra és 3. ábra), 

mely új, eddig nem alkalmazott kialakítással készült, kifejezetten erősen inhomogén 

tüzelőanyagok vizsgálatára.  

 
2. ábra: Ágybefagyasztásos mérési eljárás hengeres hideg fluidizációs berendezésben 
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Az eloszlási mérésekhez ágybefagyasztásos kísérleti eljárást alkalmaztam. Az eljárás 

során a vizsgálni kívánt aktív szemcséket ágyanyaggal együtt fluidizáltam. Az 

állandósult keveredési állapot eléréséhez szükséges időt legalább 20 percben 

határoztam meg. Ez az érték a szakirodalom alapján konzervatív becslésnek számít 

[3–5], bizonyos esetekben akár 3 perc is elegendő lehet az állandósult állapot 

eléréséhez [6]. Ezt követően a fluidizáló levegőt hirtelen elvéve az ágy befagy és 

megőrzi az adott munkapontra vonatkozó keveredési képet. Elválasztó elemekkel az 

ágyat 3 nem egyenlő részre osztottam, majd szitálással elválasztottam a három 

cellában fellelt tüzelőanyag tömeget az ágyanyagtól. Az így kialakított kísérleti 

berendezés nem igényelte a vizsgált tüzelőanyag minták preparálását, teljes 

mértékben megegyezett az ipari alkalmazásokban előforduló anyagokkal. Ezzel az 

eljárással sikerült felvenni a vizsgált aktív szemcsék függőleges irányú eloszlását több 

különböző gázsebesség esetén. Az SRF–minták eloszlását három különböző 

ágyanyagban is vizsgáltam, azonos gázsebességek mellett. Az ágyanyagok szűk 

szemcseméret tartományba lettek szitálva annak érdekében, hogy a tüzelőanyaggal 

bevitt inhomogenitások mellett minden más mérési bizonytalanságot minimalizáljak. 

 
3. ábra: Hideg fluidizációs berendezés 3D ábrája 
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Az eloszlási méréseken túl szemcse elragadási méréseknek is alávetettem a vizsgált 

aktív szemcséket. Az erre a célra kialakított mérési berendezést a 4. ábra mutatja. Az 

adott gázsebességnél elragadott szemcséket egy szeparátor leválasztotta a 

gázáramból, így megmérhető volt az elragadott szemcsetömeg. A mérést több 

különböző gázsebességnél megismételve felvehető volt az adott aktív szemcsére 

vonatkozó elragadási karakterisztika, vagyis az elragadott szemcsék kumulált 

normalizált tömege a gázsebesség függvényében. Ezzel a módszerrel gyakorlatias 

képet kaphatunk arról, hogy a fluidizációs térbe adagolt aktív szemcsék mekkora 

része éri el valójában a fluidágyat. Ugyanis az adagolás a legtöbb esetben az ágy felett 

történik, ahol egy felfele irányú gázáramba kerülnek az aktív szemcsék, és csak egy 

részük hullik le az ágyba. 

 
4. ábra: Szemcseelragadás mérési összeállítás 

Ezt követően a szén-dioxid semleges hőerőművi energiatermelés egy másik 

fluidizációs vonatkozású ága felé fordultam: a hordozóhurkos tüzelés felé. A 

hordozóhurkos tüzelés során a fluidizált ágyanyag oxigénhordozókat tartalmaz és 

ennek segítségével elérhető, hogy a tűztérből kilépő gázáram túlnyomó részt csak 

szén-dioxidot és vízgőzt tartalmazzon, ami alkalmas további ipari felhasználásra, 

vagy eltárolható az atmoszférába bocsájtás helyett. A vizsgálatokhoz a meglévő 

kísérleti berendezés mellé egy újfajta Pszeudo–2D-s kísérleti berendezést terveztem és 

kiviteleztem (5. ábra). A Pszeudo–2D-s kísérleti berendezés előnye, hogy folytonos 

eloszlási képet lehet vele felvenni ellentétben az ágybefagyasztásos eljárással, ahol 

csak időben diszkrét pontokban lehet meghatározni az aktív szemcsék eloszlását. Az 

oxigénhordozók eloszlása mellett a tüzelőanyag szemcsék elhelyezkedését is 



6 

 

vizsgáltam. Ugyanis a hordozóhurkos tüzelés szilárd tüzelőanyagra történő 

alkalmazásához az egyik ígéretes út a belső (in–situ) elgázosítás, amely esetben az 

elgázosítás és a termékgáz égése is ugyanabban a reaktorban játszódik le. 

 

5. ábra: Pszeudo–2D berendezés felépítése 

3. Új tudományos eredmények 

Az SRF és biomassza szemcsék fluidágybeli eloszlását nagyon pontosan 

lekövethetővé teszik a preparált részecskékkel történő mérési eljárások, mely során 

mágneses [7], elektromágneses [8], radiokatív nyomjelzéses [9–10] vagy UV reagens 

[11] részecskékkel helyettesítik az aktív szemcséket. Ezek az eljárások azonban nem 

alkalmazhatóak változatos összetételű tüzelőanyagokra, valamint a kapott 

eredmények csak közvetve lennének felhasználhatók az ipari gyakorlat során. Az 

ágybefagyasztásos eljárás során ezzel szemben közvetlenül lehet alkalmazni azokat 

az aktív szemcséket, amelyeket az ipari fluidizációs eljárások is felhasználnak [12]. 

Viszont a szakirodalomban fellelt korábbi ágyfelosztások nem alkalmazhatók 

változatos összetételű inhomogén aktív szemcsékre (SRF). Céljaim között szerepelt 

egy olyan új mérési eljárás kidolgozása, amely konkrét ipari problémákra reflektál, és 

a lehető legjobban közelíti az energetikai gyakorlatban fennálló körülményeket. 
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Az általam alkalmazott ágyfelosztás az ágy fluidizáció szempontjából vett perifériáit, 

és az ágy belsejét különíti el egymástól. Az így létrejött három cella nem egyenlő 

méretű, ezért a keveredési és szegregációs jelenségek egyértelműen kimutathatók 

benne. 

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 publikációk: P1-P8 

 

6. ábra: Ágybefagyasztásos kísérleti eljárás ágyfelosztása 

Az új ágyfelosztás megalkotása után szükségessé vált egy olyan mérőszám 

bevezetése, amely leírja az ágy és az aktív szemcsék keveredésének állapotát. A 

szakirodalomból ismert keveredési számok csak homogén összetételű részecskék 

esetén adnak megbízható eredményt. A széles körben elterjedt Nienow-féle 
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keveredési szám [13] koncentráció alapú, valamint ismert a Kramer–szabály [14] vagy 

másik nevén Lacey index [15] szórás alapú keveredési szám közös tulajdonsága, hogy 

csak egyenlő méretű cellák és homogén részecskék esetén alkalmazható. Az olyan 

inhomogén összetételű részecskékre, amelyeket korábban nem vizsgáltak egy újfajta, 

a saját mérési összeállításomhoz jobban illeszkedő keveredési számot alkottam meg. 

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 publikációk: P1 

 

 

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

Az első tézisben bemutatott ágyfelosztással több különböző tüzelőanyag esetén 

végeztem méréseket. Az SRF–minta esetén 3 különböző közepes szemcseátmérőjű 

ágyanyagban vizsgáltam a fluidággyal való keveredést, öt különböző relatív 

gázsebesség mellett. A relatív gázsebesség esetén mindig az adott ágyanyagra 

vonatkozó minimális fluidizációs gázsebesség volt a referencia érték. Ez lehetővé tette 
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az összehasonlítást, mivel különböző ágyanyagok esetén ugyanaz az abszolút 

gázsebesség különböző fluidizációs állapotot tud létrehozni. Az eloszlási mérés 

eredményeket 3D-s formában a 8. ábra mutatja, ahol az egyes cellákban fellelt relatív 

tüzelőanyag tömeg az egyes felületek közti távolsággal arányos. A korábbi 

szakirodalmi eredmények [3,12] során a vizsgált aktív szemcsék minden esetben 

egyirányú szegregációt mutattak. A tüzelőanyag szemcsék vagy felúszó (flotsam) 

vagy lesüllyedő (jetsam) viselkedést produkáltak. Ezzel szemben az újfajta mérési 

eljárással egy korábban nem vizsgált anyagra, az SRF-re sikerült kétirányú 

szegregációt kimutatni, amikor az ágy alsó és felső része egyszerre telik meg aktív 

szemcsékkel. 

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 publikációk: P1, P2 

 

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

két különböző perspektívából). 
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Az egyes cellákban fellelt SRF mintát szemcseméret szerint is megvizsgáltam egy saját 

fejlesztésű szemcseméret meghatározási eljárással. Az eredmények feldolgozása 

során meghatároztam a minták közepes szemcseátmérőjét, melynek végeredményét 

a 9. ábra mutatja.  

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 publikációk: P1, P5 

 

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

A szén-dioxid semleges energiatermelés egy másik fluidizációs alkalmazása a 

hordozóhurkos tüzelés, amely szén-dioxid leválasztásra és megkötésre alkalmas. Az 

eljárás során egy oxigénhordozó anyag fluidizált állapotban keveredik az 

ágyanyaggal és az aktív szemcsékkel. Az oxigénhordozók közül egy versenyképes 

választás a vas alapú oxigénhordozó, amelynek megfelelő keveredése az ágyanyaggal 

(a nagy sűrűség különbség miatt) nehezen biztosítható. Két különböző közepes 

szemcseátmérőjű mintát vizsgáltam meg. Az eredmények kiértékeléséhez a jól ismert 

Nienow–féle keveredési számot alkalmaztam, mivel a vizsgált minta homogén 

összetételű volt. 
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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 publikációk: P3 és P4 

 

10. ábra: A két vizsgált oxigénhordozó mért Nienow-keveredési számai. Az OH1 (400 μm) értékei 1-

nél magasabbak, szemben az OH2-vel (1000 μm), amely esetében a teljes intervallumban 1-nél 

alacsonyabbak. 

A fluidágyon belüli eloszlás vizsgálatán túl egy másik tudományos és ipari gyakorlati 

szempontból érdekes kérdés a tüzelőanyag szemcsék fluidágyba juttatása. A legtöbb 

ipari alkalmazásnál az adagoló rendszer a fluidágy fölött helyezkedik el, és onnan 

esnek bele az aktív szemcsék az ágyba, amennyiben a felfele irányú áramlás el nem 

ragadja a szemcséket. Kisebb átalakításokkal a hideg fluidizációs berendezés (4. ábra) 

alkalmassá vált szemcseelragadási mérések elvégzésére. A vizsgált biomassza és 

hulladékalapú tüzelőanyag mintákat két jól elkülöníthető csoportra lehetett osztani. 

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 
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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 publikációk: P2 és P5 

 

 
11. ábra: A szemcseelragadási vizsgálatok eredménye. A kumulált normalizált elragadott tömeg az 

abszolút gázsebesség függvényében 

4 Az eredmények hasznosítása 

A kísérletek megtervezése során az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága kiemelt 

szempont volt. A legtöbb kísérletemet közvetlen az ipari partnereimtől érkező 

problémák motiválták. Számos olyan üzemviteli probléma van, amelyre az aktív 

szemcsék fluidágyas elhelyezkedésének pontos ismerete megoldást nyújt. A 

fluidizációs technológia hazai környezetben egyedül tüzelőberendezésekben kerül 

alkalmazásra, azonban nemzetközi viszonylatban illetve jövőbe mutató hazai 

fejlesztéseknél további alkalmazások is szóba jöhetnek, mint az elgázosítás vagy a 

pirolízis. A tüzelőanyag eloszlási mérésekre kifejlesztett berendezés (2. ábra és 3. ábra) 

közvetlenül hasznosítható eredményeket szolgáltat az adott tüzelőanyag vagy 

tüzelőanyag keverék fluidizációs viselkedésére. A berendezés segítségével 

laboratóriumi körülmények között ki lehet kísérletezni a megfelelő üzemi 

paramétereket (gázsebesség tartomány, ágyanyag stb.), amelyek mellett 

érvényesülnek a fluidizációs technológia előnyei. A nem megfelelő keveredés, a 
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felúszó részecskék magas aránya a tüzelőberendezések esetén magas szén-monoxid 

emissziót és rossz kazánhatásfokot eredményezhet, amely környezetvédelmi és 

gazdasági probléma egyaránt. A lesüllyedő részecskék fúvóka károsodásokat 

(túlhevülés stb.) valamint ágyanyag összeégést tud okozni, ami a folyamatos 

üzemvitelt lehetetleníti el és így közvetve rontja a berendezés gazdaságosságát a 

nagyszámú kényszerkiesésen keresztül. Ezekre a problémákra tud megoldást 

jelenteni a kifejlesztett hideg fluidizációs berendezés, amelynek eredményeit az 1–2 

tézisben fogalmaztam meg 

A hulladékalapú tüzelőanyagok terjedése számos szempontból kívánatos: javítja az 

ellátásbiztonságot csökkenti a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. Viszont 

változatos összetétele a korábban részletezett üzemviteli nehézségeket csak tovább 

tudja fokozni. Az elvégzett kísérletek segítségével átfogó képet kaphatunk 

szabványosított tüzelőanyag minta viselkedéséről. Az SRF-hez kapcsolódó konkrét 

eredményeket a 3, 5 tézisben mutattam be. További jellegzetes üzemviteli probléma 

az ágy hőmérsékletének a csökkenése. Erre a jelenségre az egyik lehetséges 

magyarázat a tüzelőanyag–adagoló rendszer nem megfelelő kialakítása. Ahhoz, hogy 

ismerjük, mekkora részarányú tüzelőanyagot tud az ágyba juttatni az adagoló 

rendszer, a 6. tézisben megfogalmazott eredményeim nyújtanak segítséget.  

Az eredmények gyakorlati hasznosítása nemcsak meglévő berendezések fejlesztésére, 

de tervezési és beruházási szakaszban lévő egységek sikeres megvalósításához is 

hozzájárulhatnak. Az ismert és alapos kutatásnak alávetett tudományos problémák 

ismeretében elkerülhetők a hibás teljesítésből adódó későbbi nehézségek, félreértések 

is. 
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