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Összefoglaló: Cikkünk „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére 
alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt 1. Kiválósági Központ, 1. Tudományos Műhelyének Nyersanyag-gazdálkodás 
K+F Kutatóműhelyében elvégzett kutatómunka fontosabb eredményeit mutatja be röviden a 
geopolimer és hidraulikus mikrokötőanyag vonatkozásában. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
vizsgálatba vont pernyék alkalmasak fenti kötőanyagok előállítására, és azok minősége nagymérték-
ben javítható mechanikai aktiválással (finomőrléssel). 
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1. Bevezetés 

 
 A Nyersanyag-gazdálkodás K+F Kutatási műhely a fenntartható nyersanyag-
gazdálkodás fejlesztésére törekedve, a primer ásványi nyersanyagok racionális, környezet-
barát kitermelését és felhasználását segíti elő, a másodnyersanyagok felhasználásával pedig 
hozzájárul a CO2-kibocsátás csökkentéséhez, és értékes földterületeket ad vissza az ipar és 
a mezőgazdaság számára egyaránt.  
 A K+F Kutatóműhelyben elvégzett fejlesztő munka globális célja a településeken a la-
kosságnál és az iparban keletkező hulladékok, valamint a térségi primer ásványi nyers-
anyagok egységes rendszerben történő kezelése és hasznosítása, különös tekintettel a nagy-
tömegű ipari hulladékokból ásványi termékek, valamint az elektronikai hulladékokból a 
fémek és műanyagok kinyerésére és hasznosítására, bányameddőkből hasznos alkotók ki-
nyerésére és építőanyagok előállítására. Kiemelt célok értékes primer ásványi nyersanyag-
okból különleges minőségű termékek gyártásának fejlesztése, mint geopolimer, 
szuperfinom gyógyszeripari és kozmetikaipari őrlemények, valamint élelmiszeripart szolgá-
ló, elsősorban ásványi termékek fejlesztése. Ezen belül a szóban forgó kutatócsoport az 
ipari és bányászati hulladékok feldolgozásával foglalkozott. Két modulban végeztük a 
munkát: 1. Erőműi pernye hasznosítása, különös tekintettel hidraulikus mikrokötőanyag 
előállítás céljára, 2. Erőműi pernyék és bányameddők hasznosítása geopolimer előállítására. 
 Az erőműi pernye szenek elégetésékor keletkező, az elektrofilterekben vagy mechanikai 
porleválasztókban leválasztott gömbölyű, üveges szemcséjű, puccolános tulajdonságokkal, 
illetve puccolános aktivitással rendelkező, porszerű maradékanyag, amely vízzel keverve 
önmagában rendszerint nem, de oldott kalcium-hidroxid jelenlétében megköt, vízben gya-
korlatilag oldhatatlan reakcióterméket (C-S-H) képezve megszilárdul (Opoczky, 2001).  
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 Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az erőműi pernyéket széles körben lehet 
hasznosítani. A fejlett európai országok területén a szénerőműi pernyét csaknem teljes 
mennyiségben felhasználják, miközben a hazánkban évente keletkező kb. 2 millió tonna 
pernye felhasználása (a cement- és betonipari felhasználástól eltekintve) elenyésző. Ennek 
egyik igen fontos oka az eljárástechnikai hiányosságokban keresendő, a pernyehányók 
anyagának aprítása, esetleges szárítása, homogenizálása, a szükséges alkotók (pl. CaO a 
savanyú pernyékhez) szakszerű bekeverése nélkül nincs megbízható minőségű pernye-
kötőanyag, ami a tervezés magas- (pl. betonkészítés) és mélyépítési (pl. útépítés) szakszerű 
alkalmazás feltétele. 
 A nemzetközi és a hazai útépítési pernyehasznosítási példák egyaránt azt bizonyítják, 
hogy a széntüzelésű erőművekben keletkező pernyét az útépítés és útfenntartás területén 
több pályaszerkezeti rétegben is lehet alkalmazni (Gáspár, 2005). 
 Egyik újszerű pernyehasznosítási lehetőség a geopolimerek gyártása. A geopolimerek 
újfajta, szervetlen polimer szerkezetű anyagok (Davidovits, 1991), melyek agyagásványok 
(alumino-szilikát-oxidok) és alkáli-szilikátok lúgos közegben végbemenő reakciójával 
állíthatók elő. Szerkezetüket tekintve poli-szialátok, egyszerűbben fogalmazva 
mesterségesen előállított kőzetek. A geopolimerek viszonylag egyszerű, energiahatékony, 
környezetbarát előállításuknak és kiváló mechanikai tulajdonságaiknak köszönhetően 
alternatív alapanyagot jelentenek a magas- és mélyépítőipar számos területén. A geopolimer 
szintéziséhez nyersanyagul szolgálhat nagyszámú természetes és iparilag előállított 
aluminoszilikát alapanyag. 
 A Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetében 
a pernyehasznosítás lehetőségeivel több kutatás alkalmával is foglalkoztak: a GVOP-3.1.1.-
2004-05-0113/3.0 számú „Pernyebázisú kötőanyag előállítását szolgáló technológiai rend-
szer kifejlesztése” című projekt keretén belül (2005–2007) a pernye útpályaszerkezetbe 
történő beépíthetőségét vizsgálták konzorciumi keretek között. A kutatás egyik fő eredmé-
nye, hogy a pernye puccolános aktivitása őrléssel megbízhatóan és tudatosan szabályozható, 
ezáltal minőséggarantált pernyealapú kötőanyag állítható elő (Csőke és szerzőtársai, 2007; 
Mucsi és szerzőtársai 2009). Az elvégzett kísérletek alapján megállapították, hogy a külön-
böző (őrléssel befolyásolt) aktivitású pernyékből mészadagolással pernye-Ca(OH)2 ce-
menthelyettesítő kötőanyag keverék állítható elő. A pernye puccolános aktivitása az őrlési 
idő növelésével jelentős mértékben javult, amely nagyobb betonszilárdságot eredményezett. 
 Az eddig elért eredmények alapján bizonyították, hogy megfelelő előkészítést követően 
a pernye – mészhidrát keverék önálló hidraulikus kötőanyagként alkalmazható. Szélesebb 
körű felhasználást jelenthetne azonban, ha a pernyéből a mikrocement példájára mikro 
puccolános pernye-kötőanyagot állíthatnánk elő. 
 A tervezett tudományos munka egyik célja a pernyealapú mikrokötőanyag-gyártás tu-
dományos megalapozása: a mechanikai előkészítés, a mechanikai aktiválás hatásának vizs-
gálata a pernye őrlemény tulajdonságaira és az abból előállított beton próbatestek fizikai 
tulajdonságaira. A projekt további célja, hogy a Magyarországon nagy mennyiségben elő-
forduló ipari alumino-szilikát hulladékok (kohósalak, pernye, bányameddők, tégla- cserép-
és üvegtörmelék) újrahasznosítására innovatív nagyipari technológiákat dolgozzunk ki, me-
lyek segítségével új, versenyképes építőipari termékek (pl. tégla, falazóelemek, burkoló-
elemek,…) és alapanyagok állíthatók elő, azaz a geopolimer előállítás kísérleti-tudományos 
megalapozása. 
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2. Mintaanyagok 
 

 A kutatásba három deponált pernye mintát vontunk be, amelyek oxidos összetételét mu-
tatja az 1. táblázat. Ezek közül a mikrokötőanyag kísérletek alapanyagául a tiszaújvárosi 
pernye szolgált, a geopolimer kísérletekhez pedig mind a három mintát felhasználtuk. 
 Az eredmények alapján jól látható, hogy a betonipari alkalmazás szempontjából az SO3-
tartalom mind a három mintaanyag esetében relatíve alacsony volt, azaz nem érte el az 1 %-
ot. Továbbá az izzítási veszteség a berentei pernye kivételével szintén megfelelően 
alacsony értéket vett fel. 

1. Táblázat 
Pernyeminták oxidos összetétele (XRF-módszerrel meghatározva) 

Összetevő Berente, % Tiszaújváros, % Pécs, % 

L.O.I.  6,80 2,85 4,21 

SiO2  53,67 59,05 54,98 

Fe2O3  7,04 5,42 8,93 

Al 2O3  20,12 26,14 23,82 

CaO  6,49 2,3 2,00 

MgO  1,36 1,12 1,16 

SO3  0,95 0,25 0,12 

 
 A mintaanyagokról elmondható továbbá, hogy a savanyú pernyék csoportjába sorolha-
tók, amely a magas SiO2-, Al2O3-, Fe2O3-tartalom és az alacsony CaO-tartalomban nyilvá-
nul meg. 
 Az eredmények alapján a SiO2/Al 2O3 arányok az alábbiak szerint alakultak: 

– Berente pernye (barnaszén 1) 2,67, 
– Tiszaújváros pernye (barnaszén 2): 2,25,  
– Pécs pernye (feketekőszén): 2,31.  

 
3. Kísérletek 

 
3.1. Hidraulikus kötőanyag 
 
 A nyers pernye őrlésének mészfelvételre gyakorolt hatását golyósmalmi kísérletek őr-
leményein tanulmányoztuk. A laboratóriumi mérések során a Tiszaújvárosból származó 
pernyét szakaszos üzemű laboratóriumi golyósmalomban őröltük. Vizsgáltuk az őrölt per-
nye szemcseméret-eloszlását, fajlagos felületét, az őrlés energiaszükségletét. A pernyeőr-
lemények mészfelvevő képességét titrálással határoztuk meg. A titrálás a Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetében, a CEMKUT Házi Szabványa (CK HSZ 
4706-2) szerint történt, mely a cementkiegészítő anyagok és a természetes puccolános 
anyagok minősítésére vonatkozó szabvány. 
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 A golyósmalomban 30, 60, 90, 120 percig végeztünk őrléseket. Az alkalmazott golyós-
malom méretei 305x305 mm, a malom páncélzat acél, felülete sima. Az alkalmazott őrlő-
testek anyaga acél, maximális mérete 50 mm, az eloszlása egyenletes. Az malom töltési 
foka 30%, míg az anyag töltési fok 110% volt. 
 Az előzőekben bemutatott kísérletekre alapozva végeztük el a pernyeőrlési kísérleteket 
keverőmalomban, amellyel nagyobb fajlagos felületet és energiahatékony működést vár-
tunk. A laboratóriumi mérések során szintén a Tiszaújvárosból származó pernyét keverő-
malomban őröltük, majd mésszel és megfelelő mennyiségű vízzel (v/c arány) való keverése 
után hengeres próbatesteket (D = 32 mm, H/D = 1) készítettünk. Vizsgáltuk az őrölt pernye 
szemcseméret-eloszlását, fajlagos felületét, az őrlés energiaszükségletét. A próbatesteken 
nyomószilárdság, testsűrűség és optikai mikroszkópos mikroszerkezet vizsgálatot végez-
tünk. A keverőmalomban különböző őrlési idővel (1; 3; 5; 10 min) végeztünk őrléseket. Az 
alkalmazott őrlőtestek anyaga Al2O3, a méretük 1,2–1,6 mm volt. A próbatestek előállításá-
hoz szükséges meszet golyósmalomban őröltük megfelelő szemcseméretűre. A próbatestek 
nyomószilárdságát 1, 7, 14, 28 napos szilárdulási idő után határoztuk meg. 
 
3.2. Geopolimer 
 
 A kísérletek első lépéseként eltávolítottuk a >5 mm méretű szennyezőket, majd végre-
hajtottuk a minták mechanikai aktiválását golyósmalomban. Feladás előtt az őrölni kívánt 
anyagot 105 °C-on szárítószekrényben kiszárítottuk. Négy őrlési idő mellett hajtottuk végre 
a kísérleteket: 10, 20 30 és 60 perc.  
 A pernyeminták az alábbi helyszínekről származtak: Tiszaújvárosi Erőmű pernyehányó, 
Berentei Erőmű pernyehányó, Pécsi Erőmű pernyehányó. A lúgos aktiválószer pedig retúr-
lúg volt a MAL Zrt. ajkai üzeméből, a Bayer-eljárásból származó NaOH oldat. 
 A geopolimert a következők szerint készítettük: a kísérletek során minden őrleményből 
kimértünk 500 g mintát, majd ezeket 291 g lúggal kevertük, így egy földnedves állapotot 
értünk el. Az így kapott anyagokat az előre formaleválasztó olajjal kikent számozott, mű-
anyagból készült hengeres öntőformákba helyeztük. Következő lépésként az anyagot vibrá-
ciósan tömörítettük. Tömörítés után egy négy órás formában tartás következett. A négy óra 
letelte után a mintákat eltávolítottuk a formákból, és így pihentettük azokat szobahőmérsék-
leten tizenhat órán keresztül. Ezután a hőkezelési státuszhoz ért a kísérlet, amikor az előre 
felmelegített, 150 °C-os kemencébe helyeztük a mintatesteket, és négy órán át ott tartottuk 
azokat. Az idő letelte után szobahőmérsékleten tároltuk az így elkészült geopolimer próba-
testeket a további vizsgálatokig. 
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4. Eredmények 
 

4.1. Hidraulikus kötőanyag 
 
 A feladás mediánja 102,06 µm, fajlagos felülete 653,1 cm2/g, maximális mészfelvétele 
39,8 mg/g volt. 
 Az őrlemények mediánja sorra az őrlési idővel 25,05; 13,24; 10,07; 8,2 µm, fajlagos 
felületük 3122,6; 4620,4; 5664,7; 7430,3 cm2/g, maximális mészfelvételük 30 napos korban 
60,1; 56,2; 108,7; 142,8 mg/g. 
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1. ábra. Mészfelvétel 30 napos korban és pernye őrlési  
finomságának kapcsolata 

 
 Az adatok alapján jól látható, hogy az őrléssel (mechanikai aktiválással) a pernye mész-
felvétele jelentősen megnőtt. A puccolános reakció során keletkező kötések kialakulásához 
szükséges kritikus 50 mg/g-os szintet már a harminc perces őrléssel elérjük, azonban szem-
betűnő, hogy az egészen hosszú ideig (90, 120 perc) történő őrléssel a mészfelvétel közel 
megháromszorozódik a kritikus szinthez képest. Mindez arra utal, hogy a kötésben részt 
vevő, aktivált szilícium- és alumínium-oxid mennyisége az őrléssel jelentősen megnőtt. A 
mészfelvétel jelentős megnövekedésével arra következtetetünk, hogy az őrölt pernyéből 
készült kötőanyag felhasználásával az anyag szilárdsága is jelentőse nőhet. 
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2. ábra. Őrlési idő hatása a mikrokötőanyag habarcs szilárdságára 
 
 A keverőmalmi őrlemények mediánja sorra az őrlési idővel 27,5; 10,05; 7,31; 4,98 µm, 
fajlagos felületük pedig 1988,37; 6079,8; 11378,8; 31814,3 cm2/g. A pernye őrlési finom-
ságának hatása látható a 2. ábrán. 
 Az őrlési idő és rajta keresztül az őrölt pernye diszperzitás állapota és szerkezeti saját-
ságai jelentősen befolyásolják a kötőanyagból mész hozzáadásával készített próbatestek 
nyomószilárdságát. Az őrlési idő előrehaladtával és vele párhuzamosan a fajlagos felület 
növekedésével egyre nagyobb nyomószilárdságú próbatesteket kaptunk. A pernye megfele-
lően optimalizált őrlési körülmények között alkalmas lehet mikrokötőanyag előállítására, a 
napjainkban használt mikrokötőanyagokhoz képest gazdaságosabban és környezetbarát 
módon. 
 
4.2. Geopolimer 
 
 A pernyeőrlemény fajlagos felülete és az abból készült geopolimer próbatest egytenge-
lyű nyomószilárdsága közötti kapcsolatot láthatjuk a 3. ábrán. A görbék jellege mind a há-
rom pernye esetében megegyezik a kezdeti szakaszon, azaz az őrlési finomság növekedése 
pozitív hatással van a geopolimer termék nyomószilárdságára. A két barnaszén minta ese-
tében egy bizonyos finomság elérését követően a szilárdsági értékek hirtelen lecsökkennek. 
Ez a jelenség a tiszaújvárosi pernyénél 2500 cm2/g fajlagos felületnél és a berentei pernyé-
nél pedig 3500 cm2/g-nál következik be. Ezzel szemben a feketekőszén pernye őrlési fi-
nomsága és geopolimer szilárdsága közötti kapcsolat közel lineárisnak bizonyult. A 60 per-
ces őrlést követően 3300 cm2/g feketekőszén pernyefelületet értünk el, ahol a geopolimer 
felvette a maximális szilárdságot (9,2 MPa). Ezzel szemben a tiszaújvárosi pernye már 30 
min őrlést követően elérte a maximális szilárdságot (10,5 MPa), annak ellenére, hogy ez 
utóbbi kisebb fajlagos felülettel rendelkezett (2500 cm2/g).  
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3. ábra: Pernyealapú geopolimerek nyomószilárdsága  

az őrlési finomság függvényében 
 

 A pernyealapú geopolimerek testsűrűsége és a pernye őrlési finomsága közötti kapcso-
latot láthatjuk a 4. ábrán. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a két paraméter között egyenes 
arányosság van a tiszaújvárosi és a pécsi pernye esetében, a berentei pernyénél azonban a 
kezdeti egyenes arányosságot követően fordított arányosságot tapasztaltunk a 60 perces 
őrlést követően.  
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4. ábra. Pernyealapú geopolimerek testsűrűsége  
az őrlési finomság függvényében 
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 Az 5. ábrán a pernye medián szemcseméret és a geopolimer nyomószilárdság kapcsola-
tát ábrázoltuk. Ez alapján megállapítható, hogy a görbék a barnaszén pernyék esetében ma-
ximummal rendelkeznek, amelynek értéke kb. 20 µm környékére tehető.  
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5. ábra. Pernyealapú geopolimerek nyomószilárdsága az őrlemény  

medián szemcseméretének függvényében 
 
 Ezzel szemben a pécsi feketekőszén pernye esetében monoton csökkenő görbét tapasz-
taltunk, amely maximális szilárdsági értékét 15 µm medián szemcseméretnél érte el. 
 
5. Következtetések 

 
A kísérleti eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

• A pernye őrlési finomsága jelentős mértékben fokozta annak mészfelvevő képessé-
gét, 40 mg/g kiindulási értékről 143 mg/g-ot értünk el a 120 perces golyósmalmi őr-
lés esetében egy folyamatos növekedés eredményeként (7430 cm2/g). 

• A keverőmalmi őrlemények esetében viszont azt tapasztaltuk, hogy egy bizonyos őr-
lési finomságot elérve nem javult a próbatestek egytengelyű nyomószilárdsága. A 
maximális szilárdságot 5 perc őrlési idő után értük el, ami 11378,8 cm2/g fajlagos 
felületet jelentett, amely jóval meghaladja a 120 perces golyósmalmi őrlemény fi-
nomságát. 

• A geopolimer kutatás területén megfigyeltük, hogy a pernye fajlagos felület növeke-
dése jelentős hatást gyakorolt a geopolimer próbatest nyomószilárdságára.  
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• Ezzel párhuzamosan nőtt a próbatestek testsűrűsége, azaz egy kompaktabb szerkeze-
tű geopolimer terméket nyertünk, amely meghatározza a végtermék mechanikai sta-
bilitását. 
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