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1. Bevezetés, célkitűzések 

A világ népességének növekedésével párhuzamosan jelentkező egyre nagyobb energiaigény 

folyamatos kihívást jelent mind az energiaellátás, mind az ipari termelés területén. Ehhez 

kapcsolódóan szinte minden esetben számolni kell a különböző szennyezések környezetbe kerülésével, 

amely azonban egyúttal a környezetvédelmi előírások szigorítását és a betartásukhoz szükséges 

technológiák fejlődését is eredményezte. 

A környezetszennyezések okozta károk csökkentése, megszűntetése napjainkban kiemelt jelentőséggel 

bír. Fontos szempont, hogy a technológiai fejlődés olyan irányba hasson, amely a lehető legkisebb 

környezeti szennyezéssel jár (BAT – Best Available Techniques). A múlt évszázadban nem 

tulajdonítottak nagy jelentőséget ezeknek az irányelveknek, így az alkalmazott technológiák jelentős 

környezeti károkat okoztak és hagytak maguk után. Magyarországon az ipari szerkezetváltást 

követően számos olyan szennyezett (barnamezős) terület maradt hátra, amelyek további hasznosítása 

feltételezi a terület szennyezettségének megszűntetését, kármentesítését. Az ilyen, „örökségül maradt” 

szennyeződések legveszélyesebb jellemzői, hogy rejtve vannak, és a talajban és talajvízben 

hosszútávon toxikus hatásúak. 

Az ipari tevékenységek során alkalmazott technológiák és technikák okozta szennyezések között 

találkozhatunk egy jellemzően toxikus szennyezéssel, a nehézfémekkel történő talaj- és 

vízszennyezéssel. Nehézfém szennyezés alakulhat ki például a bányák (meddőhányók) és 

fémfeldolgozó üzemek környezetében. A nehézfémek természetes körülmények között is előfordulnak 

a környezetben, amelyek az élővilág nyomelem szükségleteit fedezik, így kis mennyiségben nem 

jelentenek élettani kockázatot. 

Akár van látható jele, akár nincs, a nehézfémmel szennyezett területeken a legfontosabb feladat a 

szennyeződések terjedésének megakadályozása és koncentrációjának csökkentése. A szennyezők 

eltávolítására a talajból, talajvízből, felszín alatti és felszín feletti vizekből számos kármentesítési 

technológia és eljárás létezik. Ezek közül az egyik a fitoextrakció, amely a növények talajból történő 

tápanyagfelvevő képességét használja ki. Ennek előnye, hogy környezetbarát módon vonja ki a 

szennyezett területről a nehézfém szennyezőket, amelyek aztán a növény szöveteiben halmozódnak fel 

és kerülnek raktározásra. Ez a kármentesítési technológia nemzetközileg is jól ismert és széles körben 

alkalmazott eljárás, de a folyamat során a nehézfémek csak áthelyeződnek a talajból a növényekbe, 

azaz a talaj nehézfém koncentrációja csökken, míg a növényekben megnövekszik. Az így keletkező 

biomassza kezelése a benne megtalálható nehézfémek miatt fokozott körültekintést igényel, annak 

kezeléséről és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

A nehézfémmel szennyezett biomassza ártalmatlanítására több módszer is elterjedt, mint pl. a kioldás, 

komposztálás vagy égetés. Disszertációm témájaként a nehézfémmel szennyezett biomassza égetéssel 

történő ártalmatlanítását választottam, mert ez az eljárás  még számos megoldandó feladatot rejt. 

A biomasszák égetéssel történő ártalmatlanításával lehetővé válik a növények energetikai hasznosítása 

is, de kiemelt figyelmet kell fordítani a tüzelés okozta környezetszennyezés elkerülésére. Az égetéskor 

keletkező káros anyagok mennyiségét (CO, NOx, szilárdanyag tartalom) a tüzelőanyag tulajdonságai 
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és a tüzelési technológia befolyásolja leginkább. Nehézfémmel szennyezett biomassza égetésekor 

nemcsak a „szokásos” károsanyag kibocsátással kell számolnunk, hanem a tűztérből kikerülő gáz-gőz- 

és szilárd halmazállapotú nehézfémek problémáját is vizsgálni kell. Az egyes nehézfémek más-más 

arányban jelennek meg a tüzelés különböző szakaszaiban, így vannak olyan elemek, amelyek 

többnyire a tűztéri hamuhoz kötötten maradnak, és vannak olyanok, amelyek vegyületei gáz-gőz 

halmazállapotban távoznak a füstgázzal. Ezek az arányok nagymértékben függnek a tűztér 

hőmérsékletétől és a nyomástól, tehát az alkalmazott tüzelési technológiától.  Ezek a gáz-gőz 

halmazállapotú, a füstgáz elvezető rendszerben áramló nehézfém vegyületek a hőmérséklet 

csökkenésével folyamatosan kondenzálódnak a füstgázban található pernyére és az elvezető rendszer 

szilárd felületeire. A füstgáz kilépő hőmérsékletétől függően szilárd- és gáz (gőz) halmazállapotban is 

számítani kell a nehézfémek és vegyületeik emissziójára. Ez azt jelenti, hogy a szennyezett növények 

égetése potenciális környezetszennyezést jelent, ezáltal a nehézfémmel szennyezett biomassza nem 

sorolható a hagyományos biomassza tüzelőanyagok közé. 

Magyarországon több olyan rendelet van érvényben, amely a tüzelés során fellépő károsanyag 

kibocsátás maximális értékét határértékekkel rögzíti, de ezek csak a 140 kW névleges teljesítmény 

fölötti tüzelőberendezésekre érvényesek. Határértékek vonatkoznak pl. a CO, NOx, SO2, vagy szilárd 

anyag tartalomra, viszont a nehézfém kibocsátásokra nincsenek egységes környezetvédelmi előírások. 

Az égetéskor keletkező hamura a deponálási határértékeket tartalmazó rendeletek vonatkoznak, 

amelyek meghatározzák annak kezelési feltételeit. Ezek az előírások nehézfémekre is kiterjednek, 

azonban betartásukat csak ellenőrzésekkel lehet követni, amely nem valósítható meg minden működő 

tüzelőberendezésre. Ez azt jelenti, hogy ha az égetés során keletkező égéstermékek szennyezőnek 

bizonyulnak a környezetre nézve, akkor a rendeletek hatálya alá nem eső, üzemeltetésében nem 

ellenőrizhető berendezések alkalmatlanok az ártalmatlanításra (égetésre). A szennyezett biomassza 

ártalmatlanítása összeköthető az energetikai hasznosítással, azonban a fent említett problémák miatt a 

tüzelőberendezés és tüzelési technika megválasztása kiemelt jelentőséggel bír, tüzelőanyagként történő 

kezelése kizárólag az ártalmatlanítási (égetési) folyamat nyomon követésével történhet. 

A környezetbarát ártalmatlanítási (égetési) technológia meghatározásához ismernünk kell a 

nehézfémmel szennyezett biomassza tüzelésekor keletkező anyagáramokat, és azok környezeti 

hatásait. Kutatási munkám során két különböző tüzelőberendezésben más-más tüzelési technikával, 

vizsgáltam, hogy milyen feltételek szükségesek a környezetbarát ártalmatlanítási folyamathoz. Az 

1. ábrán a kutatási munka folyamatát mutatom be. A folyamatábra a nehézfémek útját mutatja a talajba 

történő bekerüléstől (fekete színnel) a kármentesítés folyamatán keresztül az ártalmatlanítás 

végtermékeiben való megjelenésig (szürke színnel). Egyrészt a fitoextrakciós folyamat (zöld színnel) 

eredményeként a nehézfémek megjelennek a növényekben és az abból készült tüzelőanyag 

típusokban, másrészt bizonyos mennyiségben visszamaradnak a talajban. Ez az arány a 

kármentesítéstől és annak hatékonyságától függ. 
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1. ábra. A kutatómunka elvi sémája 

A nehézfémeket tartalmazó, égethető biomassza ártalmatlanítási folyamatának (piros színnel) 

következtében a nehézfémek a tüzeléskor keletkező szilárd és gáz (gőz) halmazállapotú 

égéstermékekben, égési maradékokban jelennek meg (szürke színnel). 

A folyamatábrán lila színnel jelöltem azokat a kutatás során felmerülő kérdéseket, amelyekre a 

szakirodalom megadta a választ, kékkel pedig azokat, amelyekre nem. Utóbbi kérdésekre építve 

határoztam meg a kutatási munka célkitűzéseit. 
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Célkitűzések 

1. Szennyezett területről származó, nehézfémmel szennyezett fás szárú növények 

a. energetikai hasznosítási lehetőségének vizsgálata laboratóriumban végzett 

tüzeléstechnikai mérésekkel és számításokkal, 

b. tüzeléstechnikai tulajdonságainak összehasonlítása nem szennyezett területről 

származó fák adataival, 

c. növényi részeiben a nehézfémek eloszlásának kémiai elemzése, 

d. égetéssel történő ártalmatlanítási lehetőségeinek kritikai elemzése. 

2. A nehézfémmel szennyezett biomassza égetési feltételeinek elsősorban környezetvédelmi 

szempontú vizsgálata a tüzelőanyag előkészítettségének és a tüzelési technika 

figyelembevételével. Égetési kísérletek elvégzése különböző tüzelési technológia 

alkalmazásával. 

a. Háztartási tüzelőberendezésben végzett égetési kísérlettel a következő paraméterek 

vizsgálata: 

i. az égéskor keletkező szilárd égési maradék (hamu) deponálási lehetőségeinek 

meghatározása, 

ii. az égetés során keletkező füstgáz szilárd- és gáznemű légszennyezőinek 

kvalitatív és kvantitatív elemzése környezetvédelmi szempontból, 

iii. a használt tüzelési technológia alkalmasságának megállapítása az 

ártalmatlanításra. 

b. A mérési eredmények alapján annak megállapítása, hogy a szennyezett növények 

égetéssel történő ártalmatlanítása végezhető-e háztartási tüzelőberendezésben. 

c. Félüzemi égetési kísérlet elvégzése 0,5 MW teljesítményű kazánban a következő 

paraméterek vizsgálatára: 

i. a tüzelőberendezés porleválasztási technológiájának alkalmassági vizsgálata a 

pernye emisszió meghatározásával, 

ii. anyagmérleg meghatározása a rendszerbe be- és onnan kilépő nehézfémekre 

és vegyületeikre, ehhez hamutartalom vizsgálat, és a szilárd égéstermékek 

(hamu, pernye) kémiai elemzése a rendszer több pontján, 

iii. az alkalmazott tűztér hőmérséklet mellett a füstgázzal gáz-gőz 

halmazállapotban távozó nehézfémek mennyiségének meghatározása 

laboratóriumi és félüzemi körülmények között. 

d. A mérési eredmények alapján annak megállapítása, hogy a szennyezett növények 

égetéssel történő ártalmatlanítása végezhető-e a vizsgált ipari tüzelőberendezésben. 

3. Nehézfémmel szennyezett fás szárú biomasszából előkészített tüzelőanyagok legkedvezőbb 

előkésztettségének (hasáb, brikett, apríték) meghatározása az égetési kísérletek eredményei és 

tapasztalatai alapján. 
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2. Szennyezések a talaj-növény rendszerben 

A talaj-növény rendszer kapcsolatainak megismeréséhez a következő definíciót határozták 

meg: "A talaj szilárd, folyékony és gáz fázisból álló heterogén rendszer, mely lehetővé teszi a 

növényi-állati és mikrobiális életet a talajban és annak felszínén. A szervetlen és szerves részekből álló 

szilárd fázis főként tápanyagtároló; a folyadékfázist jelentő talajoldat a tápanyagok szállítója és a 

fizikokémiai, biológiai átalakulások közege" [1].  

2.1. A talaj-növény kapcsolat 

A talaj vízgazdálkodását a tárolt víz mennyisége, a tárolt víz állapota és mozgékonysága, 

valamint a víz térben és időben történő mozgása szabja meg. A talaj vízformái kölcsönhatásban állnak 

a talaj szilárd fázisával és a talaj élővilágával, a mikroorganizmusokkal és a növényi gyökerekkel. 

Mivel a tárolt víz biztosítja az oldott tápanyagot és felvehetőséget a növények számára, a 

vízgazdálkodás meghatározza a talaj aktivitását, élőhelykénti megfelelőségét, termékenységét, 

meghatározzák a talaj vízvisszatartását, a hasznosítható víztartalmat, konzisztenciáját, a felszín alatti 

vizek mozgását, a talajnedvesség kémiai összetételét és transzportját, valamint a szennyezőanyagok 

sorsát a talajban. A vízforgalom ismerete és figyelembe vétele elengedhetetlen szennyezett talajok 

kármentesítésének tervezésénél [2]. 

A felszín alatti vizek a víz körforgásának fontos részét képezik. A felszín alatti vizeket a 

kőzetrétegekhez viszonyított mélységbeli helyzetük alapján osztályozzuk: 

 a legfelső vízzáró réteg fölött elhelyezkedő, a talajszemcsék közötti hézagokat csak 

részben kitöltő vizet talajnedvességnek, 

 a szintén a legfelső vízzáró réteg fölött elhelyezkedő, de a talajszemcsék közötti hézagokat 

teljesen kitöltő vizet talajvíznek, 

 a két vízzáró réteg közrefogta vizet rétegvíznek, 

 a kőzetek hasadékaiban, repedéseiben elhelyezkedő vizet résvíznek nevezzük [3]. 

A legtöbb szárazföldi növény folyamatosan vesz fel a talajból és ad le vizet a légkörbe. A növények a 

talajból a talajszemcsék között szabadon mozgó gravitációs és a talaj kapillárisaiban lévő kapilláris 

vizet képesek felvenni. A növények azokat az anyagokat veszik fel, amelyek a talajban rendelkezésre 

állnak [4]. Ez azt jelenti, hogy a talaj és a felvett víz összetétele hatással van a növényekre. 

2.2. Barnamezős területek jellemzői 

Barnamezők meghatározására számos definíció alkalmazható a szakirodalomi kutatások 

alapján. Leggyakrabban az olyan elhagyott, alulhasznosított ipari vagy kereskedelmi területeket 

jelenti, amelyek újrahasznosítását valamilyen tényező nehezíti, vagy szennyezéssel terheltek.  

Egyrészről tehát a "barnamező" a használaton kívül került vagy jelentős mértékben alulhasznosított, 

általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági 
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területet, vasútterületet, illetve felhagyott katonai területet, laktanyát stb. jelenti [5]. Másrészről a 

definícióban leírt „jellemzően szennyezéssel terhelt” kifejezés a Magyarországon barnamezőnek 

minősülő területek nem elhanyagolható részére igaz. Magyarországon tehát gyakran az olyan 

területeket is regisztrálják az ilyen „barnamezős” adatbázisokban (pl. VITUKI, Környezettudományi 

Központ Alapítvány, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány), amelyeken nincs 

talajszennyezés. A világ legszennyezettebb helyei – un. barnamezői - több millió ember egészségét 

fenyegetik szerte a világon [6]. 

A fejlett Európai országokban és az Egyesült Államokban már a 70-es évek elejétől kezdődően 

foglalkoznak talaj- és vízvédelmi stratégiák kialakításával, jogi-műszaki szabályozásokkal. A 

barnamezőknek nevezett, szennyezett területek okozta kockázatokra azonban később derült fény, 

amikor első jelei mutatkoztak a már kialakult, komoly környezeti károsodással terhelt területek 

hasznosíthatatlanságának. Különösen nehezen kezelhető esetnek számít, amikor már felhagyott 

tevékenységekből származó, régi szennyezések terhelik a talajt, mert itt sok esetben nem állapíthatók 

meg a szennyezés keletkezésének körülményei és okozói. 

A fejlett és dinamikusan fejlődő országok az 1980-as évektől folyamatosan hozták létre a 

kármentesítési programjaikat. Az Amerikai Egyesült Államokban az alulhasznosított, szennyezett 

területek kármentesítésére vonatkozóan 1987-ben hozták létre a Superfund Program-ot, amelynek 

célja, hogy elhagyott szennyezett területeket azonosítson be. Ezen felül ez a program feljogosítja az 

érintett hatóságot (Amerikai Környezetvédelmi Hivatal), hogy az ilyen veszélyes területeket 

megtisztítsa, és a szennyezést okozókat felelősségre vonja, valamint a kármentesítési terheket kirója 

rájuk [7]. 

1972 májusában az Európa Tanács az European Soil Charter–ban a talajt, mint közös örökséget és 

könnyen elpusztítható, meg nem újuló természeti erőforrást definiálja. A chartában megfogalmazott 

talajvédelmi elvekben lefektették a talajvédelem alapjait, számos ország erre építette talajvédelmi 

politikáját [8]. 

Az Európai Unió a 2000/60 EK irányelvében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítására 2015. 

december 22-ig szabott határidőt, eddig az időpontig kell megszüntetni a már károsodott felszín alatti 

vizek szennyezettségét. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve „A környezeti károk 

megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről” 2007. április 30. napján vált a 

magyar jog részévé. A becslések szerint a költségek százmilliókra is rúghatnak, ezért nem mindegy, 

miként állapítható meg a szennyezésért felelős személye, valamint magatartásával és a szennyezéssel 

kapcsolatban milyen ok-okozati összefüggés tárható fel - megalapozva ezzel a kártérítési felelősség 

megállapítását [9]. 

Az Európai Bizottság 1998. október 28-i, "Fenntartható városfejlesztés az Európai Unióban: 

intézkedési keretprogram" című közleményében megállapította, hogy „a városi egység (szövet) 

megújítására és konszolidálására nagy hangsúlyt kell helyezni, amelynek során a „brownfield” 

fejlesztést kell előtérbe helyezni a „greenfield” fejlesztéssel szemben” [10].  
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Magyarországon a barnamezők kármentesítési lehetőségeinek kutatása és alkalmazása csak az 

ezredforduló után került előtérbe. Ekkor kezdték meg a szennyezett területek számba vételét, és 

felmérését, elsősorban kármentesítési, másodsorban újrahasznosítási céllal. 

2.3. Barnamezős beruházások 

Ha a leromlott állapotú, alulhasznosított, esetenként környezeti károkkal terhelt területeket 

újra használatba veszik, és elvégzik az új használati funkcióhoz szükséges beruházásokat, akkor azt a 

folyamatot egyértelműen barnamezős beruházásnak tekinthetjük. A barnamezős területek hasznosítása 

számos tényezőtől függ, melyek közül a legfontosabbak: 

 a terület elhelyezkedése, 

 esetleges szennyezettsége, 

 városszerkezeti helyzete, 

 megközelíthetősége, 

 infrastrukturális és tulajdoni viszonyai. 

Ha szennyezett a terület, akkor lényeges és speciális tényező a területeken felmerülő 

szennyezőanyagok minősége és koncentrációja. 

A belterületen elhelyezkedő barnamezős területek az utóbbi időben különös figyelmet kapnak. Számos 

ok merülhet fel, amely távol tartja a lehetséges beruházókat a barnamezős területektől. Ilyen feltételek 

között a barnamezős területeket felmérni, a talaj szennyezettségét meghatározni nehéz feladat. 

Amennyiben egy területről bebizonyosodik, hogy a vonatkozó rendeleti határértékek alapján 

valamilyen szennyezéssel terheltnek tekinthető, akkor a magyarországi jogszabályok alapján a 

károkozó fizeti a környezeti kármentesítés költségeit. Sok esetben azonban a rendezetlen 

tulajdonviszonyok, vagy többszöri tulajdonváltás miatt nem az aktuális tulajdonos vagy használó 

okozta a szennyezést. Ez elsősorban ipari területekre jellemző. A jogszabályok szerint azonban a 

felelősségre vonásnak és a kármentesítés költségviselésének terheit csak úgy kerülheti el, ha bizonyítja 

ártatlanságát. 

A jogszabályok tehát az ártatlanság bizonyításig az ingatlan tulajdonosának egyetemleges felelősségét 

feltételezik a bekövetkezett szennyezésért, de az esetleges bérlő felelősségét is vizsgálják. Két esetben 

mentesülhetnek a felelősség alól: ha bebizonyosodik, hogy egy előző tulajdonos okozta a kárt, vagy 

valamely elháríthatatlan és tevékenységi körén kívül eső külső ok okozta azt. Ez azt is jelenti, hogy 

amennyiben bizonyítottan nem a tulajdonosok okozták a terület szennyezését, de a felelőst nem 

találják, akkor a kármentesítés költségeivel nem terhelhetők [9]. Ez azt is jelenti, hogy az esetlegesen 

megszűnt társaság tagjai egyetemlegesen felelnek a társaságot terhelő kármentesítési 

kötelezettségekért. 
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A barnamezős területek hasznosítása nem csak gazdasági érdek, de városfejlesztés szempontjából is 

fontos feladat. Az ilyen területeken található szennyező anyagok lokalizálása, terjedésének megállítása 

a település, a kistérség és az ország számára is nagy költségekkel járhat. 

A napjainkban barnamezőnek minősülő területek leggyakoribb korábbi besorolásai:  

 ipari (vegyipari, kohászati…), 

 bányászati (külszíni, mélyművelésű), 

 mezőgazdasági, 

 kereskedelmi, 

 katonai (régi épületek, üzemanyag tárolók), 

 MÁV területek (üzemanyag szennyezések átfejtőknél, tárolóknál), 

 hulladéklerakók, 

 egyéb területek. 

Az 2. ábra alapján megállapítható, hogy a leggyakoribb szennyezőanyag forrást a barnamezők 

tekintetében a hulladéklerakók és az ipari, szolgáltató és kereskedelmi hasznosítások jelentenek. 

 

 

2. ábra. Szennyező források tevékenységek szerinti megoszlása [11] 

A belterületen elhelyezkedő, barnamezőnek minősülő területek hasznosításából számos előny 

származhat, mint pl.: 

 a beépítés nélkül megmaradó zöldterületen élő növények CO2 megkötése, 

 épületszerkezetek és építőanyagok újrahasznosítása, 

 a helyi önkormányzat adóbevételeinek (pl. iparűzési adó, ingatlan adó) növekedése. 
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Fontos megemlíteni, hogy a talajszennyezett területek újrahasznosítása csak kármentesítés után 

lehetséges. A kármentesítési technológiákkal bővebben a 3. fejezetben foglalkozom. 

2.4. Barnamezős területek talaj és víz szennyezettsége 

A talajszennyezésnek különböző definíciói léteznek a szakirodalomban. Általánosságban 

megfogalmazható, hogy a talajba olyan idegen anyagok jutnak be, amelyek egyrészt csökkentik a 

termőképességet, másrészt a talaj elbontó képességét meghaladó mennyiségben halmozódnak fel. A 

talajszennyezések kémiai folyamataival, transzportjával számos hazai és nemzetközi szakirodalom 

foglalkozik. A talajszennyezők transzportjával foglalkozó 1992-ben kiadott könyv [12] szoros 

összefüggéseket határoz meg a toxikus fém szennyezések mobilizálhatósága és a talaj pH értékének 

változása között. 

A talaj természetes fémkoncentrációjára egy angol szakirodalom [13] a 1. táblázatban összefoglalt 

adatokat határozza meg.  

1. táblázat. A talajban található természetes fémkoncentráció [13] 

Komponens Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Koncentráció, 

mg/kg 
0,03-0,3 1-60 10-200 5-100 0,5-100 200-3000 5-500 2-20 20-300 

 

Ezeken a területeken nem csak talajszennyezéssel, hanem a felszíni és a felszín alatti vizek 

szennyezettségével is számolnunk kell. Ahogy a talajszennyezésnek is több értelmezése, úgy a 

vízszennyezésnek is több definíciója létezik: 

 a vízszennyezés emberi tevékenység hatására kialakuló változás, amely közvetlenül 

befolyásolja a felszíni, illetve a felszín alatti vizek minőségét,  

 a különböző veszélyes anyagoknak a természetes vizekre jelemző koncentrációt meghaladó 

értéke a vízszennyezés, 

 vízszennyezést jelent minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely károsan befolyásolja a 

természetes víz emberi fogyasztásra alkalmasságát, illetve korlátozza vagy lehetetlenné teszi a 

víz felhasználását a vízi élet számára [14]. 

A szennyező típusa, fizikai tulajdonságai és koncentrációja széles skálán változik, de a világ minden 

részén hasonló a legveszélyesebb szennyezők listája. Ezek szerint a leggyakoribb a talajt, felszíni és 

felszín alatti vizeket szennyezőanyagok  a következők [15]: 

 nitrátok, foszfátok, szerves anyagok, melyek természetes koncentrációban szükségesek és 

ártalmatlanok, de nagy koncentrációban károsak. A talaj nem képes visszatartani és 

hasznosítani őket, így jó vízoldhatóságuk miatt a felszín alatti vizekbe bemosódnak 

elszennyezve azokat.  

 illó- és nem illó alifás és aromás szénhidrogének, mint kerozin, benzin, gázolaj, benzol, 

policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) stb. Leggyakoribb szennyező iparágak és 
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tevékenységek a kőolajbányászat és feldolgozás, a laktanyák, a benzinkutak, a közlekedés, a 

műanyaggyártás.  

 illó- és nem illó halogénezett szerves vegyületek, mint triklóretilén, perklóretilén, peszticidek 

és poliklórozott bifenilek (PCB). Szinte kivétel nélkül erősen toxikus hatású vegyületek, 

melyek az ökoszisztémát és az embert egyaránt veszélyeztetik, perzisztensek, bioakkumuláló 

hajlamuk nagy. Forrásaik a növényvédő szer gyártás, a fafeldolgozás, a papírgyártás, a 

műanyagipar és a villamosipar (PCB). 

 toxikus fémek és toxikus fémek vegyületei (Ag, As, B, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Mo, Ni, Sn, Pb, Zn) az ércbányászat, a kohászat és a fémfeldolgozás, valamint az 

akkumulátorok és a szárazelemek gyártásakor kerülhetnek a környezetbe. A közlekedés, a 

növényvédő szerek szintén növelik a környezet toxikus fémterhelését. A szennyvíziszappal, a 

műtrágyákkal folyamatosan terheljük talajainkat. A hulladéklerakók, a legális és az illegális 

tárolók egyaránt kockázatot jelentenek a környezetre. A környezetbe került toxikus fémek 

végállomása nagy valószínűséggel a talaj, vagy a felszíni vizek üledéke.  

 szabad és komplex cianidok az ércbányászat, illetve feldolgozás, a bőrgyártás és a fotócikkek 

előállításával kerülhetnek a környezetbe. 

 radioaktív, melyek természetes forrásokból (K-műtrágyák, urán- és thoriumbányászat) és 

emberi tevékenység révén (atomreaktorok, atomrobbantás) kerülhetnek a környezetbe. 

A barnamező kifejezés széles körben használatos az olyan területekre vonatkozóan, ahol bármilyen 

talajszennyezés nehezíti meg a hasznosítást. Magyarországon a különböző ipari tevékenységek 

eredményeként, az ipari szerkezetváltást követően számos olyan nehézfémekkel szennyezett 

barnamezős terület maradt kihasználatlanul, amelyek további célból történő hasznosítása feltételezi a 

terület kármentesítését. A már bekövetkezett károk lokalizálása és a szennyezők terjedésének 

megakadályozása nagy anyagi ráfordítást jelenthet. A barnamezők számára és nagyságára csak 

becslések vannak. Az ilyen szennyezett terület tulajdonosai gyakran a felelősségre vonástól és a 

kármentesítési kötelezettségtől való félelmükben nem szolgáltatnak információt a felméréseket 

végzőknek. A barnamezős adatbázisokban szereplő területek jelentős részén van olyan mértékű 

nehézfém-szennyezés, amely a rendeletekben előírt szennyezettségi határértékeket átlépi. 

A magyarországi szennyezett területekre vonatkozó fő adatbázisok készítői: 

 KÖVICE (Környezettudományi Központ) 

 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

 VITUKI (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet) 

Kutatásaim során lehetőségem nyílt részt venni egy Kelet-magyarországon végzett barnamezős 

felmérésben, és a kapott adatokból készült adatbázis kiértékelésében. A önkormányzatoknak kiküldött 

kérdőívekben közölt adatok alapján az Észak-magyarországi régió három megyéje közül Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében van a legtöbb barnamezős terület, ezek együttes mérete 1707,2 hektárra 

becsült, a másik két megyében kisebb, Hevesben 556 ha-t, míg Nógrádban 259,6 ha-t jelentettek be. 

Azokat a településeket, amelyekkel sikeres kapcsolatfelvétel jött létre és megtörtént a terület bejárása a 

3. ábra szemlélteti. 
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3. ábra. Észak-magyarországi régió barnamezővel terhelt települései 

A bejelentett barnamezős területek adatait helyszíni felméréssel rögzítettük, és adatbázisba foglaltuk 

(2. táblázat). A tényleges adatok minden esetben azt mutatják, hogy az önkormányzatok alulbecsülték 

a szennyezett területeik nagyságát. Az Észak-magyarországi régióban felmért barnamezős területek 

nagysága összesen 3286,5 ha, a területek közel 70 %-a (2291,9 ha) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

található. Heves és Nógrád megyében ennél jóval kisebb, közel azonos összes nagysággal rendelkező 

területek kerültek az adatbázisba. Ez a tendencia hasonlóképpen alakul a szennyezett területek számát 

illetően, melynek 48%-a Borsod-Abaúj Zemplén megyében található. 

2. táblázat. Barnamezős területek az Észak–magyarországi régióban megyénkénti bontásban 

Megye 

Települések 

száma 

Barnamezős 

területek 

száma 

Ebből 

belterületen 

helyezkedik el 

Barnamezős 

területek 

nagysága 

Szennyezett 

területek 

száma 

db ha db 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 
26 67 38 2291,9 41 

Heves megye 14 36 19 570,1 22 

Nógrád megye 7 37 18 424,5 16 

Összesen 47 140 75 3286,5 79 

 

A szennyezett talajjal rendelkező területek potenciális veszélyforrást jelentenek a környezetre, de a 

szennyezés típusától függően eltérő kezelést igényelnek. Kutatásaim során olyan barnamezős, 

nehézfémmel szennyezett területek hasznosítási lehetőségeit vizsgáltam, amelyek alkalmasak 
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növénytermesztésre. Az ilyen barnamezők behatárolása azonban bonyolult feladat. Számos tényezőt 

kell figyelembe venni, elsősorban a szennyezés mértékét. A nehézfémek, mint talajszennyezők 

eltérően viselkedhetnek, és a környezeti hatásuk is különböző lehet. 

2.5. A nehézfémek, mint szennyezők 

A környezeti elemekbe jutott szerves szennyezők toxikus hatása szerkezetfüggő. Ha a 

szerkezet megváltozik vagy módosul, a környezeti hatás is megváltozik. A fémek káros hatásai 

azonban lényegesen összetettebb módon érvényesülnek a környezeti elemekben, mivel a toxicitást az 

oldhatóság, az ionerősség, a pH és a redox viszonyok határozzák meg. Ebből adódóan a hőmérséklet, 

az oldhatósági, a pH és a redox viszonyok megváltozásával a jelenlévő fémvegyületek egymásba 

átalakulhatnak és bármikor megjelenhet a legtoxikusabb forma [16].  

Toxikusnak tekintjük azokat az anyagokat, amelyek káros hatást fejtenek ki a talajra, növényre, állatra, 

emberre. Számos ásványi elem nélkülözhetetlen vagy legalábbis előnyös élettani hatású, de mérgezővé 

vagy károssá válik túlsúlya esetén. A károsság tehát az adag, a terhelés, ill. a koncentráció függvénye 

[17].  

A nehézfémek fogalmát többféleképpen is lehet definiálni, de általában azokat a természetes és 

antropogén forrásból származó fémeket nevezzük így, amelyeknek a sűrűsége nagyobb, mint 

4,5-5 kg/dm
3
. A periódusos rendszeren belül több mint 70 elem sorolható ide. A nehézfémek a 

gazdasági, a környezeti és az egészségügyi hatásuk miatt is nagyon fontosak, a legfontosabbak 

közülük: Zn, Cu, Co, Cr, V, Ni, Bi, Cd, Hg, Pb, Sb, és a Se. 

Korábban a növények számára nélkülözhetetlen elemeket (C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Fe) 

tápelemeknek nevezték. Ezek köre napjainkra jelentősen bővült (B, Cu, Mn, Mo, Zn). A 

környezetszennyezést kiváltó feldúsulás nemcsak olyan káros elemekre jellemző, mint a kadmium, 

higany, ólom, vagy króm hanem az egyéb esszenciális mikroelemekre (B, Cu, Mn, Mo, Zn) is [18].  

Megkülönböztetünk esszenciális (Co, Cr, Cu, Zn stb.) és toxikus nehézfémeket (Cd, Ni, Pb stb.). Az 

esszenciális nehézfémek, ha a szükségesnél kisebb koncentrációban vannak jelen, akkor 

hiánytüneteket, ha az optimálisnál nagyobb koncentrációban, akkor mérgezési tüneteket okoznak az 

élőlényekben. A toxicitás annál nagyobb mértékű, minél könnyebben oldható és felvehető formában 

van jelen a környezetben a fémes elem. 

A nehézfémek, ezen belül is főként a toxikus fémek, igen kiterjedt hatásmechanizmusuk miatt az 

élőlényekre, növényekre, ezen belül magára az emberre is közvetlenül, vagy közvetve veszélyesek 

lehetnek [19]. Az élő szervezetekben kiváltott mérgezés tüneteit és következményeit a környezeti 

toxikológia vizsgálja. A környezetbe kerülő elemek és kémiai anyagok nagyobb része a talajba, 

vizekbe és az üledékekbe jutva közvetetten veszélyes az élő szervezetekre. Gyakran a mérgezési 

veszélyt már csak akkor érzékeljük, amikor a káros elemek elérik a veszélyes határt és 

aktiválódnak [20]. Mivel a nehézfémek koncentrációja a környezetben általában kicsi, a talajban egy 

adott helyen való feldúsulásuk drasztikus változásokat idézhet elő az ökológiai rendszerekben [21].  
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Az ökoszisztéma elemei, mint a talaj, képes egy bizonyos határig elviselni (pl. megkötni) a terhelést. 

Amikor azonban a talajban található szennyezők nagy mennyiségben felhalmozódnak, akkor a talaj 

maga is szennyező forrássá válhat, és a szennyezettség terjedhet, terjedése nagymértékben függ: 

 a szennyezés minőségétől, kémiai összetételétől,  

 a szennyezők koncentrációjától, 

 a szennyezők oldhatóságától, mobilitásától, valamint  

 az élő szervezetek számára felvehető (akkumulálható) mennyiségtől és toxicitástól. 

A talajban megnövekedett nehézfémkoncentráció hatással van a növényi szervezetre is. A növények 

gyökérzetükön keresztül veszik fel a számukra fontos nedvességet és tápanyagogokat, de minél 

nagyobb a talaj nehézfémtartalma, annál több nehézfém jut a tápanyagokkal a növényi szövetekbe. A 

nehézfémeknek a talaj-növény rendszerben való mozgását a szakirodalom különböző szempontok 

szerint vizsgálja, de általánosan elmondható, hogy a szennyező fém típusa nagyban befolyásolja a 

folyamatokat [22]. 

2.6. Nehézfémek hatása a növények növekedésére 

 A tápanyagokat a növények gyökéren és levélen keresztül is felvehetik, de az elsődleges forrás 

a gyökéren keresztüli ellátás. A talajból történő tápanyagfelvételt több tényező befolyásolja, így a 

hőmérséklet, a talajnedvesség, a talajszerkezet és a talaj kémhatása (a növények általában 4-8 pH 

közötti talajban élnek, a legkedvezőbb a pH 6,5). A növények tápanyagfelvételét a talaj hőmérséklete 

és vízellátása is befolyásolja [23]. 

A növényekben metabolikus zavarokat nem csak a nyomelemnek számító nehézfémek hiánya, hanem 

túlzott jelenléte is okozhat, azonban a növényi szervezet ellenállóbb ezek nagyobb koncentrációjával 

szemben. A nehézfémek természetes vagy toxikusan nagy koncentrációjának megállapítása a 

növényekben nagyon összetett feladat. Az élő szervezetek kémiai egyensúlya alapvető feltétel a 

megfelelő növekedéshez és fejlődéshez. Ahhoz tehát, hogy ezeken a nehézfémmel szennyezett 

területeken a növények fejlődjenek, gyakran a talaj előkezelése (pl. meszezés) szükséges.  

Az, hogy a növények növekedését hogyan befolyásolja a nehézfém koncentráció változása, kinetikus 

modellel leírható, amely lehetővé teszi a nehézfémmel szennyezett talaj-növény rendszer 

megismerését. Megállapították, hogy a növények nehézfém felvétele nem csak a növény és a 

nehézfém tulajdonságaitól, hanem a talaj típusától, és egyéb környezeti tényezőktől is függ [24]. 

A talajban egyes nehézfémek, mint pl. cink, jól adszorbeálódnak mind az ásványi, mind a szerves 

kolloidokon, ugyanakkor az oldható cink jelentősen nagyobb mértékben található a savanyú 

kémhatású talajokon [25]. A 3. táblázatban összefoglaltam 7 fémes elem azon tulajdonságait, 

melyekkel a növényi szervezetben betöltött szerepük jellemezhető. 

A koncentráció és a toxicitás közötti összefüggést jól mutatja, hogy nagy koncentrációban a növények 

számára nélkülözhetetlen mikroelemek (Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn) is káros hatásúak, ugyanakkor 

nagyon kis mennyiségben a közismerten toxikus elemek (Cd, Cr, Hg, Pb) nem gátolják a növények 
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fejlődését. Fontos azonban megjegyezni, hogy a növényekben nagy mennyiségű nehézfém 

halmozódhat fel anélkül, hogy toxicitási tünetek (levélsorvadás, növény növekedés megtorpanása, 

elszáradás) jelentkeznének, jelenlétük azonban ettől függetlenül veszélyt jelent. 

3. táblázat. Egyes nehézfémek jellemzői a talaj-növény rendszerben 

Kémiai elem Jellemző 

Zn 
A növények elsősorban a cink vízben oldható formáját képesek felvenni, amely az összes 

cink tartalom kis hányadát jelentik. 

Cu 

A réz az állatok és a növények számára is nélkülözhetetlen nyomelem [26]. Növényekben a 

réz toxikus hatása ritkán jelenik meg, mert a réz erősen kötődik a talajrészecskékhez, azonban 

ha megnő a mobilitása, akkor mérgezővé válhat. Réz felesleg esetén a növények vízfelvétele, 

növekedése gátolt, a levelek sötétzöld színűek [27]. 

Mn 

A mangán számos növénytani folyamathoz szükséges, például meghatározó szerepe van a 

növények nitrogén-anyagcseréjében is [28]. A mangán savanyú közegben könnyen felvehető  

a növények által. 

Cd 

A talajban a teljes kadmium tartalom nagy része oldható formában van jelen, ami a növények 

számára hozzáférhető. A felvehetősége azonban nagymértékben függ a talajtulajdonságoktól 

is, a talaj kémhatás és a kadmium felvétel között szoros összefüggés figyelhető meg [29]. 

Pb 

Az ólom oldhatósága más nehézfémekhez viszonyítva kisebb, a növények tehát kevesebbet 

tudnak felvenni belőle [30]. A talaj kémhatásának változásával azonban nagymértékben 

változik az ólom oldhatósága is, így ennek ismeretében a növények ólomfelvétele széles 

skálán változhat. 

Cr 

A króm (CrVI) nagy koncentrációban jelentősen mérgező hatású az állatokra, az élő 

szervezetnek nagyon kis mennyiségre van szüksége belőle. A Cr(VI) forma természetben nem 

fordul elő, ennek megjelenése az ipari tevékenységek következménye [31]. 

Fe 

A vas fontos szerepet kap a növények fejlődésében illetve fontos, mint talaj szerkezeti 

alkotóelem. A talaj szerves és szervetlen összetevőitől erősen függ, hogy milyen formában 

található meg. A vasvegyületek a talajból a növénybe való mobilizálhatósága nagymértékben 

függ a talaj kémhatásától. 

2.7. Kémiai elemek megoszlása a növényi részekben 

A nehézfémek hatással vannak a növények növekedésére, de azt is számos kutatás keretében 

vizsgálták, hogy a növény akkumulációja során melyik növényi részben, milyen arányban jelennek 

meg a szennyezők.  

Amikor egy biomassza kémiai összetételét vizsgáljuk, az nagyértékben változhat a nedvességtartalom, 

a hamutartalom és a biomassza fajtájának függvényében. Mindazonáltal, amikor különböző 

biomasszák száraz mintára vonatkoztatott kémiai összetételét hasonlítjuk össze, akkor a jellemzők 

értéke keskeny tartományban mozog. A biomasszában található fő elemi részecskék csökkenő 

sorrendben a C, O, H, N, Ca, K, Si, Mg, Al, S, Fe, P, Cl, Na, Mn és Ti [32]. 

A fás szárú növények elemi összetétele általában a következőképpen írható le: karbon 50 % m/m, 

oxigén 43 % m/m és hidrogén 6 % m/m. Ez az elemi összetétel az egyes fafajoknál nem tér el 

nagymértékben. A maradék 1%-ot más, nemfémes és fémes kémiai elemek alkotják. A növényi 
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részekben (lombozat, törzs, kéreg, gyökérzet) a kémiai elemek eloszlása a fás szárú növényekben 

figyelhető meg legjobban.  

A növényi részekben a kémiai elemek eloszlása különbözőséget mutat, ez normál esetben nem-, csak a 

nagy nehézfémtartalommal rendelkező területeken képződött biomassza esetén fontos tényező.  

Egy angol kutatás során megállapították, hogy a szennyezett talajon felnőtt fákban egyes nehézfémek 

(pl. a réz, 4. táblázat) a levelekben és a kéregben halmozódnak fel. A fa belső, törzsi része jelentősen 

kisebb mennyiségben tartalmazza a vizsgált elemeket [33]. Ennek oka az, hogy a nehézfémek a 

tápanyaggal együtt kerülnek a növényi szervezetbe, így a szállítószövetekben és tápanyagban 

gazdagabb növényi részekben halmozódnak fel. 

4. táblázat. Réz eloszlása egy Liverpool melletti szennyezett területen élő hegyi juharfában [33] 

Fémes elem Mosott levél Nem mosott levél Mag Virág Törzs Kéreg 

Cu, mg/kg 65,3±15,03 104±10,9 42,1±3,39 76,0±10,06 32,9±3,21 100-49 

 

A növényekben, azon belül a fákban két féle szállítószövet található. Az egyik a xilém, amely maga a 

farész, a másik a floém, ami a háncsrészt jelenti. Mindkettő nagyon fontos a növény víz- és 

tápanyagellátása szempontjából, és számos kutatás foglalkozik azzal, hogy a tápanyagok szállítását 

melyik szövet végzi inkább. A szakirodalomban elfogadott az a megállapítás, hogy a háncsrészben 

található floém felelős elsősorban a tápanyagok eljuttatásáért a hajtásokból a tárolószövetekbe [34] 

[35] [36]. 

Azt a megállapítást, hogy az akkumuláció során felvett nehézfémek az aktívan növekvő szövetekben, 

mint például a hajtásokban és fiatal levelekben, és a kéregben halmozódnak fel, több kutatás 

eredményei is igazolják. Kimutatták, hogy a nyárfa esetében a Zn és a Cd koncentráció a lombozatban 

a legnagyobb. Kezelt iszaptalajon nőtt fűzfa fajok esetén pedig a Cu, Pb és Cr főleg a törzs részben 

mutatta a legnagyobb koncentrációt, míg a Zn, Cd és Ni a lombozatban. A törzsben is változhat a 

fémek eloszlása [37]. A növények nehézfémtartalmának meghatározásakor tehát lényeges, hogy ne 

csak a fa törzsi részét tegyük vizsgálatunk tárgyává. 

A kutatás során használt két famintára vonatkozó vizsgálatot a saját kísérleteket ismertető 6.5.3. 

alfejezetben ismertetem. 



Talaj kármentesítési technológiák 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 16              

3. Talaj kármentesítési technológiák 

A szennyező anyag(ok) tulajdonságainak függvényében számos kármentesítési technológia 

létezik, melyeknek előnyei és hátrányai meghatározzák alkalmazhatóságukat az adott helyzetben. A 

technológia kiválasztásánál meghatározó a remediálás helyszíne. Ha a szennyezett talaj kármentesítése 

helyben történik, akkor in situ módszerről-, amennyiben pedig elszállítás, vagy áthelyezés után, akkor 

ex situ eljárásról beszélhetünk. 

Az in situ eljárásokhoz tartoznak például a bioventillációs-, és a fitoremediációs eljárások, a 

talajmosatás és az átlevegőztetés (4. ábra). Az in situ eljárás alkalmazásának feltétele a talaj jó 

áteresztőképessége és a szennyezőanyag homogén eloszlása. 

 

 

4. ábra.  Az in-situ remediációs technológia fajtái 

Az ex-situ eljárásokhoz tartozik a komposztálás, a szétválasztás, az égetés, a termikus deszorpció és a 

pirolízis (5. ábra). Az ex-situ megoldások kevésbé érzékenyek a talaj áteresztőképességére és annak 

inhomogenitására, valamint a szennyeződések talajbeli eloszlásának egyenetlenségére. Hátránya 

azonban, hogy nagyobb a területigénye, és költségesebb. 

Amennyiben az in-situ eljárás feltételei teljesülnek, akkor a nehézfémmel szennyezett területek 

kármentesítésére az egyik legelterjedtebben alkalmazható módszer a fitoremediáció, melynek során a 

szerves vagy szervetlen szennyezések eltávolítása, átalakítása, megkötése a növények segítségével 

történik [38]. Ebbe a csoportba tartozó módszerek környezetbarát és hatékony technológiák, 

amelyeket gyakran alkalmaznak fémekkel szennyezett talajok, talajvizek, felszíni vizek tisztítására 

[39]. 

A fitoremediációs eljárások közé tartozik a fitoextrakció, a fitostabilizáció, a fitodegradáció és a 

rizofiltráció.  
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5. ábra.  Az ex-situ remediációs technológia fajtái 

3.1. A fitoextrakció, mint bioakkumulációs folyamat 

A bioakkumuláció az élőlények azon tulajdonsága, hogy egyes elemek, illetve vegyületek 

környezetből történő felvétele eredményeképpen saját szervezetükben nagyobb koncentrációt hoznak 

létre, mint amekkora a forrásul szolgáló környezeti elemben (talajban) volt, tehát ezeket az elemeket 

vagy vegyületeket koncentrálják, feldúsítják sejtjeikben vagy egyes szöveteikben.  

A barnamezős területek kármentesítésének egyik módja a fitoextrakció, mely során a szennyező 

anyagokat akkumulálni képes növények a talajra, vízre különösen káros nehézfémeket (pl. ólom, 

kadmium, cink) eltávolítják, csökkentve ezzel a koncentrációjukat a talajban [40]. Ezek a szennyezők 

a növények könnyen betakarítható föld feletti szerveibe (hajtásába), illetve gyökerébe helyeződnek át 

(6. ábra). 

Számos tanulmány foglalkozik azzal is, hogy a növényi részekben milyen arányban halmozódnak fel 

egyes nehézfémek. Egy hazai bányameddő szennyezett talajának kármentesítését különböző 

talajkezelésekkel próbálták meg hatékonyabbá tenni. A kezelések hatékonyságát a kezelt területre 

ültetett tavaszi árpa nehézfém akkumulációjával tesztelték [41]. A kísérletekkel bizonyították, hogy 

egyes talajkezelések (pl. a komposzt, a szennyvíziszap és a zeolit kezelések) pozitívan hatnak a 

szennyezett területen élő növények növekedésére. Az eredmények azt is mutatják, hogy a növény a 

nehézfémeket a gyökér zónában jobban felhalmozta, mint a hajtásban. Mint a legtöbb tanulmány és 

kutatás, ez is lágy-szárú növény(ek) bioakkumulációjával foglalkozik, ahol a gyökérzóna a talaj felső 

rétegeiben található, és könnyen eltávolítható a növény föld feletti részeivel együtt. 

Ex-situ technológiai eljárások technológiai 

Fizikai - kémiai eljárások 

Biológiai eljárások  

Hőkezelés  

Szemcseméret szerinti elkülönítés 

Vizes mosatás 

Vizes mosás mechanikai energia 

alkalmazásával és frakcionálással 

Oldószeres (kémiai) extrakció 

Fémek extrakciója  

Stabilizáció 

Kémiai oxidáció vagy redukció 

Dehalogénezés 

Gázelszívás  

Elektrokémiai eljárások 

Alacsony hőfokú deszorpció  

Magas hőfokú deszorpció 

Vitrifikáció 

Égetés 

Pirolízis 

Talajkezelés agrotechnikai 

módszerekkel 

Bioágyas, prizmás kezelés 

Iszapfázisú talajkezelés 

reaktorokban  
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6. ábra.   A fitoextrakció folyamata 

Ugyanezen a területen egyéb lágyszárú növényeket is vizsgáltak a növényi részekben található fémes 

elemek eloszlására vonatkozóan [42]. Megállapították, hogy a fűfélék a hajtásokban halmoznak fel 

több szennyezőt, míg az erősebb gyökérzetű lágyszárúak (pl. szeder) a gyökérzónában. 

Tenyészedényes és szabadföldi kísérletekkel (lágyszárú-, fásszárú- és mezőgazdasági növények 

ültetésével) bizonyították [39], hogy a növényekre jellemző biokoncentrációs faktor, és a növény által 

legnagyobb mértékben akkumulált szennyezők széles skálán változnak. Jól akkumuláló fajok például a 

kukorica (Cd), a fűz (Cd, Zn), a sóska (Cd, Cu, Zn), a retek (Cd, Zn) és a fekete bodza (Pb). Az 

eredmények azt is igazolják, hogy fásszárú növények nagyobb, mélyebbre nyúló gyökérzónája 

lehetővé teszi a szennyezők nagyobb mennyiségben történő felhalmozását, valamint azok gyökerében 

és hajtásaiban megtalálható szennyezők eloszlása is egyenletesebb, mint a lágyszárú növények 

esetében. Az ültetendő növények fajtájának megválasztásakor érdemes és szükséges feltárni a talaj 

szerkezetében a szennyezés jellemzőit (mélység, homogenitás, minőség…) 

Egy Franciaország déli részén található bányaterületen azt vizsgálták, hogy a talaj kadmiummal és 

cinkkel való szennyezettségének mértéke hogyan befolyásolja a növények akkumulációját (7. ábra) 

[43]. Az eredmények azt mutatják, hogy a növények cink felvételi képessége a talaj cink tartalmának 

növekedésével folyamatosan csökken. A kadmium esetén ilyen egyértelmű tendenciáról nem 

beszélhetünk, de a talaj kadmium tartalmának jelentős növekedésével az ehhez viszonyított növényi 

kadmium felvétel szignifikánsan csökken. Ez azt jelenti, hogy minél szennyezettebb egy terület, annál 

kisebb hatékonysággal remediálható a talaj fitoextrakcióval. Ez visszavezethető a növények 

szennyezőkkel szembeni toleranciájára. A kutatásban több lehetséges talajkezelést is említenek, nem 

csak a növények akkumulációs képességeinek növelésére, hanem a talajban található szennyezők 
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(ebben az esetben cink és kadmium) oldhatóságának növelésére, aminek következtében nagyobb 

részük válna felvehetővé a növények részére. Ezt más kutatások is alátámasztják eltérő növény fajokat 

és talajokat vizsgálva [44]. 

  

7. ábra. A cink és kadmium koncentráció alakulása a növényben és a talajban [43]  

A fitoextrakciós kutatások során a biokoncentrációs faktor számításával számos tanulmányban 

definiáltak olyan hiperakkumuláló növényeket, amelyek kiemelkedő akkumulációs képességekkel 

rendelkeznek. A hiperakkumuláló növények fémtartalma gyakran eléri az 1-5 százalékot [45]. A 

szakirodalomban leggyakrabban azokat a növényeket nevezik hiperakkumulálónak, amelyek a 

nehézfémeket ugyanolyan mértékben képesek felhalmozni a talaj változó nehézfém szennyezettsége 

mellett is [46]. Egyes kutatások ennél szűkebb értelemben azokat a növényeket nevezik így, amelyek a 

5. táblázatban foglalt határkoncentrációknál nagyobb mennyiségben akkumulálnak fémeket (száraz 

mintára vonatkoztatva) [47] [48]. 

5. táblázat. A hiperakkumuláló növények definíciójához tartozó határértékek [47] [48] 

Kémiai elem 
A hiperakkumuláló növényfajokban található 

koncentráció alsó határa, mg/kg 

Cu, Pb, Ni, Cr, Co 1000 

Cr 100 

Zn, Mn 10000 

 

Néhány nemzetközi, gyakorlatban megvalósított fitoextrakciós eljárást a 6. táblázatban mutatunk be. 
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6. táblázat. Példák a nehézfémmel szennyezett területek kármentesítése fitoextrakcióval 

Irodalom 
Kutatás típusa, 

időtartama 
Szennyező Vizsgált növény Eredmények, következtetések 

[49] 
Laboratóriumi, 

2002. máj.-szept. 
Cu, Pb, Zn 

Csenkesz (Festuca arundinacea), 

Szarepta mustár (Brassica juncea) 

Fűzfa (Salix viminalis) 

Talajkezelést végeztek egy EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav)* használatával 

és a hatóidő egyről két hétre növelésével vizsgálták a növény hajtásaiba 

kerülő nehézfémek mennyiségét. Nem találtak összefüggést a felsőbb és 

alsóbb talajréteg nehézfémtartalma között sem az EDTA-val kezelt, sem a 

kezeletlen talaj esetén. A talajkezelés időtartamának hosszabbításával 

növelhető volt a növény hajtásaiba jutó nehézfém mennyisége, és növelhető 

volt a fitoextrakció hatékonysága is. 

[50] 
Szabadföldi 

kísérlet, 3 év 
Hg 

Három mezőgazdasági 

terménynövény:  

Közönséges búza (Triticum 

aestivum) 

Árpa (Hordeum vulgare) 

Sárga csillagfürt virág (Lupinus 

luteus) 

A vizsgált terület talajának felső 10 cm-ben a Hg tartalom 29,17 μg/g, míg a 

10 - 40 cm-ig elhelyezkedő talajréteg Hg koncentrációja pedig 20,32 μg/g. Az 

eredmények azt mutatják, hogy minden haszonnövény kivonja a talajból a 

higanyt, a búzára vonatkozatott Hg koncentrációja eléri a 0,479 μg/g-ot. 

[51] 
Szabadföldi és 

üvegházas kísérlet 
As, Pb 

Kínai páfrány (Pteris vittata) 

Szarepta mustár (Brassica juncea) 

Az EDTA-hoz hasonló talajmódosítók azért szükségesek, mert mobilizálják a 

talaj ólomtartalmát, és így felvehetővé válik a növény gyökere számára. 

Alkalmazásának azonban veszélye, hogy a fémek mobilizálásuk révén a 

talajvízbe juthatnak. 

[52] 

Szabadföldi 

kísérlet 

 

Cd, Cr, Cu, Zn 

 

Két nyárfa klón 

Populus deltoides x maximowiczii-

clone 

Eridano and P. x euramericana-clone 

I-214 

A szennyezett növényekben minden esetben kimutathatók voltak nehézfémek, 

mint cink, réz és króm, azonban a kadmium minden mintánál mérési határ 

alatti volt. 
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Irodalom 
Kutatás típusa, 

időtartama 
Szennyező Vizsgált növény Eredmények, következtetések 

[53] 

Cserépedényes 

(2004-2005) és 

szabadföldi 

(2005) kísérlet 

As, Co, Cu, Pb, 

Zn 

 

Három nyárfa típus 

Fehér nyárfa (Populus alba) 

Fekete nyárfa (Populus nigra) 

Rezgő nyár (Populus tremula) 

és 

Fehér fűz (Salix alba) 

A nyomelemek koncentrációja a gyökérzetben sokkal nagyobb, mint a növény 

föld feletti részeiben, különösen nagy a gyökerek végződéseinél. A legjobb 

akkumulációs képességet a feketefenyő (pinus-nigra) és a fehérfűz (salix alba) 

mutatja. A fás szárú növények közül, a legmagasabb réz és cink koncentráció 

a fehérfűzben van. A fehérfűz lombozatának volt a legmagasabb As, Cu, Pb és 

Zn koncentrációja, a levelek Zn koncentrációja pedig hatszorosan haladja meg 

a fás részek koncentrációját. 

[53] 

Cserépedényes 

(2004-2005) és 

szabadföldi 

(2005) kísérlet  

As, Co, Cu, Pb, 

Zn 

 

Fehér nyárfa (Populus alba) 

Fekete nyárfa (Populus nigra) 

Rezgő nyár (Populus tremula) és 

Fehér fűz (Salix alba) 

Az eredmények azt mutatják, hogy ahhoz, hogy a vizsgált növényfajok 

életben maradjanak, a talaj felső rétegeinek fellazítása és szennyezésmentes 

talajjal történő vegyítése szükséges. Az Pb és az As elemek kioldhatók, de a 

kioldás mértéke függ a talaj összetételétől. A vastag és finom gyökerekből 

történő kioldhatóság redukálható, ezért a szennyeződések lokalizálhatók. 

[54] 

Üvegházas 

kísérlet 

 

Cd 

Két fűzfa klón 

Törékeny fűzfa (Salix fragilis)  

Kosárkötő fűzfa (Salix viminalis) 

Az alkalmazott talaj kezeléseknek nem volt hatása a növények növekedésére. 

A gyökér tömege és a hajtások hossza jelentősen csökkent a kosárkötő fűz 

esetében a törékeny fűzhöz képest, minden kezelésnél. Mindkét fajban nagy 

Cd és Zn koncenrtáció jelentkezett a föld feletti részben. A Cu, Cr, Fe, Mn, Ni 

és Pb elemek főként a gyökérben dúsultak. A levelek biokoncentrációs faktora 

a kis Cd és Zn szennyezettségű talajon volt a legnagyobb.  

[55] 
Cserépedényes 

kísérlet 
As, Cd, Pb, Zn 

Fűzfa fajok (Salix spp.) 

 

Szoros összefüggéseket fedeztek fel az As és Cd akkumuláció mértékében és 

a föld feletti növényi hozam mennyisége között. A nagyobb biomassza 

produkció mellett nagyobb akkumulációt regisztráltak, különböző 

szennyezettségű talajok alkalmazása mellett. 

* Az etilén-diamin-tetraecetsav, általánosan használt rövidítéssel EDTA, színtelen, vízben rosszul oldódó, erős kelátképző (azok az anyagok, amelyek fémionokkal 

komplexet képeznek) tulajdonságú, négyértékű poliamino-karbonsav. 
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3.2. A fitoextrakció során keletkező biomassza ártalmatlanítása 

 A fitoextrakcióval történő kármentesítés során a talaj nehézfémtartalma csökken, ezáltal a 

kisebb koncentrációban visszamaradó toxikus kémiai elemek okozta környezetvédelmi kockázat is 

mérséklődik. Ugyanakkor a talajból akkumulált nehézfémek áthelyeződnek a növényi szervezetbe, 

ezzel további környezetvédelmi problémákat okoznak. A talaj kármentesítésével párhuzamosan nagy 

mennyiségű, toxikus nehézfémekkel szennyezett növényi biomassza keletkezik, amelynek 

ártalmatlanítása fontos feladat.  Egy 2004-es kutatásban [56] a következő ártalmatlanítási módokat 

határozták meg: 

 Komposztálás: számos kutatásban vizsgálták, hogy a fitoextrakciós folyamat után 

hasznosítható-e a keletkezett biomassza komposztként. Egy amerikai kutatás során 

bizonyították, hogy a növényekben felhalmozódott cink elsősorban oldható formában van 

jelen [57], ezért ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha a szennyezett biomassza mellett 

nagyobb hányadban szennyezésmentes biomassza és egyéb komposzt alapanyagok is kerülnek 

a keverékbe, ezzel biztosítva a nehézfém koncentráció minimalizálását. Az eljárás hátránya, 

hogy szigorú ellenőrzések mellett folyamatosan nyomon kell követni az előállított keverék 

összetételét, előnye, hogy a kármentesítés során talajból eltávolított szennyezőket 

tápanyagként, kis koncentrációban visszajuttathatjuk a környezetbe. 

 Tömörítés: a kezelés célja, hogy a folyamat végeredményeként fitoextrakció utáni, fémeket 

kisebb térfogatban koncentráló maradék keletkezzen. Az eljárás után azonban még mindig 

nagy térfogatú és nehézfémtartalmú biomassza kezelése a feladat, amely sok problémát jelent, 

ezért ez az eljárás nem tekinthető véglegesnek. 

 Pirolízis: alacsony hőmérsékleten történő pirolízis alkalmazható a nehézfémmel szennyezett 

biomasszák ártalmatlanítására is [58]. Az alacsony hőmérsékleten történő pirolízissel 

biztosítható, hogy a nehézfémmel szennyezett biomasszákból nyerhető folyékony 

üzemanyagok gyártása során a melléktermékben, a szilárd maradékban halmozhatók fel a 

nehézfémek. Az így keletkező koksz veszélyes hulladékként kezelendő, vagy a benne lévő 

nehézfémek visszanyerhetők belőle. 

 Közvetlen deponálás: a közvetlenül veszélyes hulladékként történő elhelyezés jó megoldásnak 

tűnhet, ugyanakkor ritkán alkalmazzák ezt a módszert, elsősorban a nagy költségek miatt. 

 Kioldás: a technológia a nehézfémek azon viselkedését használja fel ártalmatlanításra, amely 

miatt a szennyezett növények veszélyes hulladéknak minősülnek. A szennyezett biomasszából 

különböző kivonószerekkel eltávolítják a feldúsult toxikus fémeket, így a visszamaradt anyag 

már nem veszélyes a környezetre [56]. A nehézfémek visszanyerésére az oldatból több 

költséges technológia is létezik [59]. 

 Égetés: az eljárás lényege, hogy a nagy térfogatú, veszélyes hulladéknak minősülő biomasszát 

kis térfogatú hamuvá redukáljuk, így jelentősen kisebb térfogatú veszélyes anyag kezeléséről 

kell gondoskodni. Ezt az eljárást számos kutatás leírja [60], de a folyamat eredményességéről, 

gyakorlatban történő vizsgálatáról kevés adat található a szakirodalomban. További előnye 
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ennek az ártalmatlanítási eljárásnak, hogy energetikai hasznosítással összeköthető, tehát az 

égetéssel termelt hő hasznosításával költséghatékonyabbá tehető a technológia. 

A nehézfémmel szennyezett biomassza égetéssel történő ártalmatlanítása ismert eljárás, de annak 

gyakorlati alkalmazása még kezdeti fázisban van. A tüzelési technológia fejlesztésére vonatkozó 

kutatási kísérletekkel jelentős eredmények várhatók a folyamat környezetbaráttá és gazdaságossá 

tételében [56]. 
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4. Nehézfémmel szennyezett fás-szárú növények 

ártalmatlanítása égetéssel 

A szennyezett biomasszák égetéssel történő ártalmatlanításának vizsgálatakor elsőként a 

biomassza égetés alapvető tulajdonságait vizsgáltam meg.  

A növényi biomassza energetikai célú hasznosítására sokféle megoldás alkalmazható. A hőenergia 

termelésben a biomassza égetés egyre nagyobb szerepet kap, mind az ipari, mind pedig a háztartási 

szektorban. Számos apríték, hasábfa, brikett és pellet tüzelésre alkalmas, modern tüzelőberendezés 

létezik, melyek a biomassza tüzelés egyre szélesebb körben történő terjedését szolgálják. A biomassza 

közvetlen tüzelését éppúgy alkalmazzák a háztartásokban és településenergetikai rendszerekben 

(fűtőművekben), mint erőművekben. A termelni kívánt energia mennyiségétől függően változik a 

tüzelőberendezés teljesítménye és hatásfoka, valamint az égetési körülmények is. A lakossági 

tüzelőberendezések körében legjobban elterjedt kazánok, kályhák, kandallók kézi adagolású 

rendszerek, míg erőművekben automatikus adagolás működik.  

A biomassza égetésekor lezajló égési folyamatokat a következő bruttó egyenletekkel írhatjuk le: 

        
  (1) 

   
 

 
      

  (2) 

        
  (3) 

A tökéletes égés az éghető alkotók teljes oxidációját jelenti. Számításokkal meghatározható a tökéletes 

égéshez szükséges oxigén, illetve levegőszükséglet. Az égés során az elégtelen levegőellátás 

tökéletlen égést eredményez, túl sok levegő pedig növeli a káros anyag emissziót, és csökkenti a 

hatásfokot.  

A tökéletes égéshez szükséges oxigén mennyisége: 

   
 

                        

   
         (4) 

Elméleti levegőszükséglet: 

         
   

  
    

        (5) 

Gyakorlati levegőszükséglet, az égetéskor alkalmazott n levegőtényező figyelembevételével: 

                             (6) 

A fa levegővel történő égetésekor keletkező füstgáz alkotói a H2O, CO2, N2, tartalmaz továbbá szilárd 

részecskéket (pernye), valamint az égetés során egyéb veszélyes, légszennyező gázok is 

keletkezhetnek, így a CO, NOx, SO2. 
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A keletkező füstgáz összetevők mennyisége tökéletes égést feltételezve: 
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A nedves füstgáz térfogata: 
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A száraz füstgáz térfogata: 
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A biomassza égetés számos fizikai és kémiai folyamat bonyolult összessége. Az égetés 

legmeghatározóbb paraméterei a tüzelőanyag tulajdonságai és a tüzelési technológia, ezek 

befolyásolják leginkább az égetéskor keletkező káros anyagok mennyiségét (CO, NOx, szilárdanyag 

tartalom). A füstgázban található szilárd légszennyezőket szilárdanyag tartalomnak vagy pernyének 

nevezzük. 

4.1. Nehézfémek viselkedése és emissziója a biomassza égetése közben  

Nehézfémmel szennyezett biomassza esetén azonban nem csak a szokásos károsanyag 

kibocsátással (CO, NOx, füstgáz szilárdanyag tartalma) kell számolnunk, hanem a tűztérből kikerülő 

gáz és szilárd halmazállapotú nehézfémek problémáját is vizsgálni kell.  

Az egyik veszélyforrás, az égetés után visszamaradó hamuban feldúsuló nehézfémek kioldódása, 

amely alapvetően meghatározza a hamudeponálási lehetőségeit.  

A másik veszélyforrás, hogy a tűztérben uralkodó égetési hőmérsékleten a biomasszában található 

nehézfémek illékony tulajdonságaik miatt gáz-gőz halmazállapotban vannak. A csökkenő füstgáz 



 

Nehézfémmel szennyezett fás-szárú növények ártalmatlanítása égetéssel 

 

 Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…  26  

hőmérséklet mellett ezek az oxidok folyamatosan kondenzálódnak ki a gázáramban található szilárd 

részecskékre [61]. A nehézfémek a füstgázelvezető rendszer végén szilárd halmazállapotban, szilárd 

anyagként a pernye részeként hagyják el a rendszert, vagy gáz-gőz halmazállapotban, azonban ez 

főként a füstgáz hőmérsékletétől függ. Az égetőművekből így kikerülő nehézfémek, mindenekelőtt Cr, 

Pb, Cd, Zn és Hg, súlyosan veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Számos tanulmány 

foglalkozik a szennyezett- és szennyezés-mentes biomasszák tüzelésekor keletkező égési maradékok 

vizsgálatával [62] [63]. Az egyes fémek részarányát a szilárd és gáznemű égéstermékekben, 

maradékokban a fémek particionálódásának is nevezik, mivel az adott fémfajta megoszlik a különböző 

kibocsátási forrásokban [64]. 

A fő cél a kármentesítés során keletkező biomassza ártalmatlanítása, ezért a nehézfémek hamuban 

történő koncentrálódása is elérendő célnak tekinthető. A nagyobb problémát a szennyező kémiai 

elemek illékonysága révén a füstgázba kerülő nehézfémek jelentik. Feltétlenül tudni kell tehát, hogy a 

különböző nehézfémek melyik anyagáramban milyen koncentrációban jelennek meg az égetési 

folyamat végén. Egy kutatás szerint a füstgáz lehűlése (180-200 °C) után a nehézfémek legnagyobb 

részben a pernyerészecskéken mutathatók ki szilárd halmazállapotban. Kivételt képez az As, a Co, az 

Sb, melyek 30-70%-a gázfázisban marad [61].  

Egy kutatás alapján fluid ágyas tüzelésnél a biomasszákban található nehézfémek (Cd, Pb, Zn) a tűztér 

hőmérsékletén illékony állapotban vannak jelen [65]. Ezek a vegyületek különböző hőmérsékleten 

kondenzálódnak, ezért illékonysági tulajdonságaikat is figyelembe kell venni [66].  

A 7. táblázat egyes fémek illékonyságát mutatja 1 Pa nyomáson, termokémiai számítások alapján – 

kloridok jelenlétében és hiányában [64]. 

7. táblázat. Fémek illékonysági hőmérsékletei és megjelenési formái, 1 Pa nyomáson [64] 

Nehézfém 

Klorid nélkül 10 % kloriddal 

Illékonysági hőmérséklet 

(°C) 

Megjelenési 

forma 

Illékonysági 

hőmérséklet (°C) 

Megjelenési 

forma 

Cr 1613 CrO2/CrO3 1610 CrO2/CrO3 

Ni 1210 Ni(OH)2 693 NiCl2 

Pb 627 Pb -15 PbCl4 

Cd 214 Cd 214 Cd 

 

A 7. táblázat adataiból kiderül, hogy normál biomassza égetési hőmérsékleten számos fém, pl. az ólom 

és a kadmium illékonnyá válik, s hogy a kloridos vegyületformák esetenként lényegesen 

illékonyabbak, különösen ólomnál [64]. 

A 7. táblázatban közölt adatokat támasztják alá egy nagy nehézfémtartalommal rendelkező hulladék 

fluid ágyas égetési folyamatának vizsgálati eredményei is, miszerint az ólom, cink és kadmium 

illékony vegyületei 700-800 °C hőmérsékleten rendkívül gyorsan távoznak a tűztérből gáz fázisban. 

Ezt a füstgázban található szilárd részecskék kémiai vizsgálatával igazolták [67]. 
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8. ábra. Az ólom, a cink és a kadmium időbeli alakulása a füstgázban [67] 

A nehézfémek felszabadulása a hulladékból, majd ezek füstgázzal történő elegyedése számos tényező 

függvénye, beleértve az illékonyságot, az égetési körülményeket és a hamu/pernye elszállítását [68]. 

A fémek (pl. Cd, Fe, Cu, Pb, Zn) fajlagos mennyisége az égetőből kibocsátott gázban erősen függ 

attól, hogy az égetés és a gáz hűtése során milyen klór-, kén-, szén-, nitrogén-, fluor- és egyéb 

összetevők vannak jelen. Települési hulladékégetőkből származó pernye-minták röntgen diffrakciós 

vizsgálatával a következő fémes vegyületeket mutatták ki 420 °C-os pernye hőmérséklet és 953 °C-os 

égetési hőmérséklet mellett:   

 oxidok: Al2O3, MnO, Pb3SiO5, Pb3Sb2O7, PbSiO4, Fe3O4, Fe2O3, 

 egyéb: Pb3O2SO4, Cd5(AsO4)3Cl, CdSO4, K2ZnCl4, ZnCl2, ZnSO4 [68]. 

Ez azt jelenti, hogy ha az tüzelőberendezésben nincs kén, akkor elsősorban oxidok és kloridok 

képződnek. 

Egy kutatás során vizsgálták a Pb-, Cd-, Zn- és Cu- gőzök kondenzációs eloszlását, többlépcsős hűtési 

zónával ellátott laboratóriumi forgókemence segítségével. Azt elemezték, hogy különböző 

atmoszférában (1 bar nyomáson) hogyan változik a fémes vegyületek kondenzációs hőmérséklete. A 

mérésekből azt a következtetést vonták le, hogy 580 °C alatti hőmérsékleten, HCl/O2/CO2/N2 

atmoszférán a Pb, Cd és a Zn kloridokként kondenzálódtak, míg a réz CuO és CuCl2 keverékeként. A 

füstgázba vezetett SO2 és/vagy H2O hatására a Cd, Zn és Cu már 580 °C feletti hőmérsékleten, míg a 

Pb már 650 °C-nál is kondenzálódni kezdett. 

A tűztérbe kerülő fémekre tehát három kilépési útvonalat kell tanulmányozni és összehasonlítani a 

fémek eredeti mennyiségével: a tűztérben visszamaradt hamut, a felfogott pernyét és a kibocsátott 

gázt. Ezen az elven alapulva egy kutatás során megállapították, hogy az egyes fémek igen eltérően 

oszlanak meg az égési rendszerben. A higany nagy része kibocsátásra kerül, míg a réz többnyire a 
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tűztéri hamuban marad. A kadmium és az ólom egyenletesebben oszlott el a három kibocsátási forrás 

között [64]. 

A füstgáz csökkenő hőmérséklete mellett, a gáz-gőz formából szilárd fázisba történő átmenet során, a 

részecske-képződést kétféle mechanizmus szabályozza: egyrészt homogén kondenzáció révén új 

részecskék jöttek létre, másrészt a már meglévő részecskék felszínén heterogén kondenzáció ment 

végbe [69] [70]. Amint az egyes fémgőzök elérik a szuper-telítettségi állapotot, kezdetét veszi a 

kondenzáció, mely ultrafinom részecskék kialakulását segíti elő [71]. 

A fémeket vegyszerrel ki lehet oldani az égetési folyamat után hátramaradt szilárd maradékból, így a 

hamuból és pernyéből, ebben az esetben az oldhatóságot az előzetes égési körülmények is 

befolyásolják [64]. 

A füstgázzal távozó pernye kvalitatív és kvantitatív elemzésére különböző oldószerekkel való kioldási 

vizsgálatok alkalmasak. Kutatások szerint a füstgáz szilárd anyagtartalmából a kioldható fémek 

mennyisége az oldási idővel (desztillált víz oldószerrel) növekszik. Az oldatot 100 g szilárdanyagnak 

1 l desztillált vízben történő bekeverésével állították elő. A 9. ábra mutatja, hogy az ólmon kívül egyéb 

nehézfémekre is igazolták a kioldódás tényét, ami azt jelenti, hogy a környezetbe kerülő pernyéből és 

hamuból eső hatására az idő elteltével folyamatosan oldódnak ki a szennyezőanyagok [72]. 

 

9. ábra. Az ólom kioldódott mennyisége a kioldás idejének függvényében [72] 

Azt is vizsgálták, hogy a füstgáz szilárd anyag tartalmából a sósav oldószer hatására kioldódó 

nehézfémek mennyisége hogyan változik az oldat pH értékének megváltoztatásával (vízzel történő 

hígítás) [73]. A 10. ábra alapján megállapítható, hogy a nehézfémek a tömény sósav környezetben 

oldódnak ki legjobban.  



 

Nehézfémmel szennyezett fás-szárú növények ártalmatlanítása égetéssel 

 

 Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…  29  

 

10. ábra. Különböző pH-jú sósavas oldatokban kioldódó nehézfémek mennyiségének alakulása [73] 

A nehézfémmel szennyezett biomasszák elégetésekor tehát vizsgálni kell a keletkező hamu környezeti 

veszélyességét, de ennél nagyobb műszaki kihívás annak megállapítása, hogy mennyi nehézfém jut ki 

a füstgázzal a környezetbe, és azok emisszióját hogyan lehet csökkenteni. Ennek kézenfekvő 

megoldása a füstgázból a szilárd anyagok (és a rá kondenzálódott nehézfémek és vegyületeik) 

leválasztása. Ez akkor oldja meg a nehézfémek emissziójának problémáját, ha a füstgáz hőmérséklete 

elég kicsi ahhoz, hogy a nehézfémek és vegyületeik kondenzációja a füstgázelvezető rendszer végén 

már befejeződjön. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a füstgázzal gázhalmazállapotban távozó toxikus 

elemek leválasztásáról, füstgáztisztításról is gondoskodni kell. 

4.2. Porleválasztó berendezések  

A füstgázból történő porleválasztás a nagy nehézfém koncentrációval jellemezhető pernye 

esetén kiemelt figyelmet érdemel. Számos, eltérő elven működő porleválasztási technológia létezik, de 

a megfelelő rendszer kialakítása komoly mérnöki feladat.  

A porleválasztó berendezéseket a következőképpen csoportosíthatjuk [74]: 

 száraz mechanikus leválasztók, 

o porkamrák, 

o ciklonok, 

 nedves mosók, 

 elektrosztatikus gáztisztítók, 

 szűrőbetétes porleválasztók. 

A 11. ábra mutatja, hogy az egyes technológiák milyen szemcseméret leválasztására alkalmazhatók 

hatékonyan. Biomassza égetésre vonatkozóan a szakirodalom megállapítja, hogy az 5 µm-nél nagyobb 

szemcsék a füstgázból ciklonnal leválaszthatók, míg az 1 µm-nél kisebb részecskék leválasztása már 

elektrosztatikus porleválasztó, vagy szűrővel történő tisztítás alkalmazásával érhető el, azonban ezek 



 

Nehézfémmel szennyezett fás-szárú növények ártalmatlanítása égetéssel 

 

 Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…  30  

költségesebb technológiák [75]. Kisebb ipari tüzelőberendezéseknél leggyakrabban ciklon(oka)t 

alkalmaznak, ritkábban szűrőket. 

A nedves mosók előnye, hogy gáz fázisból is kiválaszthatnak, de hátrányai, hogy 

 működése során szennyvíz keletkezik, melynek kezelése megnöveli, akár 

megduplázza az üzemeltetési költségeket, 

 a vízben található oldott anyag kicsapatása külön feladat, 

 a víz fagyásveszélyes, amely a biomassza égetés szezon időszakában, télen komoly 

problémát jelent. 

 

11. ábra. A porleválasztó berendezések alkalmazhatósága a szemcsék mérete alapján [74] 

Természetes, határérték alatti nehézfém koncentrációjú talajon nőtt növényi biomasszák tüzelésénél is 

számítani kell a nyomelemekként jelen lévő nehézfémek füstgázban való megjelenésére. Kutatások 

szerint az illékony, toxikus fémek elsősorban a füstgázzal távozva (a hőmérséklettől függően szilárd 

vagy gáz-gőz fázisban) jelentenek közvetlen veszélyt [75] [65]. Így a porleválasztó berendezés nélküli 

tüzelőberendezések esetén a kibocsátott pernye komoly környezeti problémát jelenthet. A biomassza 

tüzelő berendezéseknél gyakran használatos az egyszerű ciklon porleválasztási technológia, amely a 

11. ábra alapján kis átmérőjű (<1m) geometriánál 8 µm határszemcse mérettel üzemel. 

A fémek kétféleképpen kondenzálódnak az égési rendszer hűtési zónáiban: homogén kondenzációval 

finom füstszemcsék jönnek létre [76]; illetve a füstgázban található finomabb részecskéken heterogén 

kondenzáció történik [77]. A légszennyezés kiszűrésére tervezett normál berendezésekkel a 

fémtartalmú finom részecskéket a legnehezebb leválasztani, ezért a szigorú környezetvédelmi 

előírások betartása érdekében igen nagy teljesítményű eszközöket kell alkalmazni.  

A nehézfémmel szennyezett biomassza égetésekor keletkező füstgázban lévő pernye 

nehézfémtartalmától függően részben, vagy teljes egészében leválasztásra kell, hogy kerüljön. Attól 

függően, hogy a füstgáz szilárd anyagában mekkora a nehézfém koncentráció, eldönthető, hogy 

környezetvédelmi szempontból megengedhető-e a részleges (határérték alatti) emisszió. Ezt követően 

meghatározható, hogy milyen leválasztási technológia szükséges a szennyezett biomassza 

környezetbarát égetéséhez. 
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5. A kutatás helyszíne, a talaj és növény szennyezettségének 

vizsgálata 

A kutatásomhoz mintavételezett növények olyan területről származnak, amelynek 

talaja bizonyítottan nehézfémmel szennyezett, így barnamezőnek minősül. Kutatásomhoz egy 

olyan területet választottam, amely bizonyítottan nehézfémmel szennyezett talajjal, és részben 

természetes növénytakaróval rendelkezik. A barnamezős terület Gyöngyösoroszi mellett található. A 

körzetben 1926‐ban indult meg az ipari ólom‐ és cinkérc bányászat. A kitermelt ércet helyben törték 

majd flotációs eljárással dúsították. A leválasztott szfalerit- (cinkszulfid) és galenit (ólomszulfid) 

színport külföldön, bérmunkában kohósíttatták. A négyféle: ólom‐, rezes ólom‐, cink‐ és 

(kénsavgyártáshoz használt) pirit színpor leválasztása után visszamaradt meddőt csővezetéken 

szállították föl a flotációs meddőhányóra. Az 1970‐es évek végére a bánya működése az akkor 

érvényes forintárfolyamok mellett veszteségessé vált. Ezek után az Országos Érc‐ és Ásványbányák 

1986‐ban megszüntette az ólom‐ és cinkérc bányászatot, majd az ércfeldolgozást, a bánya működését 

szüneteltetni kezdte. 

A bánya környezete a 80‐as évek végétől a jelentős nehézfém szennyezések és a bányaterülten átfolyó 

Toka patak toxikus nehézfémtartalma miatt a környezetvédelem érdeklődésének középpontjába került. 

A volt Ércbánya és Dúsítómű területének környezet - rehabilitációjához már 1992‐ben 

környezetvédelmi programot dolgoztak ki a Környezetgazdálkodási Intézetben. A különböző 

tudományos és környezetvédő szervezetek számos környezet‐ és természetvédelmi, meddő‐

újrahasznosítási vizsgálatokat folytatnak. Megállapították, hogy a területen nagy mennyiségben 

felhalmozott, részben termőtalajjal fedett nehézfémmel szennyezett meddőhányó kitermelése és 

elszállítása nagyon költséges lenne. A gyöngyösoroszi mintaterület az Általános Nemzeti 

Élőhelyosztályozási Rendszer (ÁNÉR) besorolása szerint „másodlagos, ill. jellegtelen származékerdők 

és ligetek” kategóriájába sorolható területen található. 

A Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum 2002. szeptemberi, a helyszínre vonatkozó kutatási 

részjelentéséből kiderül, hogy az Ércelőkészítő területén eddig milyen vizsgálatok és kezelések 

történtek. Speciális növénytársulások nehézfém-tűrőképességét és nehézfém-felvevőképességét 

vizsgálták laboratóriumi tenyészedényes kísérletekkel a kísérleti parcellán jellemző bányászati 

melléktermékekkel, különböző adalékanyagok felhasználásával.  Kármentesítési céllal a 

Gyöngyösoroszi Ércelőkészítő területén fatelepítés is történt, amely során nyárfák és tölgyek kerültek 

ültetésre. Az erdő külleme alapján a pannóniai cseres‐tölgyes (Quercetum petraeae‐cerris) degradált 

állományának tekinthető, melybe tisztásként ékelődnek a zagytárolók. A területen a domináns, 

társulásalkotó fajok a lombkoronaszintben a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), a csertölgy 

(Quercus cerris), és a pionír jellegű nyír (Betula pendula). A cserjeszintben uralkodó fajok a fagyal 

(Ligustrum vulgare), a kecskefűz (Salix capraea), a tatárjuhar (Acer tataricum), a húsos som (Cornus 

mas), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a gyertyán (Carpinus betulus). A lágy-szárú 

(gyep‐) szintben jelentős az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), a ligeti perje (Poa nemoralis), 
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egy veronika faj (Veronica species), de előfordul a nád (Phragmites australis) is. Ebben a szintben és a 

cserjék között is gyakori a rezgő nyár (Populus tremula), a fehér akác (Robinia pseudo‐acacica) és a 

közönséges nyír (Betula pendula). 

5.1. Talaj és növény mintavétel 

Kutatásom során a kármentesítés végtermékeként létrejövő fás szárú növények 

ártalmatlanítása, és nem a fitoextrakciós folyamat, vagy a növények akkumulációs képességének 

meghatározása volt a cél. A területen fejlődő növények és a talaj nehézfém koncentrációjának 

monitoringozása nem történt meg, ahogy a talaj kiindulási nehézfém tartalmáról sincs információnk. 

A területen zajló folyamatos kutatásoknak köszönhetően azonban ismert, hogy a bányászati kitermelés 

során keletkező zagy eltérő összetétele a meddőre történő elhelyezéskor változó nehézfém 

koncentrációval rendelkező talajrétegeket eredményezett.  

 

 

12. ábra. Az Ércelőkészítő területén kijelölt mintaterületek, és a talajminták származási helye 

(A/1 terület-Nyír, A/2 terület-Fenyő, B/1 terület-Akác, B/2 terület-Tölgy, C terület-Nyár) 

A területen végzett eddigi talajtani vizsgálatok elsősorban egy kiemelten szennyezett meddő-részen 

történtek, ahol a növények csak talajkezelések után voltak képesek fejlődni. Ezekről a területekről a 
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nagy szennyezettség, illetve a folyamatban lévő kármentesítés miatt nem volt lehetőség a tervezett 

vizsgálatokhoz elegendő fa mintát venni. Mivel az égetéssel történő ártalmatlanítási vizsgálatokhoz 

nagy mennyiségű mintára volt szükség, ezért három olyan területet jelöltem ki, ahol a fitoextrakció 

„működik”. 

A 12. ábra műholdfelvételén látható az A, B, C mintaterület jelöléssel a három mintavételi terület. A 

növények mintavételekor feltétlenül szükséges volt a gyökérzónából venni a talajmintát, ezért a 12. 

ábra nem csak a talajminták helyét, hanem egyben a növényminták helyét is szemlélteti. A 

növényminták begyűjtésekor az „A” és a „B” területek esetén az egyes növények között akár 50 méter 

távolság is volt, ezért ezeken a területeken két-két ponton is vettem talajmintát. A talajminták 

vételekor annak a megállapítása volt az egyik célom, hogy az ott fejlődő növények az elmúlt 8-11 év 

során milyen mértékben tudták kármentesíteni a talajt. Ezzel arra kerestem a választ, hogy a talaj 

jelenlegi nehézfém tartalma a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott 

talajvédelmi határértékek alá csökkent-e. Az „A” jelű mintaterületről fenyő, akác, nyár, tölgy, és 

gyertyán, a „B” jelű mintaterületről dió, akác, nyár, tölgy és fenyő, a „C” jelű mintaterületről nyár, 

nyír, akác és tölgy növényekből vettem mintát, mindegyik esetben nagyobb ág teljes 

keresztmetszetéből átlagosan 0,5 kg-ot. Az összesen 30 növényből 5 fajt választottam ki, ehhez a 

nehézfém elemzést és növénytani tulajdonságokat (pl. őshonosság, növekedési volumen) vettem 

figyelembe. 

5.2. Nehézfémek a talajban és a növényekben 

A talaj és a növények mintavételét követően megvizsgáltuk azok nehézfémtartalmát. A talaj, 

és a növény minták esetében is aprítást, őrlést és homogenizálást követően végeztük el az elemzést. 

5.2.1. Módszertan 

A nehézfém elemeket ICP spektrometriával, a Varian, 720 ES típusú szimultán, axiális 

plazmafigyelésű ICP spektrométerével határoztuk meg. A pontosság-ellenőrzésre az MERCK Kft által 

forgalmazott, tanúsítással ellátott multielemes ICP hiteles anyagminta-oldatból kalibráló oldatot 

használtuk. A minták oldatba-vitele zárt teflon bombában, tömény salétromsavval, 130 °C-on 120 

perces időtartamú oldással történt. A lehűlt oldatot 50 cm
3
 végtérfogatra töltöttük fel. 

A 8. táblázatban a mért elemekre a mintákban talált jellemző koncentrációtartományra vonatkoznak a 

relatív %-ban megadott pontosság-, és szórás adatok. A pontosság meghatározása referencia-mintával 

történő méréssel történt, a szórás relatív %-ban kifejezett értékeit pedig a mért minták párhuzamos 

beméréseiből lettek számolva. 
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8. táblázat. Fa- és talajminták mért nehézfém-meghatározásaira jellemző pontosság és szórás értékek 

Határok Jellemző 
Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Ba 

r. % 

<100 mg/kg 
Pontosság 4,5 5,0 4,0 6,0 5,0 5,5 5,5 4,0 

Szórás 5,0 6,0 5,0 7,0 6,5 6,0 7,0 5,6 

100-1000 mg/kg 
Pontosság 3,5 3,0 - 5,0 3,5 3,5 - 3,5 

Szórás 4,5 4,0 - 6,0 5,5 5,0 - 4,5 

1000-10000 mg/kg 
Pontosság 3,5 3,0 - 4,0 - - - - 

Szórás 4,5 4,0 - 5,0 - - - - 

 

5.2.2. Eredmények 

A talaj nehézfémtartalom elemzésének eredményeit az 9. táblázat tartalmazza. Az „A” 

területről származó minták nem mutatnak jelentős eltérést, a legnagyobb különbség az ólom tartalom 

esetében figyelhető meg. A „B” mintaterületről vett két talajminta esetében ennél sokkal jelentősebb 

eltérések vannak. A „B/1” talaj egyértelműen szennyezettebb, mint a hozzá közeli „B/2” talaj. A 

legnagyobb nehézfémtartalommal a mérési eredmények alapján a „C” talaj rendelkezik, amely a 

bányaterület egyben legmagasabb részéről származik. A vonatkozó határértékkel [78] történő 

összehasonlítás alapján elmondható, hogy a talajban található nehézfémek (így a cink, réz, kadmium, 

ólom, króm és bárium esetén) nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint ahogy a 

rendelet azt megengedi. Ez alól csak a „B/2” talaj kivétel, ennek oka, hogy eleve kevesebb nehézfémet 

tartalmazott, vagy az ott élő növények jobban akkumulálták a szennyezőket. Erre a növényekben 

található nehézfém koncentráció meghatározása adhat választ. A határértéknél nagyobb 

koncentrációkat sárga színnel emeltem ki. 

9. táblázat. A talajminták nehézfémtartalma, és a földtani közeg szennyezettségi határértékei az 

„összes” kioldható fémre vonatkozóan 

Mintaterület 
Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Ba Össz 

mg/kg 

A/1 494,7 222,7 8,41 1651 87,12 13,94 28,08 687,3 3193,25 

A/2 640,3 275,3 10,43 3542 93,85 20,02 16,68 656,9 5255,48 

B/1 2599 326,6 20,28 751,5 101,4 24,54 20,28 365,1 4208,7 

B/2 110 67,4 6,22 23,86 88,17 23,76 23,86 477,2 820,47 

C 5028 1113 28,04 9169 66,46 18,91 11,42 404,9 15839,73 

Határérték*          

B** 200 75 1 100 75 40 30 250  

*1. melléklet a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelethez, 

** B = (B) szennyezettségi határérték földtani közegre 

 

A növényekben található nehézfémek mennyiségét ugyanolyan kémiai módszerrel határoztuk meg, 

mint a talaj összetételét. A 27 különböző famintára vonatkozó eredményeket a 10. táblázat 
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tartalmazza. Egyes növényekből több alfajt is vizsgáltunk, ezért fordul elő esetenként azonos fafajta 

duplán, a kiválasztott 5 fajta pontos azonosítását a későbbiekben ismertetem. 

A táblázatban sárga színnel jelöltem azokat az értékeket, amelyek az átlagosnál nagyobbak, pirossal 

pedig a kiugróan nagyokat. Referencia érték meghatározására és azzal történő összevetésre a növények 

különböző kora miatt nem volt lehetőség. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

bányaterület esetén a kiválasztott növényeket összehasonlítva nem fedezhető fel összefüggés a talaj 

nehézfémtartalma és a növények által akkumulált szennyezők mennyisége között. A nagyobb cink 

koncentrációval jellemezhető talajon („C”) nőtt nyírfa kisebb mennyiségben halmozta fel a cinket, 

mint a kisebb szennyezettségű („A1”) területről származó nyírfa. Ennek ellenkezője figyelhető meg az 

„A/1” területről és a „C” területről származó nyárfa esetén (9. táblázat és 10. táblázat). 

10. táblázat.  A mintaterület növényzetéből vett minták nehézfémtartalma 

Fafaj 
Terület Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Ba Össz 

 mg/kg 

Fenyő A/1 ter 73,1 3,78 2,71 3,62 2,31 1,62 0,34 4,1 91,58 

Nyír* A/1 ter 431 4,63 2,73 2,66 1,47 1,96 0,7 12,2 457,35 

Akác A/1 ter 52,6 2,78 0,25 1,21 1,81 1,73 0,04 2,84 63,26 

Nyár A/1 ter 155 3,81 3,96 0,83 1,13 0,97 0,06 6,07 171,83 

Nyár 2. A/1 ter 75,5 2,59 3,17 2,23 4,8 2,5 0,11 4,42 95,32 

Tölgy A/1 ter 102 2,89 0,32 1,58 1,77 2,57 0,13 15,6 126,86 

Fenyő 2.* A/2 ter 150 4,27 1,75 6,16 1,81 1,37 0,16 3,4 168,92 

Gyertyán A/2 ter 104 3,74 0,44 2,9 2,22 1 0,14 22,7 137,14 

Akác 2. A/2 ter 98,2 3,4 0,54 2,64 0,87 1,81 0,07 6,18 113,71 

Tölgy 2. A/2 ter 79,3 3,14 0,2 0,9 1,61 2,81 0,3 30,3 118,56 

Dió B/1 ter 759 8,64 8,87 7,13 1,46 1,76 0,56 16,1 803,52 

Akác* B/1 ter 58,2 30,8 0,54 2,18 178 89,6 2,24 4,26 365,82 

Nyár B/1 ter 119 3,84 2,48 0,9 0,87 2,68 0,58 3,22 133,57 

Tölgy B/2 ter 181 3,57 0,82 1,56 1,92 2,52 3,01 6,55 200,95 

Fenyő B/2 ter 44 2,13 1,04 1,62 2,01 1,85 0,14 2,24 55,03 

Tölgy* B/2 ter 72,6 8,64 0,52 10,3 12,4 4,49 0,56 10,4 119,91 

Akác 2. B/2 ter 42 2,27 0,31 1,06 0,86 1,38 0,06 8,51 56,45 

Nyár C ter 137 1,72 1,42 0,91 1,0 1,97 0,04 2,1 146,16 

Nyír C ter 140 2,35 1,6 2,97 0,85 0,67 0,13 2,79 151,36 

Nyár 2.* C ter 335 3,37 6,12 4,45 1,14 0,76 0,09 4,62 355,55 

Akác C ter 50,2 2,51 0,33 1,85 1,29 2,32 0,05 7,71 66,26 

Tölgy C ter 41,6 2,53 0,11 3,36 2,11 2,36 0,14 22 74,21 

Tölgy 2. C ter 71,7 4,39 0,29 3,3 2,41 2,22 0,14 7,02 91,47 

Átlag 146,61 4,86 1,76 2,88 9,83 5,78 0,43 8,93 181,08 

*a későbbi vizsgálatokhoz kiválasztott növények (5.2.3. alfejezet) 

Külön figyelmet kell fordítanunk a diófára (a 10. táblázatban szürke jelölés), amely nagyon ritka a 

vizsgált területen. Az eredmények azt mutatják, hogy a növény rendkívül nagymennyiségű nehézfémet 

képes felhalmozni, de ritka előfordulása, lassú növekedése és betegségekre való érzékenysége miatt 

kizártam a további vizsgálatokból. 
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5.2.3. Minták kiválasztása a tüzeléstechnikai vizsgálatokhoz 

A minták kiválasztását több megfontolás alapján végeztem el. Egyrészt az energetikai célra, 

energiaültetvények telepítésére leggyakrabban alkalmazott fafajokat vizsgáltam meg, és a legnagyobb 

nehézfémtartalommal (13. ábra) rendelkező mintákat választottam ki. Így az „A” területről nyírfa, a 

„B” területről akácfa, a „C” területről pedig nyárfa került kiválasztásra. 

 

 

13. ábra. A mintaterületen található gyors növekedési volumenű fafajok összes nehézfémtartalma 

Másrészt Magyarország termőhelyi adottságainak megfelelően elterjedt fajokat választottam ki, így 

vizsgáltam még a tölgyfát és a fenyőfát, amelyek a mintaterületen is őshonos erdőállományként 

vannak jelen. A kiválasztáskor a legnagyobb nehézfémtartalmú mintáknak az említett fafajokból az 

„A” területen található fenyőfa, és a „B” területről származó tölgyfa bizonyultak (10. táblázat). 

 

A vizsgálataimhoz kiválasztott fafajok: 

 Fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

 Rezgő nyár (Populus tremula) 

 Közönséges nyír (Betula pendula) 

 Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 

 

0

100

200

300

400

500

Nyír Akác Nyár Nyár
2.

Akác
2.

Akác Nyár Akác
2.

Nyár Nyír Nyár
2.

Akác

A ter. B ter. C ter

Ö
ss

ze
s 

n
e

h
é

zf
é

m
ta

rt
al

o
m

, m
g/

kg
 

Vizsgált minták 



 

Tüzeléstechnikai vizsgálatok 

 

 Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…  37  

6. Tüzeléstechnikai vizsgálatok 

A nehézfémmel szennyezett fás szárú növények tüzeléssel történő ártalmatlanítása energetikai 

hasznosítással, hőtermeléssel összekapcsolható, de annak vizsgálata, hogy ez milyen körülmények 

között nem okoz környezetszennyezést, elengedhetetlen a felhasználás előtt. Hőtermeléshez történő 

felhasználhatóság elemzésekor nem elegendő csak a legális fakitermelés útján tüzifaként vagy 

aprítéként a tüzelőanyag piacra kerülő biomassza mennyiséget figyelembe venni. Számolni kell azzal, 

hogy a faanyag nem ellenőrzötten kerül betakarításra, elsősorban lakossági felhasználás céljából. A két 

eset között azért kell különbséget tenni, mert a fás szárú biomassza égetését nagymértékben 

befolyásolja az alkalmazott tüzelőberendezés és a tüzelési technológia. A háztartásokban használatos 

hőtermelő rendszerek jellemzően egészen más paraméterekkel üzemelnek, mint a nagyobb 

teljesítményű ipari berendezések, és más előírások vonatkoznak rájuk, esetenként azok hatálya alá 

egyáltalán nem esnek. Ha a szennyezett növények szabályozatlanul kerülnek az ilyen kisteljesítményű 

tüzelőberendezésekbe, akkor égetésük (ártalmatlanításuk) törvényileg nem szabályozott, így nem 

ellenőrizhető. Ez abban az esetben engedhető meg, ha az égetés semmilyen környezetre gyakorolt 

káros hatással nem jár. Ennek megállapítására az első égetési kísérletet kisteljesítményű, 

háztartásokban gyakran használt tüzelőberendezéssel terveztem meg. 

A gyakorlatban hőtermelési célból üzemeltetett szilárd tüzelőanyagú tüzelőberendezések azonban nem 

csak a háztartásokban, hanem a kommunális és az ipari ágazatban is használatosak. Ezek a 

berendezések jellemzően nagyobb teljesítményű rendszerek, amelyekre számos környezetvédelmi 

törvény és rendelet vonatkozik. A szabályozásoknak köszönhetően ezek a rendszerek ellenőrizhetők, 

azonban a nagy nehézfémtartalmú biomassza égetésekor várható környezetvédelmi problémákra és 

azok megoldására fel kell készíteni a rendszert és az üzemeltetőket. Arra vonatkozóan, hogy az ilyen 

rendszerek alkalmasságát vizsgáljam a szennyezett növények ártalmatlanítására, a második égetési 

kísérletet egy ipari teljesítményű tüzelőberendezésben végeztem el. Kiemelt figyelmet fordítottam 

továbbá a mérési eredmények értékelésekor az ártalmatlanítás (égetés) során felmerülő 

környezetvédelmi problémák megoldására. 

A fentiek alapján a vizsgálatokat az alábbi két tüzelőberendezés típusra végeztem el: 

 a szennyezett növények elégetése háztartási tüzelőberendezésben hasáb és brikett 

formában (elsősorban lakossági felhasználás, füstgáztisztítás nélkül, hamudeponálás 

lehetősége szabadon), 

 a fák aprítás utáni elégetése ipari kazánban (automatikus adagolórendszer és 

füstgáztisztító berendezés). 

Az égetési kísérletek megkezdése előtt laboratóriumi mérésekkel ellenőriztem, hogy a vizsgált 

nehézfémmel szennyezett fás szárú növények alapvető tüzeléstechnikai tulajdonságai mutatnak-e 

különbséget az átlagos összetételű fákra jellemző értékekhez képest. A mérést mind az öt famintára 

külön-külön elvégeztem mind hasábfa, mind brikett tüzelőanyagra, és elemeztem, hogy a 

tüzeléstechnikai paraméterek függenek-e az alapanyag előkészítettségétől. 
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6.1. Faminták előkészítése tüzeléstechnikai vizsgálatokhoz 

Az égetési kísérletekhez a kiválasztott 5 különböző fás szárú növényből 25-30 kg mennyiségű 

mintát vettem. Ennek a mennyiségnek az eléréséhez – főleg a vékony törzsű akácfa és nyírfa esetében 

– több fát kellett kivágnunk minden fajtából. Két, ugyanazon fajhoz tartozó, az égetési kísérlet során 

egy mintát képező fa között legfeljebb 7 méter távolság volt. 

A mintákat feldarabolás (hasábolás) után két részre osztottam. Az elosztásnál a fa törzsi részének kb. 

50%-a hasábfaként raktározásra került, a fennmaradó 50%-ot a nagyobb gallyakkal együtt az 

aprításhoz készítettem elő. A brikettálásra szánt minta aprítását egy Cavaraggi BIO 230 típusú 

aprítógéppel végeztük el. Ezt követően a minták szárítása természetes körülmények között, fedett 

helyen történt, 3 hónapon keresztül. Az apríték brikettálását a brikettáló berendezés előírásainak 

megfelelően csak a 10-12 %-os nedvességtartalom mellett végezhettük el. A brikettálás során a 

mintákat egymás után adagoltuk a berendezésbe, odafigyelve a megfelelő elkülönítésre és tisztításra. 

A brikettek átmérője 8 cm.  A brikettálást követően 1 kg mennyiségű mintát vettem mind a hasábfa, 

mind a brikett mintákból laboratóriumi vizsgálatokhoz. Ezt követően a 10 minta (5 hasáb, 5 brikett) az 

égetési kísérlet helyszínén került tárolásra. A laboratóriumi mérésekhez a hasábfa és brikett minták 

esetén is ~500 µm alatti szemcseméretre volt szükség, ezt kalapácsos aprítóval, vágómalommal és 

golyós malommal három lépcsőben sikerült elérni. 

6.2. A minták nehézfémtartalmának meghatározására laboratóriumi 

mérésekkel 

A tüzeléstechnikai vizsgálatok előtt meghatároztam a tüzelőanyag (a hasáb-brikett 

alapanyagául szolgáló eredeti minta) kémiai összetételét, hogy pontos információt kapjak a nehézfém 

mennyiségéről.  

A komponensek meghatározása teflon bombában, tömény salétromsavban roncsolás, majd a lehűlt 

oldat mérőlombikban 50 cm
3
-re való feltöltése után láng-atomabszorpciós spektrometriával történt. A 

mérésekre a Pye Unicam PU 9100-as készülék szolgált. A kémiai összetétel vizsgálatakor elsősorban a 

mintaterületen felhalmozódott és a már kis koncentrációban is veszélyes elemeket határoztuk meg. A 

mérési eredményeket a 12. táblázat tartalmazza és a 14. ábra szemlélteti. A pontosság meghatározása 

referencia-mintával történő méréssel történt, a szórás relatív %-ban kifejezett értékeit pedig a mért 

minták párhuzamos beméréseiből lettek számolva, az adatokat a 11. táblázat tartalmazza. 

11. táblázat. Fa- és hamuminták mért nehézfém-meghatározásaira jellemző pontosság és szórás 

értékek 

Határok Jellemző 
Zn Cu Cd Pb Mn Cr Ni Co Fe 

r. % 

<100 mg/kg 
Pontosság 4,5 5,0 4,0 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 

Szórás 5,0 6,0 5,0 7,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 

100-1000 mg/kg 
Pontosság 3,5 3,0 - 5,0 3,0 3,5 3,5 - 4,0 

Szórás 4,5 4,0 - 6,5 5,0 5,5 5,0 - 5,5 
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Határok Jellemző 
Zn Cu Cd Pb Mn Cr Ni Co Fe 

r. % 

1000-10000 

mg/kg 

Pontosság 3,5 3,0 - 4,0 3,0 - - - 3,5 

Szórás 4,5 4,0 - 5,0 4,5 - - - 4,5 

 

A 12. táblázatban minden szennyezőanyag esetében sárga színnel kiemeltem azokat a koncentrációkat, 

amelyek az adott elemre legnagyobb értéket mutatják. Referencia értékkel történő összehasonlításra a 

növények különböző kora miatt nem volt lehetőség. Az elemek összességének tekintetében a 

legnagyobb nehézfém koncentráció a tölgyfára jellemző. 

12. táblázat.  A vizsgált faminták kémiai összetétel vizsgálatának számszerű eredményei 

Minta 
Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Fe Összes 

mg/kg 

Nyír 396 10,9 14,9 42,7 213 236 15,9 499 1428,4 

Fenyő 61,2 10,9 8,9 < 10 310 278 23,7 665 1357,7 

Akác 76,8 11,0 11,0 12,0 46 59,0 12,0 857 1084,7 

Tölgy 47,6 32,7 10,9 < 10 813 556 24,8 2346 3831,0 

Nyár 274 16,0 19,0 < 10 191 94,9 19,1 673 1287,0 

 

A 14. ábra szemlélteti a mérési eredményeket, a függőleges tengelyen a nehézfém koncentrációt 1000 

mg/kg értékig jelöltem, amelyet egyedül a tölgyfa vas tartalma lép túl. Ezt a kiugró értéket az oszlopon 

adatfeliratként jelöltem. 

 

14. ábra. A vizsgált fa minták kémiai összetétele 

A 14. ábra alapján megállapítható, hogy nem csak az összes nehézfém koncentrációban, hanem több 

toxikus nehézfémre (pl. Cr, Ni) vonatkozóan is a tölgyfa bizonyult a legszennyezettebbnek. 
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6.3. A növények tüzeléstechnikai tulajdonságainak meghatározása 

A barnamezőről származó fás szárú biomassza tüzelőanyagként való gazdaságos felhasználása 

feltételezi a tüzeléstechnikai paramétereinek ismeretét. A növényi biomassza tüzelőanyagként történő 

alkalmazásakor a gazdasági és környezetvédelmi szempontú megítéléshez a követező tulajdonságok 

ismeretére van szükség: 

 Fűtőérték (gazdasági szempontból), 

 Nitrogén és kén tartalom (környezetvédelmi szempontból), 

 Hamutartalom (deponálandó mennyiség és összetétel – környezetvédelmi szempontból) 

 A tüzelőanyagban a hőmérséklet növekedés hatására zajló folyamatok (tüzelési technológia 

szempontjából), 

A fent felsorolt tulajdonságok meghatározásához a következő vizsgálatokat végeztem el: 

 Fűtőérték számításához: 

o összes nedvesség meghatározása, 

o hidrogén tartalom meghatározása elemanalízissel, 

o égéshő meghatározása kaloriméterrel. 

 A tüzelőanyag nitrogén és kén tartalmát elemanalízissel határoztam meg. 

 Az égetés után visszamaradó hamu mennyiségének meghatározásához megmértem a minták 

hamutartalmát. 

 A tüzelőanyagban a hőmérséklet növelésének hatására lezajló folyamatok meghatározására 

termoanalitikai vizsgálatot végeztem. 

 A hamu lágyulási tulajdonságait lágyuláspont mérő berendezéssel határoztam meg. 

6.3.1. Laboratóriumi tüzeléstechnikai vizsgálatok módszertana 

A laboratóriumi vizsgálatokat az érvényben lévő szabványok előírásai alapján végeztem el, 

melyeknek lényegét jellemzőnkként csoportosítva foglalom össze. Minden paraméter 

meghatározásánál mintánként 3-3 mérést végeztem. 

6.3.1.1. Nedvességtartalom meghatározása  

Az összes nedvesség (Wt) a durva nedvesség és a higroszkópos nedvesség összege. A 

tüzelőanyag összes nedvességtartalma meghatározható egy és két lépcsőben, utóbbi esetben a durva 

majd a higroszkópos nedvesség külön-külön mérésével [79]. Vizsgálataink során a biomassza 

tüzelőanyag összes nedvességét határoztuk meg egy lépcsős szárításos módszerrel az MSZ 24000-

23:1977 szabvány előírásai alapján 105 ± 5 °C –on tömegállandóságig hevítve. Az egylépcsős 

módszerrel meghatározott összes nedvességet az alábbi képlettel számítjuk ki: 

      
  

 
          (16) 
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Ahol 

m1 a tömegvesztés a bemért minta szárításakor [g], 

m a bemért minta tömege [g]. 

6.3.1.2. Hamutartalom meghatározása 

A szilárd tüzelőanyag levegőben való elégetése után hamu marad vissza, amely az eredeti 

tüzelőanyagban lévő szervetlen komplexekből és ásványi anyagokból származik. A mérés elve, hogy a 

mintát zárt térben áramoltatott levegőben, előírt sebességgel 815 ± 10 °C hőmérsékletre hevítjük és 

ezen a hőmérsékleten tömegállandóságig tartjuk. A minta hamutartalmát az égés utáni maradék 

tömegéből számítjuk [80]. A méréseket az MSZ ISO 1171:1993 szabvány előírásai szerint végeztük 

el.A tüzelőanyag minta hamujának mennyiségét (A) tömegszázalékban kifejezve a következő képlettel 

számítjuk ki: 

     
     

     
            (17) 

Ahol 

m1 az izzítóedény tömege [g], 

m2 az izzítóedény és a minta tömeg [g], 

m3 az izzítóedény és a hamu tömege [g]. 

6.3.1.3. Karbon-, hidrogén-, nitrogén és kéntartalom meghatározása  

A tüzelőanyagok karbon-, hidrogén-, kén- és nitrogéntartalmának mennyiségi analízisére a 

fűtőérték meghatározásához van szükség, valamint annak számításához, hogy az égetés során mennyi 

káros légszennyező (CO2, SO2 és NOx) képződésére lehet számítani. 

Vizsgálataimhoz a vonatkozó MSZ szabványt [81] használtam, a méréseket egy Carlo Erba EA 1108 

típusú elemanalizátorral végeztem. Az elemi összetétel meghatározásához több módszert is 

kifejlesztettek, azonban a legtöbb eljárás alapelve a tüzelőanyag tökéletes elégetésén alapul, az 

összetételt pedig a keletkező füstgáz paraméterei alapján határozzák meg. Az égésterméket hélium 

vivőgáz segítségével oxidáló és redukáló zónákon áramoltatja át, mely a kromatográfiás oszlopra érve 

a hővezetőképesség-detektor érzékeli a CO2, H2O, N2, SO2 gázkomponenseket, majd ebből számítja a 

tüzelőanyag C, H, N, S tartalmát. 

6.3.1.4. Égéshő és fűtőérték meghatározása  

A vonatkozó szabványokat [82] követve a minták égésmelegét kalibrált Parr 6200 típusú 

oxigén bomba kaloriméterrel határoztam meg. A kaloriméter a vizsgált tüzelőanyag égéshőjét egy 

ismert tömegű és égéshőjű „etalon” kalibrálóanyag (benzoesav) égéshőjével összehasonlítva számítja 

ki. A kaloriméter bombában a minta 30 bar nyomású oxigén atmoszférában ég el. A felszabaduló 

hőenergiát a kaloriméter köpenyében található folyadékközeg elnyeli, és hőmérséklete ezáltal 

emelkedik, ezt a hőmérsékletváltozást mérve, és egyéb korrekciós tényezőket figyelembevéve 

számítható a tüzelőanyag minta égéshője. 
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A fűtőérték meghatározására a szabvány a következő összefüggést adja meg: 

              (     )        (18) 

ahol 

Ha  a fentiek szerint meghatározott égéshő [kJ/kg], 

H a minta hidrogéntartalma [% m/m] (meghatározása az MSZ 24000/11) szerint [83], 

Wt a minta nedvességtartalma [% m/m]. 

6.3.1.5. A minták termoanalitikai vizsgálata derivatográffal 

Az Erdey-Paulik féle elven működő derivatográfos vizsgálat lehetővé teszi a 

tüzelőanyagokban a hőmérséklet növelése hatására zajló folyamatok (dehidratációs, illókiválási, 

oxidációs, égési, stb.) nyomon követését. A derivatográfiai vizsgálat a legösszetettebb termikus 

elemzési módszerek közé tartozik. A termikus elemezési módszerek a vegyületekben, illetve több 

komponensű rendszerek esetén a vegyületek között, hő hatására végbemenő kémiai reakciók, illetve 

fizikai átalakulások vizsgálatára szolgálnak.  

A termikus folyamatok, akár kémiai reakcióról, akár állapot-, vagy halmazállapot változásról legyen is 

szó, mindig a rendszer belső hőtartalmának kisebb-nagyobb arányú megváltozásával járnak. Az 

átalakulást vagy hőelnyelési (endoterm) vagy hőfelszabadulási (exoterm) folyamatok kísérik. A 

tömegváltozásokat és az ezeket kísérő hőhatásokat a differenciál-termikus elemzés módszereivel 

meglehetősen nagy érzékenységgel és pontossággal (±1%) lehet kimutatni. 

6.3.2. Laboratóriumi vizsgálatok eredményei 

Az alapvető tüzeléstechnikai jellemzők (nedvességtartalom, hamutartalom, elemi összetétel, 

fűtőérték) meghatározásának eredményeit a 13. táblázatban foglaltam össze. 

13. táblázat. A vizsgált fás szárú biomassza minták tüzeléstechnikai vizsgálatok alapján meghatározott 

tulajdonságai 

Tüzelőanyag 

Nedvesség-

tartalom 

Elemi összetétel Hamu-

tartalom 
Fűtőérték 

C H N S 

 m/m % MJ/kg 

Nyír hasáb 9,87±0,10 46,15±0,3 6,68±0,1 0,38±0,002 0,00 0,70±0,11 16,5±0,26 

Fenyő hasáb 9,56±0,04 47,31±0,1 6,81±0,1 0,21±0,008 0,00 0,68±0,01 16,6±0,15 

Akác hasáb 9,27±0,11 45,16±0,3 6,56±0,2 0,67±0,018 0,00 1,84±0,28 15,6±0,03 

Tölgy hasáb 11,00±0,50 44,32±0,3 6,50±0,1 0,42±0,029 0,00 1,19±0,05 15,5±0,05 

Nyár hasáb 10,68±0,03 45,20±0,1 6,58±0,1 0,29±0,054 0,00 1,41±0,09 16,1±0,31 

Nyír brikett 7,45±0,03 47,43±0,5 6,81±0,2 0,70±0,046 0,00 1,16±0,04 17,7±0,44 

Fenyő brikett 7,86±0,05 48,06±0,1 6,79±0,3 0,77±0,078 0,02 1,45±0,05 17,8±0,34 

Akác brikett 7,52±0,10 46,20±0,2 6,76±0,1 0,85±0,036 0,00 1,52±0,04 16,4±0,03 

Tölgy brikett 8,67±0,05 46,21±0,1 6,50±0,1 0,50±0027 0,00 1,56±0,14 16,4±0,03 

Nyár brikett 8,14±0,05 46,52±0,1 6,61±0,2 0,45±0,011 0,00 1,78±0,26 17,6±0,38 
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Az alapanyagok több hónapon át történő szárítása következtében adódott a hasábok 

nedvességtartalma. A briketteknek a hasáboknál is kisebb nedvességtartalma a brikettálási technológia 

közbeni további száradásnak az eredménye.  

A fás szárú biomasszák hamutartalma jellemzően <1% m/m, a nyír és fenyő hasáb mintákon kívül az 

összes többi tüzelőanyag hamutartalma meghaladja ezt az értéket. Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy a vizsgált tüzelőanyagok ártalmatlanításakor keletkező hamu mennyisége az 

elégetett mennyiség ~1-2 %-a lesz. 

A tüzelőanyagok nitrogén és kén tartalmát a tüzelés okozta emisszió szempontjából fontos vizsgálni. 

A minták N tartalma <1% m/m, ami kedvező a NOx képződés és kibocsátás szempontjából. Az 

azonban megfigyelhető, hogy minden brikett minta nitrogéntartalma nagyobb, mint az ugyanazon fa 

hasábjáé. Ennek oka, hogy a nitrogén a növényekben elsősorban a növekedésben lévő szövetekben 

található, és a brikettek készítésekor nagyobb ágakat is aprítottam, ahogy ez a gyakorlatban is 

történik [84]. 

 Kenet egyetlen mintában mértünk, ez alapján bizonyosan kijelenthető, hogy a vizsgált minták 

gyakorlatilag kénmentesek, amely az égetéssel történő ártalmatlanításkor képződő SO2 mennyisége 

szempontjából rendkívül kedvező. 

A minták fűtőértéke 15,5 – 17,8 MJ/kg között változik, ami megfelel az adott nedvességtartalommal 

bíró növényekre jellemző értékeknek (15. ábra). A kontrollként feltüntetett, nem szennyezett területen 

nőtt ("szennyezésmentes") fa fűtőérték adatait az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (Gödöllő) 

szolgáltatta. 

 

15. ábra. A vizsgált minták és az azonos nedvességtartalmú, szennyezésmentes fák fűtőértékeinek 
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A 15. ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált hasáb minták (sárga) és a szennyezésmentes 

területről származó fa minták (zöld) közel azonos fűtőértékkel rendelkeznek. 

Egy-egy hasáb minta (sárga) és az ugyanabból a növényből készült brikett minta (kék) fűtőértékét 

vizsgálva megállapítható, hogy a brikett fűtőértéke mindegyik minta esetében nagyobb, ami a 

brikettek kisebb nedvesség tartalmával magyarázható.  

Termoanalitikai vizsgálatok 

Ahogy a 6.3.1.5 alfejezetben ismertettem, ezzel az eljárással nyomon követhetők a 

hőmérséklet növelése hatására zajló folyamatok. Egy jellemző derivatogram (nyír hasáb) látható a 16. 

ábrán. 

 

 

16. ábra. A nyír hasáb minta derivatogramja 

A derivatográf berendezés a vizsgálati eredményeket négy görbével ábrázolja:  

 Termogravimetria (TG): ez a görbe a hőmérséklet emelkedésének hatására a mintában 

bekövetkező tömegváltozást mutatja. Ez a tömegváltozás egyszerű függvénye. 

 Differenciál termogravimetria (DTG): a termogravimetrikus görbék kiértékelésnek nehézségei 

vezettek oda, hogy a TG-görbéjének szükségessé ill. lehetségessé vált a derivált görbéjének az 

un. differenciál termogravimetrikus görbének a megalkotása. Ahol a TG-görbének inflexiós 
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pontja van, ott a DTG-görbén csúcs jelentkezik ez által pontos képet alkothatunk a mintában 

lezajló tömegváltozási folyamatokról. 

 Differenciál-termikus analízis (DTA): ez a vizsgálati módszer azt a hőmennyiséget határozza 

meg, amely a vizsgálandó anyag felmelegítése illetve hevítése esetén a hőtartalom változással 

járó fizikai és kémiai változások miatt felszabadul, illetve elnyelődik a vizsgálati rendszerben. 

A kapott görbe a minimuma felé, endoterm míg a maximuma felé haladva, exoterm 

folyamatokra utal. 

 Kétszeresen differenciál-termikus analízis (DDTA): Ahol a DTA-görbének inflexiós pontja 

van, ott a DDTA-görbén csúcs jelentkezik ez által pontos képet alkothatunk a mintában lezajló 

termikus folyamatokról. 

A görbék jellemző pontjait bejelölve számokkal (16. ábra) szemléltethető, az adatok pedig a 

számokhoz rendelve kiolvashatók a diagramból (14. táblázat). A mérések eredményeként kapott 

diagramokon nyomon követhető a tüzelőanyagoknak a hőmérséklet növelése hatására bekövetkező 

viselkedése. A derivatogram kiértékelésével nyert adatokat a 14. táblázatban foglaltam össze. 

14. táblázat. A nyírfa hasáb minta derivatogramjának jellemző pontjaihoz tartozó értékek 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 0,00 0,07 -0,119 

2 100 -2,99 2,73 -0,953 

3 194 -6,39 10,364 -0,078 

4 300 -24,88 20,04 -9,578 

5 315 -31,88 20,981 -9,304 

6 330 -38,85 21,636 -9,491 

7 421 -64,19 26,879 -2,026 

8 485 -69,97 29,512 -1,55 

9 700 -84,82 30,563 -0,846 

10 960 -96,77 16,489 -0,876 

11 977 -97,59 12,086 -0,34 

12 987 -97,7 6,279 -0,13 

13 1023 -97,75 3,808 -0,005 

14 1142 -97,95 -0,363 -0,034 

 

Ezekből az adatokból megállapíthatók a hőmérséklet függvényében zajló folyamatok, melyeket a 15. 

táblázat (hasáb minták) és a 16. táblázat (brikett minták) tartalmazza. 
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15. táblázat.  A hasáb minták derivatogramjainak jellemző pontjaihoz tartozó értékek 

Megállapított jellegzetes 

hőmérsékletek 
Jelölés 

Nyír 

hasáb 

Fenyő 

hasáb 

Akác 

hasáb 

Tölgy 

hasáb 

Nyár 

hasáb 

°C 

A legintenzívebb nedvesség 

eltávozás hőmérséklete 
Tw, max 100 108 100 100 100 

A száradás befejeződésének 

hőmérséklete 
Tw, 0 194 172 173 162 150 

Az illók kiválásának 

kezdőhőmérséklete 
Till, kezd 160 150 157 150 150 

Az illók begyulladásának 

kezdőhőmérséklete 
Till,gyull 170 170 180 200 200 

Az illók leggyorsabb kiválásának 

hőmérséklete 
Till,max 315 327 340 343 345 

Az illók kiválásának 

véghőmérséklete 
Till,vég 421 412 400 400 400 

Az intenzív égés hőmérséklet 

tartománya 
Tint,ég 200-980 200-1000 200-960 200-900 200-920 

Az égés teljes befejeződésének 

hőmérséklete 
Tégés,bef 1020 1050 1050 1000 955 

  

A többi vizsgált mintára vonatkozó derivatogramot és hozzá tartozó táblázatot az 1. melléklet 

tartalmazza. 

16. táblázat. A brikett minták derivatogramjainak jellemző pontjaihoz tartozó értékek 

Megállapított jellegzetes 

hőmérsékletek 
Jelölés 

Nyír 

brikett 

Fenyő 

brikett 

Akác 

brikett 

Tölgy 

brikett 

Nyár 

brikett 

°C 

A legintenzívebb nedvesség 

eltávozás hőmérséklete 
Tw, max 107 100 100 110 100 

A száradás befejeződésének 

hőmérséklete 
Tw, 0,  200 166 184 164 150 

Az illók kiválásának 

kezdőhőmérséklete 
Till, kezd 180 200 170 160 160 

Az illók begyulladásának 

kezdőhőmérséklete 
Till,gyull 250 250 200 180 200 

Az illók leggyorsabb kiválásának 

hőmérséklete 
Till,max 350 310 345 350 340 

Az illók kiválásának 

véghőmérséklete 
Till,vég 400 381 400 400 400 

Az intenzív égés hőmérséklet 

tartománya 
Tint,ég 250-950 300-700 200-990 200-1020 200-900 

Az égés teljes befejeződésének 

hőmérséklete 
Tégés,bef 1000 1000 1010 1050 920 
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A derivatogramok szolgáltatta adatokból meghatározható a száradási, illókiválási és a fix-karbon 

oxidációs folyamatainak hőmérséklettartománya, melyeket a 17. táblázat foglal össze. Emellett az 

eredményekből közelítőleg számítható a minták szerkezeti összetétele is (nedvesség-, illó-, fixkarbon- 

és hamutartalom) [85], ezt a 18. táblázatban foglaltam össze. 

17. táblázat. A tüzelőanyagokban a hőmérséklet növelése hatására végbemenő folyamatok 

hőmérséklettartományai 

Tüzelőanyag 
Nedvesség eltávozása Illó eltávozása Fix karbon égése 

°C 

Nyír hasáb 25-200 160-420 420-990 

Fenyő hasáb 25-175 150-410 415-1010 

Akác hasáb 25-175 160-400 400-960 

Tölgy hasáb 25-165 150-400 400-900 

Nyár hasáb 25-150 150-400 400-920 

Nyír brikett 25-200 180-400 400-975 

Fenyő brikett 25-170 200-380 400-780 

Akác brikett 25-185 170-400 400-1010 

Tölgy brikett 25-165 160-400 400-1050 

Nyár brikett 25-150 160-400 400-895 

 

18. táblázat. A termoanalitikai mérések eredményeiként számított összetétel 

Tüzelőanyag 
Nedvesség Illó Fix karbon Hamu 

tartalom, % m/m 

Nyír hasáb 5,8 58,39 33,76 2,05 

Fenyő hasáb 8,08 51,91 37,88 2,13 

Akác hasáb 6,22 57,5 33,02 2,77 

Tölgy hasáb 7,86 55,27 33,74 3,13 

Nyár hasáb 6,30 56,00 34,35 3,35 

Nyír brikett 6,06 53,57 38,70 1,67 

Fenyő brikett 8,10 51,15 39,30 1,45 

Akác brikett 6,45 56,12 34,32 3,11 

Tölgy brikett 7,28 50,80 39,45 2,47 

Nyár brikett 6,33 54,12 36,45 3,10 

 

A mérések eredményei azt mutatják, hogy a mintákból a nedvesség teljes eltávozása, 150 -200 °C 

között következik be. A gyulladás és égés szempontjából fontos illók eltávozása 150 - 200 °C között 

kezdődik, és legintezívebben a 270 - 300 °C hőmérséklettartományban zajlik, és ezen a hőmérsékleten 

már intezíven égnek is ezek a komponensek. A fix-karbon égése az illók égését követően 400 - 

420 °C-on kezdődik és az éghetők teljes kiégésével 780 – 1050 °C hőmérsékleten fejeződik be. 
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6.4. Ártalmatlanítás égetéssel, háztartási tüzelőberendezésben 

A fás szárú növények energetikai hasznosításának egyik gyakori módja a lakosság körében 

elterjedt kézi adagolású, füstgáz tisztító berendezés nélküli, kisteljesítményű tüzelőberendezés, ezért 

az első égetési kísérletet ennek figyelembevételével terveztem meg. Célom az volt, hogy a keletkező 

hamu szabadon történő deponálásának és a keletkező égéstermékek (gáz és szilárd) légszennyezőinek 

környezetvédelmi hatásait vizsgáljam.  

A laboratóriumi vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a nehézfémmel szennyezett fás szárú növények 

égetéssel történő ártalmatlanítás során a hamuban és a füstgázban megtalálható nehézfémek okoznak 

problémát, továbbá az előzetes tüzeléstechnikai vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, 

vagyis az alapvető tüzeléstechnikai tulajdonságokat nem befolyásolják a tüzelőanyagban lévő 

nehézfémek. Ahogy a fejezet bevezetőjében írtam, elsőként egy, a háztartásokban gyakran használt 

tüzelőberendezésben vizsgáltam a szennyezett tüzelőanyag égetésének környezetvédelmi kockázatát. 

 

17. ábra. A „Fireplace Alicante” kandallókályha 

Az égetési kísérleteket egy zárt égési terű kandallóban végeztük el. Az alkalmazott kandallókályha a 

Fireplace Kft. „Alicante” fantázianevű berendezése (17. ábra) volt, mely mind hasábfával, mind pedig 
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brikettel való tüzelésre alkalmas. A tüzeléshez szükséges levegőmennyiség szabályozása a tűztérajtón 

elhelyezett levegőszabályozókkal történhet, melyek lehetővé teszik az égési levegő többfokozatú 

levegő bevezetését. A levegő beáramlás egyrészt a tűztér rostélyon keresztül történik (primer levegő - 

17. ábra jelöléseivel: levegő 1), másrészt a tűztér tűzálló falazatában, két sorban kialakított fúvóka 

rendszeren keresztül valósul meg (szekunder levegő - 17. ábra jelöléseivel: levegő 2). A berakó ajtó 

felső peremén további, kis mennyiségű levegő (ablakmosó levegő - 17. ábra jelöléseivel: levegő 3) is 

beáramlik a tűztérbe.  

A kandalló felső részében füstgáz tartózkodási időt növelő torló elemek vannak beépítve a tűztér 

fölött, amelyek növelik a hőleadás hatékonyságát.  

6.4.1. Az égetési kísérlet, a mérések módszertana 

Az eltüzelt minták mennyisége minta típusonként 3-4 kg között változott a mintavételezések 

ideje (átlagosan 25 perc) alatt. A kandalló felfűtési szakaszában nem végeztünk méréseket, a 

mintavételezést és az adatok begyűjtését az állandósult tüzelési szakaszban végeztük el. A 

mérőrendszer kialakítását mutatja a 18. ábra. A kísérletek során tapasztalható ingadozó 

koromképződés miatt (adagolás-égés-adagolás-égés) a szilárd légszennyezők meghatározására 

“nedves” elnyeletési módszert alkalmaztunk. A füstgáz csonkon mért huzat 10-30 Pa között 

ingadozott. A valóságos égési folyamatot modellezve, úgy irányítottuk a tüzelést, hogy minden egyes 

mintavétel alatt legyen adagolási szakasz is, tehát a mért értékek “kedvező “ tüzelési folyamatot és un. 

“kormozó” szakaszt is tartalmazzanak. A kandalló ajtajának nyitott helyzetekor megnövekedett a 

primer levegő beáramlás nagy mennyiségű elégetlen összetevőt és szilárd légszennyezőt 

eredményezve a füstgázban. 

 

18. ábra. A háztartási kandalló mérőkörének részletes vázlatrajza 
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A füstgáz elszívást egy injektoros kémény biztosította. A kémény magassága 5 m volt. A 

mérőszakaszokat a kandallóból kilépő, egyenes füstgázelvezető csövön alakítottuk ki. A 

füstgázhőmérséklet a mintavétel helyén 450-500 °C között ingadozott.  

A mérések során meghatároztuk a gázhalmazállapotú légszennyezők közül a CO, NOx, SO2 

mennyiségét, valamint a szilárd alkotókat (19. ábra).  

 

19. ábra. Mérőkörről készült fénykép, előtérben a füstgázban lévő pernye elnyeletésére szolgáló 

rendszerrel 

Tüzelésellenőrzési céllal folyamatosan a füstgáz O2 és CO2 tartalmát is figyelemmel kísértük. Az 

alkalmazott mérési módszerek megfelelnek a szabványos előírásoknak [86] [87] [88] [89] [90]. 

6.4.1.1. A füstgáz gáznemű légszennyezőinek vizsgálata 

A füstgáz összetételét HORIBA PG-250 típusú hordozható gázelemzővel mértük, amely a 

füstgázalkotókat az alábbi mérési elvek alapján határozza meg. 

NOx analizátor 

A mérőberendezés kemilumineszcenciás mérési módszerrel mér. Az elemzés elve szerint az 

ózont a mintagázba vezetve, a mintagázban lévő nitrogén-monoxid (NO) reakcióba lép az ózonnal, 

oxidálódik és gerjesztett állapotú nitrogén-dioxid (NO2*) lesz belőle: 

NO + O3 →NO2
*
+ O2 (19) 

NO2
*
→NO2 + hv (20) 

A gerjesztett molekulák jellemző hosszúságú fényenergia kibocsátása közben jutnak vissza az 

alapállapotba.  

CO és SO2 analizátor 

A HORIBA PG-250 készülék CO és SO2 meghatározására infravörös abszorpciós módszert 

alkalmaz. Az infravörös elemző elve szerint az infravörös fényt a mért komponens elnyeli. A műszer 
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folyamatosan méri a vizsgált komponens koncentráció változásait. A mérési elv vázlatát a 20. ábra 

mutatja be. 

 

20. ábra. CO és SO2 mérése infravörös abszorpcióval 

CO2 és O2 analizátor 

Ez az elemző két szenzort használ. Egyik méri a CO2 abszorpciót, a másik a referencia 

szenzor, más hullámhosszt alkalmaz a CO2 abszorpciójához, a fénymennyiség megállapításához. 

Ahogy az infravörös sugarak keresztül hatolnak a mintaelemzőn és a CO2 elnyeli őket, a fő szenzor 

csökkenti a jelet. A CO2 jel megállapítható a referencia és a fő szenzor jele közötti különbségből.  

O2 elemző cirkónium-oxidos érzékelővel mér. 

Gázhalmazállapotú légszennyezők esetében a mért értékeket a vonatkozó rendeletek szerint egy adott 

oxigén koncentrációra kell átszámítani [91] [92] [93].  

A számítás alapját az alábbi összefüggés képezi: 

cv =[(21-O2 v)/(21-O2 mért)] cmért (21) 

ahol:  21 - a levegő oxigén tartalma, % v/v 

 O2v - a megadott vonatkoztatási oxigén koncentráció, % v/v 

 O2 mért - a füstgázban mért oxigén koncentráció, % v/v 

cv - a megadott vonatkoztatási oxigén tartalomra átszámított tömegkoncentráció, mg/m
3
 

cmért - a füstgázban mért oxigéntartalomra átszámított tömegkoncentrációja a mért 

légszennyező anyagnak, mg/m
3 

A 23/2001. (XI.13)KöM rendelet szerint, fa, faapríték és szilárd bio tüzelőanyag tüzelése esetében 

11%-os oxigén tartalom a viszonyítási alap. A HORIBA PG-250 tip. elemző műszer a mért CO és 
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NOx értékeket közvetlenül mutatja a füstgáz aktuális oxigén tartalmánál, valamint átszámítja a jelen 

mérésnél alkalmazott tüzelőanyagra előírt 11%-os oxigén értékre is. 

6.4.1.2. Szkenning elektronmikroszkópos vizsgálat a füstgáz pernye tartalmának kvalitatív 

elemzésére 

A nehézfémmel szennnyezett biomassza elégetésekor nem csak a füstgázban található pernye 

mennyisége, hanem annak összetétele is fontos tényező. Az égetési kísérletek tüzelőanyag igényét 

figyelembe véve korlátozott mennyiségű minta állt rendelkezésre, amely nem tett lehetővé 20-25 

percnél tovább tartó égetési kísérletet. A füstgázból vett szilárd légszennyező minta minden esetben 

csekély mennyiségű volt, ami a további kémiai elemzést nem tette lehetővé. Emiatt döntöttem a 

szkenning elektronmikroszkópos - mikroszondás vizsgálatok mellett. Az átlagos kémiai összetételt 

AMRAY 1830 I típusú Scanning Elektronmicroscope DX4 EDAX EDS mikroszondájával határoztuk 

meg.  A szkenning elekronmikroszkópos vizsgálatok eredményeiből megállapítottam a füstgázban 

található pernye összetételét.  

6.4.1.3. A tűztéri hamuk nehézfémtartalmának és kioldódási tulajdonságainak meghatározása 

láng-atomabszorpciós spektrometriával 

A kazánban történő tüzelés során a nagy mennyiségben keletkező égési maradék 

elhelyezésének lehetőségeit meghatározzák a hamu kioldódási tulajdonságai, ezért erre vonatkozó 

kémiai vizsgálatokat végeztem. A hamu mintákból 2 párhuzamos mérést végeztünk. Láng-

atomabszorpciós módszerrel határoztuk meg a kioldódási értékeket mg/kg egységben. A komponensek 

meghatározása a minták és a kivonószerek (desztillált víz, salétromsav 2 mól/L) 1:10 (S/L arány) 

tömegarányú keverékének rázatása, majd a nem oldódott anyag szűréssel való eltávolítása után történt, 

láng-atomabszorpciós spektrometriával. A mérések a Pye Unicam PU 9100-as készülékén történtek 

sztöchiometrikus, illetve acetilénben enyhén gazdag levegő-acetilén lángban. A készülék kalibrációja 

multielemes hiteles anyagminta-oldattal történt. A savas kioldással meghatározható a hamuban 

található összes kioldható nehézfém mennyisége. A desztillált vizes kioldással megállapítható, hogy a 

vonatkozó rendeletek alapján milyen hulladéklerakóba szállítható az égetéskor keletkező hamu minta. 

A méréshez tartozó pontosság és szórás értékeket a 11. táblázat tartalmazza. Megjegyzésre érdemes, 

hogy a vizsgálatok tömény szűrletekkel készültek. Természetes körülmények között (pl. esővíz 

hatására) a talajvízbe kerülő csurgalék valószínűleg jóval hígabb ezeknél. Megemlítendő továbbá, 

hogy az esővíz pH értéke eltérő lehet, ilyen esetekben a kioldódás mértéke változhat. 

6.4.2. A tüzelési kísérletek és a hozzá kapcsolódó laboratóriumi mérések 

eredményei 

6.4.2.1. Szilárd és gázhalmazállapotú légszennyezők mennyisége a füstgázban 

A mérési eredményeket összefoglaló táblázat a 2. mellékletben található, melyben feltüntettem 

a mért CO és NOx értékeket, a viszonyítási alapra átszámított eredményeket és a mg/m
3
-re átszámított 

fajlagos kibocsátási értékeket (1 ppm NOx→2,05 mg NO2/m
3

füstgáz; 1 ppm CO→1,25 mg CO/m3
 füstgáz). 
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19. táblázat. Káros légszennyezők (CO, NOx és szilárd légszennyezők) mért mennyiségei 

Minta 
CO NOX Szilárdanyag

 

mg/m
3
 

Nyír hasáb 176±18,9 277±13,6 127,3 

Nyír brikett 320±82,1 467±50,3 113,1 

Fenyő hasáb 383±20,9 205±13,9 3,5 

Fenyő brikett 496±107,1 455±64,5 14,7 

Akác hasáb 782±452,1 387±9,4 33,1 

Akác brikett 865±187,8 513±66,5 2,2 

Tölgy hasáb 268±79,1 324±31,4 25,5 

Tölgy brikett 398±141,9 338±17,9 12,7 

Nyár hasáb 279±127,0 156±6,26 165,4 

Nyár brikett 420±181,8 416±29,2 25,1 

 

A mérés során a műszer nem detektált kén-dioxidot a füstgázban, amit a minták elemi összetételekor 

vizsgált kén tartalom is alátámaszt. Egy-egy adagolást követően jelentkezett kb. 10-50 ppm-nyi érték, 

azonban ez is néhány perc után, tehát a tökéletes égés beálltát követően megszűnt. A 2. mellékletben 

található összesítő táblázatból kiemelve a minták tüzelésekor mért átlagos szén-monoxid, nitrogén-

oxidok és szilárd légszennyezők mennyiségét készítettem el a 19. táblázatot. 

A 19. táblázat adataiból szerkesztett ábra összehasonlító elemzést tesznek lehetővé. A 21. ábra mutatja 

a füstgázban mérhető CO és NOx (NO2-re átszámolva) mennyiségét. 

 

21. ábra. A füstgáz CO és NOx tartalmának változása biomassza típusok szerint 

A 21. ábra alapján megállapítható, hogy a tüzelőanyag brikett változatának égetése rendre nagyobb 

CO és NOx emissziót eredményezett.  
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Ha a szennyezőket külön-külön vizsgáljuk, megfigyelhető, hogy mindegyik fafajta esetében a brikett 

eltüzelése nagyobb CO képződéssel jár, ami arra utal, hogy nehezebb tökéletesen elégetni, mint a 

hasábfát. Ennek oka a brikett tömörebb szerkezete, ami az égetés során sem „lazul” kellőképpen. Ez a 

feltételezés igazolható a füstgáz szilárd anyag tartalmában megjelenő nagy karbon tartalommal, ezért a 

pernye mintákon végzett elektronmikroszkópos vizsgálat során ellenőriztem azok C koncentrációját is. 

A nitrogén-oxidoknál is megfigyelhető, hogy a brikett égésénél jóval nagyobb NOx képződés 

tapasztalható, mint a hasábnál. A hasábnál és a brikettnél tapasztalható jelentős különbség a NOx 

tartalomban visszavezethető a biomassza minták kötött N tartalmára. A brikettek készítésekor az 

alapanyagba több kisebb ág került bele, így a tüzelőanyagban nagyobb a nitrogén koncentráció. Ha a 

tüzelőanyag eredeti nitrogén tartalmának alakulását a füstgázban mért nitrogén-oxidok mennyiségével 

vetjük össze mintánként (20. táblázat), és ezt diagramon ábrázolva (22. ábra) szemléltetjük, akkor az 

alábbi megállapítások tehetők. 

A nyír, akác és tölgy brikettek esetén a nitrogén-oxidok mennyisége a füstgázban közel hasonló 

mértékben több a hasábok tüzelésekor keletkező NOx mennyiségénél, mint ugyanazok brikett minták 

eredeti nitrogén tartalma a hasábfák eredeti nitrogén tartalmához viszonyítva. Például az akác brikett 

nitrogéntartalma 1,27-szerese az akác hasáb N tartalmának, és a brikett tüzelésekor keletkező NOx 

mennyisége 1,33-szorosa az akác hasáb égetésekor keletkező nitrogén- oxidok mennyiségének. 

20. táblázat. A minták nitrogén tartalma, és az azonos növények hasáb-brikett összehasonlítása 

százalékban 

Jellemző 
Nyír 

hasáb 

Nyír 

brikett 

Fenyő 

hasáb 

Fenyő 

brikett 

Akác 

hasáb 

Akác 

brikett 

Tölgy 

hasáb 

Tölgy 

brikett 

Nyár 

hasáb 

Nyár 

brikett 

Nitrogén 

tartalom 

% m/m 

0,38 0,70 0,21 0,77 0,67 0,85 0,42 0,50 0,29 0,45 

% 

100 184 100 367 100 127 100 119 100 155 

Füstgáz 

NOx 

tartalma 

mg/m
3
 

277 467 205 455 387 513 324 338 156 420 

% 

100 169 100 222 100 133 100 104 100 269 
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22. ábra. A tüzelőanyag nitrogéntartalmának és égetésükkor keletkező NOX mennyiségének 

összehasonlítása fa fajtánként, százalékosan 

A nitrogén-oxidok keletkezése a szakirodalomban jól feltárt folyamat. Három különböző reakció során 

keletkezik: termikus-NOx, gyors-NOx és tüzelőanyag-NOx. A szokványos lakossági 

tüzelőberendezésekben az első két termék kisebb szerepet játszik, a tüzelőanyag NOx befolyásolja 

elsősorban a nitrogén-oxidok kibocsátási mennyiségét [94] [95]. Az NOx kibocsátásban mért 

különbségek tehát alátámasztják a szakirodalmi megállapításokat. 

Magyarországon a 140 kW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezésekre nincsen érvényben 

károsanyag kibocsátás határértékeire vonatkozó előírás. A 21. táblázat és a 23. táblázat tartalmazza az 

érvényben lévő 140 kW-nál nagyobb berendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket.  A 21. 

táblázatban látható kibocsátási határértékekkel közvetlenül nem összevethetők a mérésekből nyert 

eredmények, de az megállapítható, hogy a NOx mennyisége a füstgázban a legkisebb teljesítményű 

tüzelőberendezésekre előírt határérték alatt marad-e? A CO kibocsátás tekintetében ez már nem 

mondható el. A nyír hasáb kivételével minden minta égetésekor nagy szén-monoxid koncentráció volt 

tapasztalható a füstgázban (a mért adatokat a 19. táblázat tartalmazza). 

21. táblázat. Káros légszennyezők technológiai kibocsátási határértékei 

Légszennyező anyag 

Kibocsátási határérték 

140 kWth -50 

MWth 

50-100 

MWth 

100-500 

MWth 

P≥500 

MWth 

50-100 

MWth 

P≥100 

MWth 

mg/m
3
 

Szén-monoxid (CO) 250 250 250 250 250 250 

Nitrogén-oxidok 

(NO2-ben kifejeve) 
650 600 600 500 400 

200, 300 (bio 

ta., P=100-300) 

Rendelet 
23/2001. 

(XI.13)KöM 
10/2003. (VII.11) KVVM 

Érvényesség jelenleg is 2003 előtti berendezések 2003 utáni berendezések 
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A szilárd tüzelőanyagok égetésének a légszennyezés szempontjából meghatározó eleme a füstgáz 

szilárdanyag tartalma, melyre egyre szigorodó előírások vonatkoznak. A 22. táblázat összefoglalja az 

égetési kísérlet során a füstgázból nyert és elnyeletett szilárd légszennyezők bepárlás utáni tömegéből 

számított fajlagos kibocsátási értékeket a kísérletek során. A kísérletben alkalmazott kandalló ugyan 

nem esik a rendelet hatálya alá (23. táblázat), de a kibocsátott pernye mennyiségének értékeléséhez 

viszonyítási alapként használhatók. 

22. táblázat. A minták égetésekor keletező füstgáz szilárd légszennyezőinek mennyisége 

Minta Szilárd légszennyezők, mg/m
3
 

Nyír hasáb 127,3 

Nyír brikett 113,1 

Fenyő hasáb 3,5 

Fenyő brikett 14,7 

Akác hasáb 33,1 

Akác brikett 2,2 

Tölgy hasáb 25,5 

Tölgy brikett 12,7 

Nyár hasáb 165,4 

Nyár brikett 25,1 

23. táblázat. Káros légszennyezők technológiai kibocsátási határértékei a berendezés teljesítményének 

függvényében 

Légszennyező 

anyag 

Kibocsátási határérték 

140 kWth -

50 MWth 

50-100 

MWth 

P≥100 

MWth 

mg/m
3
 

Szilárd anyag 150 100/50* 50 

Rendelet 
23/2001. 

(XI.13)KöM 
10/2003. (VII.11) KVVM 

* A 10/2003. (VII.11) KVVM rendelet különbséget tesz a 

hatálybalépése előtt és azt követően létesítési engedélyt kapott 

tüzelőberendezések között. A korábban engedélyt kapott 

berendezésre 100 mg/m
3
, a később engedélyt kapott égetőre 50 

mg/m
3
 a vonatkozó határérték. 

 

A mérési eredményeket a 23. ábra mutatja be, melyet a 23. táblázat előírásaihoz hasonlítva 

megállapítható, hogy a minták égetésekor a szilárdanyag tartalom a füstgázban a legkisebb 

teljesítményű tüzelőberendezésekre előírt határérték alatt marad, kivétel a nyár hasáb, ahol nem túl 

nagy, 10 %-os túllépés tapasztalható.  
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23. ábra. A füstgáz szilárd anyag tartalmának változása biomassza típusok szerint 

A legnagyobb szilárdanyag koncentráció a nyírfa (hasáb és brikett) illetve a nyár hasáb füstgázában 

tapasztalható. A hasábfa égetésekor rendre több pernye kerül a füstgázba, mint a brikettek esetén, 

kivétel ez alól a fenyőfa, de annak pernyekibocsátása alapvetően kicsi. Ennek a különbségnek a 

brikettek tömörebb anyaga, lassabb kiégése az oka, valamint, hogy az égetés közben a brikettek nem 

estek szét, ennek bizonyítására megvizsgáltam a keletkező füstgáz szilárdanyag tartalmának karbon 

koncentrációját. 

6.4.2.2. Szilárd légszennyezők összetétele, nehézfémek kimutatása a pernye mintákban 

A szkenning elektronmikroszkóppal nyert eredményeket a vizsgáló eljárás korlátai között (a 

korábban leírt okok miatt) szabad csak értékelni. A kutatómunka során a vizsgálat eredményét a 

nehézfémek kimutathatóságára használtam fel. 

A következőkben két pernyemintáról készült elektronmikroszkópos felvételt mutatok be. A 24. ábra a 

tölgyfa hasáb égetésekor keletkező füstgázból vett mintának 100 µm felbontású fényképét, amelyen az 

összetétel három jellemző pontban került meghatározására. A legnagyobb nehézfém tartalom a 2-es 

pontban volt kimutatható, ahol a minta 76,26 % m/m vasat tartalmaz. 
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Na Mg Al Si P Cl K Ca Mn Fe Cu Zn 

% m/m 

0,89 0,91 0,62 1,39 0,59 0,11 0,70 0,40 0,65 76,26 0,61 0,56 

24. ábra. A tölgy hasáb égetéséből származó füstgáz szilárdanyag tartalmának egy 

elektronmikroszkópos felvétele és annak 2-es pontjához tartozó spektrum, és az ott mért összetétel 

A 25. ábra a fenyőfa hasáb füstgázában található szilárdanyag tartalmának egy 50 µm felbontású 

fényképét ábrázolja, amelyben kimutatható 4,89 % m/m Zn és 23,45 % m/m Ba mérhető. 

 

Na Mg Al Si P Cl K Ca Mn Fe Cu Zn Ba 

% m/m  

2,16 0,47 3,62 8,39 4,37 1,25 1,19 7,80 0,00 4,32 0,24 4,89 23,45 

25. ábra. A fenyő hasáb égetéséből származó füstgáz szilárdanyag tartalmának egy 

elektronmikroszkópos felvétele és az ahhoz tartozó spektrum az ott mért összetétellel 

Kiértékelve az égetési kísérlet során vett pernyeminták elektronmikroszkópos felvételeit a hozzá 

tartozó spektrumokkal, az átlagos összetételeket 24. táblázatban foglaltam össze. 
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24. táblázat. A vizsgált biomasszák tüzeléséből származó pernye minták átlagos elemtartalmai az 

elektronmikroszkópos vizsgálati eredmények alapján 

Minta 
Na Mg Al Si P Cl K Ca Mn Fe Cu Zn 

% m/m 

Nyír hasáb 2,50 0,34 0,70 4,86 0,57 1,10 4,82 2,41 0,20 0,45 0,22 2,66 

Fenyő hasáb 6,71 0,25 0,45 4,68 3,83 13,52 11,85 7,61 0,25 2,44 0,24 0,33 

Akác hasáb 2,01 0,74 0,61 1,86 0,73 6,17 22,87 7,25 0,15 0,09 0,31 0,93 

Tölgy hasáb 1,04 0,97 0,72 2,60 1,24 0,64 14,97 8,43 0,41 3,32 0,12 0,96 

Nyár hasáb 1,99 0,56 0,57 2,43 1,37 1,49 17,09 4,38 0,38 2,04 0,33 2,14 

Nyír brikett 4,61 0,70 0,32 2,85 0,40 8,46 25,93 4,98 0,15 1,15 0,38 0,69 

Fenyő brikett 4,03 0,66 0,62 6,71 1,00 0,18 10,06 4,76 0,10 2,31 0,41 2,19 

Akác brikett 1,52 0,55 0,41 1,96 1,06 2,46 6,94 4,03 0,28 1,90 0,38 0,26 

Tölgy brikett 1,39 1,29 0,76 5,28 0,99 0,82 12,25 15,27 0,84 0,71 0,66 1,83 

Nyár brikett 2,41 0,58 0,83 3,52 1,40 1,79 14,11 3,70 0,27 2,28 0,40 2,48 

  

Az eredmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált minták égetésekor a füstgázban 

található szilárd légszennyezőkben megjelennek a nehézfémek (Cu, Fe, Mn, Zn), és ez a környezetre 

veszélyt jelent. A környezetvédelmi problémát továbbá az jelenti, hogy a kéményen távozó, 450-

500 °C hőmérsékletű füstgázban nagy mennyiségben lehettek jelen nehézfém vegyületek gáz-gőz 

állapotban. Ennek megállapítása további vizsgálatokat igényel. A füstgáz ilyen nagy hőmérsékletű 

kilépése az égetőrendszerből nehézfémmel szennyezett biomassza tüzelése esetén környezetvédelmi 

szempontból nem engedhető meg, vagy füstgáz tisztító berendezés szükséges az üzemeltetéshez. 

6.4.2.3. A minták égetésekor keletkező szilárd légszennyezők karbon tartalma 

Az égetési kísérleteknél azt tapasztaltam, hogy az adott tüzelőberendezésben (400-700 °C 

között ingadozó tűztér hőmérséklet mellett) a brikettek nehezebben égethetők el, mint a hasábok, ami 

a füstgázban mérhető szén-monoxid mennyiségének növekedésével jár (6.4.2.1 alfejezet). A pernye 

szemcsék reakció felülete azért is fontos, mert a füstgázzal gáz-gőz állapotban áramló nehézfém 

vegyületek kondenzációját befolyásolja. A pernye minták tekintetében megvizsgáltam, hogy 

csökkenthető-e a reakció felület. A vett szilárdanyag minták karbon tartalmából következtetni lehet, 

hogy mennyi elégetlen szemcse van a füstgázban, így megállapítható, hogy az égés intenzifikálásával 

csökkenthető-e a füstgázba kerülő pernye reakció felülete. 

A pernye szemcsék karbon tartalmának megítélésére az elektronmikroszkópos vizsgálatok 

eredményeit külön is elemeztem. A következőkben egy olyan elektronmikroszkópos felvételt mutatok 

be, amelyen  az akác brikett égetésekor keletkező pernye mintában kimutatható 64,05 % m/m 

karbontartalmú szemcse látható  (26. ábra). 



 

Tüzeléstechnikai vizsgálatok 

 

 Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…  60  

 

C Na Mg Al Si P Cl K Ca Mn Fe Cu Zn 

 % m/m 

64,05 1,31 0,44 0,31 1,68 1,03 2,05 5,26 3,48 0,23 1,90 0,60 0,31 

26. ábra. Az akác brikett szilárdanyag tartalmának egy elektronmikroszkópos felvétele és a hozzá 

tartozó spektrum a mért összetétellel 

Hasonlóan nagy karbon tartalom tapasztalható a többi minta égetésekor is, az összes adatot a 25. 

táblázat tartalmazza. 

25. táblázat. A vizsgált brikettek füstgázban található pernye mintáknak az átlagos karbon tartalma az 

elektronmikroszkópos vizsgálati eredmények alapján 

Kémiai elem 
Nyír hasáb Fenyő hasáb Akác hasáb Tölgy hasáb Nyár hasáb 

% m/m 

Karbon pernye 51,11 27,18 22,91 15,73 30,34 

 Nyír brikett Fenyő brikett Akác brikett Tölgy brikett Nyár brikett 

Karbon pernye 20,36 26,55 56,45 12,10 32,89 

A füstgázban található pernye nagy karbon tartalma nem csak a brikettek, hanem a hasábfák 

tüzelésekor is jellemző volt. A szilárd részecskék karbon tartalma intenzívebb levegő/tüzelőanyag 

keveredéssel, esetleg tercier levegő bevezetéssel csökkenthető. Az ily módon kiégett karbon tartalom 

hatására a pernye mennyisége csökkenhet a füstgázban, ezáltal a tűztérből távozó szilárd részecskék 

fajlagos felülete csökken, ezzel pedig csökken annak a kondenzációs felületetnek a nagysága, amelyre 

a nehézfémek lerakódhatnak. 

6.4.2.4. A keletkező hamu teljes nehézfémtartalma és deponálási lehetőségei 

A hamu kémiai összetételét királyvizes feltárással történő, roncsolásos elemzéssel lehet 

meghatározni. Ezzel a vizsgálat egyúttal az is meghatározható, hogy a hamu deponálható-e szabadon 

talajra. A háztartási tüzelőberendezések esetén ugyanis mindenképpen figyelembe kell venni a hamu 

közvetlenül talajra történő elhelyezésének lehetőségét. A talajvédelmi határértékek (6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [78]) ugyanis előírják a talajból összesen kioldható nehézfém 

koncentráció határértékét. A rendeletben meghatározott maximális koncentrációt „B” szennyezettségi 
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határértékként azonosítják, a vizsgált minták összetétele alapján releváns határértékeket a 26. 

táblázatban foglaltam össze. A szennyezettségi határérték fölötti nehézfémtartalom esetén a földtani 

közeg szennyezettnek minősül. A rendelet előírásainak megfelelően a határértéket a hamuk savas 

kioldódási vizsgálatának eredményeivel hasonlítottam össze. 

26. táblázat. Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek földtani közegre 

Határérték 
Zn Cu Cd Pb Mn* Cr Ni Co Fe 

mg/kg 

„B” szennyezettségi 

határérték 
200 75 1 100 - 75 40 30 - 

* A vonatkozó rendelet nem tartalmaz határértéket erre az elemre 

 

A savas kioldódási vizsgálatok eredményeit a 27. táblázatban foglaltam össze. Az eredményeket 

összehasonlítva a talajtani határértékekkel, megállapítható, hogy az égetés során keletkező hamuból 

több nehézfém is a határértéket meghaladó koncentrációban van jelen (sárgával kiemelve). 

27. táblázat A fa minták hamujának salétromsavas kioldódási eredményei 

Minta 
Zn Cu Cd Pb Mn Cr Ni Co Fe Összes 

mg/kghamu 

Nyír hasáb 10339 163,8 11 24,3 306 51,3 30,8 10,8 239,8 11176,8 

Fenyő hasáb 274,5 26,8 6,8 23 52,3 30 32,8 12,8 27,7 486,7 

Akác hasáb 238,9 46,7 5,4 20,1 29,5 50,5 127 16 105,1 639,2 

Tölgy hasáb 41,9 6,7 5,6 18,4 6,5 181,6 19,4 16,5 42,9 339,5 

Nyár hasáb 6,5 6,7 9,2 29,9 43,8 68,4 31,5 35,7 107,5 339,2 

Nyír brikett 4888 233,1 28,5 32,4 7044 43,5 37,7 27,9 2698 15033,1 

Fenyő brikett 3800,1 239 12,5 45,3 1863,4 36,2 38,9 19,4 1141,8 7196,6 

Akác brikett 968,7 26 7 24,2 320,6 28,8 46,7 11,5 238,5 1672 

Tölgy brikett 2814,6 16,9 6,4 17,6 994,2 43,5 40,5 19,5 78,4 4031,6 

Nyár brikett 3479,4 22,1 102,6 33 255,7 40,9 26,2 12,7 113 4085,6 

 

A hamu nehézfém tartalma miatt a szilárd égési maradék deponálása csak hulladéklerakóba történhet. 

Azt, hogy milyen típusú lerakóba helyezhető el, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szabályozza [96]. 

A hulladék szennyezettségének mértéke szerint három különböző hulladéklerakó kategória van: 

 „A” típusú – inert hulladéklerakó, 

 ’B1b” típusú – nem veszélyes hulladéklerakó, 

 „C” típusú – veszélyes hulladéklerakó. 

A különböző kategóriájú hulladéklerakókra eltérő átvételi határkoncentrációk vonatkoznak, amely a 

nehézfémekre elemenként jelöl ki határértéket. 
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28. táblázat. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott átvételi határkoncentrációk 

Kémiai elem 
„A” tip. inert  „B1b” tip,  „C” tip.  

mg/kg 

Zn 50 50 200 

Cu 2 50 100 

Cd 0,04 1 5 

Pb 0,5 10 50 

Mn - - - 

Cr 0,5 10 70 

Ni 0,4 10 40 

Co - - - 

Fe - - - 

 

Az átvételi határkoncentrációk (28. táblázat) a rendelet előírásai szerint L/S=10 l/kg, desztillált vizes 

kioldódási vizsgálat eredményeivel hasonlíthatók össze közvetlenül, amelyet a 29. táblázat tartalmaz. 

29. táblázat. A fa minták hamujának desztillált vizes kioldódási eredményei 

Kémiai 

elem 

Nyír 

hasáb 

Fenyő 

hasáb 

Akác 

hasáb 

Tölgy 

hasáb 

Nyár 

hasáb 

Nyír 

brikett 

Fenyő 

brikett 

Akác 

brikett 

Tölgy 

brikett 

Nyár 

brikett 

mg/kghamu 

Zn 88,40 9,70 10,00 14,10 2,30 91,80 4,60 7,20 6,30 2,20 

Cu 2,20 1,60 1,10 < 1,0 < 1,0 1,40 1,30 1,70 < 1,0 1,20 

Cd 2,70 1,70 1,30 < 1,0 < 1,0 1,40 < 1,0 1,30 < 1,0 <  1,0 

Pb 7,20 5,80 6,40 4,90 < 1,0 7,20 8,80 5,20 5,50 6,70 

Mn 1,40 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Cr 32,60 7,60 8,90 37,40 20,00 7,70 5,00 12,60 74,00 9,40 

Ni 1,40 < 1,0 2,00 2,20 2,10 2,30 1,40 < 1.0 < 1,0 1,70 

Co 2,70 2,50 2,90 3,00 < 1,0 2,30 < 1,0 2,60 < 1,0 1,60 

Fe 1,40 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,30 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Összes 140 31,9 34,6 65,6 30,7 116,1 25,1 33,6 91,8 25,8 

 

A 29. táblázatban a határértékeknél használt színekkel jelöltem azt, hogy a vizsgált minták hamuja az 

elemenkénti kioldódási jellemzőknek megfelelően milyen hulladéklerakóba helyezhető el. A 28. 

táblázatban jelölt átvételi határértékek alapján sötétkék színnel kiemelt hamukioldódási értékek miatt a 

minták elégetésekor keletkező hamuk nem felelnek meg sem az „A” típusú, sem a „B1b” típusú 

hulladéklerakó előírásainak, ez alól kivételt képez a fenyő és a nyár brikett. Egyes esetekben a vizsgált 

kémiai elemek a mérési határnál kisebb koncentrációban voltak jelen a desztillált vizes oldatban, 

ezeket <1,0 jelöléssel szerepeltetem. Az összesen kioldódható nehézfém koncentráció számításakor a 

mérési határérték alatti (<1) mennyiségeket 1-nek vettem. 

Az égetés során keletkező hamu a fent említett esetekben veszélyes hulladékként kezelendő, 

deponálása csak veszélyes hulladéklerakóba történhet meg. A fenyő és nyár brikett hamujának 

elhelyezése „B1b nem veszélyes hulladéklerakóba” is elhelyezhető. A kioldódási tulajdonságokat 
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azonban minden szennyezett területről származó fás szárú növény égetése esetén újra kell vizsgálni és 

értékelni. 

6.4.2.5. A hamuból kioldódó nehézfémek vizsgálata 

A hamuból összesen kioldható nehézfém mennyiség alapján az elégetett minták közvetlenül 

nem hasonlíthatók össze, hiszen figyelembe kell venni a növények eredeti nehézfémtartalmát, 

valamint az égetéskor keletkező hamu mennyiségét a tüzelőanyag tömegére vonatkoztatva. Annak 

elemzésére, hogy 1 kg szennyezett fa elégetésekor mennyi hamu keletkezik, abban mennyi nehézfém 

található, és milyen mértékben oldódnak ki belőle, megvizsgáltam a növények hamutartalmát (13. 

táblázat) és a meghatároztam hamu kioldódási tulajdonságait (29. táblázat). A 30. táblázatban látható 

2-es sorszámmal az elégetett fák teljes nehézfémtartalma (Zn, Cu, Cd, Pb, Mn, Cr, Ni, Co és Fe).  

Számítással meghatároztam,  hogy 1 kg fa elégetésekor keletkező hamuból esővíz hatására (desztillált 

vizes oldószerrel vizsgálva) mennyi Zn, Cu, Cd, Pb, Mn, Cr, Ni, Co és Fe kerül vissza a környezetbe 

(30. táblázat). 
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30. táblázat. Egységnyi tömegű fa elégetésekor keletkező hamu-, és a hamuból kioldódó nehézfémek mennyisége 

Sorsz. Jellemző 
Nyír 

hasáb 

Fenyő 

hasáb 

Akác 

hasáb 

Tölgy 

hasáb 

Nyár 

hasáb 

Nyír 

brikett 

Fenyő 

brikett 

Akác 

brikett 

Tölgy 

brikett 

Nyár 

brikett 

1 
Hamu tömege 1 kg fa elégetését követően, 

ghamu/kgfa 
7,0 6,8 18,4 11,9 14,1 11,6 14,5 15,2 15,6 17,8 

2 
Nehézfémek mennyisége 1 kg hamuban, 

mgneh.fém/kghamu 
11176,8 486,7 639,2 339,5 339,2 15033,1 7196,6 1672,0 4031,6 4085,6 

3 

Nehézfémek mennyisége 1 kg fa elégetésekor 

keletkező hamuban (2. sor*4. sor), mgneh.fém 

/kgfa(hamu) 

78,1 3,3 11,8 4,1 4,8 174,4 104,3 25,4 63,0 72,9 

4 
Esővíz hatására 1 kg hamuból kioldódó 

nehézfémek mennyisége, mgneh.fém /kghamu 
140,0 31,9 34,6 65,6 30,7 116,1 25,1 33,6 91,8 25,8 

5 

1 kg fa elégetésekor keletkező 

hamuból esővíz hatására kioldódó 

nehézfém (2. sor*29. táblázat), 

mgneh.fém /kgfa 

Zn 0,62 0,07 0,18 0,17 0,03 1,06 0,07 0,11 0,10 0,04 

6 Cu 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

7 Cd 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

8 Pb 0,05 0,04 0,12 0,06 0,01 0,08 0,13 0,08 0,09 0,12 

9 Mn 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

10 Cr 0,23 0,05 0,16 0,45 0,28 0,09 0,07 0,19 1,16 0,17 

11 Ni 0,01 0,01 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 

12 Co 0,02 0,02 0,05 0,04 0,01 0,03 0,01 0,04 0,02 0,03 

13 Fe 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

14 

Esővíz hatására kioldódó nehézfémek 

mennyisége 1 kg fa elégetésekor keletkező 

hamuból (2. sor*5. sor), mgneh.fém /kgfa 

0,98 0,22 0,64 0,78 0,43 1,35 0,36 0,51 1,44 0,46 
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A 30. táblázat 5-13 sorában közölt adatok még nem alkalmasak a fák összehasonlítására, mert az 

eddigi számítások alapján nem vettem figyelembe a növények nehézfémtartalmát égetés előtt. A 12. 

táblázatban szereplő tüzelőanyagra vonatkozó nehézfémtartalom felhasználásával számoltam, hogy a 

fa mintákban eredetileg található nehézfémek hány százaléka oldódik ki az égetés után visszamaradó 

hamuból esővíz hatására, melynek számszerű eredményeit a 31. táblázat tartalmazza.  A számításokat 

a következő egyenlet felhasználásával végeztem el: 

  
   

 
     (22) 

Ahol: 

 - esővíz hatására a hamuból kioldódó nehézfémek 1 kg fa elégetésekor, mgneh.fém /kgfa 

h-  a vizsgált fa hamutartalma, kghamu/kgfa 

α - 

az elégetéskor keletkező hamu desztillált vizes oldószerrel való kioldódása, 

mgn.fém/kghamu 

ε - a vizsgált hasábfa alapanyagának nehézfémtartalma, mgn.fém/kgfa 

31. táblázat. A desztillált vizes oldószerrel kioldható nehézfémek mennyisége az elégetett fa 

nehézfémtartalmára vetítve 

Kémiai 

elem 

Nyír 

hasáb 

Fenyő 

hasáb 

Akác 

hasáb 

Tölgy 

hasáb 

Nyár 

hasáb 

Nyír 

brikett 

Fenyő 

brikett 

Akác 

brikett 

Tölgy 

brikett 

Nyár 

brikett 

% 

Zn 0,156 0,108 0,240 0,353 0,012 0,269 0,109 0,143 0,207 0,014 

Cu 0,141 0,100 0,184 0,036 0,088 0,149 0,173 0,235 0,048 0,134 

Cd 0,127 0,130 0,218 0,109 0,074 0,109 0,163 0,180 0,143 0,094 

Pb 0,118 0,395 0,982 0,584 0,141 0,196 1,276 0,659 0,860 1,195 

Mn 0,005 0,006 0,080 0,006 0,024 0,006 0,012 0,066 0,008 0,031 

Cr 0,107 0,017 0,357 0,055 0,148 0,042 0,023 0,418 0,142 0,088 

Ni 0,004 0,002 0,062 0,005 0,031 0,011 0,007 0,026 0,003 0,032 

Co 0,119 0,072 0,445 0,144 0,074 0,168 0,061 0,330 0,063 0,149 

Fe 0,002 0,001 0,002 0,001 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 

Összes 0,778 0,832 2,570 1,293 0,595 0,951 1,827 2,058 1,475 1,740 

 

A 31. táblázatban szereplő összesítést szemlélteti a 27. ábra, amely alapján megállapítható, hogy az 

eltüzelt fák nehézfémtartalmához képest az akácfa hamujából oldódik ki a legtöbb nehézfém. Az 

azonos fajtából készült hasáb és brikett tekintetében a legkisebb különbség a nyírfánál tapasztalható, 

ahol a brikett minta égetésekor keletkező hamuból esővíz hatására 0,173 %-kal több nehézfém oldódik 

ki, mint a hasábból. Egy-egy hasáb és brikett minta összehasonlításakor az is látható, hogy a brikett a 

kioldódott nehézfémek miatt (alapanyag nehézfémtartalmára vonatkoztatva) minden esetben nagyobb 

környezeti veszélyt jelent, mint a hasáb. Ez alól az akácfa kivétel, amelynél eleve 2 % fölötti ez az 

érték. 
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27. ábra. Desztillált víz hatására kioldható nehézfémek összes mennyisége az alapanyagok 

nehézfémtartalmához viszonyítva 

A 27. ábra nem ad lehetőséget  arra, hogy a nehézfémeket elemenként vizsgáljam, ezért azt, hogy az 

elégetett alapanyagból desztillált víz hatására kioldódó nehézfém mennyisége hány százaléka az 

ugyanazon elem fában meghatározott koncentrációjának, a 28. ábra mutatja Zn, Cu, Cd, Pb, Cr és Co 

esetére, a 29. ábra pedig Mn, Ni és Fe esetére. 

 

 

28. ábra. Desztillált víz hatására kioldható Zn, Cu, Cd, Pb, Cr és Co mennyisége az alapanyagok 

nehézfémtartalmához viszonyítva 
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29. ábra. Desztillált víz hatására kioldható Mn, Ni és Fe mennyisége az alapanyagok 

nehézfémtartalmához viszonyítva 

A nehézfémek külön diagramban történő ábrázolására a nagyságrendi különbségek miatt volt szükség. 

A 28. ábra alapján megállapítható, hogy az elégetett hasábokban és brikettekben található ólom a többi 

elemhez képest nagy mennyiségben oldódik ki desztillált vizes oldószerben, tehát a növény által 

akkumulált és felhalmozott Pb akár 1,2%-a visszajuthat a környezetbe deponálást követően esővíz 

hatására. Kutatások és irodalmi adatok [97] [98] szerint az ólom oldhatóságára nagy hatással van az 

oldási közeg pH értéke. A 30. ábra a vizsgált nehézfémek kioldódásának összefüggéseit mutatja a 

környezeti pH függvényében. 

 

 

30. ábra. Az ólom kioldódási tulajdonságai a pH függvényében [99], pirossal jelölve a 

desztillált vizes kioldáshoz tartozó pH=7 
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A 30. ábra és a 29. ábra alapján megállapítható, hogy a keletkező hamuk a valós környezeti veszély 

értékelésekor egyértelműen problémát jelentenek. 

6.4.3. Következtetések 

A nehézfémmel szennyezett növények égetéssel történő ártalmatlanításának egyik lehetőségét, 

a háztartási tüzelőberendezésekben, hasáb és brikett tüzelőanyagként történő felhasználási módját 

vizsgáltam meg. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a fák égetésekor a gáznemű és 

szilárd légszennyezők is határértéken felüliek. A füstgáz szilárd anyag tartalmának nagy értéke azért is 

veszélyes a környezetre, mert nehézfémek találhatóak benne. A tűztérből elsősorban oxidok 

formájában, gázhalmazállapotban távozó nehézfémek a hőmérséklet csökkenésével a szilárd 

felületekre kondenzálódnak, ezért minél nagyobb mennyiségben van jelen a füstgázban a pernye, 

annál több nehézfém távozik a pernye szemcsékre rakódva. A szilárd anyag emisszió csökkentése 

tehát a nehézfémmel szennyezett biomassza égetésekor kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. 

A füstgáz nagy szén-monoxid tartalma, és a szilárd légszennyezők rendívül nagy (esetenként 

50% m/m fölötti) karbon tartalmából azt a megállapítás tehető, hogy a nehézfémmel szennyezett 

növények égetése csak olyan tüzelőberendezésben történhet, ahol van szekunder és/vagy tercier levegő 

bevezetés. A tüzelés adagolás szakaszában az égési levegő mennyiségének növelésével tökéletesebb 

égést érhetünk el, ami kisebb káros anyag kibocsátást eredményezhet.  

A minták égetésekor mért NOx kibocsátás és a tüzelőanyagok nitrogéntartalma alapján megállapítható, 

hogy minél nagyobb különbség van a fa hasáb és brikett nitrogéntartalma között, annál nagyobb 

különbség tapasztalható a kibocsátott NOx mennyiségeiben. 

Az égetéskor keletkező hamu deponálási lehetőségei közül háztartási berendezés használata révén 

elsőként a közvetlenül talajra történő elhelyezés lehetőségét vizsgáltam. Az eredmények alapján 

megállapítottam, hogy az égetés során keletkező hamuból kioldódó nehézfémek mennyisége miatt azt 

talajra deponálva, a talaj nehézfémtartalmát a talajvédelmi határértékek fölé emelné. A hamukat tehát 

hulladéklerakóba kell szállítani. A hulladéklerakóba történő elhelyezhetőség vizsgálatakor az esővíz 

hatását modellezve desztillált vizet használtunk oldószerként. Az eredmények igazolták, hogy a hamu 

veszélyes hulladékként kezelendő, deponálása csak veszélyes hulladéklerakóba történhet meg, kivétel 

a fenyő és nyár brikett hamuja, melyek „B1b nem veszélyes hulladéklerakóba” is elhelyezhetők. Mivel 

a hamu nehézfémtartalmát közvetlenül befolyásolja a tüzelt növényben mérhető nehézfém 

koncentráció, ezért a deponálási feltételek meghatározása minden égetéssel ártalmatlanított növény 

esetén vizsgálni kell. Összességében megállapítható, hogy a hamu veszélyes hulladékként történő 

kezelése miatt nem javasolt az elsősorban lakosság által használt háztartási tüzelőberendezések 

alkalmazása, mert ott nem ellenőrizhetők a deponálási előírások. 

Mérlegelve tehát a környezetvédelmi kockázatot, a nagy nehézfémtartalmú növények automatikus 

adagolással és porleválasztó technológiával ellátott tüzelőberendezésben történő égetése javasolt. A 

kontrolláltabb körülmények biztosításával feltételezhetően az ilyen típusú növények égetéssel történő 
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ártalmatlanításának környezetvédelmi kockázata csökkenthető. A feltételezés igazolására félüzemi 

kísérletet végeztem. 

6.5. Ártalmatlanítás égetéssel, 0,5 MW teljesítményű kazánban 

A háztartási tüzelőberendezésben történő ártalmatlanítás (tüzelés) vizsgálatára végzett égetési 

kísérlet bizonyítja, hogy a nehézfémmel szennyezett fás szárú növények több biztonsági intézkedést 

igényelnek, mint amennyi a lakosságtól, illetve a háztartásokban alkalmazott tüzelőberendezésektől 

elvárható. Az eddig megfogalmazott következtetésekben az eddigi eredmények alapján a következő 

feltételekkel javaslom az ilyen típusú ártalmatlanítási eljárást: 

 automatikus adagolással kiküszöbölhető az adagolási szakaszban fellépő nagy szilárd 

légszennyező kibocsátás és nagy CO koncentráció a füstgázban; 

 hatékony porleválasztási technológia alkalmazása lehetővé teszi a tűztérből a 

füstgázba kerülő szilárd anyagok leválasztását a felületükre kondenzálódott 

nehézfémekkel együtt. 

A fenti két feltételnek megfelelő berendezések elsősorban a nagyobb teljesítményű, apríték tüzelésű 

ipari kazánok. A talaj nehézfém koncentrációjának kármentesítése során növekvő fákra jellemző, hogy 

az egyes kémiai elemek más-más eloszlásban vannak jelen a növényi részekben. Ennek igazolására 

kémiai analízist végeztem a vizsgált fa részeiben felhalmozódott nehézfémek eloszlására vonatkozóan. 

A kémiai összetétel vizsgálattal igazoltam, hogy a nehézfémmel szennyezett növények föld feletti 

részének ártalmatlanítása apríték formájában hatékonyabb ártalmatlanítást tesz lehetővé a hasábfaként 

égethető fa törzsi részének tüzeléséhez képest.  

A félüzemi égetési kísérlettel fő célom volt igazolni, hogy a fenti feltételeket kielégítő 

tüzelőberendezés alkalmas a vizsgált, szennyezett növények ártalmatlanítására környezetvédelmi 

kockázat nélkül. 

6.5.1. Minták kiválasztása 

A félüzemi kísérlethez a háztartási tüzelőberendezéssel végzett égetési kísérletnél használt 5 

növényből a mérési eredmények és növénytani megfontolás alapján két fafajtát választottam a további 

vizsgálatokhoz. A növénytani tényezők közül elsőként a fák növekedési volumenét és a hazai 

életfeltételek megfelelését vettem figyelembe. 

Magyarországon őshonos és elterjedt a tölgy. Növekedési üteme ugyan lassú, de az olyan nagy 

nehézfémtartalmú területeken, ahol természetes erdősödés indul meg kármentesítés nélkül, a tölgyesek 

igen elterjedtek. A tölgyfa emellett széles körben alkalmazott tüzelőanyag.  

A gyors növekedésű fafajok és energianövények közül hazánkban legnagyobb potenciálja a nyárfának 

van (az MVH – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatai alapján). Az olyan nagy 

nehézfémtartalmú területeken is javasolt a telepítése kármentesítési céllal, ahol erős szennyezettség 

miatt természetes növénytakaró nem jelenik meg, és esetleg előzetes talajkezelésekre van szükség a 
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növények telepítése előtt. A háztartási berendezéssel végzett égetési kísérlet eredményei a nyárfa 

esetén rendkívül kedvezők. 

6.5.2. Mintavételezés a félüzemi kísérlethez 

A mintavételi mennyiséget a félüzemi méréshez használt kazán teljesítményének ismeretében, 

és a szükséges mérési időtartam meghatározása után állapítottam meg. Biztonsági okokból az üzemi 

kísérlet kapcsán mintánként 1,5 óra időtartamú égetési kísérlettel számoltam. A kazán üzembentartója 

a berendezés folyamatos működése során szerzett tapasztalatok alapján a 1,5 óráig tartó tüzeléshez 

mintánként 300 kg tüzelőanyag szükségletet becsült. Figyelembe véve a frissen vágott fa nagy 

nedvességtartalmát, mindkét fafajtából 500 kg mintát vettem. A terület műholdas felvételét, és a 

tölgyfák, illetve nyárfák pontos helyét a 12. ábra mutatja. 

 A növényi részek nehézfém eloszlásának vizsgálatához a 31. ábra jelölései alapján miden növényi 

részből vettem 200 g mintát, amelyet aprítottam, őröltem, majd meghatároztam azok kémiai 

összetételét.  

1 + 2 – rügy + gally 

3 – nagy ág 

4 – törzs belső rész 

5 - kéreg 

 

 

31. ábra. A mintavételül szolgáló növényi részek 

A kémiai összetétel vizsgálathoz elkülönített mintákon kívül a maradék közel 500 kg/fajta 

famennyiséget egy lépcsőben, a kísérleti kazán előírásainál (G100) kisebb, G50 (közepes, apríték 

3-5 cm) szemcseméretre aprítottam. Az aprítékból szabványos eljárással mintát vettem az alapanyag 

nehézfémtartalmának meghatározása céljából. Az apríték ezt követően természetes szárításon ment 

keresztül, majd Big-Bag zsákokban szállítottam el az égetési kísérlet helyszínére. 

6.5.3. Nehézfémek eloszlása a vizsgált mintákban 

Szakirodalom alapján a fa által akkumulált nehézfémek elsősorban a növény rügy és hajtás 

részeiben, kisebb ágaiban halmozódnak fel (2.7 fejezet). A fitoextrakcióval történő kármentesítésre 

használt növények ártalmatlanítása (ezáltal a szennyező fémek eltávolítása a környezetből) a fa föld 

feletti részének teljes eltüzelésével végezhető el hatékonyan. Ennek igazolására kémiai összetétel 

vizsgálatot végeztem. Ezzel párhuzamosan azt is vizsgáltam a kémiai összetétel meghatározásakor, 
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hogy a tüzelőberendezésre káros klór milyen eloszlása jellemző a fán belül, hogy megállapítsam, a 

növény teljes eltüzelése több veszélyt jelent-e a tüzelőberendezésre, mint a törzsi rész tüzelése.  

6.5.3.1. Módszertan 

A klór kivételével az összes elemet ICP spektrometriával,  a Varian, 720 ES típusú szimultán, 

axiális plazmafigyelésű ICP spektrométerével meghatároztuk meg. A pontosság-ellenőrzésre az 

MERCK Kft által forgalmazott, tanúsítással ellátott multielemes ICP hiteles anyagminta-oldatból 

kalibráló oldattal került sor. A minták oldatba-vitele zárt teflon bombában, tömény salétromsavval, 

130 °C-on 120 perces időtartamú oldással történt. A lehűlt oldatot 50 cm
3
 végtérfogatra töltöttük fel. A 

klórtartalom meghatározása potenciometriás módszerrel, klorid-ion szeletív elektróddal történt, 

többszörös standard addícióval való kalibráció alkalmazásával. A méréshez az ICP-s vizsgálathoz 

előkészített törzsoldat került felhasználásra. A méréshez tartozó pontosság és szórás értékeket a 11. 

táblázat tartalmazza. 

6.5.3.2. A növényi részekben a nehézfémek eloszlásának eredményei 

A kémiai összetétel elemzése során megállapítottam a növényi részekre jellemző átlagos 

összetételt, amelyet a 32. táblázat tartalmaz. 

32. táblázat. Fémes elemek eloszlása a növényi részekben 

Kémiai 

elem 

Nyár Tölgy 

gally+ rügy nagy ág törzs belső kéreg gally+ rügy nagy ág törzs belső kéreg 

mg/kg 

Zn 359,8 86,08 97,3 296,3 294,5 58,86 17,06 30,15 

Cu 65,57 20,17 14,6 10,48 57,59 20,17 14,6 10,48 

Cd 18,06 8,19 7,96 9,52 16,77 7,24 6,16 6,35 

Pb 24,43 6,66 7,93 9,49 18,52 8,42 8,22 11,37 

Cr 170,23 57,64 11,32 13,68 80,13 39,72 31,23 26,18 

Ni 40,27 14,97 7,46 7,18 34,01 17,14 15,12 12,05 

Co 11,24 5,44 5,49 5,71 11,27 5,55 4,93 4,77 

Fe 1298,6 291,1 12,77 72,58 341,06 672,1 388,9 227,8 

 

A 32. táblázatban feltüntetett koncentrációkat kémiai elemenként vizsgálva kiszámítottam, hogy az 

egyes részekben felhalmozódott elemek hány százaléka a növény teljes elemtartalmának. Az 

eredményekből készített diagramokat a 32. ábra foglalja össze, ahol a vizsgált elemekre egymás mellé 

helyeztük a két fatípus összetételét. Minden kémiai elem esetén a bal oldali diagram a nyárfa, a jobb 

oldali pedig a tölgyfa százalékos eloszlását szemlélteti.  

A 32. ábra alapján megállapítható, hogy a fémes elemek (Cu, Fe, Pb, Cd, Co, Cr, Ni és Zn) a fák 

kisebb ágaiban, és hajtásokban, valamint a tápanyagok szállításáért felelős kéreg szöveteiben 
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halmozódnak fel. A mért eredmények alátámasztják a szakirodalmi adatokat, hogy a tápanyagok (pl. 

nehézfémek) szállításáért a kéregben található szövetek felelősek.  

 

32. ábra. A vizsgált kémiai elemek eloszlása a nyárfa és tölgyfa növényi részeiben százalékosan 

Ha a 32. ábra jelöléseit alapul véve összeadjuk a gally, rügy és kéregben található nehézfémek 

mennyiségét, akkor megállapítható, hogy a növények a cink 78-81%-át, a réz 66-69%-át, a kadmium 

63%-át, a króm 60-72%-át, a nikkel 59-68%-át, a kobalt 60%-át, az ólom 64-70%-át és a vas 62-82%-

át  ezekben a növényi részekben halmozzák fel. Ez alapján az is megállapítható, hogy a vizsgált 

növények legkevésbé a törzsi részben raktározzák a kármentesítés során akkumulált nehézfémeket. Ez 

azt jelenti, hogy nem elegendő a kármentesítésre használt növények törzsi részét, hasábfaként 

ártalmatlanítani, a növény azon föld feletti részeit (kisebb ágak, lombozat) is ártalmatlanítani kell, 

amelyekben a nehézfém koncentrálódik. 

A kármentesítés során keletkező fás szárú növények égetéssel történő ártalmatlanítása apríték 

formában kell, hogy történjen, és a fa föld feletti részének egészét el kell égetni. Felvetődik még annak 

lehetősége, hogy a legkisebb mennyiségben nehézfémet tartalmazó törzsi rész ártalmatlanítása 

elkülönítve történjen, de a háztartási tüzelőberendezéssel végzett kísérlet eredményei alapján a törzsi 

részből (hasábfa) keletkező hamu veszélyes hulladék, annak külön kezelése nem indokolt. 

6.5.4. Az égetési kísérlet, a mérések módszertana 

A 6.5 fejezetben megfogalmazott feltételeknek megfelelő kazánt választottam ki a félüzemi 

kísérlet elvégzéséhez. A tüzelőberendezés egy Binder RRK 400-600 típusú, faapríték, brikett és kéreg 

tüzelésre alkalmas kazán (33. ábra), amelynek angol nyelvű teljes műszaki leírását az 3. melléklet 

tartalmazza. A kazán gépkönyve alapján a névleges teljesítménye 500 kW, mérete: 2,74x1,37x2,05 

méter. 
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33. ábra. A Binder RRK 400-600 típusú kísérleti kazán képe 

 

  

34. ábra. A csigás adagoló fényképe a kazán 

gépkönyvében [100] 

35. ábra. A ciklonban és a füstgázelvezető 

rendszerben áramló füstgáz útja a kazán 

gépkönyvéből [100] 

A faapríték minőségi, víztartalom osztályozása szerint a kazán optimális működéséhez M20/W20, 

azaz 20% m/m nedvességtartalom alatti, légszáraz minta szükséges. A méret szerinti tüzelőanyag 

osztályozás szerinti legfeljebb G100 (durva apríték, 5-10 cm) előírás vonatkozik. Az előkészített 

minták mindkét feltételt teljesítik. Az üzemi mérést előre aprított minta, adagolótérbe történő kézi 

adagolásával végeztem el. A tüzelőanyag csigával történő szállításáról készült képet a 34. ábra 

mutatja.  

A kazán primer és szekunder levegőellátással biztosítja a tűztérbe bevezetett apríték égéshez 

szükséges oxigént, a bevezetés két 0,75 kW teljesítményű ventillátorral történik.  
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A füstgáz elvezetését egy 5,5 kW teljesítményű ventilátor biztosítja, az átlagos füstgáz hőmérséklet 

180 °C. A füstgáz a tűztérből egy ciklonba áramlik, ahol a szilárd anyagok leválasztásra kerülnek, és a 

hamutárolóba jutnak. A folyamat elvi ábráját a 35. ábra mutatja.  

A kazán szabályozása az előremenő víz állandó hőmérséklete alapján történik, a kazán 

szabályozószekrénye a berendezés mellett található. A tüzelőberendezés kísérleti célokat is szolgál, 

ezért több mérőponttal is rendelkezik, főként az égetés közben hőmérséklet nyomon követésére. Az 

égetési kísérlet elvégzésekor azonban – főleg a mintavételezési lehetőségek bővítésére – kisebb 

átalakításokat végeztünk el a rendszeren. 

Ahhoz, hogy igazoljam, hogy a félüzemi kísérlethez kiválasztott kazán alkalmas a vizsgált, 

szennyezett növények ártalmatlanítására környezetvédelmi kockázat nélkül, meghatároztuk a 

tüzeléskor keletkező füstgáz gáznemű légszennyezőit, és a szilárd égési maradék mennyiségét a 

füstgáz elvezető rendszer végén (kémény). A szilárd égési maradék (hamu, szilárd légszennyező) 

összetételét a mérőkör több pontjáról vett mintában vizsgáltam. Ezek a keletkezés sorrendjében: 

 tűztéri hamu, 

 ciklon által leválasztott pernye, 

 kémény tetején emisszióként megjelenő pernye, 

 hamutárolóban gyűjtött vegyes (hamu+ciklonban leválasztott pernye) égési maradék. 

Ezzel párhuzamosan a kazán működésének ellenőrzésére, valamint tüzelésellenőzési céllal további 

méréseket végeztünk. 
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36. ábra. A kazán mérési- és mintavételi helyeinek azonosítása 

A kísérleti kazán folyamatosan működő mérési pontjait, és az égetési kísérlet időtartamára telepített 

kiegészítő mérő- és mintavételi pontokat a 36. ábra mutatja. A mérési pontokat piros színnel jelöltem, 

és feltüntettem, hogy a rendszer mely jellemzőit mértük. Zöld színnel a mintavételi pontok helyszíne 

van jelölve. A 36. ábra jelöléseit használva a következő méréseket és mintavételeket végeztük el: 

 A kazán működésének ellenőrzése céljából: 

o az előremenő és visszatérő víz hőmérséklete és térfogatárama, 

o a primer és szekunder levegő térfogatárama (a levegő hőmérséklete megegyezik a 

környezeti hőmérséklettel), 

o tűztér hőmérséklete a tüzelőberendezésbe beépített hőelemmel, 

 A tüzelés ellenőrzésének céljából: 

o az elégetett tüzelőanyag mennyisége (a), 

o a füstgáz hőmérséklete (2 ponton) és térfogatárama (b), 

o a füstgáz O2 és CO2 tartalma (c). 

 Az égetési kísérlet céljainak elérése érdekében: 

o a füstgázban található szilárd- és gáznemű (NOx, CO) szennyezők mennyisége (d), 

o Mintavételek: 

 a tűztéri hamu (e), 
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 a hamutárolóban lévő szilárd égési maradék (hamu+ciklon által 

leválasztott pernye) (f), 

 a ciklon alatt leválasztott szilárd anyag (g), 

 a kéményen kijutó szilárd anyag (h). 

A mérések és mintavételezések során a következőknek megfelelően jártunk el (a fenti felsorolásban 

betűvel ellátott jellemzők csoportosítása szerint): 

(a) Az elégetet tüzelőanyag mennyiségét az odaszállított és visszamaradt minta 

mennyiségének különbségéből számítottam ki. 

(b) A füstgáz hőmérsékletét hőelemmel, a térfogatáramot pedig Pradtl-csővel mértük. 

(c) (d) A füstgáz gáznemű összetételét azzal a HORIBA PG-250 típusú hordozható 

gázelemzővel mértük, melyet a háztartási égetési kísérletnél használtam (6.4.1.1 

alfejezet). 

(e) A kazán tűzteréből hamu mintát mindkét fafajtával végzett kísérlet során 3-3 

alkalommal vettem (37. ábra). 

(f) A hamutárolóban visszamaradó égési maradékból az égetési kísérletek végén vettem 

mintákat. 

(g) A ciklon által leválasztott szilárd anyagból a ciklon alatti elvezető csőben kialakított 

mintavételi helyen (38. ábra) vettem mintát, mindkét kísérlet során 3 alkalommal. 

(d) (h) A kibocsátott szilárd anyag kvalitatív és kvantitatív meghatározását a kémény 

szabványos mérőtoldattal kiképzett mintavételi helyén végeztük el, annak 

mennyiségét S-20-as jelű ciklonszonda alkalmazásával, gravimetrikus módon 

határoztuk meg (39. ábra). A mérés során izokinetikus elszívást alkalmaztunk. A 

szilárd anyagból mintát tölgyfa esetén 4, a nyárfa esetén 5 alkalommal vettünk. 

A hamu és a füstgáz szilárd anyag tartalmának mintavételekor többször megzavartuk a tüzelést, 

amelyet a mérési adatok kiértékelésekor figyelembe vettem. A mintavételezések időtartama alatt 

kapott eredményeket figyelmen kívül hagytam. 
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37. ábra. A tűztér és a tűztéri hamu fényképe 

 

  

38. ábra. A ciklon alatti mintavételi hely 39. ábra. A kémény tetején található mintavételi hely 

A szilárd égési maradékok nehézfémtartalmát ICP spektrometriával, a növényi részek összetételének 

meghatározásakor alkalmazott módszerrel vizsgáltuk.  

A kísérletet a tölgyfa égetésével, tisztított rendszerrel kezdtük meg. A felfűtést követően 10:34-kor a 

már állandósult tüzelés beálltakor indítottuk a méréseket. A kísérlet 1 óra 55 percen keresztül tartott, 

majd rövid leállást, és tűztér tisztítást követően megkezdtük a nyárfa adagolását. A második mérési 

sorozat 15:15-kor kezdődött, és 1 óra 26 percen keresztül rögzítettük az adatokat. 

6.5.5. Eredmények 

Az eredmények három csoportra bonthatók. Először a félüzemi és háztartási égetési kísérlet 

során vizsgált tölgy és nyárfa minták nehézfémtartalmát hasonlítottam össze. Ezután az égetési kísérlet 
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során tapasztalt tüzelésellenőrzési céllal mért adatokat elemeztem, majd környezetvédelmi 

szempontból megvizsgáltam a füstgáz gáz- és szilárd légszennyezőinek mennyiségét, valamint a 

szilárd égési maradékokra (hamu, füstgáz szilárd anyag tartalma) vonatkozóan végeztem kvalitatív 

analízist. 

6.5.5.1. A tüzelőanyagok nehézfémtartalmának összehasonlítása 

A növényi részekben található nehézfém megoszláshoz vett mintákból 10-10 g mennyiséget 

összevegyítve készítettem elő egy tölgyfára és egy nyárfára jellemző mintát, amelynek meghatároztam 

a nehézfémtartalmát. Az eredményeket a 33. táblázat tartalmazza. A vizsgálat célja annak bizonyítása 

volt, hogy a teljes növény aprításával és elégetésével az akkumulált összes nehézfém ártalmatlanítható, 

és a szilárd égési maradékba koncentrálható. Ehhez a kémiai elemzés eredményeit összehasonlítottam 

a háztartási tüzelőberendezésben történő ártalmatlanítási kísérletkor használt hasábfa alapanyag 

nehézfémtartalmával. Mintát vettem továbbá a kazán üzemeltetéséhez felhasznált szokványos 

aprítékból, és kontrollként használtam annak nehézfémtartalmát. Ezt a 33. táblázatban „Kontroll” 

mintaként jelöltem. 

33. táblázat. Fémes elemek a vizsgált tölgy és nyár mintákban, a kazán szokványos tüzelőanyagával 

(kontroll) összehasonlítva 

Minta 
Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Fe Összes 

mg/kg 

Tölgy 59,4 147,4 3,5 8,1 721,0 190,3 4,3 4703,2 5837,1 

Nyár 149,1 25,6 2,7 4,4 279,7 63,0 1,0 1830,9 2356,5 

Kontroll 8,4 16,7 0,5 2,4 14,0 9,7 0,0 140,6 192,2 

 

A 33. táblázat alapján megállapítható, hogy a vizsgált, nehézfémmel szennyezett területen nőtt fákban 

található fémes elemek koncentrációja többszöröse (tölgyfa esetén kb. 30-szorosa, nyárfa esetén kb. 

12-szerese) a kazán szokványos tüzelőanyagában található fémes elemtartalomnak. 

A háztartási berendezésnél vizsgált növények összes fémtartalma tölgy esetén 3831 mg/kg, nyárfa 

esetén 1287 mg/kg volt (12. táblázat). A félüzemi és háztartási kísérletekhez használt, és a 

kontrollként mintavételezett növények nehézfém koncentrációjának összehasonlító diagramját a 40. 

ábra szemlélteti. 
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40. ábra. A félüzemi és a háztartási kísérlethez használt növények Zn, Cu, Cd, Pb, Cr,Ni, Co és Fe 

összes mennyisége összehasonlítva a kontroll mintával 

A 40. ábra alapján megállapítható, hogy a növény föld feletti részeinek aprítékából vett minták 

jelentős különbséget mutatnak a növények törzsi részéből készített hasábfához képest. A különbséget a 

32. ábra magyarázza, amelyalapján a nehézfémek a kisebb ágakban, rügyekben koncentrálódnak. 

A vizsgált minták mindegyike szignifikánsan nagyobb nehézfém koncentrációval rendelkezik, mint a 

kazán üzemeltetéséhez használt apríték. 

6.5.5.2. A kazán működésének ellenőrzése és tüzelésellenőrzési céllal mért jellemzők 

A kazán működési feltételeit mérő berendezéseket többnyire 3-5 percenként olvastam le, 

kivétel a primer levegő térfogatárama, amely folyamatos adatgyűjtéssel került meghatározásra. A 

tüzelőberendezés működésének ellenőrzésére szolgáló jellemzők mérési eredményeiből számított 

átlagos értékeit a 34. táblázat tartalmazza. 

 

34. táblázat. A kazán működését ellenőrző mérési adatok az égetési kísérletek során 

Jellemző Tölgyfa Nyárfa 

A tűztér átlagos hőmérséklete, °C 800,7 801,4 

Előremenő víz hőmérséklete, °C 68-81 67-75 

Visszatérő víz hőmérséklete, °C 57-70 59-62 

Víz átlagos térfogatárama, m
3
/h 40 40 

 

 

A tüzelésellenőrzési céllal mért jellemzőket a 35. táblázat tartalmazza. Az átlagos füstgáz 

hőmérsékletnél különbséget teszek a füstgázelvezető járat középső részén (41. ábra) és a kémény 

tetején (39. ábra) mért adatokban. A két mérési pont között átlagosan 5,7 °C, míg nyárfa esetén 6,3 °C 

különbség volt tapasztalható a mérés során.  
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35. táblázat. A tüzelésellenőrzési céllal mért adatok az égetési kísérletek során 

Jellemző Tölgyfa Nyárfa 

Kéménynél mért átlagos nyomás, Pa 16 

Átlagos füstgáz hőmérséklet 
kéménynél, °C 225,8 234,2 

füstgáz elvezetőnél, °C 231,5 240,5 

A füstgáz átlagos O2 tartalma, % v/v 10,8 10,3 

A füstgáz átlagos CO2 tartalma, % v/v 10,4 10,6 

 

 

41. ábra. A füstgáz elvezető rendszer középső részén kialakított füstgáz hőmérséklet meghatározására 

alkalmas mérési hely  

A kazán műszaki adatai alapján a kilépő füstgáz hőmérsékletnek 180 °C körül kellene lennie, ami azt 

jelenti, hogy a kazán hatásfoka a nagy füstgáz hőveszteség miatt biztosan elmarad a gépkönyvben 

megjelölt értéktől. Ennek magyarázata, hogy az ipari telephely hőszükséglete a kísérlet napján kicsi 

volt, a kazán folyamatos működtetéséhez éppen csak elegendő. 
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A 42. ábra a füstgáz mért oxigén tartalmát szemlélteti. A füstgáz oxigén tartalma mindkét minta 

égetése esetén 8-14% v/v között változik, helyenként tapasztalható szélsőséges érték, de azok a mérés 

helyén történő szilárd anyag mintavétel kezdetekor és befejezésekor tapasztalhatók. A diagram 

vízszintes tengelyén a tölgyfa 1:55 időtartamú mérési ideje van feltüntetve, de a nyárfa tüzelése 

rövidebb ideig, 1 óra 26 percig tartott. Az átlagos oxigén tartalom 10% v/v. 

 

42. ábra. A füstgáz oxigéntartalma az égetés során 

A 43. ábra a füstgáz mért szén-dioxid tartalmát szemlélteti. A füstgáz szén-dioxid tartalma mindkét 

minta égetése esetén 7-15% v/v között változik, az átlagos CO2 tartalom 10% v/v. A diagramon itt is 

látható, hogy a nyárfa tüzelése 29 perccel rövidebb ideig tartott, mint a tölgyfa égetése. 

 

 

43. ábra. A füstgáz szén-dioxid tartalma az égetés során 
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6.5.5.3. A tüzelés káros szilárd- és gáznemű emisszióinak vizsgálata 

A kísérlet során mért káros gáznemű légszennyezők mennyiségét a 44. ábra (CO) és a 45. ábra 

(NOx) szemlélteti. 

 

44. ábra. A szén-monoxid mennyisége a füstgázban az égetés időtartama alatt 

A füstgáz CO tartalma szélesebb értéktartományban mozog, az átlagos CO tartalom 164 mg/m
3
 

tölgyfa égetése esetén és 252 mg/m
3
 nyárfa tüzelése esetén. A törvényi szabályozás (37. táblázat) 250 

mg/m
3 
határértéket ír elő szén-monoxid kibocsátásra, amelynek a tölgyfa égetésekor mért átlagos érték 

megfelel, és a nyárfa égetésekor is csak 2 mg/m
3
-rel lépi túl a határértéket. Mindkét mintára jellemző 

azonban, hogy égetésük során keletkező füstgáz CO tartalma több alkalommal jelentősen meghaladja 

az előírt határértéket. Ennek oka a zavartalan tüzelési feltételek hiánya, amelyet a mintavételezésekkel 

okoztam. A kísérlet elsődleges célja azonban a nehézfémek vizsgálata, valamint a hamu és füstgáz 

szilárd anyag tartalmának mintavételezése volt kémiai összetétel meghatározása céljából, ezért az 

égetés megzavarása indokolt volt. 
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45. ábra. A nitrogén-oxidok mennyisége a füstgázban az égetés időtartama alatt 

A füstgáz NOx tartalma mindkét minta égetése esetén 200 és 300 mg/m
3
 között ingadozik, az átlagos 

NOx tartalom 249 mg/m
3 
tölgyfa égetése esetén és 267 mg/m

3 
nyárfa tüzelése esetén. A 37. táblázatban 

feltüntetett kibocsátási határértékekkel összevetve elmondható, hogy a nitrogén-oxidok kibocsátási 

értéke a törvényileg megengedett szint alatt marad nem csupán az átlagos értékek tekintetében, hanem 

a teljes égetési folyamat időtartamát tekintve is. 

A füstgáz szilárd anyag tartalmának mennyiségét a 36. táblázat tartalmazza. A tölgyfa égetése esetén 4 

alkalommal, a nyárfa tüzelése esetén 5 alkalommal mértem a füstgázban a szilárdanyag koncentrációt. 

36. táblázat. A mérési adatokból számított szilárdanyag koncentrációk 

Mérés száma 
Szilárdanyag koncentráció, mg/m

3
 

Tölgyfa Nyárfa 

1. mérés 283,839 395,107 

2. mérés 478,345 199,621 

3. mérés 308,787 275,011 

4. mérés 210,162 503,036 

5. mérés - 331,380 

Átlag 320,283 343,194 

 

A 37. táblázat tartalmazza a füstgáz összetételét. A vonatkozó 23/2001. (XI.13) KöM rendelet 

kibocsátási határértékeit az utolsó oszlopban közlöm, sárga színnel emeltem ki a határértéken felüli 

értékeket. 
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37. táblázat. A káros szilárd- és gáznemű légszennyezők mennyisége a vizsgált fák égetésekor, 

összehasonlítva a határértékekkel 

Jellemző Tölgyfa Nyárfa 

Határérték, 23/2001. 

(XI.13) KöM rendelet 

alapján [91] 

 mg/m
3
 

Átlagos NOx kibocsátás, (11 % v/v O2) 249 266 650 

Átlagos CO kibocsátás (11 % v/v  O2) 164 252 250 

Füstgáz átlagos szilárd anyag tartalma 320 341 150 

  

A 37. táblázatban közvetlenül összehasonlíthatók a rendelet szerinti előírásnak megfelelően 11% v/v 

oxigén tartalomra számított átlagos szilárdanyag koncentrációk a vonatkozó határértékkel. Az adatokat 

tekintve elmondható, hogy a kibocsátott szilárd anyag átlagos mennyisége mindkét fa égetésekor 

átlépi a megengedett határértéket, azonban mint a szén-monoxid kapcsán írtam, a kísérleti égetés során 

az elsődleges célunk a nehézfémek vizsgálata, így a szilárd égési maradékok vizsgálata volt, ezért a 

mérési menetrend leírásánál jelzett időközönként a tűztér ajtó nyitásával megzavartuk a tüzelést. Ezzel 

magyarázható a határérték feletti szilárdanyag koncentráció is. 

A mérés során tapasztalt nagy kilépő szilárdanyag koncentráció másrészt felveti annak lehetőségét, 

hogy a ciklon porleválasztó a vizsgált szennyezett növények égetéséhez nem megfelelő, mert a füstgáz 

szilárd anyag tartalma nagy. Annak meghatározására, hogy a nehézfémek milyen mennyiségben 

vannak jelen a keletkező égési maradékokban, kémiai összetétel vizsgálatot végeztünk. 

6.5.5.4. A szilárd égési maradékok összetételének vizsgálata 

Célom volt a hamura és a füstgázban található szilárd anyagokra jellemző nehézfém 

koncentráció meghatározásán felül annak vizsgálata, hogy a füstgázelvezető rendszer két különböző 

pontján vett szilárd anyag minták nehézfémtartalma között milyen különbségek határozatók meg. 

Utóbbi elemzés azért nagy jelentőségű, mert ezáltal meghatározható, hogy a ciklonnal elvégzett szilárd 

anyag leválasztással a füstgázban található nehézfém vegyületek teljes egészében leválasztásra 

kerültek-e. 

Az égetés során keletkező szilárd égési maradékok kémiai elemzésének eredményeit a 38. táblázat 

tartalmazza. A *-gal jelölt szilárd anyag minták kémiai vizsgálatakor a mintavételezéshez használt 

szűrőpapíron olyan kis mennyiségű minta volt található, hogy azok salétromsavas oldását a 

szűrőlappal együtt lehetett csak elvégezni. Ebből adódóan a szűrőlap nagy cink tartalma 

megakadályozta, hogy a minta cink tartalma kiértékelhető legyen. 

A méréshez tartozó pontosság és szórás értékeket a 11. táblázat tartalmazza. 
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38. táblázat.  A tölgyfa és nyárfa szilárd égési maradékaiban található nehézfémek mennyisége a 

vizsgált szilárd égéstermék minta tömegére vonatkoztatva 

Minta neve Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Fe 

Tölgyfa mg/kgszilárd égéstermék minta 

Hamutároló 148,63 69,05 3,37 21,44 90,90 95,63 10,72 5989,89 

Tűztér, 1. minta 34,41 68,11 0,00 12,24 78,71 76,43 4,79 5820,19 

Tűztér, 2. minta 29,04 61,67 0,00 9,14 54,44 64,33 3,98 3534,68 

Tűztér, 3. minta 26,34 45,59 0,00 25,91 53,47 55,47 4,02 4021,65 

Tűztér átlag 29,93 58,46 0,00 15,76 62,21 65,41 4,26 4458,84 

Ciklon, 1. minta 459,37 327,25 7,77 35,52 50,21 95,97 0,05 2741,80 

Ciklon, 2. minta 376,07 168,99 6,03 31,08 48,50 44,87 1,45 3019,97 

Ciklon, 3. minta 430,11 241,00 7,05 28,21 32,66 41,89 1,70 2196,37 

Szilárd anyag (ciklon) 

átlag 
421,85 245,75 6,95 31,60 43,79 60,91 1,07 2652,71 

Kémény, 1. minta 2156,60 283,08 15,46 326,39 150,66 87,85 4,87 9425,73 

Kémény, 2. minta* N.A.* 243,75 12,44 74,10 271,36 145,12 1,00 2129,94 

Kémény, 3. minta* N.A.* 247,98 13,62 218,21 95,50 76,21 2,10 6210,18 

Kémény, 4. minta* N.A.* 235,68 14,45 117,73 125,11 94,24 1,25 4111,58 

Kémény, 5. minta* N.A.* 402,50 19,58 105,03 81,94 69,37 1,00 2200,25 

Szilárd anyag (kémény) 

átlag 
2156,60 282,60 15,11 168,29 144,91 94,56 2,04 4815,54 

Nyárfa mg/kgminta 

Hamutároló 985,29 70,41 22,88 18,75 65,01 50,95 5,17 6209,00 

Tűztér, 1. minta 72,11 100,71 0,00 5,18 54,54 49,23 6,80 4302,17 

Tűztér, 2. minta 74,89 84,05 0,00 1,73 86,03 72,72 7,83 11171,14 

Tűztér, 3. minta 47,47 58,97 0,00 0,45 108,11 58,02 7,73 15306,99 

Tűztér átlag 64,82 81,24 0,00 2,45 82,89 59,99 7,45 10260,10 

Ciklon, 1. minta 2456,11 116,29 49,23 43,59 36,59 37,72 2,88 3150,99 

Ciklon, 2. minta 3350,18 136,07 72,21 39,65 29,68 30,52 3,91 2216,57 

Ciklon, 3. minta 3095,61 88,35 75,54 34,87 24,61 27,63 3,62 1665,74 

Szilárd anyag (ciklon) 

átlag 
2967,30 113,57 65,66 39,37 30,29 31,95 3,47 2344,44 

Kémény, 1. minta 2517,29 211,84 20,17 314,88 90,67 52,13 5,44 9903,35 

Kémény, 2. minta* N.A.* 195,98 39,66 75,88 42,26 38,97 0,67 2738,51 

Kémény, 3. minta* N.A.* 189,02 42,89 84,10 47,76 124,98 1,00 604,27 

Kémény, 4. minta* N.A.* 227,48 73,96 69,16 43,70 38,14 4,81 1900,76 

Kémény, 5. minta 1514,82 221,84 27,89 75,71 68,09 54,09 1,97 3091,94 

Kémény, 6. minta 5883,86 259,51 74,88 80,12 102,86 74,32 1,34 1831,59 

Szilárd anyag (kémény) 

átlag 
3305,32 217,61 46,58 116,64 65,89 63,77 2,54 3345,07 

*A szilárd anyag minták a szűrőlappal együtt voltak vizsgálhatók, amelynek nagy cink tartalma kiértékelésre 

alkalmatlan eredményt okozott. 

 

A 38. táblázat eredményeiből megállapítható, hogy a tűztérben maradó hamuban nem található, vagy 

kimutatási határérték alatti mennyiségben van kadmium. Ez azt jelenti, hogy a fa tüzelésekor minden 

kadmium vegyület illékony állapotban távozik a füstgázzal. Ennek igazolására, és a tűztérből 



Tüzeléstechnikai vizsgálatok 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 86  

gázhalmazállapotban távozó nehézfémek pontos mennyiségének meghatározására külön laboratóriumi 

vizsgálatot végeztem, ennek eredményeit a következő fejezetben ismertetem. A 38. táblázatból az is 

jól látható, hogy a füstgáz szilárd légszennyezőiben jobban koncentrálódnak a nehézfémek, mint a 

tűztérben visszamaradó szilárd égési maradékban. 

Az eredmények magyarázatához megvizsgáltam a fémes elemek és vegyületeik illékonysági 

tulajdonságait. A szakirodalmi kutatásom során számos olyan folyóirat cikket dolgoztam fel, 

amelyekben a fémes elemek viselkedését vizsgálták nagy hőmérsékleten (800-1000 °C). A 

szakirodalmi adatok és a 38. táblázat alapján megállapítható, hogy a vizsgált fémek vegyületeinek 

nagyobb része a tűztérben uralkodó nagy (800 °C körüli) hőmérsékleten gáz-gőz halmazállapotban 

távozik a füstgázzal a tűztérből. A füstgáz csökkenő hőmérséklete ugyan biztosítja a nehézfém 

vegyületek kondenzációját, de a kéményen kilépő füstgáz hőmérséklete 250 °C. A szakirodalmi 

adatok alapján ezen a hőmérsékleten még számolni kell azzal a veszéllyel, hogy a nehézfémek gáz- 

gőz halmazállapotban is kilépnek a kéményből. Ennek megállapítására vizsgáltam a szilárd égési 

maradékok (hamu, pernye) nehézfém tartamát, illetve közelítő anyagmérleget készítettem a rendszerbe 

be és onnan kilépő nehézfémekre vonatkozóan. 

6.5.5.5. A fa elégetésekor a hamuban szilárd állapotban maradó nehézfémek mennyisége 

Annak meghatározására, hogy az égetési kísérlet során uralkodó, üzemi biomassza égető 

tüzelőberendezésekre jellemző, 800 °C körüli hőmérsékleten a nehézfém vegyületek hány százaléka 

marad szilárd állapotban a tűztéri hamuban, kémiai elemzést végeztem. Az égetési kísérlet során 

alkalmazott aprítékokból szabványos mintát vettem, és meghatároztam azok hamutartalmát. Ezt 

követően nagy mennyiségben 815 °C-on elégettem az aprítékot laboratóriumi körülmények között, 

majd mind a visszamaradó hamun, mind a tüzelőanyagon kémiai összetétel elemzést végeztem el. Az 

eredményeket a 39. táblázatban foglaltam össze.  

 

39. táblázat.  A tölgyfa és nyárfa hamujában visszamaradó nehézfémek aránya az eltüzelt fa tömegére 

vonatkoztatva 

Adatsor 

száma 
Tölgyfa Nyárfa 

1 Hamutartalom, % m/m 1,02 Hamutartalom, % m/m 0,86 

2 
Hamu tömege 1 kg fa 

elégetésekor (h), kghamu/kgeltüzelt fa 
0,0102 

Hamu tömege 1 kg fa 

elégetésekor (h), kghamu/kgeltüzelt fa 
0,0086 

3 

A tölgyfa apríték 

nehézfémtartalma (ε), 

mgnehézfém/kgeltüzelt fa 

Zn 18,20 

A nyárfa apríték 

nehézfémtartalma (ε), 

mgnehézfém/kgeltüzelt fa 

Zn 82,40 

Cu 43,70 Cu 45,50 

Cd 0,79 Cd 2,19 

Pb 2,06 Pb 79,40 

Cr 40,70 Cr 86,50 

Ni 19,40 Ni 80,10 

Co 2,20 Co 0,95 

Fe 440,00 Fe 212,00 

összesen, mgnehézfém/kgeltüzelt fa 567,05 összesen, mgnehézfém/kgeltüzelt fa 589,04 
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Adatsor 

száma 
Tölgyfa Nyárfa 

4 

A tölgyfa hamujának 

nehézfémtartalma 1 kg 

hamura vonatkoztatva 

(£), mgnehézfém/kghamu 

Zn 222,00 

A nyárfa hamujának 

nehézfémtartalma 1 kg 

hamura vonatkoztatva 

(£), mgnehézfém/kghamu 

Zn 2297,00 

Cu 342,00 Cu 476,00 

Cd 5,93 Cd 19,10 

Pb 8,86 Pb 20,70 

Cr 51,60 Cr 564,00 

Ni 91,10 Ni 399,00 

Co 3,72 Co 11,90 

Fe 7404,00 Fe 7187,00 

összesen, mgnehézfém/kghamu 8129,21 összesen, mgnehézfém/kghamu 10974,70 

5 

A tölgyfa hamujának 

nehézfémtartalma 1 kg 

fára vonatkoztatva (π), 

mgnehézfém/kgeltüzelt fa (hamu) 

Zn 2,27 

A nyárfa hamujának 

nehézfémtartalma 1 kg 

fára vonatkoztatva (π),  

mgnehézfém/kgeltüzelt fa 

Zn 19,67 

Cu 3,50 Cu 4,08 

Cd 0,06 Cd 0,16 

Pb 0,09 Pb 0,18 

Cr 0,53 Cr 4,83 

Ni 0,93 Ni 3,42 

Co 0,04 Co 0,10 

Fe 75,70 Fe 61,56 

összesen,  

mgnehézfém/kgeltüzelt fa 
83,11 

összesen,  

mgnehézfém/kgeltüzelt fa 
94,00 

 

A 39. táblázatban a mért hamutartalom (1. adatsor) alapján kiszámoltam az 1 kg fa eltüzelésekor 

keletkező hamu mennyiségét (2. adatsor), majd a hamuban található nehézfémek koncentrációja 

alapján (4. adatsor) kiszámítottam az 1 kg fa eltüzelésekor keletkező hamuban található nehézfémek 

mennyiségét. A 3. adatsor az apríték 1 kg-jára vonatkoztatott nehézfémtartalmat tartalmazza. A 

táblázat 5. sorában található az elégetett fák hamujának nehézfémtartalma 1 kg fára vonatkoztatva ( ), 

amelyet a következő összefüggéssel számítottam: 

       (23) 

Ahol: 

 - a hamuban visszamaradó nehézfémek mennyisége 1 kg fa elégetésekor, mgneh.fém /kgfa 

h-  a vizsgált fa hamutartalma, kghamu/kgfa 

£- 

a hamuban visszamaradó nehézfémek mennyisége a hamu tömegére vonatkoztatva, A 

a minta hamujának nehézfémtartalma 1 kg hamura vonatkoztatva, mgneh.fém /kghamu 

 

Az adatok alapján meghatároztam, hogy a növényben található nehézfémek mennyiségének 

hány százaléka marad a tűztérben az égetés során.  
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     (24) 

Ahol: 

 - a hamuban visszamaradó nehézfémek az eltüzelt alapanyag mennyiségére 

vonatkoztatva, % 

  - a hamuban visszamaradó nehézfémek mennyisége 1 kg fa elégetésekor, mgneh.fém /kgfa 

ε - a vizsgált fa nehézfémtartalma, mgnehézfém/kgeltüzelt fa 

        (25) 

Ahol: 

τ- a tűztérből távozó  nehézfémek az eltüzelt alapanyag mennyiségére vonatkoztatva, % 

 

Az eredményeket a 40. táblázatban foglaltam össze. 

40. táblázat.  A tölgyfa és nyárfa hamujában visszamaradó és a tűztérből távozó nehézfémek 

megoszlása  

 Minta 
Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Fe összesen 

% 

Tölgyfa 

hamu 12,47 8,00 7,67 4,40 1,30 4,80 1,73 17,20 14,66 

tűztérből 

távozó 
87,53 92 92,33 95,6 98,7 95,2 98,27 82,8 85,34 

Nyárfa 

hamu 23,88 8,96 7,47 0,22 5,58 4,27 10,73 29,04 15,96 

tűztérből 

távozó 
76,12 91,04 92,53 99,78 94,42 95,73 89,27 70,96 84,04 

 

A 40. táblázatban látható adatok alapján megállapítható, hogy 800-815 °C közötti tűztér hőmérséklet 

mellett a nehézfémek 15%-a marad vissza a tűztéri hamuban, a többi gáz-gőz halmazállapotban 

vegyületként távozik a füstgázzal együtt, és kondenzálódik a füstgáz szilárd anyag tartalmára és a 

füstgáz elvezető rendszer falára, valamint gáz-gőz halmazállapotban lép ki a rendszerből a kéményen. 

Ha nehézfémenként külön-külön vizsgáljuk meg az eredményeket, akkor megállapítható, hogy a cink 

és a vas elemek maradnak legnagyobb arányban a hamuban.  Az eredmények azt mutatják, hogy a 

cink 12-24%-a, a réz 8-9%-a, a kadmium 7-8%-a, az ólom 0-5%-a, a króm 1-6%-a, a nikkel 4-5%-a, a 

kobalt 1-11%a és a vas 17-29%-a nem távozik a tűztérből, a tűztéri hamuban szilárd halmazállapotban 

marad. Összességében elmondható, hogy a vizsgált nehézfémek és vegyületeik legalább 70%-ban 

illékony formában távoznak a tűztérből. Az összesített eredményt az 46. ábra szemlélteti. 
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46. ábra. A hamu és a füstgáz nehézfémtartalmának összehasonlítása 

A füstgázban található nagy mennyiségű nehézfém vegyületek kondenzációja a füstgáz elvezető 

rendszerben folyamatosan zajlik. Az, hogy a vegyületek a kéményen kilépve jelen vannak-e gáz–gőz 

halmazállapotban, az elsősorban a füstgáz hőmérsékletétől függ. 

6.5.5.6. A nehézfémek viselkedése a füstgázelvezető rendszerben 

Az előzőekben bizonyítottam, hogy a nehézfémmel szennyezett biomasszában található fémes 

elemek és azok vegyületei (Zn, Cu, Cd, Pb, C, Ni, Co, Fe) legalább 70%-ban kijutnak a tűztérből, és a 

füstgáz csökkenő hőmérséklete mellett folyamatosan kondenzálódnak a szilárd 

részecskékre/felületekre. Az égetési kísérlet során két ponton vettem mintát a füstgáz szilárdanyag 

tartalmából (ciklon által leválasztott, kéményen keresztül a környezetbe jutó), az eredményeket a 41. 

táblázat tartalmazza. 

41. táblázat.  A tölgyfa és nyárfa szilárd égési maradékaiban található nehézfémek mennyisége 

Minta neve Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Fe 

Tölgyfa mgnehézfém/kgszilárd anyag 

Szilárd anyag (ciklon) 421,85 245,75 6,95 31,60 43,79 60,91 1,07 2652,71 

Szilárd anyag (kémény) 2156,60 282,60 15,11 168,29 144,91 94,56 2,04 4815,54 

Nyárfa mgnehézfém/kgszilárd anyag 

Szilárd anyag (ciklon) 2967,30 113,57 65,66 39,37 30,29 31,95 3,47 2344,44 

Szilárd anyag (kémény) 3305,32 217,61 46,58 116,64 65,89 63,77 2,54 3345,07 

 

A kísérleti rendszer működésében környezetvédelmi problémát az jelenti, hogy a kibocsátott füstgáz 

szilárdanyag tartalmában megtalálhatók a nehézfémek. Ennek magyarázata, hogy a ciklon nem 
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alkalmas a finom szemcsék leválasztására, így a füstgázban maradó szemcsék a nehézfémekkel együtt 

emittálódnak a kémény kilépési keresztmetszeténél. Nehézfémmel szennyezett biomassza 

ártalmatlanításához mindkét esetben a porleválasztási technológia fejlesztésére, korszerűsítésére van 

szükség. 

6.5.5.7. Nehézfémek anyagmérlege 

Az füstgáz szilárdanyag tartalmában megtalálható nehézfémek mellett a másik fő probléma a 

füstgázzal gáz-gőz halmazállapotban távozó vegyületek környezetbe történő kijutása. A mérési 

eredmények alapján a kísérleti kazánban eltüzelt fa nehézfémtartalmú vegyületei a tűztérből 

elsősorban gáz-gőz állapotban távoztak, és a füstgázelvezető rendszerben folyamatosan 

kondenzálódtak, ezért a teljes nehézfém-anyagmérleg (input – output) csak olyan tényezők 

figyelembevételével határozható meg, mint a füstgáz elvezető cső falán maradó nehézfémek 

mennyisége. Ennek meghatározása rendkívül bonyolult feladat, és további kutatásokat igényel. 

Az elvégzett mérési eredmények és a 4. fejezetben bemutatott égéselméleti számítások alapján 

azonban felállítható egy közelítő anyagmérleg a biomasszával a tüzelőberendezésbe bejutó 

nehézfémekre vonatkozóan. A számítás menetét a 47. ábra mutatja. 

 

47. ábra. Az anyagmérleg felállításának folyamata 
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Mint a 47. ábrán látható, az alapanyaggal a tűztérbe bevitt nehézfémek gáz-gőz (füstgáz) illetve szilárd 

(hamu, pernye) állapotban jelennek meg az égéstermékekben. A pernye egy része a porleválasztó 

rendszernek köszönhetően a hamuval együtt a hamutárolóban jelenik meg. A szilárdanyag tartalom 

másik része a kéményen emittálódik. A kettő mennyisége együttesen a tüzelőanyag hamutartalmával 

egyezik meg, amelyet ismerünk. Égéselméleti számítással az is megbecsülhető, hogy egységnyi 

tüzelőanyagra vonatkoztatva mennyi füstgáz keletkezik. A füstgázzal áramló szilárdanyag tartalom 

kvalitatív és kvantitatív elemzését elvégeztük, tehát pontosan tudjuk, hogy a hamutartalom hány 

százaléka jut ki a környezetbe, a maradék (elhanyagolhatónak tekintve a füstgáz elvezető rendszer 

falára lerakódott pernyét) a hamutárolóban gyűlik össze, ennek összetételét szintén ismerjük. A mért 

és számított adatok egy közelítő nehézfém anyagmérleg meghatározására alkalmasak. 

Ehhez elsőként az eltüzelt tölgy és nyárfa égéselméleti számításait végeztem el. Az ehhez szükséges 

elemi összetételt, nedvesség- és hamutartalmat a 6.3.1. alfejezetben ismertetett szabványos eljárással 

határoztam meg, az eredményeket a 42. táblázat tartalmazza. 

42. táblázat.  A tölgyfa és nyárfa apríték laboratóriumi vizsgálatának eredményei és azok szórásai 

Tüzelőanyag 

Nedvesség-

tartalom 

Elemi összetétel Hamu-

tartalom 

Oxigén 

tartalom 
Összesen 

C H N S 

 m/m % 

Tölgy 
12 

±0,14 

45,62 

±0,29 

6,08 

±0,24 

0,04 

±0,04 
0,00 

1,02 

±0,08 
35,25 100 

Nyár 
11,8 

±0,23 

45,68 

±0,33 

6,25 

±0,27 

0,02 

±0,03 
0,00 

0,86 

±0,06 
35,39 100 

 

Égéselméleti számítás tölgyfa esetére 

A tökéletes égéshez szükséges oxigén mennyisége: 

   
 

                             

   
              (26) 

Elméleti levegőszükséglet: 

         
   

  
                   (27) 

Gyakorlati levegőszükséglet, az égetéskor alkalmazott n=1,2 levegőtényező figyelembevételével: 

                                (28) 

A keletkező füstgáz összetevők mennyisége tökéletes égést feltételezve: 

    

  
          

   
              (29) 

    
  

                 

   
              (30) 
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                       (31) 

   

       (     )               (32) 

 

A nedves füstgáz térfogata: 

        
      

      
     

     

                                    (33) 

 

Égéselméleti számítás nyárfa esetére 

A tökéletes égéshez szükséges oxigén mennyisége: 

   
 

                             

   
              (34) 

Elméleti levegőszükséglet: 

         
   

  
                   (35) 

Gyakorlati levegőszükséglet, az égetéskor alkalmazott n=1,2 levegőtényező figyelembevételével: 

                                (36) 

A keletkező füstgáz összetevők mennyisége tökéletes égést feltételezve: 

    

  
          

   
              (37) 

    
  

                   

   
              (38) 

   

  
        

   
 

  

  
                      (39) 

   

       (     )               (40) 

 

A nedves füstgáz térfogata: 

        
      

      
     

     

                                   (41) 

 

Az égéselméleti számítások mellett az anyagmérleg meghatározásához szükséges adatokat a 43. 

táblázatban foglaltam össze. 
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43. táblázat.  Mért és számított adatok összefoglalása 

Mennyiség Mértékegység Tölgy Nyár 

1 kg fa elégetésekor keletkező füstgáz mennyisége m
3
/kgfa 6,12 6,18 

Füstgáz szilárdanyag tartalma (mp) mgpernye/m
3
 320 343 

1 kg fa elégetésekor a hamutartalom füstgázzal emittálódó 

része 
mgpernye/kgfa 1958 2120 

Fa hamutartalma (h) mghamu/kgfa 10200 8600 

A hamutárolóban visszamaradó szilárd égési maradék 

mennyisége 1 kg fa elégetésekor (mht) 
mghamu/kgfa 8242 6480 

 

A 43. táblázatban szereplő mennyiségekre a következő összefüggés írhatók fel: 

         (42) 

A számítást a 44. táblázatban ismertetem. 
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44. táblázat.  Nehézfém anyagáramok számítása 

Mennyiség Mértékegység Minta Zn Cu Cd Pb Cr Ni Co Fe Összesen 

Alapanyag 

nehézfémtartalma (nf) 
mgnf /kgfa 

Tölgy 18,20 43,70 0,79 2,06 40,70 19,40 2,20 440,00 567,05 

Nyár 82,40 45,50 2,19 79,40 86,50 80,10 0,95 212,00 589,04 

1 kg pernyében 

található nehézfémek 

mennyisége 

mgnf/kgpernye 
Tölgy 2156,60 282,60 15,11 168,29 144,91 94,56 2,04 4815,54 7679,65 

Nyár 3305,32 217,61 46,58 116,64 65,89 63,77 2,54 3345,07 7163,42 

1 kg fa elégetésekor a 

füstgázzal emittálódó 

nehézfémek 

mennyisége (nfp) 

mgnf/kgfa 

Tölgy 4,22 0,55 0,03 0,33 0,28 0,19 0,00 9,43 15,04 

Nyár 7,01 0,46 0,10 0,25 0,14 0,14 0,01 7,09 15,18 

A hamutárolóban 

visszamaradó szilárd 

égési maradék 

nehézfémtartalma 

mgnf/kghamu 
Tölgy 148,63 69,05 3,37 21,44 90,90 95,63 10,72 5989,89 6429,63 

Nyár 985,29 70,41 22,88 18,75 65,01 50,95 5,17 6209,00 7427,46 

1  kg fa elégetésekor a 

hamutárolóban 

visszamaradó 

nehézfémek 

mennyisége, (nfht) 

mgnf/kgfa 

Tölgy 1,52 0,70 0,03 0,22 0,93 0,98 0,11 61,10 65,58 

Nyár 8,47 0,61 0,20 0,16 0,56 0,44 0,04 53,40 63,88 

Az alapanyag 

nehézfémtartalmának a 

mérés során kimutatott 

része 

% 

Tölgy 31,54 2,88 8,10 26,61 2,98 5,98 5,15 16,03 14,22 

Nyár 18,79 2,34 13,49 0,51 0,81 0,72 5,25 28,53 13,42 

Az alapanyag 

nehézfémtartalmának a 

mérés során ki nem 

mutatott része (x) 

% 

Tölgy 68,46 97,12 91,90 73,39 97,02 94,02 94,85 83,97 85,78 

Nyár 81,21 97,66 86,51 99,49 99,19 99,28 94,75 71,47 86,58 
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A 44. táblázatban szereplő mennyiségekre a következő összefüggés írható fel: 

              (43) 

A fenti összefüggésben x az a nehézfém mennyiség, amely a mérés során az alapanyaggal bekerült a 

tüzelőberendezésbe, de a kimenő szilárd anyagáramokban (hamu, pernye) nem volt kimutatható.  

Az eredmények alapján készített Shankey-diagramot a 48. ábra mutatja. 

 

48. ábra. A nehézfém áramok Shankey-diagramja 

Az anyagmérleg számítás alapján a nehézfémek kisebb része található meg a vizsgált szilárd 

anyagáramokban.  

A különbség a következő helyeken található meg: 

 a hőcserélő és a füstgáz elvezető rendszer felületeire kondenzálva, 

 a füstgázban gáz-gőz halmazállapotban. 

A füstgáz légnemű nehézfém vegyületeinek vizsgálatára, azok hőmérséklettől való függésére 

laboratóriumi kísérlet összeállítását tervezem, amely során a gáz elvezető rendszerben biztosítani 

fogom a belső felületi lerakódásokból történő mintavételt is. 
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6.5.6. A kísérleti kazán alkalmassá tétele a nehézfémmel szennyezett 

biomassza ártalmatlanítására 

A félüzemi kísérlet során a nehézfémmel szennyezett fás szárú növények ártalmatlanítására 

használt kísérleti kazán egyrészt azért nem alkalmas jelen állapotában a szennyezett növények 

eltüzelésére, mert a porleválasztó hatásfoka nem elegendő a füstgáz szilárd szennyező tartalmának 

leválasztására. Az irodalmi fejezetben összefoglalt porleválasztási technológiák közül a 11. ábra 

alapján szűrős porleválasztó alkalmazása szükséges a szilárd anyag teljes leválasztásához. A szűrési 

folyamat során a ciklon által le nem választott szilárdanyag tartalmú füstgázt porózus szűrőrétegen 

halad keresztül. A szűrőréteget alkothatják szövetek, rostos és szemcsés anyagok, a szűrőknek számos 

csoportosítása létezik. Anyaguk szerinti csoportosításuk azért fontos, mert a füstgáz 250 °C körüli 

hőmérséklete miatt nem mindegyik alkalmazható.  A természetes szálak 100 °C -ig, a műanyagok 250 

°C -ig használhatók, míg az üvegszálakat 350 °C -ig alkalmazzák. A biztonságos üzemeltetés 

szempontjából az átlagos 250 °C füstgáz hőmérséklethez üvegszálas szűrő alkalmazása megfelelő. 

Másrészt a mérések azt bizonyítják, hogy a nehézfémek nagy mennyiségben jelen lehetnek a 

füstgázban gáz-gőz halmazállapotban, ezért arra kell törekedni, hogy a füstgáz elvezető rendszer 

végén kilépő füstgáz hőmérsékletén a nehézfém vegyületek kondenzációja befejeződjön. Ez 

elősegíthető, ha a 250 °C-os füstgázhoz hűtési levegőt keverve 130 °C-ra csökkentjük a hőmérsékletét, 

és azután alkalmazunk szövet szűrőt. Ezzel elérjük, hogy további gáz-gőz fázisban lévő nehézfém 

vegyületek kondenzálódjanak, csökkentve a rendszert elhagyó nehézfémek okozta környezeti veszélyt. 

Összességében tehát a füstgáz hűtését és szövet szűrő alkalmazását javaslom. 

6.5.7. A félüzemi kísérlet alapján levonható következtetések 

Az égetési kísérlet előtt az alapanyag vizsgálati eredményei azt mutatták, hogy nehézfémek 

elsősorban a növény kisebb ágaiban, rügyeiben és kérgében koncentrálódnak. A növények aprítékként 

való tüzelése a hasábfa tüzeléssel szemben lehetővé teszi a kármentesítés során talajból a növény föld 

feletti részeibe akkumulált nehézfémek teljes mennyiségének ártalmatlanítását. Az energetikai 

hasznosítás lehetőséget biztosít arra, hogy a toxikus elemeket kis térfogatba (hamuba) koncentráljuk, 

ezzel megkönnyítve annak kezelését. 

A mérés során tapasztalt nagy kilépő szilárdanyag koncentráció felveti annak lehetőségét, hogy a 

ciklon porleválasztó a vizsgált szennyezett növények égetéséhez nem megfelelő, mert a füstgáz szilárd 

anyag tartalma nagy. A mérési eredmények alapján a tűztérben maradó szilárd égési maradék és a 

porleválasztó ciklon által leválasztott szilárd anyag hamutárolóba történő gyűjtése a tüzelhetőségi 

feltételeknek csak egy részét teljesítik. A felállított anyagmérlegből levonható az a következtetés, hogy 

a nehézfém vegyületek gáz-gőz halmazállapotban is távoznak a rendszerből, ezt támasztja alá a 

laboratóriumi kísérlet eredménye is, miszerint a tüzelőanyaggal a tűztérbe jutó nehézfémek csak 15%-

a marad vissza a tűztéri hamuban. A kéményből nagy hőmérsékleten kilépő füstgáz hűtésére van 

szükség ahhoz, hogy ezek a szennyező vegyületek szilárd halmazállapotba kerüljenek és az égető 

rendszerben maradjanak.  
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7. Tézisek, tudományos eredmények 

1. A növényi részekben, szakirodalmi tanulmányokban fellelhető nehézfém eloszlásokra vonatkozó 

állításokat igazolva, laboratóriumi mérésekkel számszerűsítve bizonyítottam, hogy a vizsgált 

mintaterületről származó fás szárú növények esetében a cink 78-81%-át, a réz, a kadmium, az 

ólom, a króm, a nikkel, a kobalt és a vas 60-68%-át a kisebb ágakban, rügyekben és kéregben 

halmozódik fel. (folyóirat cikk: III., V.) 

 

2. Mérésekkel bebizonyítottam, hogy a 800 °C körüli tűztér hőmérsékleten történő tüzelés során a 

fában akkumulált cink 76-88%-a, réz 91-92%-a, kadmium 92-93%-a, ólom 95-100%-a, króm 

94-99%-a, nikkel 95-96%-a, kobalt 89-99%a és vas 71-83%-a távozik a tűztérből gáz-gőz 

halmazállapotban. A füstgázzal távozó nehézfémek vegyületei egyrészt a füstgáz elvezető 

rendszer felületeire és a pernyére kondenzálódnak, így kiemelt figyelmet kell fordítani a füstgáz 

porleválasztására. Másrészt egyes nehézfém vegyületek gáz-gőz fázisban távoznak a füstgázzal. A 

füstgáz hőmérsékletének 105-130 °C-ra hűtése levegővel lehetővé teszi, hogy a füstgázban lévő 

nehézfémek ne távozzanak gáz-gőz halmazállapotban, valamint a szövet szűrő alkalmazása 

megakadályozza (csökkenti) a pernye távozását a környezetbe. 

 

3. A mintaterületről származó, nehézfémekkel szennyezett fás szárú biomassza önállóan történő 

ártalmatlanítása (égetése) során keletkező nagy nehézfémtartalmú hamu elsősorban a króm és a 

kadmium tekintetében veszélyes hulladéknak minősül, ezért deponálása csak veszélyes 

hulladéklerakóban történhet. (folyóirat cikk: IV., VI.) 

 

4. Kísérleti méréseimmel bizonyítottam, hogy a háztartási tüzelőberendezésekben nem engedhető 

meg  a nehézfémmel szennyezett fás szárú növények ártalmatlanítása (fűtési célra felhasználása). 

Ennek oka, hogy a hamutárolóban visszamaradó szilárd égési maradék veszélyes hulladék, és a 

porleválasztás hiánya és a nagy füstgáz hőmérséklet miatt a füstgázzal jelentős mennyiségű szilárd 

és gáz-gőz fázisú nehézfém távozik a környezetbe, ami légszennyezést okoz.  (folyóirat cikk: I., 

II.) 

 



Köszönetnyilvánítás 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 98  

8. Köszönetnyilvánítás 

Elsősorban köszönöm témavezetőimnek, Dr. Szemmelveisz Tamásnénak és Dr. Tolvaj 

Bélának a szakmai vezetést és szerepvállalásukat a kutatási munkám során. 

Köszönet illeti a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (jogelőd: Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Közalapítvány) miskolci intézetének mindenkori vezetését és 

Energiamenedzsment csoportjának minden tagját, akik lehetőséget biztosítottak kutatómunkámhoz, és 

hálás vagyok az általuk nyújtott tanácsokért, segítségükért. 

Hálával tartozom a Miskolci Egyetem Tüzeléstani- és Hőenergia Intézeti Tanszék, valamint az 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke vezetőinek, oktatóinak, munkatársaknak és barátoknak a 

szakmai segítségért, a biztatásért és a támogatásért. 

Kiemelt köszönet illeti Dr. Szemmelveisz Tamásné témavezetőmet, aki nélkülözhetetlen szakmai 

tanácsaival, önzetlen támogatásával alapvetően hozzájárult szakmai fejlődésemhez és sikeres 

munkámhoz.  

Külön köszönetet mondok a kutatásomhoz kapcsolódó mérések során nyújtott segítségükért Woperáné 

dr. Serédi Ágnesnek, Prof. Dr. Szűcs Istvánnak, Dr. Bánhidi Olivérnek, Koós Tamásnak, Sajti 

Zoltánnak, Winkler-Sátor Lászlónak, Kovács Árpádnak és Farkas Lászlónak. 

  

Szeretném megköszönni a családomnak azt a kitartást, amellyel még a legnehezebb időszakokban is 

támogattak és biztattak. 

 

A doktori értekezés elkészülését támogató projektek: 

NKFP074-BIOFINOM, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) – Nemzeti 

Innovációs Hivatal (NIH) támogatásával. 

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági 

központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című projekt 

keretében az Európai Unió támogatásával. 



A kutatási témában megjelent fontosabb publikációk 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 99  

9. A kutatási témában megjelent fontosabb publikációk 

Hazai és nemzetközi folyóiratokban, periodikus kiadványokban megjelent cikkek 

I. Á. Wopera, H. Kovács, K. Szemmelveisz, P.Tóth: Air pollution at firing of different wood 

types, Materials Science and Engineering, Series II., Volume 35. (No. 2), 2010, pp.  61-73.  

ISSN 1789-7661 

II. Kovács H., Kőrösi V., Szemmelveisz K.: A “Biofinom” projekt nehézfémmel szennyezett 

területéről származó 5 fás-szárú növényfaj égési jellemzőinek és gáznemű légszennyezőinek 

összehasonlító vizsgálata, Környezetvédelmi Füzetek, Felelős szerkesztő: Schőnviszkyné 

Gáldi Anna, 2010, pp. 67-82. ISSN 0866-6091 

III. H. Kovács, O. Bánhidi, K. Szemmelveisz: The division of chemical elements in ligneous 

parts, Materials Science and Engineering, Series II., Volume 36. (No. 2), 2011, pp. 41-50., 

ISSN 1789-7661 

IV. Kovács Helga, Szemmelveisz Katalin, Palotás Árpád Bence: Nehézfémekkel szennyezett 

bányaterületről származó nyír, fenyő és akác eltüzelésekor keletkező hamu deponálásának 

lehetőségei, Energiagazdálkodás, 53. évfolyam 2012. 1. szám, pp. 3-7.. ISSN 0021-0757. 

V. H. Kovács, K. Szemmelveisz: Bányászati területek nagy nehézfémtartalmú talajának hatása a 

növényvilágra és a növények telepítésével elérhető kármentesítési lehetőség vizsgálata, 

hulladékOnline, 3. évfolyam, 2. szám, 2012, ISSN 2062-9133 

VI. H. Kovács, K. Szemmelveisz, A. B. Palotas: Solubility analysis and disposal options of 

combustion residues from plants grown on contaminated mining area, Environmental 

Science and Pollution Research (ESPR), DOI 10.1007/s11356-013-1673-2, April 2013, 

ISSN 0944-1344 (print), ISSN 1614-7499 (online) (IF: 2,651) 

 

Monografikus jellegű kiadványban megjelenő cikkek: 

I. Kovács H., Szemmelveisz K.: Nehézfémmel szennyezett fák hamujának szintereződési- és 

lágyulási tulajdonságai, Tudáshálózat és Klaszterépítés NORRIA kötet, 2011, pp. 184-

190. ISBN 978-963-88345 

 

 

 

 

 



A kutatási témában megjelent fontosabb publikációk 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 100  

Konferenciakiadványban teljes terjedelemben megjelent munkák: 

I. Kőrösi V., Kovács H.: A „Biofinom” projekt varható eredményeinek vizsgálata a 

barnamezős területeken történő hasznosíthatóság tükrében, I. Biofinom Workshop 

konferenciakiadvány, 2008, ISBN 978-963-9732-86-5, p. 9-11. 

II. H. Kovács, K. Szemmelveisz, B. Tolvaj: Energetic Utilization Analysis of Ligneous Plants 

Grown in a Contaminated Area, XXIV. microCAD International Scientific Conference, 

2010, ISBN 978-963-661-925-1 Ö ISBN 978-963-661-906-0, p. 49-54. 

III. Kovács H., Kőrösi V.: A „Biofinom” projekt keretein belül kiválasztott fásszárú biomasszák 

tüzeléstechnikai összehasonlító vizsgálata, II. Biofinom Workshop konferenciakiadvány, 

2010, ISBN 978-963-88122-3-0, p.  23-27. 

IV. H. Kovács, P. Tóth, K. Szemmelveisz: Examination Of Ligneous Biomass Polluted With 

Heavy Metal, 18th European Biomass Conference, Lyon, 2010, ISBN 978-88-89407-56-5, 

p. 1122-1127. 

V. Kovács H., Szemmelveisz K.: Nehézfémmel szennyezett különböző típusú hasábfa minták 

elégetésekor keletkező égési maradék vizsgálata, Tüzeléstechnika 2010, 43. Ipari 

Szeminárium, Dunaújváros 

VI. Kőrösi V., Kovács H.: Nehézfémmel szennyezett biomassza tüzeléstechnikai vizsgálata – 

Gázhalmazállapotú légszennyezők, III. Biofinom Workshop konferenciakiadvány, 2010, 

ISBN 978-963-9754-22-5, p. 47-49. 

VII. Kovács H., Wopera Á.,Szemmelveisz K.: Barnamezőről származó fás-szárú növények 

tüzelésekor keletkező füstgázban található szállópor vizsgálata, III. Biofinom Workshop 

konferenciakiadvány, 2010, ISBN 978-963-9754-22-5, p. 37-45. 

VIII. H. Kovács, K. Szemmelveisz: Solution properties of the ash of log samples contaminated 

with heavy-metals, XXV. microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 

2011, ISBN 978-963-661-956-5, p. 1-6. 

IX. H. Kovács, Á. Wopera, K. Szemmelveisz: Air pollutants formed during the combustion os 

Sorghum pellet coming from industrial brownfield lands, XXV. microCAD Nemzetközi 

Tudományos Konferencia, Miskolc, 2011, ISBN 978-963-661-956-5, p. 7-11. 

X. Kovács H., Woperáné S. Á., Szemmelveisz T.né: Analysis of Heavy Metal Containing 

Biomass Combustion from the Aspect of Energy Utilization, 10th International 

Conference on Heat Engines and Environmental Protection, Balatonfüred, ISBN 978-

963-313-029-2, p. 171-176. 



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 101  

10. Irodalomjegyzék 

 

[1]  K. Mengel, A növények táplálkozása és anyagcseréje, Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1976.  

[2]  L. Péter, „Környezetvédelmi Információ,” [Online]. Available: 

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/3098. [Hozzáférés dátuma: 08 július 2013]. 

[3]  F. a. v. típusai, „Ivóvíz Magyarország Alapítvány,” 2000. [Online]. Available: 

http://www.ivoviz.hu/files/Felszin_alatti_vizek.pdf. [Hozzáférés dátuma: 07 július 2013]. 

[4]  M. Z. Ördög Vince, Növényélettan, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/index.ht

ml, 2011.  

[5]  „A rozsdaövezetekben rejlőlehetőségek,” 01. június 2005. [Online]. Available: 

http://cegvezetes.cegnet.hu/2005/6/a-rozsdaovezetekben-rejlo-lehetosegek. [Hozzáférés dátuma: 

09 01 2013]. 

[6]  C. D. Jadia and M. H. Fulekar, "Phytoremediation of heavy metals: Recent techniques," African 

Journal of Biotechnology, vol. Vol. 8 (6), pp. 921-928., 2009.  

[7]  „Cleaning up the Nation's Hazardous Wastes Sites,” United States Environmental Protection 

Agency, [Online]. Available: www.epa.gov/superfund. [Hozzáférés dátuma: 14. január 2013]. 

[8]  „Council of Eupore Comittee of Ministers, Euporean Soil Charter at the 211th meeting of the 

Minister’s Deputies,” 30 május 1973. [Online]. Available: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=654589. [Hozzáférés dátuma: 06 január 2013]. 

[9]  „ Sikeres bizonyítás kell a "szennyező fizet" elv életbelépéséhez (Origo),” 29 március 2011. 

[Online]. Available: http://www.origo.hu/uzletinegyed/jog/uzleti/20110329-sikeres-bizonyitas-

kell-a-szennyezo-fizet-elv-eletbelepesehez.html. [Hozzáférés dátuma: 10 február 2012]. 

[10]  T. Czira és G. Kukely, „Az átalakuló iparú térségek környezeti konfliktusainak fenntarthatósági 

értékelése Északkelet-Magyarországon, Környezetállapot értékelés Program Pályázati 

tanulmányok,” 2003-2004. [Online]. Available: 

www.kep.taki.iif.hu/file/Czira_ipari_tersegek.doc. [Hozzáférés dátuma: 22 január 2013]. 

[11]  M. Tamás, „Szennyezett területek szanálása,” in Hulladékgazdálkodás, 

http://hulladekonline.hu/files/179/, pp. 748-776. 

[12]  R. N. Yong, A. M. O. Mohamed és B. P. Warkentin, Principles of Contaminant Transport in 

Soils, Amsterdam: Elsevier, 1992.  

[13]  A. Baker, R. D. Reeves and A. Hajar, "Heavy metal accumulation and tolerance in British 



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 102  

populations of the metallophyte Thlaspi caerulescens J. & C. Presl. (Brassicaceae)," New 

phytologist, vol. 127, p. 61–68., 1994.  

[14]  P. C. é. J. Csaba, „Vízminőségvédelem,” [Online]. Available: 

http://www.agr.unideb.hu/ebook/vizminoseg/index.html. [Hozzáférés dátuma: 31. június 2013]. 

[15]  L. B. Gabriella, Kármentesítési Füzetek 5., Felszín alatti vizek és területhasználatok, 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1998.  

[16]  D. H. Erzsébet, „Talaj- és talajvízvédelem,” 2011. [Online]. Available: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Talajvizvedelem/ch01.html. 

[Hozzáférés dátuma: 07 július 2013]. 

[17]  D. K. Imre, Kármentesítési Kézikönyv 2. A szennyezett talajok vizsgálatáról, Budapest: 

Környezetvédelmi Minisztérium, 1997.  

[18]  I. Kádár, "A tápláléklánc szennyeződése nehézfémekkel, mikroelemekkel," Magyar Tudomány, 

Kutatás és környezet, vol. 5, 2001.  

[19]  T. Dr. Tajthy, „Az energia felhasználáshoz kapcsolódó légköri környezetszennyezés,” július 

2002. [Online]. Available: 

http://www.vet.bme.hu/okt/korny/nt/mernal/tananyag/Energiakornyezet.pdf. [Hozzáférés 

dátuma: 28 január 2013]. 

[20]  I. Kádár, A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel 

Magyarországon, Budapest: MTA Talajtani és Agrokémiai Kut. Int., 1995.  

[21]  S. Papp, "BIOGEOKÉMIAI KÖRFOLYAMATOK ÉS ANTROPOGÉN MÓDOSÍTÁSUK," 

Magyar Tudomány, vol. 03/07, 2010.  

[22]  B. J. Alloway, Heavy Metals in Soil, Springer; 2nd ed. edition , 1994.  

[23]  S. G., Agrometeorológia, Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1988.  

[24]  S. D. Gualab, F. A. Vega and E. F. Covelo, "The dynamics of heavy metals in plant–soil 

interactions," Ecological Modelling, Vols. Volume 221, Issue 8, p. 1148–1152, 2010.  

[25]  É. Lehoczky és . B. Debreczeni, „A talajok oldható réz- és cinktartalmának vizsgálata 

mőtrágyázási tartamkísérletekben,” in III. Növénytermesztési Tudományos Nap Proceedings, 

2003.  

[26]  R. Schmidt, P. Szakál, R. Kalocsai, M. Barkóczi és Z. Giczi, „Mikroelemek a táplálékláncban,” 

in N-oldat, valamint a Cu és Zn kezelés hatása az őszi búza hozamára és nyersfehérje 

tartalmára, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, pp. 183-192.. 

[27]  „Ötvös Lóránt Tudományegyetem, Növényélettni és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék,” 

[Online]. Available: http://www.novenyelettan.elte.hu/files/ANGyNovenyneveles-



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 103  

segedanyag.pdf. [Hozzáférés dátuma: 28 január 2013]. 

[28]  D. Győri, A talaj és a környezet, Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1997, p. 108. 

[29]  É. Lehoczky, P. Marth, I. Szabados and A. Szomolányi, "Effect of liming on the heavy metal 

uptake by lettuce," Agrokémia és Talajtan. Tom., Vols. 47 (1-4), pp. 229-234., 1998.  

[30]  É. Lehoczky, T. Németh, Z. Kiss and T. Szalai, "Cadmium and Lead Uptake by Ryegrass, 

Lettuce and White Mustard Plants on Different Soils," Agrokémia és Talajtan., vol. 51, pp. 201-

210., 2002.  

[31]  Z. Győri and J. Prokish, "Determination of the chromium content of Hungarian winter wheat," 

Journal of Agriculture and Food Chemistry, vol. 47, pp. 2751-2754., 1999.  

[32]  S. V. Vassilev, D. Baxter, L. K. Andersen and . C. G. Vassilev, "An overview of the chemical 

composition of biomass," Fuel, Vols. 89, Issue 5, pp. 913-933., 2010.  

[33]  A. P. Turner and N. M. Dickinson, "Survival of Acer pseudoplatanus L. (sycamore) seedlings 

on metalliferous soils," New Phytol, vol. 123, pp. 509-521., 1993.  

[34]  S. Dinant and R. Lemoine, "The phloem pathway: New issues and old debates," Comptes 

Rendus Biologies, Vols. 333, Issue 4, p. 307–319, 2010.  

[35]  W. Zhong, W. Kaiser, J. Köhler, H. Bauer-Ruckdeschel and E. Komor, "Phloem loading of 

inorganic cations and anions by the seedling of Ricinus communis L.," Journal of Plant 

Physiology, Vols. 152, Issues 2–3, p. 328–335, 1998.  

[36]  T. Harada, "Grafting and RNA transport via phloem tissue in horticultural plants," Scientia 

Horticulturae, Vols. 125, Issue 4, p. 545–550, 2010.  

[37]  I. D. Pulford and C. Watson, "Phytoremediation of heavy metal-contaminated land by trees—a 

review," Environment International, vol. 29, pp. 529-540, 2003.  

[38]  „Introduction to Phytoremediation. EPA/600/R-99/ 107. National Risk Management Research 

Laboratory, US Environmental Protection Agency,” 2000. [Online]. Available: 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/30003T7G.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA

&Index=1995+Thru+1999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestr

ict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldO

p=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&. [Hozzáférés dátuma: 06 01 2013]. 

[39]  A. Anton és A. Murányi, Szerzők, Hatékony fitoremediáció. [Performance]. MOKKA 

Konferencia, 2007.  

[40]  M. N. B. Yaapar és I. n. Binti M, „Phytoextraction,” 23. június 2008.. [Online]. Available: 

http://www.biology-online.org/articles/ phytoremediation-a-lecture/phytoextraction.html. 

[Hozzáférés dátuma: 30. január 2013]. 



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 104  

[41]  R. Tury, P. Szakál és L. Szegedi, „A tavaszi árpa (Hordeum vulgare) növekedése és 

nehézfémakkumulációja a gyöngyösoroszi bányameddőn különböző kezelések hatására,” 2008. 

[Online]. Available: http://www.talaj.hu/vgy2008/2-20vgy2008.pdf. [Hozzáférés dátuma: 08 

január 2013]. 

[42]  A. Kovács and J. Tamás, "Vegetation pattern and heavy metal accumulation at a mine tailing at 

Gyöngyösoroszi, Hungary," Zeitschrift fur Naturforschung Teil C Biochemie Biophysik 

Biologie Virologie, vol. Volume: 60, no. Issue: 3-4, pp. 362-367., 2005.  

[43]  B. H. Robinson, M. Leblanc, D. Petit, R. R. Brooks, J. H. Kirkman and P. E. Gregg, "The 

potential of Thlaspi caerulescens for phytoremediation of contaminated soils," Plant and Soil, 

vol. 203, pp. 47-56, 1998.  

[44]  W. Rosselli, C. Keller and K. Boschi , "Phytoextraction capacity of trees growing on a metal 

contaminated soil," Plant and Soil, Vols. 256, Issue 2, pp. 265-272, 2003.  

[45]  I. Raskin, R. D. Smith and D. E. Salt, "Phytoextraction: the use of plants to remove heavy 

metals from soils," Current Opinion in Biotechnology, vol. 8, p. 221–226, 1997.  

[46]  M. . B. Ogundiran and O. Osibanjo, "Heavy metal concentrations in soils and accumulation in 

plants growing in a deserted slag dumpsite in Nigeria," African Journal of Biotechnology, vol. 7 

(17), pp. 3053-3060., 2008. szeptember 03..  

[47]  A. Boularbah, C. Schwartz, G. Bitton, W. Aboudrar, A. Ouhammou and L. J. Morel, "Heavy 

metal contamination from mining sites in South Morocco: 2. Assessment of metal accumulation 

and toxicity in plants,," Chemosphere, vol. 63, pp. 811-817, 2006.  

[48]  R. Ginocchio and A. J. M. Baker, "Metallophytes in Latin America: a remarkable biological and 

genetic resource scarcely known and studied in the region," Revista Chilena de Historia 

Natural, vol. 77, pp. 185-194, 2004.  

[49]  S. Roy, S. Labelle, P. Mehta, . A. Mihoc, N. Fortin, . C. Masson, R. Leblanc, . G. Châteauneuf, 

C. Sura, C. Gallipeau, . C. Olsen, S. Delisle, M. Labrecque and C. W. Greer, "Phytoremediation 

of heavy metal and PAH-contaminated brownfield sites," Plant and Soil, Vols. vol. 272, 1-2, p. 

277–290, 2005.  

[50]  L. Rodriguez, F. J. Lopez-Bellido, A. Carnicer, F. Recreo, A. Tallos and J. M. Monteagudo, 

"Mercury recovery from soils by phytoremediation," in Book of Environmental Chemistry, 

Berlin, Springer, 2005, p. 197–204. 

[51]  A. L. Salido, K. L. Hasty, J. M. Lim and D. J. Butcher, "Phytoremediation of arsenic and lead in 

contaminated soil using Chinese Brake ferns (Pteris vittata) and Indian mustard (Brassica 

juncea)," International Journal of Phytoremediation, Vols. 5, no. 2, p. 89–103., 2003.  

[52]  L. Sebastiani, T. Scebba and R. Tognetti, "Heavy metal accumulation and growth responses in 



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 105  

poplar clones Eridano (Populus deltoides x maximowiczii) and I-214 (P. x euramericana) 

exposed to industrial waste,," Environmental and Experimental Botany, Vols. 52, no. 1, p. 79–

88., 2004.  

[53]  T. Vamerali, M. Bandiera, L. Coletto, F. Zanetti, N. M. Dickinson and G. Mosca, 

"Phytoremediation trials on metal- and arsenic-contaminated pyrite wastes (Torviscosa, Italy)," 

Environmental Pollution, Vols. 157, no. 3, p. 887–894., 2009.  

[54]  B. Vandecasteele, E. Meers, P. Vervaeke, B. D. Vos, P. Quataert and F. M. G. Tack, "Growth 

and trace metal accumulation of two Salix clones on sediment-derived soils with increasing 

contamination levels," Chemosphere, Vols. 58, no. 8, p. 995–1002., 2005.  

[55]  M. Vyslouzilova, P. Tlustos, J. Szakova and D. Pavlikova, "As, Cd, Pb and Zn uptake by Salix 

spp.clones grown in soil enrich by high load of this elements," Plant Soil Environment, Vols. 

49, no. 5, p. 191–196., 2003.  

[56]  A. Sas-Nowosielska, R. Kucharski, E. Malkowski, M. Pogrzeba, J. M. Kuperberg and K. 

Kryński, "Phytoextraction crop disposal—an unsolved problem," Environmental Pollution, 

Vols. 128, Issue 3, p. 373–379., 2004.  

[57]  F. J. Zhao, E. Lombi, T. Breedon and S. P. McGrath, "Zinc hyperaccumulation and cellular 

distribution in Arabidopsis halleri," Plant Cell Environ, vol. 23, p. 507–514., 2000.  

[58]  A. V. Bridgwater, D. Meier and D. Radlein, "An overview of fast pyrolysis of biomass," 

Organic Geochemistry, vol. 30, p. 1479–1493., 1999.  

[59]  C. N. Mulligan, R. N. Yong and B. F. Gibbs, "Remediation technologies for metal-

contaminated soils and groundwateran evaluation," Engeneering Geology, vol. 60, p. 193–207., 

2001.  

[60]  C. Garbisu and I. Alkorta, "Phytoextractiona cost-effective plant-based technology for the 

removal of metals from the environment," Bioresource Technology, vol. 77, p. 229–236., 2001.  

[61]  K. Pál, „Nehézfémek a pernyében,” Környezetvédelmi Füzetek, 1999.  

[62]  C. Ryua, Y. B. Yanga, A. Khora, N. E. Yatesb, V. N. Sharifia and J. Swithenbanka , "Effect of 

fuel properties on biomass combustion: Part I. Experiments—fuel type, equivalence ratio and 

particle size," Fuel, Vols. Volume 85, Issues 7-8, pp. 1039-1046., 2006.  

[63]  B. R. T. Simoneit, W. F. Rogge, M. A. Mazurek, L. J. Standley, L. M. Hildemann and G. R. 

Cass, "Lignin pyrolysis products, lignans, and resin acids as specific tracers of plant classes in 

emissions from biomass combustion," Environmental Science & Technology, vol. 27 (12), p. 

2533–2541., 1993.  

[64]  W. M. Randall Seeker, “Waste combustion,” Symposium (International) on Combustion, Vols. 

23, Issue 1, p. 867–885, 1991.  



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 106  

[65]  A. A. Khan, W. de Jong, P. J. Jansens és H. Spliethoff, „Biomass combustion in fluidized bed 

boilers: Potential problems and remedies,” Fuel Processing Technology, %1. kötet, összesen: 

%290, Issue 1, pp. 21-50., 2009.  

[66]  D. Verhulst, A. Buekens, P. J. Spencer and G. Eriksson, "Thermodynamic behavior of metal 

chlorides and sulfates under the conditions of incineration furnaces," Environmental Science & 

Technology, vol. 30 (1), p. 50–56., 1996.  

[67]  Q. Falcoz, D. Gauthier, S. Abanades, F. Patisson and G. Flamant, "A general kinetic law for 

heavy metal vaporization during municipal solid waste incineration," Process Safety and 

Environmental Protection, vol. 88, p. 125–130, 2010.  

[68]  J. Evans and P. Williams, “Heavy metal adsorption onto flyash in waste incineration flue 

gases,” Process Safety and Environmental Protection, Vols. 78, Issue 1, pp. 40-46, 2000.  

[69]  M. Jöller, T. Brunner and I. Obernberger, “Modeling of aerosol formation during biomass 

combustion for various furnace and boiler types,” Fuel Processing Technology, vol. 88, pp. 

1136-1147, 2007.  

[70]  M. Mcnallan, G. Yurek és J. Elliott, „The formation of inorganic particulates by homogeneous 

nucleation in gases produced by the combustion of coal,” Combuston and Flame, %1. kötet42, 

pp. 45-60, 1981.  

[71]  F. Jiao, L. Zhang, N. Yamada, A. Sato and Y. Ninomiya, “Effect of HCl, SO2 and H2O on the 

condensation of heavy metal vapors in flue gas cooling section,” Fuel Processing Technology, 

vol. 105, p. 181–187, 2013.  

[72]  H.-S. Shi and L.-L. Kan, "Leaching behavior of heavy metals from municipal solid wastes 

incineration (MSWI) fly ash used in concrete," Journal of Hazardous Materials, Vols. 164, 

Issues 2–3, p. 750–754, 2009.  

[73]  H. Kai, K. INOUE, H. HARADA, H. KAWAKITA and K. OHTO, "Leaching behavior of 

heavy metals with hydrochloric acid from fly ash generated in municipal waste incineration 

plants," Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vols. 21, Issue 6, p. 1422–1427., 

2011.  

[74]  I. Szűcs és Á. Woperáné Serédi, „Szilárd levegőszennyezők,” in Levegőtisztítás, Miskolc, 

Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001, pp. 190-244. 

[75]  I. Obernberger, T. Brunner and I. Barnthaler, "Chemical Properties of Solid Biofuels — 

Significance and Impact," Biomass and Bioenergy, vol. 27., p. 653–669., 2006.  

[76]  C. L. Senior and R. C. Flagan, “Ash vaporization and condensation during combustion of a 

suspended coal particle,” Aerosol Science and Technology, Vols. 1, Issue 4., pp. 371-383, 1982.  



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 107  

[77]  W. P. Linak and T. W. Peterson , "Effect of Coal Type and Residence Time on the Submicron 

Aerosol Distribution from Pulverized Coal Combustion," Aerosol Science and Technology, 

Vols. 3, Issue 1, pp. 77-96, 1984.  

[78]  „6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet “ a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről”,” 

2009. [Online]. Available: 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900006.KVV. [Hozzáférés dátuma: 31 

január 2013]. 

[79]  „MSZ 24000-23:1977,” Szenek laboratóriumi vizsgálata. A nedvességtartalom meghatározása.  

[80]  „MSZ ISO 1171:1993,” Szilárd ásványi tüzelőanyagok. A hamu meghatározása.  

[81]  „MSZ 24050:2001,” Szilárd ásványi tüzelőanyagok. A szén-, a hidrogén- és a nitrogéntartalom 

meghatározása műszeres analitikai módszerekkel.  

[82]  „MSZ 24000-5:1978,” Szenek laboratóriumi vizsgálata. Az égéshő meghatározása és a 

fűtőérték kiszámítása.  

[83]  „MSZ 24000-11:1988,” Szenek laboratóriumi vizsgálata. A széntartalmak és a hidrogén-

tartalom meghatározása.  

[84]  D. S. Katalin, „Agrokémia, a növénytáplálás alapjai,” 2003. [Online]. Available: 

http://www.jegyzet.hu/uploaded/163/agrokemia.pdf. [Hozzáférés dátuma: 15 február 2013]. 

[85]  T. Dr. Szemmelveisz, Lágy- és fás szárú biomasszák tüzelhetőségi feltételeinek vizsgálata, PhD 

értekezés, Miskolci Egyetem,, 2006, p. 100.. 

[86]  „MSZ 21456/5-86,” A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Szén-monoxid meghatározása.  

[87]  „MSZ 21853/19-81,” Légszennyező források vizsgálata, MSZ 21853/6-84, Légszennyező 

források vizsgálata. Kén-dioxid emisszió meghatározása. Konduktometriás, infravörös, 

ultraibolya módszer.  

[88]  „MSZ ISO 7996:1993,” Környezeti levegő. A nitrogén-oxidok tömegkoncentrációjának 

meghatározása. Kemilumineszcenciás módszer.  

[89]  „MSZ 21453:1988,” A szilárd levegőszennyezők meghatározásának általános előírásai.  

[90]  „MSZ 21456-37:1992,” A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A kén-dioxid tartalom 

meghatározása.  

[91]  „23/2001. (XI.13) KöM rendelet:,” a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 

kibocsátási határértékeiről..  



Irodalomjegyzék 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 108  

[92]  „10/2003. (VII. 11) KVVM rendelet:,” az 50 MWth és az annál nagyobb névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

technológiai kibocsátási határértékeiről..  

[93]  „22/1998. (VI. 26) KTM rendelet 5. számú melléklete”.  

[94]  H. Liu, J. Chaney, J. Li and C. Sun , "Control of NOx emissions of a domestic/small-scale 

biomass pellet boiler by air staging," Fuel, vol. 103, p. 792–798., 2013.  

[95]  G. Stubenberger, R. Scharler, S. Zahirovic és I. Obernberger, „Experimental investigation of 

nitrogen species release from different solid biomass fuels as a basis for release models,” Fuel, 

%1. kötet87, p. 793–806., 2008.  

[96]  „28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet,” Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2004. 

[Online]. Available: http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400028.KVV. 

[97]  S. Sauvé and M. McBride, "Lead Phosphate Solubility in Water and Soil Suspensions," 

Environmental Science and Technology, vol. 32 (3), p. 388–393, 1998.  

[98]  J.-C. Pierrard, J. Rimbault és M. Aplincourt, „Experimental study and modelling of lead 

solubility as a function of pH in mixtures of ground waters and cement waters,” Water 

Research, %1. kötet, összesen: %236, Issue 4, p. 879–890., 2002.  

[99]  M. Izquierdo és X. Querol, „Leaching behaviour of elements from coal combustion fly ash: An 

overview,” International Journal of Coal Geology, %1. kötet94, pp. 54-66, 2012.  

[100]  E. f. b. Binder, Technical data sheet for RRK 400-600.  

 

 

 



Mellékletek 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza… 109  

11. Mellékletek 



Mellékletek 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…            110 

M -1 A biomassza minták termoanalitikai vizsgálatának kiértékelésekor alapul szolgáló diagram és 

táblázat ismertetése mintánként. 

M 1/a. Nyírfa hasáb minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a nyír hasáb minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 0,00 0,07 -0,119 

2 100 -2,99 2,73 -0,953 

3 194 -6,39 10,364 -0,078 

4 300 -24,88 20,04 -9,578 

5 315 -31,88 20,981 -9,304 

6 330 -38,85 21,636 -9,491 

7 421 -64,19 26,879 -2,026 

8 485 -69,97 29,512 -1,55 

9 700 -84,82 30,563 -0,846 

10 960 -96,77 16,489 -0,876 

11 977 -97,59 12,086 -0,34 

12 987 -97,7 6,279 -0,13 

13 1023 -97,75 3,808 -0,005 

14 1142 -97,95 -0,363 -0,034 
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M 1/b. Nyírfa brikett minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a nyír brikett minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 -0,37 -0,192 0,128 

2 107 -3,97 2,482 -0,786 

3 200 -7,12 9,732 -0,269 

4 292 -20,64 18,287 -6,831 

5 312 -28,61 20,07 -6,453 

6 350 -44,95 22,015 -8,054 

7 400 -59,63 25,08 -2,07 

8 500 -69,48 29,589 -1,385 

9 938 -97,18 13,559 -0,785 

10 954 -97,85 9,437 -0,232 

11 975 -98,01 5,139 0,141 

12 1133 -98,33 -0,269 -0,096 
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M 1/c. Fenyőfa hasáb minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a fenyő hasáb minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 26 -0,03 0,045 0,00 

2 108 -4,76 4,644 -1,383 

3 172 -8,08 11,215 -0,24 

4 327 -35,12 24,513 -10,156 

5 412 -59,99 28,491 -2,156 

6 600 -77,46 33,406 -1,486 

7 976 -96,95 12,839 -1,191 

8 996 -97,76 9,555 -0,165 

9 1005 -97,80 5,621 0,007 

10 1090 -97,87 1,586 -0,023 
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M 1/d. Fenyőfa brikett minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a fenyő brikett minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 30 -0,1 -0,002 -0,032 

2 100 -4,57 -3,470 -1,979 

3 166 -8,1 -2,140 -0,397 

4 310 -36,3 10,09 -13,093 

5 381 -59,25 14,662 -2,855 

6 750 -97,20 0,799 -1,028 

7 763 -97,96 -4,537 -0,630 

8 775 -98,19 -11,953 0,011 

9 1300 -98,55 -21,247 0,017 
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M 1/e. Akácfa hasáb minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a akác hasáb minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 -0,02 0,159 -0,033 

2 100 -3,3 2,839 -1,02 

3 157 -6,22 7,158 -0,27 

4 320 -35,54 21,022 -9,931 

5 348 -48,82 22,058 -9,978 

6 400 -63,72 24,233 -2,18 

7 485 -71,29 27,941 -1,741 

8 700 -85,37 29,422 -0,967 

9 937 -96,22 17,206 -0,788 

10 952 -96,74 13,563 -0,242 

11 957 -96,79 10,949 -0,037 

12 987 -96,81 7,107 -0,005 

13 1186 -97,23 -3,831 -0,168 
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M 1/f. Akácfa brikett minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a akác brikett minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 34 -0,14 -0,014 0,00 

2 100 -3,42 1,649 -0,959 

3 159 -6,45 6,072 -0,253 

4 200 -7,19 9,406 -0,322 

5 322 -36,88 20,194 -9,85 

6 346 -47,62 21,273 -10,149 

7 400 -62,57 23,48 -2,17 

8 463 -68,27 26,034 -1,713 

9 577 -77,01 28,083 -1,372 

10 966 -96,04 14,111 -0,874 

11 985 -96,73 9,859 -0,247 

12 1010 -96,88 4,718 0,065 

13 1241 -96,89 -2,77 0,034 

 



Mellékletek 

 

Kovács Helga: Nehézfémekkel szennyezett bányaterületről származó fás szárú biomassza…            116 

M 1/g. Tölgyfa hasáb minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a tölgy hasáb minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 -0,06 0,02 0,00 

2 97 -4,53 2,283 -0,94 

3 162 -7,86 7,535 -0,133 

4 291 -22,74 18,219 -6,403 

5 305 -28,57 19,606 -6,226 

6 343 -47,02 21,771 -8,028 

7 400 -63,13 25,242 -1,663 

8 600 -81,89 29,752 -1,204 

9 859 -96,13 19,219 -0,632 

11 877 -96,79 15,416 -0,176 

12 898 -96,87 10,997 -0,002 

13 906 -96,87 10,43 -0,11 

14 1092 -96,87 1,146 -0,051 
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M 1/h. Tölgyfa brikett minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a tölgy brikett minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 -0,15 -0,011 0,00 

2 106 -4,05 2,732 -1,16 

3 164 -7,28 7,249 -0,258 

4 292 -21,72 18,789 -7,384 

5 311 -28,22 20,182 -6,822 

6 350 -44,65 21,727 -8,882 

7 400 -58,08 24,284 -2,278 

8 600 -67,29 28,466 -1,264 

9 1000 -96,5 12,697 -0,944 

10 1007 -96,85 13,038 -0,98 

11 1021 -97,44 10,011 -0,222 

12 1050 -97,51 3,249 -0,025 

13 1092 -97,53 1,417 -0,01 
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M 1/i. Nyárfa hasáb minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a nyár hasáb minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 -0,35 0,008 0,00 

2 100 -3,5 3,974 -0,926 

3 150 -6,3 8,514 -0,205 

4 291 -22,41 21,929 -7,306 

5 303 -27,4 22,953 -7,338 

6 328 -38,04 24,18 -8,23 

7 345 -45,96 24,733 -8,01 

8 354 -49,87 24,999 -8,022 

9 400 -62,3 27,516 -1,947 

10 679 -84,72 34,937 -0,901 

11 900 -96,07 17,962 -0,789 

12 911 -96,44 14,963 -0,373 

13 919 -96,58 8,884 -0,039 

14 955 -96,64 5,73 -0,016 

15 1000 -96,65 4,413 -0,001 
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M 1/j. Nyárfa brikett minta derivatogramja és a hozzá tartozó pontok értékei 

 

Fent látható a nyár brikett minta derivatogramja, alul pedig a kiértékelésével nyert adatokat 

összefoglaló táblázat. 

 

Jellemző 

pont 

Hőmérséklet 

T, °C 

Tömegváltozás 

TG, % 

Hőmérséklet 

különbség 

DTA, °C 

Tömegváltozás 

sebessége 

DTG 

1 25 -0,19 -0,019 0,099 

2 100 -3,84 3,441 -0,686 

3 150 -6,33 7,266 -0,187 

4 300 -24,67 20,957 -5,756 

5 327 -35,78 22,637 -6,323 

6 350 -46,59 23,518 -6,308 

7 400 -60,45 26,176 -1,698 

8 600 -80,64 34,999 -1,063 

9 867 -95,75 19,094 -0,704 

10 880 -96,44 15,054 -0,382 

11 893 -96,63 8,099 -0,003 

12 911 -96,66 6,998 -0,029 

13 1098 -96,90 1,455 0,020 
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M 2. Biomasszák elégetésekor keletkező légszennyezők, valamint a füstgáz O2 és CO2 tartalma 

 

 

Minta 

 

NOx CO O2 CO2 

jele száma ppm 
ppm, (11% 

O2) 
mg/m

3 
ppm 

ppm, (11% 

O2) 
mg/m

3 
% (v/v) % (v/v) 

 

Nyír 

hasáb 

1 144 127  141 124  9,64 10,86 

2 128 139  134 145  11,77 8,96 

3 126 138  141 154  11,88 8,97 

átlag 133 135 277 139 141 176   

Nyír 

Brikett 

1 215 236  255 280  11,9 8,8 

2 216 247  269 307  12,26 8,45 

3 200 200  180 180  11,01 9,49 

átlag 210 228 467 235 256 320   

 

Tölgy 

hasáb 

1 159 165  224 233  11,37 9,58 

2 151 168  240 267  12 8,9 

3 148 140  151 143  10,42 10,56 

átlag 153 158 324 205 214 268   

 

Tölgy 

brikett 

1 168 158  307 289  10,36 10,44 

2 158 163  433 445  11,28 9,79 

3 173 175  216 219  11,14 9,73 

átlag 166 165 338 319 318 398   

 

Akác 

hasáb 

1 166 194  897 1051  12,47 8,44 

2 188 185  423 416  10,85 10,05 

3 185 188  404 410  11,15 9,7 

átlag 180 189 387 575 626 782   

Akác 

brikett 

1 252 261  696 720  11,34 9,49 

2 259 275  781 830  11,59 9,24 

3 220 213  544 527  10,68 9,99 

átlag 244 250 513 674 692 865   

Fenyő 

hasáb 

1 95 102  273 293  11,7 9,15 

2 93 105  265 299  12,16 8,71 

3 97 92  343 325  10,46 10,31 

átlag 95 100 205 294 306 383   

Fenyő 

brikett 

1 222 233  457 480  11,47 9,22 

2 214 246  361 415  12,31 8,31 

3 180 186  297 307  11,34 9,25 

átlag 205 222 455 372 397 496   

Nyár 

hasáb 

1 80 73  133 121  9,97 10,96 

2 76 79  213 220  11,33 9,56 

3 72 77  309 328  11,59 9,3 

átlag 76 76 156 218 223 279   

 

Nyár 

brikett 

1 220 202  538 496  10,16 11,11 

2 208 193  223 207  10,25 10,42 

3 207 221  277 295  11,62 9,07 

átlag 212 205 420 346 333 416   
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M 3. Binder RRK 400-600 típusú  kazán műszaki leírása 
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