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PIROLÍZIS KOROM ÉS FAANYAG KEVERÉK PELLETEK ENERGETIKAI ÉS
MECHANIKAI VIZSGÁLATAI

PAPP VIKTÓRIA, SZALAY DÓRA 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 

papp.viktoria@uni-sopron.hu 
 
Bevezetés 
 
Napjaink egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a légköri CO2 szint 
csökkentése. Ezért a megújuló energiák arányának növelése során egyre nagyobb figyelmet 
kapnak a különböző melléktermékek és hulladékok az energetikai hasznosítások folyamán. A 
fapellet előállítás szignifikánsan emelkedett az utóbbi tíz évben az Európai Unióban és hazánk-
ban is. A lakossági és ipari szektorban is jelentős a növekedés, mely azt eredményezte, hogy a 
faiparból származó melléktermékek már nem fedezik a szükségletet. Tüzelési célra pellet nem 
csak faanyagból, vagy lágyszárú növények melléktermékeiből készülhet. Különböző hulladék 
anyagok felhasználásával, illetve ezek keverékeiből is előállítható energetikai célra hasznosít-
ható tömörítvény. Ezen anyagok, a hasznosítást tekintve nem a hagyományos pellet-tüzelőkben, 
vagy lakossági szektorban jelennek meg. A hulladékból készült pelletek a nagyobb ipari léte-
sítményekben, illetve a megfelelő füstgáz-tisztító és szűrő berendezésekkel ellátott tüzelőbe-
rendezésekben hasznosíthatók. A kutatások során a gumi pirolízises bontása során mellékter-
mékként létrejövő korom felhasználásával hoztunk létre különböző arányú keverék-pelleteket. 
Ezen anyagok tisztán nehezen, vagy egyáltalán nem pelletálhatók, ezért a vizsgálatok során 
fenyő alapú faanyaghoz adagolva állítottuk elő a tömörítvényeket, melyeknek vizsgáltuk az 
energetikai és mechanikai jellemzőit. A faiparban nagy mennyiségű szennyezett melléktermék 
is megjelenik, felület kezelt anyagok, ragasztó, festékmaradványok melyek EN-14961-1 szab-
vány alapján nem lehetnek a lakossági használatban fapellet alapanyagai, viszont ipari pellet 
alapanyagként részben hasznosíthatók. A pirolízis korom (maximum 20%-os bekeverésig), a 
szennyezett faanyaggal együtt lehetne felhasználható. A bekeverés során a pelletek hosszúsága 
jelentősen csökkent a korom arány növelésével. 
 
A pirolízis korom általános jellemzése 
 
Gumiabroncsok pirolízissel történő bontása során melléktermékként keletkező pirolízis korom 
energetikai jellemzőit vizsgáltuk, és különböző arányú korom-fa keverék pelleteket készítet-
tünk. A gumiabroncsok hasznosításának, környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos sze-
repe van. Évi 700 millió kerékköpenyt gyártanak a világon, és (a felhasználás csekély növeke-
désétől eltekintve) lényegében ugyanennyit használtan el is dobnak. „Ezek a világ egyik legsú-
lyosabb hulladék elhelyezési problémáját okozzák, hiszen az újrahasznosítás aránya nagyon 
csekély, a gumi pedig a természetben nem bomlik le. Egy részét elégetik, például cementgyá-
rakban, de még mindig rengeteg marad, amit csak valahogy eltemetnek, vagy valahol felhal-
moznak” [Nagy 2011]. Az EU hulladékok lerakásáról szóló rendelete [Council Directive 1999] 
megtiltja az abroncsok hulladéklerakóba helyezését, ezért ma már 100%-ban újra kellene azo-
kat hasznosítani. Az anyagában történő hasznosítás leggyakoribb módja az, amikor a gumit 
őrlik, szétválogatják az egyéb komponensektől, és ezt az őrleményt adalékokkal felhasználva, 
különféle gumielemeket gyártanak belőle [Farkas 2015]. A hulladék olyan sok, hogy jelenleg 
csak a töredékét képes hasznosítani az ipar. Olajos Péter, a Körforgásos Gazdaságért Alapít-
vány elnökségi tagja szerint: „az anyagában hasznosítás, még a fejlett nyugat-európai techno-
lógiák mellett is maximum 20%-ban érhető el, a további 80% hulladékáramát másképpen kell 
felhasználni, mert nincs piaca az újra feldolgozott termékeknek.” Tehát kiemelt fontosságú az 
évente hazánkban keletkező kb. 50 ezer tonna gumihulladék energetikai hasznosítása is [Papp 
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2018]. A hőbontásos, pirolízises eljárás, a cementgyári és hulladékégetőkben történő hasznosí-
tás mellett, egyre nagyobb szerephez jut. Dunaharasztiban működik a legnagyobb gumiabron-
csot pirolizáló üzem, 10 ezer t/év kapacitással rendelkezik. A Pannon Tyre Recycling Zrt. ba-
latonfűzfői üzemében évi 5 ezer t gumi hulladékot dolgoznak fel. A kapacitást mintegy három-
szorosára kívánják bővíteni a jövőben. Százhalombattán is épült volna gumihulladék-feldol-
gozó, ám a helyiek tiltakozása miatt erre nem került sor. 
A pirolízis egy termikus eljárás, ami során oxigéntől elzárt környezetben, három termék illetve 
melléktermék keletkezik: a pirolízis gáz, amelyet általában a berendezés fűtésére használnak, 
valamint a pirolízis olaj és a korom [Martínez et al. 2013]. Az olajat is legtöbbször elégetik és 
villamos áram előállítására használják, vagy új eljárásokkal feldolgozzák és diesel üzemű mo-
torok üzemanyagként hasznosítják. A korom az eljárás után fűtőanyagnak (koksz) használható 
magas fűtőértéke miatt, vagy további kezeléssel, -az aktív felület növelésével- gumigyártásban 
is használható, kiváltva teljes mértékben vagy részben az erre a célra gyártott magasabb áron 
beszerezhető ipari kormokat. A legtöbb elemzés szerint a pirolízis energiamérlege a mellékter-
mékként megjelenő koksz/korom hasznosítása nélkül veszteséges, a hatásfok 62-65% [Nagy 
2013]. A keletkező gáz nagy részét a reaktor fűtésére használják. A korom eredeti formájában 
nehezen szállítható, ezért lenne fontos a szállítás gazdaságosabbá tétele, az energetikai haszno-
sítás előtt. Az egyik lehetőség a fabriketthez adagolás, erre nézve vizsgálatok folynak 2013 óta 
[Kovács 2013]. A pirolízis eljárástól függően eltérő mennyiségű koksz, olaj és gáz keletkezik, 
melyet a következő táblázat szemléltet. 
 
1. táblázat: Szilárd és gáztisztítási maradékanyag technológiánként(tonna/100ezer tonna) [MTA 2016, 
Nagy 2013] 
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Összesen 23618 20543 13695 23900 29347 30351 26973 38349 
 
Látható tehát, hogy a képződő koksz/korom mennyisége jelentős, általában 20-30%, de gumi-
bontásnál még ennél is magasabb értékek jelenhetnek meg, sőt akár mennyiségét tekintve a 
korom (35-40%) több lehet, mint a pirolízisolaj (30-35 %) [MTA 2016]. A korom hasznosítása 
tehát kiemelten fontos kérdés, meghatározhatja egy technológia nyereségességét, illetve jelen-
tősen befolyásolja az energia-mérleget. Az újabb technológiák nanotechnológiai folyamatokkal 
alakítják át a kormot. A jövőben várhatóan egyre nagyobb szerephez jut majd a korom újra-
hasznosítása. Azonban napjainkban az energetikai hasznosítás kiemelten fontos kérdés. 
Az MTA környezeti hatástanulmányában vizsgálta a Homatech W. Magyarországra tervezett, 
évi 30 ezer tonna gumiabroncsot hasznosító technológiáját. Az üzem termékei a pirolízis gáz 
(4-6,5 m/m%), a gáz kénmentesítésekor kapott elemi kén (~0,2 m/m%), a pirolízis olaj (20-30 
m/m%), a pirolíziskoksz, lényegében korom (35-45 m/m%), valamint acéldrót (10-12 m/m%). 
A koromban estelegesen jelen levő mutagén, karcinogén komponensei kis gőznyomásuk miatt 
nem jelennek meg a levegőben mérhető mennyiségben, a szennyvízbe kerülő szerves anyagok 
sem jelentenek közvetlen kockázatot. Az egészségre potenciálisan veszélyt a káros anyagokat 
hordozó nano- és mikroméretű koromszemcsék belégzése jelentheti.  
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A koksz égetésére sikeres erőművi kísérletek történtek. Kéntartalma az ásványi szén kéntartal-
mához hasonló. A széntüzelésű égetőmű füstgázkezelése számára nem jelent többletterhelést a 
gumieredetű pirolíziskoksz égetése. A PAH vegyületek a szénnel együtt elégethetők. [MTA 
2016]. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
 
Az alapanyagul szolgáló fenyő forgács nedvesség tartalma 12-13%-os volt. Kalapácsos daráló-
val állítottuk elő a pelletáláshoz szükséges frakcióméretet. Ezután különböző arányban kever-
tük a fenyő alapú faanyaghoz a pirolízis kormot. A korom frakcióját tekintve mikro és nano 
részecskékből áll. A keverék pelleteket Kahl típusú síkmatricás préssel (max. teljesítmény 22 
kW, matrica vastagság 28 mm, matrica furat átmérő 6 mm, kapacitás 200-250 kg/h) állítottuk 
elő. Vizsgáltuk a különböző arányú keverékek hamutartalom, hosszúság és fűtőérték változá-
sait. 

 
1. ábra: Pelletáló rendszer és beadagoló 

 
A keverési arány növelésével a pelletek hosszúsága csökkent, viszont a korom magas fűtőértéke 
miatt a keverék pelletek fűtőértéke is emelkedett [Papp 2018]. Kaloriméteres, nedvességtarta-
lom és hamutartalom méréseket végeztünk a különböző keverékeken. A hamutartalom és ned-
vességtartalom méréseket korábbi cikkünkben ismertettük most a kaloriméteres és pellet hosz-
szúság vizsgálatokat mutatjuk be.  
 
Kaloriméteres vizsgálatok 
 
Egy kaloriméter működésének lényege, hogy égés következik be meghatározott körülmények 
mellett. Ehhez a feltáróedénybe egy megmért tüzelőanyag mintát kell elhelyezni, majd meg kell 
gyújtani és közben a gép méri a kaloriméter hőmérsékletének növekedését.  
A minta fajlagos égéstermék mennyisége a következő paraméterekből számolható:  
- a tüzelőanyag minta súlya; 
- a kaloriméter rendszer hőkapacitása (C-érték); 
- a víz hőmérséklet növekedése a mérőcella belső tartályában. 
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Az alsó fűtőértéket úgy kapjuk, hogy az égésterméket csökkentjük a tüzelőanyagban lévő és az 
égés által képződő víz kondenzációs energiájával. Ez a szám, a fűtőérték, ami műszakilag fon-
tosabb mérőszám, hiszen ezt lehet energetikailag kiértékelni. 
 
Pelletek hosszúságmérése 
 
A pelletek esetén fontos követelmény – az EN 14961-2 felhasználásával készült ENplus ajánlás 
alapján –, hogy 3,15 és 40 mm között legyen azok közepes hosszúsága. A pelletek hosszúságát 
számos tényező befolyásolhatja. A szemcseméret, a nedvesség, és legfőképp az anyagi össze-
tétel. Fapelletek előállítása esetén gyakran alkalmaznak kukoricakeményítőt is, ezzel csök-
kentve a finomhányad részt, valamint segítségével beállítható a megfelelő hosszúság. A vizs-
gálatokat 80-100 gramm mintában található összes pelleten el kell végezni, egyszerű digitális 
tolómérő segítségével. 
 
Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 
 
A pirolízis korom bekeverése során, a keverési arány növelésével a pelletek átlagos közepes 
hosszúsága a tolómérős mérések alapján jelentősen csökkent. A fűtőértéke viszont sokkal ma-
gasabb, mint a vizsgált faanyagé. 
 

2. táblázat: Korom-fapor keverék pellet fűtőérték 
változása 

Korom bekeverési arány % Fűtőérték MJ/kg 

3 19,2 

5 19,4 

10 19,9 

15 20,7 

20 21,4 

 
Bár a korom a pelletek hosszúságára negatív hatással van, a magas 27-28 MJ/kg-os fűtőérték 
miatt, a bekeverési arány növelésével, a keverék pelletek fűtőértéke is növekedett.  
A bekeverési arány növelésével, ahogy várható volt, lineálisan csökken a pelletek átlagos kö-
zepes hosszúsága, a regressziós egyenes meredeksége -0,43.

2. ábra: Pirolízis korom és fenyő forgács keverék pelletek hosszúság változása 
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A pelletálás során nem csak a hosszúság csökkent. Problémák léptek fel 20%-os korom beke-
verésnél: az anyag már beleégett a présfuratba. Ezért további kutatások indokoltak az optimális 
keverési arány meghatározására.  
Az eredmények alapján elmondható, hogy a korom tisztán a megszokott módszerekkel, nem 
pelletálható. Faporhoz keverve, a vizsgálatok alapján maximum 20%-os bekeverési arányt ja-
vasolunk, 6 mm-es átmérőnél. További vizsgálatokat lehetne folytatni az átmérő növelésére, 
mellyel talán nagyobb arányban is keverhető lenne a korom a faporhoz.  
A hasznosítás során, a koromban lévő viszonylag magas kéntartalom és esetleges mutagén ve-
gyületek (PAHs, klórszulfonált polietilének, esetleg ppb koncentrációban dioxinok és furánok) 
lehetnek jelen. Ezért kiemelten fontos, hogy a hasznosítás csak a megfelelő tisztító és szűrő 
berendezéssel ellátott tüzelőberendezésekben valósuljon meg.  
A korom-fa keverék pelletek hosszúság csökkenése is nagyban befolyásolja a pellet tüzelőkben 
történő égetést, hiszen ha kisebb méretű pelletek kerülnek a tűztérbe – és a finomhányad is 
megnövekszik – módosíthatják a füstgázösszetételt, és a távozó szilárd anyagok mennyiségét 
is.  
Környezetegészségügyi szempontból a PM10 szálló por frakciók lehetnek különösen veszélye-
sek. Mivel a pirolízis koromban mutagén vegyületek is jelen lehetnek, illetve a bekeverés során 
jelentősen csökkent a pelletek hosszúsága is, a hasznosítás során, megfelelő szűrő berendezések 
nélkül ezen anyagok kikerülhetnek a környezetbe. Ezen okok miatt a jövőbeni energetikai hasz-
nosítás ipari létesítményekben lenne csak megvalósítható. 
 
Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutatómunka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási 
Tematikus Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a 
Szechenyi2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 
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