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ENERGIAHORDOZÓK CSOPORTOSÍTÁSA

Összes energiafelhasználás alakulása szénegyenértékben 
1960 - 2020 időszakban: 5 → 22 milliárd tonna

Megújuló energia: 
nap-, szél-, vízierő, fa, hulladék, biomassza, geotermikus stb.
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Energiafajták
Az energiaátalakítás veszteséggel jár, a kapott kisebb energia azonban  

csökkent szállítási költséggel és a felhasználás-kibocsátás előnyeivel járhat.

Primer energia-
hordozó

Átalakítási művelet Szekunder 
energiahordozó

Fekete- és barnakőszén osztályozás, 
szénmosás-flotálás, 
lepárlás, brikettezés

osztályozott, 
meddőmentes szén, 
koksz,
brikett

Kőolaj (nyers) lepárlás benzin, petróleum, 
gázolaj, pakura, fűtőolaj

Földgáz tisztítás, elválasztás tisztított száraz földgáz

Vízenergia mozgási energia villamos energia

Magenergia hőenergia, mozgási 
energia

villamos energia
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Égéshő és fűtőérték
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Fosszilis tüzelőanyagok összetétele
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Feketekőszén lepárlása
pirolízis
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Gáznemű tüzelőanyagok
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KŐOLAJ
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Kulcsfrakciók
Atmoszférikus desztilláció termékei

(fp: 250°C – 275°C)
Vákuumdesztilláció termékei 

(fp: 275°C – 300°C p~40Hgmm)

Termék Forrpont [°C] C atomszám

Fűtőgáz - 100 1 – 2
PB (lepárlási) gáz -100 – 0 3 – 4

Benzin 0 – 200 5 – 10
Kerozin 160 – 270 9 – 15

Petróleum 180 – 270 10 – 15

Gázolaj 193 – 343 15 – 45

Fűtőolaj > 343 > 40
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Kerozin
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Tüzelőolaj
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TÜZELŐANYAGOK MINŐSÉGI JELLEMZŐI

S% Hamu% Víz
%

MJ/Kg
fűtő-
érték

C%
éghető

Lignit 1,2-1,6 21-23 46-48 6,5-6,7 20

Barnaszén 2-3,5 30-42 10-20 9-11 24

Kőszén 2-2,4 55-60 9-10 10,5 32

Fűtőolaj 3 - - 40 85
Földgáz 0,05 - - 34 71
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Fosszilis tüzelőanyagok
felhasználásából  eredő CO2 és CH4 

kibocsátás
Tüzelő-anyag Barnakőszén Kőszén Olaj Földgáz

Fajlagos CO2
emisszió
kg/GJ

111,1 91,7 83,4 52,8

Széndioxid kibocsátás megoszlása
Gáz   15 %
Olaj   44 %
Szén       41 %

Energiahordozók okozta metánszennyezés
metán emisszió / GJ

széndioxid egyenértékben kifejezve az üvegház hatást
földgáz 0,13 kg = 2,9 kg
kőolajok 0,06 kg = 1,3 kg
kőszén 0,35 kg = 7,7 kg
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2H2S + 2 O2 = SO2 + S + 2H2O  H= - 53 Kcal/mol
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KATALITIKUS KÉNMENTESÍTÉS FOLYAMATA

Hőmérséklet: 280 – 410 °C
Nyomás: 15 - 80 atm

Katalizátor: 
Aktív fázis: MoO3, CoO, NiO
Hordozó: SiO, Al2O3

Pátzay Gy.; Tungler A., Mika L. T. Kémiai Technológia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011



KKáármentesrmentesííttőő (k(káárelhrelháárrííttáási) si) 
eljeljáárráásoksok
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Talaj jellemzTalaj jellemzőői:i:

• háromfázisú polidiszperz rendszer, amelyben szilárd, cseppfolyós és 
légnemű anyagok találhatók diszpergált állapotban.

• a bioszféra része, a szilárd földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója 

• fizikai, kémiai, és biológiai folyamatok bonyolult rendszerének állandó
színhelye
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A talaj megnevezése Szivárgási tényező

(cm/s)
Kavics 10-1…..   1
Durva homok 10-2…...10-1

Közepes homok 10-3….. 10-2

Finom homok 10-4 …. 10-3

Tőzeges talaj 10-4 …. 10-3

Homokliszt 10-5 …..10-4

Iszap 10-6 …. 10-5

Sovány agyag 10-7 …. 10-6

Kövér agyag k<10-7

A TALAJOK VA TALAJOK VÍÍZZÁÁTERESZTTERESZTŐŐ KKÉÉPESSPESSÉÉGEGE
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A TALAJ TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐJE

• Humusz:
- szerves kolloidok keveréke

- a talaj legelterjedtebb nem élő szerves anyaga, 
aromás karakterű három dimenziós kolloid rendszer

• Fő tulajdonságai:

- kitűnő víztároló képesség
- a talaj vázrészeit rögökké, morzsákká ragasztja össze

- a növények tápanyagait megköti, védi az eső okozta 
kimosódástól

- C-forrás, továbbá adszorbens

150-300 mval/100g ioncsere kapacitású
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SZENNYEZŐ ANYAGOK SAJÁTSÁGAI

A talajt ill. felszín alatti vizet szennyező anyagok 
tulajdonságai közt fontosak:

• toxicitás,
• perzisztencia,
• migráció (vízoldhatóság),
• levegőszennyezés (migráció a levegőben),
• növényi felvehetőség (transzlokáció),
• talaj mikroorganizmusokra gyakorolt hatás 

.
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APOLÁROS VEGYÜLETEK VÍZOLDHATÓSÁGA

Szénhidrogének oldhatósága vízben  (mg/L)

Szénhidrogén típus Oldhatóság

Diesel olaj 17

Autóbenzin 100-500

Toluol 511

n-Hexán 60

Benzol 1680
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A FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉS-
FORRÁSAI

Szennyezések a talajban, amelyek bekerülnek a felszín alatti vizekbe

• mezőgazdasági tevékenység: növényvédő szerek, műtrágyák
beoldódása

• tartálykocsi balesetből kikerülő szennyezők

• utak sózása

• nem zárt rendszerű emésztők

• csővezeték végéből, illesztő és hibahelyeiből történő szivárgás

• talajvizet vételező kút problémái

• hulladéklerakás

• szippantott szennyvíz lerakókból történő beszivárgás

• benzinkút sérülés

• felhagyott fúrt kutakba beengedett hulladékok

• felszíni bányaművelés
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TALAJSZENNYEZÉSI KÁROK ELHÁRÍTÁSA

• A talaj öntisztulása:
– a napsugárzás baktericid és hőhatása, 

– a felszíni rétegekben érvényre jutó kondenzáció és adszorpció

– valamint a mikroorganizmusok révén jön létre

• Károk elhárítása mesterséges beavatkozással
- a talaj kitermelése nélkül (in situ)

- a talaj kitermelésével és a kezelést 
követő visszajuttatásával (ex situ)
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KÖRNYEZETI KÁRELHÁRÍTÁS

A kárelhárítás alapvetően kétféle módon oldható meg:

– in situ: a kármentesítés az adott helyen történik, ahol 
a kár bekövetkezett,

– ex situ: a szennyezett talajt, vizet kitermelik és 
elszállítják egy kezelő telephelyre (ex situ off site) 
vagy a munkaterületen belül kezelik (pl.: bioágyakon) 
és kezelés után visszahelyezik a munkagödörbe (ex 
situ on site ).

Mindkét esetben fizikai-, kémiai- és biológiai 
módszereket ill. ezek kombinációját alkalmazzák.



Fizikai-kémiai módszerek
• In situ módszerek:

– talajpára extrakció: illó komponensek eltávolítása talajlevegőztetéssel
(csőrendszer, vákuum ill. hőkezelés)

– talajmosás: öblítő folyadékkal gyűjtik a szennyezést (záróréteg, 
szivattyú, mosóvíztisztítás)

– megkötés és stabilizálás: oldékonyság csökkentés (elektrolízis, 
üvegesítés)

• Ex situ módszerek:
– oldószeres extrakció
– termikus deszorpció
– dehalogénezés
– kémiai oxidáció/redukció
– égetés
– pirolízis
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Biológiai módszerek

• In situ biológiai módszerek: biokémai lebontás, átalakítás, 
hasznosítás
– biodegradáció
– bioventilláció (talajművelés)

– talajoltás (mikrobák, enzimek adagolása)

• az ex situ biológiai módszerek az in situ változatokkal megegyezőek,  
az oltási módszerek alkalmazása azonban  ex situ esetben gyakoribb

(bioreaktorok, prizmák, stb.)
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSE NSE NÉÉLKLKÜÜLL

• Az eljárások feltételei:

- jó áteresztőképesség,

- a szennyezőanyag homogén eloszlása.

• Az in situ talajtisztítási eljárások leggyakrabban az 

- átlevegőztetés,

- talajmosás (extrakció),

- biológiai lebontás,

- rögzítés, lekötési módszereket alkalmazzák.
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSE NSE NÉÉLKLKÜÜLL

• Átlevegőztetés: a könnyen illó szennyező anyagok, pl. oldószerek 
eltávolítására használható előnyösen.

A szennyezett talajba injektálócsövekkel meleg levegőt vezetnek, 
amely a talajon jól elosztva átáramlik. A szennyezett levegőt 
elszívócsövekkel távolítják el, s a felszínen aktív szenes adszorpcióval 
tisztítják.

A bevezető- és szívócsöveket mélyebb talajvízszintnél függőlegesen, 
magasabb talajvízszintnél vízszintesen telepítik.

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajból az oldószer 99%-át 
tudják pl. ezzel a módszerrel eltávolítani.
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSE NSE NÉÉLKLKÜÜLL

• Talajmosási eljárásoknál a szennyezett talajt pl. felületaktív anyagot 
tartalmazó vízzel átmossák, majd a mosóoldatot kezelik.

Az eljárás lépései:

- a víz és felületaktív anyag keverékét a talajba injektálják,

- az oldatot a talajvíz kiszivattyúzásával gyűjtik vissza és a felszínen 
tisztítják,

- a megtisztított talajvizet a talajba visszavezetik.

• A rögzítési, lekötési eljárások egyik változatánál a talaj pórusaiba 
polimerizálódó vagy kocsonyásodó anyagot injektálnak, amely a 
szennyezőket a talajhoz köti, így kioldódásukat megakadályozza. 

A kezelt talaj 10-20%-át kitevő vegyszerrel a talaj megszilárdul.
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FizikaiFizikai--kkéémiai kezelmiai kezeléés: elektrols: elektrolííziszis
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSE NSE NÉÉLKLKÜÜLL

 A szennyezett talajok biológiai tisztításánál injektáló- és kiemelő
kutakkal a talajvizet cirkuláltatják, a leszívatott vízhez 
mikroorganizmusokat és tápanyagokat (N,P, nyomelemek) adnak, 
miközben a talajvízbe levegőztető kutakkal oxigént juttatnak. 
Ilyen lebontó eljárás enzimkészítménnyel is megvalósítható.
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSSÉÉVELVEL

• Előny: - az eljárásmód kiválasztása rugalmasabb

- kevésbé érzékeny a talaj áteresztőképességére, 
homogenitására

- a szennyezők talajtani eloszlásának egyenletességére 

• Az ex situ talajtisztítási eljárások is leggyakrabban a

- termikus,

- talajmosási,

- biológiai lebontási,

- szilárdítási módszereket alkalmazzák.
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSSÉÉVELVEL

• A talajmosási eljárásokban mosófolyadékként vizet, víz és vegyszer 
keverékét, szerves oldószereket használnak az olajjal, oldószerrel, 
esetleg cianidokkal, nehézfémekkel szennyezett talajok extrahálására. 

A mosófolyadékot a szennyezőktől való megtisztítás után 
recirkuláltatják.

A kezelt talajban mosófolyadék maradhat, egyes talajalkotók is 
kimosódhatnak, így a talaj tulajdonságai megváltozhatnak.

• A szilárdítási eljárásoknál rögzítő anyagokat (pl. cement, mész, 
szerves polimerek) kevernek a talajba, amely ezután régi helyére 
visszatehető.

Hátránya, hogy a rögzítéssel a talajmennyiség növekszik.
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TALAJTISZTTALAJTISZTÍÍTTÁÁSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOK A TALAJ SOK A TALAJ 
KIEMELKIEMELÉÉSSÉÉVELVEL

• A termikus eljárások égetéssel (600 -1200oC) és hőbontással egyaránt 
üzemeltethetők. Az égető berendezések zöme forgódobos tűztérből és utóégető
térből áll. A kiégetés hőigényét gáz vagy olaj támasztóégők fedezik. A 
berendezéseket hőcserélővel, füstgáz- és szükség esetén szennyvíztisztítóval látják 
el. Többségük mobil vagy áttelepíthető kivitelben készül. Az eljárással aromás és 
klórozott szénhidrogénekkel, poliklórozott bifenilekkel, dioxinokkal és nehézfémekkel 
szennyezett talajok tisztíthatók. Az eljárás költséges és komoly hátránya, hogy a 
teljesen kiégett talaj biológiailag halott.

• A biológiai lebontási eljárások olajszennyezések, aromás szénhidrogének és 
fenolok eltávolítására használatosak. 

Előnyük a kis energiaszükséglet és kezelési költség, de csak kisebb 
szennyezőanyag-koncentrációnál alkalmazhatók.

Hátrányos, hogy a lebontás lassú és nem tökéletes. 

További fejlesztésre van szükség nagy hatékonyságú olajlebontó törzsek 
kitenyésztéséhez, illetve géntechnikai módszerekkel történő kialakításához.


