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1. Bevezetés

A  Központi Földtani Hivatal megbízásából 
a Bányászati Kutató Intézet 1970-ben kutatáso
kat indított oly szénnemesítési eljárás kidolgo
zására, mely alkalmas hazai lignit- és tőzegfé
leségeink, valamint barnaszeneink bioaktív szer
ves anyagban dús, nagyhatékonyságú műkom- 
poszttá történő feldolgozására. Világszerte 
ugyanis egyre inkább megoldandó problémának 
látszik a talajjavítás, a terméshozamok növelé
se, amelyre azonban az ásványi eredetű műtrá
gyák már nem bizonyulnak elegendőnek; a ta
laj szervesanyag-tartalma, az ún. humusz is 
pótlásra szorul.

A  talajhumusz organikus főalkotói a bázis- 
kicserélő-képességel rendelkező, karboxil- és 
fenolos-hidroxil-csoportokat tartalmazó nagy
molekulájú humínsavak, melyekhez kapcsolód
nak a növények anorganikus tápanyagai is: vas, 
foszfor, kalcium, magnézium, kálium és külön
féle bioaktív nyomelemek.

A  lignit-, tőzeg- és bamaszénféleségek bi
ológiai hatékonyságának fokozása, illetve kiala
kítása elsősorban a szerves szénanyag humin- 
savtartalmának növelésével érhető el. A z oxi
génfunkciós csoportokkal rendelkező huminsa- 
vak mennyisége a szén huminanyagainak oxi
dációjával növelhető. Előnyösen használható 
ágens a salétromsav, ez ugyanis a szénanyag 
feltárásán és oxidációján túlmenően még nit- 
rogéndúsulást is eredményez [15]. A  szakiroda- 
lomban régóta ismert vegyületcsoportot alkot
nak a „nitrohuminsavak” amelyek salétromsav 
szénanyaggal, Ш. az abból képződő huminsavak- 
kal történő reagálásának terméke [2, 14]. E 
nitro- és nitrozócsoportokat tartalmazó humin- 
savak. illetve az ammóniával, kalciummal, vagy 
magnéziummal semlegesített nitrohumátok ké
pezik a szénalapú műkomposztok szerves ható
anyagát [1, 3, 16, 20].

A  3 éven át folytatott, [6:—13] jelentéseink- 
ban részletezett kutatómunkánk során az [5] 
szakirodalmi áttekintésre támaszkodva labora
tóriumban tanulmányoztuk a nitrohuminsav 
keletkezésének optimális kísérleti körülményeit, 
majd egy olyan módszernél állapodtunk meg, 
mely tömeggyártásra alkalmas technológia ki
alakítását teszi lehetővé. Ezen eljárással részint 
laboratóriumban végigvizsgáltuk fontosabb ha
zai tőzeg- és szénféleségeinket, részint —  fo ly
tonos üzemmenetet lehetővé tevő —  félüzemi 
technológiát dolgoztunk ki, melynek kipróbálása 
során az intézetünk által tervezett és legyártott 
berendezésben várpalotai lignitből több tonna 
műkomposztot állítottunk elő és bocsátottunk a 
mezőgazdaság rendelkezésére vizsgálatok és mi
nősítés céljából.

Megjegyezni kívánjuk, hogy 1970/71. évi 
kutatásaink során indiai kutatók [17] közlésére

támaszkodva, tájékoztató laboratóriumi kísérle
teket végeztünk az oxidatív ammonizálás útján 
történő karbominerális műtrágyagyártás hazai 
lignit- és tőzegféleségekre történő adaptálására 
vonatkozóan is. M ivel vonatkozó [6, 8] és [10] 
jelentéseinkben tárgyalt kísérleteinkben az in
diai szeneknél tapasztalt kedvező nitrogéndúsu- 
lásf nem értünk el, e kutatások részletesebb 
ismertetéséről jelen közlésünkben eltekintünk.

2. A SALETROM SAVAS KEZELÉS  
O PTIM Á LIS  K Ö RÜ LM ÉNYEIN EK  
LA B O R A TÓ R IU M I V IZS G Á LA TA  
V Á R PA LO TA I L IG N ITN É L [6, 8]

A  tőzegek és barnaszénféleségek humin- 
anyagai salétromsav hatására igen könnyen oxi
dálódnak és a keletkező, vízben nem oldódó 
huminsavak is az erőteljesebb kezelésnél részint 
vízoldható szubhuminsavakká, részint vízold
ható, kisebb molekulájú alifás és aromás kar
bonsavakká és széndioxiddá bomolhatnak. 
Nagy huminsavhozam elérése érdekében ezért 
meg kell találni azokat a kísérleti körülménye
ket, melyeknél a szénanyag eredeti, nem sav- 
jellegű huminanyagait minél nagyobb mérték
ben lehet huminsavakká alakítani, de kíméle
tesen azok további leépülése nélkül.

A  huminsavaknak salétromsavas kezeléssel 
történő előállításánál továbbá törekedni kell 
arra is, hogy a nitrogén is huminsav-molekulá- 
ba épüljön be karbon-nitrogén kötés kialakítá
sával, tehát a salétromsav ne csak adszorbeálód- 
jék, vagy mellékvegyértékekkel kötődjék, mint 
pl. az oxónium-vegyületek esetében.

Nagyobb nitrogéntartaloim elérése érdeké
ben továbbmenően kívánatos a karboxil-csopor- 
tok számának növelése, ilymódon ugyanis am- 
móniás semlegesítéssel nitrogénben dúsabb am- 
móniumhumát állítható elő, vagy más talaj ta- 
nilag hasznos elem (pl. Mg) köthető a humin- 
savhoz.

Mindezen némileg ellentétes kísérleti kö
rülményeket igénylő szempontokon túlmenően 
az eljárás kialakításánál figyelembe kell venni 
azt is, hogy a fajlagos salétromsav-felhasználás 
gazdasági okok miatt kicsi és az eljárás tech
nológiailag jól kivitelezhető legyen.

Nehezítette az adaptáló kutatásokat, hogy 
a hozzáférhető publikációk eltérő és az esetek 
többségében nem kellően definiált szénfélesé
gekkel folytatott kutatások eredményeit ismer
tetik és az alkalmazott kísérleti körülmények is 
rendkívül széles skálán változtak. így pl.:

—  a [18] közlés tömény salétromsavval tör
ténő feltárással,

—  a [17] és [20] közlések kb. 12 normál 
salétromsavval történő feltárással, míg

—  a [19] közlés híg (2 normál) salétrom
savval történő feltárással foglalkozik.
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Laboratóriumi kutatásaink során ezért elő
ször —  elsősorban Kinney [4] munkájára és az 
[1] prospektusra támaszkodva —  a salétrom
savas kezelés háromféle megoldását vetettük 
össze:

—  lignitpor adagolása 5 °C-on tömény sa
létromsavba,

—  lignitpor adagolása 50 °C-os hígabb sa
létromsavba,

—  tömény salétromsav adagolása a lignit
porhoz 60— 75 °C-on.

E kísérletekhez alapanyagként eredeti állapotá
ban alacsony huminsavtartalmú várpalotai ligni
tet használtunk fel.

Kísérleteinket a jéghűtés melletti, - f  5 °C- 
on történő kezeléssel indítottuk, részint bizton
ságtechnikai okokból, részint azért, mert felté
teleztük, hogy a tömény (65% =  14,5 n) HNO3 
túlzottan oxidálja a szenet, hígabb salétrom
savval viszont kérdéses volt a huminsav nitro
génfelvétele. A  felhasználandó sav minimális 
mennyiségét a savas zagy keverhetősége szabta 
meg, ami 100 g lignitpornál 200 ml oldatnak 
adódott.

Kísérleteink során a szárított 0,6 mm alatti 
lignitport keverés közben, kis részletekben fél 
óra alatt adtunk a — 5°-ra hűtött HNCh-ba, majd 
a hőmérsékletet 0 és +  5 °C között tartva 6 
órán át kevertük a reakciós elegyet. Bár nitró- 
zusgázok igen kis mértékben távoztak, a sűrű 
zagy mégis igen erősen habosodott. Ioncserés 
vízzel történő hígítás után szűrtük és savmen
tesre mostuk (pH: 4— 5) a terméket.

Vizsgálataink szerint ezen kíméletes keze
lésnél a várpalotai lignit ballasztanyagmentes 
szerves szénanyagának eredeti 20%-nyi humin- 
savtartalma teljes egészében lúgoldhatóvá ala
kul, anélkül, hogy tovább bomlana vízoldható 
szubhuminsavakká. Elementárvizsgálati adatok 
alapján megállapítható, hogy a széndioxidként 
távozó karbonveszteség is csékély. A  huminsav 
eredeti 1,5%-nyi nitrogén tartalma a nitrohu- 
minsavban 3,8— 4,0%-ra dúsul. A  savazott és 
mosott termékekből tömény vizes ammóniaol
dattal 87— 89%-os hozammal extrahálható 10,0 
— 11,0% összes nitrogént tartalmazó ammóni- 
um-nitrohumát.

Az eljárás hátránya a nagy salétromsav- 
fogyasztás (33,6 kgmol/1000 kg száraz lignit
feladásra), ami ugyan nem stöchiometriai igény, 
hanem részben oldó közegként jön számításba, 
de körfolyamatban történő visszajáratás esetén 
is feltétlenül jelentősen töményíteni kellene a 
savat, mert hígultabb salétromsavval a humin- 
savhozam ezen kísérleti körülmények mellett 
csökken.

Munkánk következő lépéseként igyekeztünk 
a salétromsavfogyasztást visszaszorítani oly 
módszer kialakításával, hogy hígabb salétrom
savval, de magasabb hőmérsékleten (50 °C-on) 
dolgoztunk az előzővel egyebekben megegyező 
kezelés szerint. Az 50 °C-os hőmérséklet úgy 
adódott, hogy a lignitpornak a salétromsavba 
szobahőfokon történő adagolásakor a hőmérsék
let az exoterm reakció következtében kb. 50 °C- 
ra nőtt, mely értéket azután a továbbiakban 
melegítéssel stabilizáltuk. E kísérletsorozatnál

a salétromsav koncentrációját fokozatosan 9-ről 
4,2 normálra csökkentettük, ami a salétromsav- 
fogyasztásnak 16,8-ról 4,2 kgmol-ra való csök
kentését tette lehetővé 1000 kg száraz lignit- 
feladásra vonatkoztatva.

Vizsgálataink szerint 9 n HNO3 felhaszná
lásával még csak 64,3%-os huminsavhozamot 
értünk el, mert az 50 °C-os kezelésnél a szén
anyag egyrésze fokozottabban oxidálódott ki
sebb molekulasúlyú vízoldható termékké és 
széndioxiddá. A  salétromsav hígításával azon
ban a huminsavkitermelés rendre nőni kezd, 
úgyhogy 4,2 n HNOa esetében és 4,2 kgmol 
fajlagos savfogyasztásnál megközelítettük a 
100%-ot. M ivel a nitrohuminsav kötött nitro
géntartalma a salétromsav hígításával viszont 
4,2-ről 3,0%-ra csökkent, ezzel a módszerrel —  
megfelelő kitermelést szem előtt tartva —  ke
vésbé nitrált huminsav állítható el, mint jég- 
hűtéses eljárással. Az ammóniával kivont 
ammónium-nitrohumát összes nitrogénje is 
kissé csökkentebb volt: 9,0%.

A  harmadik kísérleti variáció kidolgozásá
nál az volt a célunk, hogy egyrészt hatékony 
nitrálódás mellett az oxidáció kíméletes legyen 
a maximális huminsavhozam elérése érdekében, 
másrészt olyan kis savfelhasználást igénylő 
módszert alakítsunk ki, melynél gondolni lehet 
egyszerű tömeggyártásra alkalmas, lehetőleg fo
lyamatos anyagáthaladást lehetővé tevő techno
lógia kialakítására is.

E kísérleteinkhez támpontot adott a japán 
,,Azumin” prospektusban vázolt technológia- 
törzsfa, mely szerint a solétromsavval kezelt 
egész reakciós elegyet —  tehát szűrés és mosás 
nélkül —  közvetlenül semlegesítik, pl. égetett 
szerpentinnel magnéziumnitrohumát hatóanyag
tartalmú műkomposzt előállítása céljából [1].

Laboratóriumi kísérleteinknél úgy jártunk 
el, hogy az első két módszerhez képest most 
megfordítottan a 14,5 n tömény HNCh-at cse
pegtettük a lignitporra pár perc alatt, miköz
ben a hőmérséklet 60— 75 °C-ra emelkedett. A 
salétromsav hozzáadása után kb. %  órával 
ugyancsak folyamatosan adagoltuk a semlege
sítésre szolgáló koncentrált ammóniumhidroxi- 
dot, ill. magnéziumoxid- (vagy dolomit-) port. 
A  folyamat gyors, nitrózusgázok és a reakcióhő 
eredményeként vízgőz távozik és így a reagáló 
tömény sav nem hígul, ami által az eljárás fo
lyamatos szénáthaladású technológiává alakít
ható ki.

Az 1. ábrából láthatóan a vizsgált várpalo
tai lignithez optimálisan felhasznált salétromsav 
mennyisége 3— 4 kgmol-ra tehető; kevesebb sav 
a maximálisan 75— 80%-os huminsav-kihozatal- 
hoz még nem elegendő, több sav adagolása v i
szont a vízoldható szubhuminsav-képződés miatt 
a hozamot csökkenti. A  huminsav nitrogéntar
talma 3,5— 4,0%, amit a salétromsav mennyisé
gének az optimális értéken felüli adagolása sem 
növel már tovább. Több savval csupán a termék 
összes-nitrogénje dúsul a melléktermékként ke
letkező ammóniumnitrát miatt.

A  két első, batch-rendszerű, szűrést és be- 
párlást igénylő komplikáltabb eljárás jellem-
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Varpala fai lignit, -0,6 mm, 60-75 °C-on

2 U 6 8 10 17
1. ábra.

Különböző salétromsav-adagolás mellett végzett feltárási kísérletek jellemző értékei várpalotai lignit esetében

10 16 18 20 22 (
HNO$ kg m ó l/1000kg szoroz szén

2. ábra: Félüzemi szénfeltáró és semlegesítő berendezés

zőit is figyelembe éve, mindenképpen arra a kö
vetkeztetésre kell jussunk, hogy az utóbbi, fo
lyamatossá tehető eljárás az ún. nitrohumát 
műkomposzt-előállítás a legalkalmasabb tömeg- 
gyártás céljait szolgáló technológia kifejleszté
sére, noha az elérhető huminsavhozam itt talán 
az előzőknél kissé alacsonyabb.

3. FELÜ ZEM I K ÍSÉRLETEK VÁ R PA LO TA I 
LIG N ITB Ő L TÖRTÉNŐ N ITRO H U M ÁT  
M ŰK O M PO SZT ELŐ ÁLLÍTÁSÁRA  
[7, 9, 10, 12, 13]

A  laboratóriumban kidolgozott eljárás fé l
üzemi léptékben történő kipróbálásához egy 
folyamatos szénáthaladással működő 100 kg jó.
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teljesítményű berendezést alakítottunk ki és ál
lítottunk fel a Péti Nitrogénműveknél. A  tech
nológia két, közvetlen egymásutáni lépcsőből 
áll, ezek: salétromsavas kezelés és semlegesí
tés. Így a berendezés (lásd 2. ábra) is lényegé
ben 2 db függőleges tengellyel ellátott, malaxőr 
rendszerű, kb. 40 liter hasznos térfogatú keve
rőgépből áll, ahol a saválló acélból készült sa- 
vazóból a savas anyag gravitációs úton jut a 
semlegesítőbe. A  szénadagolás bunkerből, ex
centeres adagolóval zsilipen át történik, a sa
vat pedig monjeu-rendszerrel permetezzük a 
szénre az első keverőgépben. A  második keve
rőben a szemlegesítést vizes ammóniaoldattal, 
vagy szilárd smelegesítő anyagokkal (égetett 
magnezit, dolomitpor) végezzük. A  savadagolás 
hatására a reakciós elegy mintegy 80— 90 °C 
hőmérsékletre melegszik és egyidejűleg nitró- 
zusgáz és vízgőz távozik a rendszerből. A  sem
legesített termék közvetlenül felhasználható 
műtrágyázásra.

A  nitrogén- és huminsavdúsulás jól nyo- 
monkövethető az alábbi vizsgálati adatok 
alapján:

Megnevezés Kiindulási Kész
anyag termék

Összes nedvesség 40 % 40 %
Huminsavtartalom 12 % 27 %
NaOH-ban nem oldódó 43 % 24 o/0
Vízoldható 100 °C-on 3 % 20 %
Összes nitrogén 0,3% 3,3%
Huminsav-nitrogén 
(szárazra számolva) 1Д% 3,3%

A  fenti adatok a vizes ammóniaoldattal 
semlegesített termékre jellemzők. Égetett mag- 
nezites semlegesítésnél a termék kb. 2% citrát- 
oldható magnéziumot és 1,5% kalciumot tartal
maz; dolomitos semlegesítésnél pedig 1,2% 
magnéziumot és 2,4% kalciumot. E termékek
nél természetszerűleg az összes nitrogén kissebb, 
kb. 2%.

A  félüzemi kísérletek során elért huminsav- 
hozam a laboratóriumban hasonló szénnel és 
hasonló szemnagysággal kapott értékekhez ké
pest némileg elmaradt, aminek oka főként ab
ban rejlik, hogy a prototípus készülékben még 
nem tudtuk megvalósítani az optimális tartóz
kodási időt. A z anyag túl gyorsan haladt át a 
keverőgépen és így a reakció nem zajlott le 
tökéletesen.

A  reakcióidő hosszabbításán túlmenően a 
huminsavhozam növelése várható a továbbiak 
során, amennyiben az alkalmazott 1— 4 mm 
szemnagyságról kisebb szemnagyságra térünk 
át. Ez esetben azonban az anyag betapadásának 
elkerülésére inkább vízszintes tengelyű kény
szermozgást biztosító keverőberendezés alkal
mazása lesz célszerű.

Mindenesetre, a lefolytatott félüzemi kí
sérletek a folyamatos salétromsavas szénfeltárás 
műszaki lehetőségét már igazolták és módot 
nyújtottak mezőgazdasági kipróbálás céljából 
több tonna műkomposzt előállítására.

4. A  N ITRO H U M Á T -M Ű  K O M P OSZT- 
E LŐ Á LLÍTÁ S  M ÁS TŰZEG- 
ES SZÉNFÉLESÉGEK ESETÉBEN  
TÖRTÉNŐ A LK A LM A ZH A TÓ SÁ G Á N A K  
LAB O RATÓ RIU M I TA N U LM Á N Y O ZÁ SA  
[ П ]

A  várpalotai lignittel végzett eredményes 
laboratóriumi és félüzemi kísérletek tapasztala
tai alapján indokoltnak látszott a kialakított 
gyártási technológia más hazai szénféleségek 
esetében történő alkalmazási lehetőségének 
megvizsgálása; fontosabb hazai szénféleségeink 
nitrohumát-műkomposztgyártás szempontjából 
történő minősítése. Ennek érdekében —  a vár
palotai lignitet is beleértve, —  18 db különböző 
szénültségű és huminsavtartalmú, ismert hamu
összetételű hazai szénféleségből álló mintasoro
zatra-támaszkodva vizsgálat tárgyává tettük

a nitrohuminsav-képződés és nitrogén be
épülés, 

valamint

a salétromsav-kihasználás

számszerű értékeinek alakulását különböző 
mennyiségű koncentrált salétromsavval történő 
kezelés esetén.

E vizsgálati széria tanulmányunk szem
pontjából fontos adatait az I. és II. táblázatban 
közöljük.

E táblázatok közül.

az I. táblázatban a szén és termékvizsgálati 
adatokat, a feltárásra felhasznált salétrom
sav, ill. semlegesítésre felhasznált ammónia 
mennyiségét, a huminsavkihozatalt, vala
mint nitrogénhasznosítást, а II. táblázatban 
a kiinduló minták hamuvizsgálati adatait 

tüntetjük fel.

Ez utóbbi adatok közlését azért tartjuk in
dokoltnak, mert a már említett oxidáló, ill, nit- 
ráló hatáson túlmenően a salétromsav nitrátokat 
képez a savas anyaghoz komplexen vagy só for
májában kötött fémionokkal, ill. a meddő bázi- 
kus komponenseivel, így a hamuösszetétel a 
nitrogén „fixálását” befolyásolja.

A  mintaanyag a tőzeg stádiumától a koksz- 
szénstádiumig gyakorlatilag felöleli a teljes 
szénülési skálát és a lápképződési differenciákra 
visszavezethető huminsavtartalomban, valamint 
hamutartalomban és hamuösszetételben is szé
les spektrumot mutat.

Ez a körülmény lehetőséget nyújt a tech
nológiai tapasztalatok általánosításán kívül el
méleti szempontból is érdekes szénkémiai ta
pasztalatok levonására. Indokoltnak látjuk ezért 
eredményeink szénkémiai, ill. technológiai vo
natkozásait külön értékelni.
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I. táblázat: Szén- és termékvizsgálati, valamint kihozatali adatok
I. táblázat

Megnevezés Szénvizsgálati adatok Felhasznált Hozamok Termékvizsgálati Kihasználás
adatok

Illó Hamu össz H-sav HNOs NHs H-sav Rel. Ö S S Z NHa H-sav HNOs össz
tsz tsz Nsz tsz kgmol/1000 tsz növ. Nsz Nsz (Nsz N N
% % % % kg % % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pötrétei tőzeg 67,7 7,5 2,5 22,2 10 4,8 42,2 1,80 8,2 4,1 5,8 20,0 40,8
Nádasladányi tőzeg 63,8 40,2 1,8 40,7 2 1,3 44,1 1,08 4,1 1,3 3,2 39,5 47,2

4 2,7 54,3 1,33 5,4 2,1 3,4 38,3 50,1
6 4,0 50,1 1,23 6,2 3,2 4,3 25,5 50,0

Kerecsend—Tárd lignit 59,1 23,3 1,0 44,8 2 1,6 61,5 1,37 4,2 2,5 2,5 36,0 70,0
4 2,9 67,5 1,50 5,7 2,9 3,2 39,4 56,8

Karácsond—Halmajugra, 58,0 30,6 1Д 41,5 2 1,6 49,6 1,19 4,2 2,0 2,9 46,3 67,8
nyers lignit 4 2,9 54,8 1,32 5,2 2,9 3,3 25,6 47,2
Karácsond—Halmaj ugra, 56,1 12,1 0,9 32,7 2 1,6 44,9 1,37 4,2 1,9 2,7 53,8 70,2
mosott lignit 4 2,9 62,3 1,90 5,2 2,6 3,3 33,8 49,5
Visonta, lignit 57,4 13,4 0,6 15,0 2 1,6 34,3 2,28 3,5 1,6 3,2 53,7 61,6

4 2,9 45,5 3,03 4,9 2,5 4,5 35,8 49,4
Várpalota, S. 11. lignit 52,4 16,8 1,0 35,4 2 2,0 41,3 1,16 4,4 2,0 2,2 57,9 68,1
bányanedves 4 2,7 71,7 2,02 5,4 2,8 3,1 36,0 56,1
ua. légszáraz 4 2,7 69,3 1,96 4,5 2,5 3,0 23,3 45,3
Várpalotai kockalignit 50,8 14,6 0,9 20,8 10 3,4 76,1 3,64 8,0 3,2 4,5 32,7 44,3
Várpalotai ahidr.lignit 53,8 18,3 1Д 29,6 2 1,6 36,6 1,23 3,8 1,7 2,7 42,0 59,1

4 2,9 47,2 1,59 5,5 2,6 3,6 39,2 53,0
Dudar, kocka—darab, szén 61,6 12,2 0,7 73,7 2 1,6 69,3 0,94 3,9 1.9 1,8 53,8 69,3

4 2,9 81,7 1,10 5,6 2,8 2,5 45,0 56,7
Oroszlány, darabos szén 57,2 15,1 0,7 67,3 2 1,6 75,1 1,10 3,4 1,6 1,9 48,5 60,2

4 2,9 78,1 1,16 4,8 2,3 2,4 38,7 49,1
Tatabánya, X/A aknaszén 54,0 8,7 1,0 42,3 2 1,6 55,8 1,31 3,7 1,6 2,2 47,1 60,1

4 2,9 69,5 1,64 5,1 2,6 2,7 34,7 51,5
Balinka, 10—20 mm szén 52,5 20,7 0,8 54,7 2 1,8 73,3 1,34 3,5 1,7 2,1 57,0 59,7

4 3,6 79,7 1,45 4,9 2,7 2,9 32,2 47,0
Balinkai porszén 52,4 21,2 0,9 66,7 10 3,4 84,5 1,27 7,9 3,5 3,6 28,8 42,3
Edelényi mosott szén 48,5 12,7 0,9 13,1 4 2,9 41,9 3,19 4,6 2,5 3,8 25,0 42,9

6 4,3 47,9 3,65 4,7 3,2 4Д 23,3 38,6
Ajka, kocka, darabos szén 40,3 12,8 1,0 8,7 4 2,9 36,6 4,21 4,7 2,0 3,5 36,6 43,9

6 4,0 46,6 5,37 5,8 3,0 4,0 27,4 39,2
43,9 16,8 1Д 14,3 10 3,4 71,0 5,07 8,6 3,2 4,3 37,0 47,7

Pécsi koncentrátum 20,7 12,0 1,2 — 4 2,9 — 4,2 1,9 30,0 38,3
6 4,3 — — 4,1 2,5 — 9,3 27,1

II. táblázat: Hamuelemzési adatok

Megnevezés SiO, Fe203 А12Оз CaO MgO k ,o Na20 s o 3

Nádasladányi tőzeg 32,1 7,5 11,8 29,8 4,2 1Д 0,8 10,6
Kerecsend—Tardi lignit 31,4 11,0 15,4 17,4 3,9 0,7 • 0,3 19,6
Karácsond—Halmajugra, lignit 43,7 12,6 18,7 9,5 3,1 1,1 0,3 10,6
Karácsond—Halmajugra, mosott lignit 19,3 11,7 10,6 22,6 6,7 0,4 0,4 27,0
Visonta, XIV/15 lignit 26,3 21,6 7Д 15,7 4,3 0,4 0,3 22,5
Várpalotai kockalignit 20,8 14,8 8,6 21,5 5,1 0,8 0,8 28,5
Várpalotai ahidrált lignit 22-0 10,3 10,6 22,4 4,4 1,1 0,6 28,3
Dudar, kocka, darabos szén 4,9 3,2 8,6 29,7 6,4 0,2 0,9 43,4
Oroszlány, darabos szén 22,6 7,7 19,4 18,5 3,1 0,6 1,8 25,2
Tatabánya, X/a akna szén 32,4 3,0 5,2 18,7 6,6 0,5 5,5 27,6
Balinka, 10—20 mm szén 30,0 10,8 20,4 13,0 4,0 0,9 1,5 18,9
Edelény, mosott szén 30,0 13,6 18,4 14,1 2,9 1Д 1,0 19,9
Ajka, kocka, darabos szén 17,5 12,4 15,2 21,9 4,0 0,4 0,3 26,8
Ajka, darabos szén 20,1 12,5 19,2 18,8 3,8 0,4 0,2 21,1
Pécsi koncentrátum 38,7 30,5 19,2 2,4 0,8 1,9 0,5 2,0

5. SZÉN K É M IA I ÉRTÉKELÉS

Ha adatainkat a felvetett problémák tükré
ben vizsgáljuk, az alábbi következtetésekre 
jutunk:

Az elérhető nitrohuminsavhozam (I. táblá
zat 7. és 8. oszlopok) szempontjából az adatok
ból nyilvánvaló, hogy ezt elsősorban az alkal
mazott salétromsav mennyisége, valamint az 
alapanyag szénültsége, másodsorban a szén kiin
dulási huminsavtartalma befolyásolják.

A  salétromsav : szén arány (I. táblázat 5. 
oszlop) szerepével, a salétromsav túladagolásá
val kapcsolatosan rá kívánunk mutatni, hogy az 
a különböző szénültségű szénféleségeknél eltérő 
hatást vált ki.

Legérzékenyebb a túladagolásra a tőzeg, 
mely alapanyagnál az optimális 4 kgmol körüli 
salétromsavadagolással is csak 55 %-át tudtuk 
a szerves anyagnak huminsavvá alakítani.

Lignitnél az elérhető konverzió 70— 80%, 
idősebb barnaszeneknél 80— 85%, míg a vizs-
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gált, idősebb feketeszeneknél (pécsi kokszszén
nél) egyáltalában nem nyertünk huminsavjelle- 
gű lúgoldható terméket.

A  túladagolás a tőzegnél, valamint a fiata
labb barnaszeneknél a hozam csökkenésében, 
az idősebb barnaszeneiméi —  legalábbis az álta
lunk vizsgált 2— 10 kgmol adagolási tartomány
ban — a kezdetben gyors növekedés lelassulá
sában jelentkezett.

E szénülési differenciára visszavezethető 
jellegzetességek mellett az elérhető nitrohumin- 
sav-tartalomban az eredeti huminsavtartalom 
(I. táblázat 4. oszlop) nagysága játszik még fon
tos szerepet. Ennek demonstrálására a 4 kgmol 
salétromsavadagolás, valamint a 10 kgmol sa
létromsav-adagolás mellett nyert adatokat a 3. 
ábrán grafikusan tüntettük fel.

3. ábra: A huminsavképződés változá 
sa az eredeti huminsav-tartalommal

Látható, hogy a huminsavképződésnek az ere
deti huminsavtartalommal való kapcsolata ha
tárértékhez közeledő trendet mutat. E határ
érték kézenfekvő, hiszen a barnaszenek teljes 
szénanyaga már csak azért sem alakítható hu- 
minsavvá, mert barnaszeneink alifás jellegű 
anyagokat —  A  és C bitument —  is tartalmaz
nak. Ezek mennyisége a nagy huminsavtartal- 
mú dunántúli eocén szeneknél 10— 15%-ra be
csülhető, mely érték a kb. 85%-ra extrapolál- 
ható elméleti huminsavhozammal jól egyező.

A  diagramból jól látszik a salétromsav- 
növelés huminsavhozam emelő hatása is.

A  diagram trendvonala alatt a két —  köny- 
nyen lebontható —1 tőzegen, valamint a várpa
lotai ahidrált ligniten kívül csupán a nyers 
karácsond—halmajugrai lignit helyezkedik el. 
Ez utóbbi esetben nyilvánvalóan a meddő fel
tárást gátló hatásával van dolgunk, hiszen a 
mosott lignit jól illeszkedik a trendvonalhoz. A

várpalotai ahidrált lignit kisebb, illetve a trend
vonal felett elhelyezkedő S. II. lignit nagyobb 
nitrohuminsav hozamára vonatkozó elgondolá
sunkra a későbbiek folyamán még visszatérünk.

Vizsgáljuk ezután azt, hogy az egyes szén
féleségeknél a salétromsav nitro-, illetve nitrózó 
csoportok formájában mily mértékben kötődött 
a huminsavhoz. Ennek mértékéül azt a nirto- 
géntartalmat vettük alapul, melyet a lúggal ki
oldott, majd savasan újra kiejtett és kimosott 
szabad nitrohuminsavból határoztunk meg. Erre 
vonatkozóan rendelkezésünkre álló, az I. táblá
zat 11. oszlopában már szereplő adatainkat a 
III. táblázatban a jobb áttekinthetőség kedvéért 
külön is megadjuk.

III. táblázat: A  nitrohuminsavban kötött nitrogén 
mennyiségi változása a szénüléssel

Salétromsav 
gmol/kg szárazanyag

2 4 6 10

Huminsav N
%

-tartalma

Pötrétei tőzeg 3,2 4,9 _ 5,8
Nádasladányi tőzeg 3,2 3,4 4,3 —

Visontai lignit 3,2 4,5 — —

Karácsondi mosott lignit 2,7 3,3 _ _
Kerecsend—tardi lignit 2,5 3,2 — _ _

Várpalotai lignit (S. II.) 3,6 — —

Várpalotai kocka, darabos 2,5 3,6 — 4,5
Várpalotai ahidrált lignit 2,7 3,6 — —

Edelényi barnaszén 3,8 4Д —

Ajkai barnaszén — 3,5 4,0 —

Baiinkai barnaszén 2Д 2,9 — —

Baiinkai barnaszén — — 3,6
Dudari barnaszén 1,8 2,5 —

Tatabányai barnaszén 2,2 2,7 — —

Oroszlányi barnaszén 1,9 2,4 — —

А  III. táblázat adataiból nyilvánvaló, hogy 
a salétromsav növelésével növekszik a keletke
zett nitrohuminsav nitrogéntartalma. Elméleti
leg a [2] közlés szerint a nitrohuminsav 4,8% 
nitrogént tartalmaz, mely elméleti nitrogéntar
talmat a pötrétei tőzegnél már 4 kgmol salét
romsav adagolással kismértékben, 10 kgmol sa
létromsav adagolással jelentősen túlhaladtuk. 
Ennek oka a pötrétei tőzeg eredetileg is nagy 
nitrogéntartalmában keresendő.

A  tőzeg eredeti nagy nitrogéntartalma el
lenére is úgy véljük, hogy a nitrogénbépülés a 
fiatal képződményeknél a legintenzívebb, mivel 
a szénültebb képződmények felé haladva, min
den vizsgált salétromsavarány esetében csökke
nő, mégpedig a kísérleti hibák határain belül 
szabályosan csökkenő nitrogéntartalmakkal ta
lálkozunk. Ha csak 4 kgmol salétromsav adago
lást veszünk tekintetbe, a visontai lignit humin- 
savnitrogén-tartalmának 4,5%-os értékével 
szemben a várpalotai lignit 3,6% körüli, a du
nántúli barnaszenek pedig 2,4— 2,9% közötti 
nitrogénértéket mutatnak.

Szénkémiai érdekességként megemlítjük, 
hogy az észak-magyarországi lignitvonulatnál 
Visonta— Karácsond— Kerecsené irányában ke
let felé haladva, határozott szénülésfok-növeke- 
dés észlelhető és a dunántúli eocén szeneknél 
pedig kimutatható a baiinkai szén legkevésbé 
szénült volta. Úgy véljük, a huminsav-nitrogén-
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tartalom alapján történő rangsorolásnál az ede- 
lényi és ajkai barnaszén is szénülési fok szem
pontjából őket megillető helyre került.

Mint az előzőekben már említettük, a salét
romsav egyik funkciója a szénanyag oxidatív 
feltárása. Noha ez a reakció is annyiban hasz
nos, hogy a biológiailag hatékony komponensek 
mennyiségét növeli, a reakció folyamán képződő 
és távozó nitrogénoxid, mint nitrogénforrás, ér
telemszerűen a továbbiakban már nem haszno
sul. Tedhnológiai, de elméleti szempontból is 
érdekes, hogy a különböző szénféleségeknél, 
illetve salétromsav adagolásoknál miként alakul 
a produktumban fixált, illetve a mellékreaikciók 
folyamán távozó nitrogén aránya.

A fixált nitrogén mennyiségét úgy határoz
tuk meg, hogy az ammóniával semlegesített 
minták összes nitrogénjéből (I. táblázat 9. osz
lop) levontuk az ammónia formájában kötött 
nitrogént (10. oszlop), valamint a kiinduló 
nyersanyag eredeti nitrogéntartalmát (3. oszlop) 
és az így nyert számot viszonyítottuk a kihoza
tal figyelembevételével a felhasznált salétrom
sav nitrogénjének mennyiségéhez.

Az elmondottakból értelemszerűen követke
zik, hogy az I. táblázat 12. oszlopában „salét
romsav-nitrogén” hasznosítási számként fel
tüntetett érték nemcsak az organikus anyag által 
megkötött nitrogént, hanem az anorganikus 
anyag által megkötött nitrogént is tartalmazza 
és alakulását befolyásolja, hogy az alapanyag 
mennyi oxidatív lebontás útján könnyen bomló 
terméket tartalmaz, illetve a szén huminanyaga 
huminsavvá milyen mérvű oxigénfogyasztással 
alakítható.

Lényegében tehát a szénülésfökkal, az 
elegyrészek szerinti összetétellel, valamint az 
anorganikus komponensekkel egyaránt kapcso
latban álló komplex tulajdonsággal van dol
gunk, így az előző két vizsgált kapcsolathoz ha
sonló világos összefüggéseket a vizsgált számú 
minták alapján még nem várhatunk. Néhány 
következtetést azonban —  úgy véljük —  mó
dunk van megtenni. Így a 10 kgmol salétrom
savval végzett négy kísérletünkben, valamint a 
pécsi koncentrátummal 6 kgmol salétromsavval 
végzett kísérletünkben a nitrogénhasznosítás az
alábbiak szerint alakult:

pötrétei tőzeg 20,0%
várpalotai lignit 32,7%
ajkai barnaszén 36,6%
balinkai barnaszén 32,2%
pécsi feketeszén 9,3%

Nagy salétromsavfelesleg esetén tehát, ami
kor a hamuhatást már elhanyagolhatjuk, a sa
létromsavfixálás a szénülésfökkal maximum
görbe szerint változik, ahol a maximum az el
méleti megfontolásoknak megfelelően a köze
pesen szénült barnaszeneknél jelentkezik.

További következtetések levonására a 4. 
ábrán a kiindulási szenek huminsavtartalma és 
a 4 kgmol salétromsav-felhasználás mellett elért 
salétromsav-hasznosítási értékek kapcsolatát 
tüntetjük fel. Az ábrán azonban magát a trend
vonalat nem húztuk be, mivel a rendelkezé
sünkre álló mintaanyag megoszlása aránytalan
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4. ábra: л  salétromsav-hasznosítás 
változása a huminsav-tartalommal

volt: a nagy eredeti huminsavtartalmú anyagok
nál csak egy-egy mintát, a kis és közepes hu
minsavtartalmú szeneknél — hasonló kiindulási 
értékek mellett —  viszont három-négy mintát 
is vizsgáltunk. (Erre vezethető vissza az értékek 
„legyezőszerű” eloszlása.)

Az elmondottak figyelembevevételével lé
nyegében azt kell megállapítanunk, hogy a sa
létromsav hasznosítási értékek kb. 15%-nyi 
intervallumnak megfelelő emelkedő trendsáv
ban helyezkednek el. A  trend kétségtelen követi 
a huminsavtartalom százalékos növekedését, 
ebben azonban nem kizárólag a huminsavakba 
beépülő nitrogén, hanem a huminsavakhoz kö
tött kationok lecserélésével fixált salétromsav 
is szerepet játszik.

Ez különösen nyilvánvaló a dunántúli eocén 
szenek esetében. E szenek az ún. karszt-kőszén 
típusba tartoznak, melyeknek közismerten me
szes a hamujuk és a hamvasztás során szulfát 
formában az organikus anyagból ként kötnek 
meg. A  szulfáttartalom százalékos értékét fel
használhatjuk a hamu bázicitásának jellemzé
sére. Ez érték — mint а II. táblázatban közölt 
huminvizsgálati adatokból kitűnik — a tatabá
nyai és az oroszlányi szénnél gyakorlatilag 
egyező —  27,6, illetve 25,2% —  volt. E közepes
nek tekinthető értékkel szemben a dudari szén 
hamujának szulfátkéntartalma 43,4%, a balinkai 
széné pedig csupán 18,9%. Ha tehát az eocén 
szenek átlagára érvényes trendet a tatabányai 
és oroszlányi szén értékein átvezető egyenessel 
jellemeznénk, a szilikátosabb hamujú balinkai 
szén relatíve alacsonyabb, a meszesebb dudari 
szén magasabb salétromsav-hasznosításának 
magyarázata kézenfekvő.

Érdemesnek tartjuk a dudari szénnél még 
megjegyezni, hogy annak 12,2% hamujában 
mindössze 4,9% a kovasav, 8,6% az АЬОз —
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tehát a minta gyakorlatilag tiszta kalciumhu- 
mátnak, doppleritnek minősíthető.

A  szilikátos hamu nitrogénfixálást csök
kentő hatására még a hamujában 30% kova
savat és 18,4% alumíniumoxidot tartalmazó 
edelényi mosott szenet, valamint a 44% kova
savat és 18,7 %  АЬОз-t tartalmazó és amellett 
nagyhamujú karácsondi nyers lignitet lehet 
példaként felhozni.

Ellenkező hatásként említjük a nagy kal- 
ciumoxid-tartalmú nádasladányi tőzeget, vala
mint értelemszerűen a karácsondi mosott lig
nitet.

Érdekes helyzetet foglal el e szempontból a 
visontai szén, melynek hamujában nem külö
nösebben nagy a kalcium-magnézium-oxidtarta- 
lom, viszont rendkívül nagy a FeaCh (21,6%). 
Lehet, hogy a kedvező salétromsavas hasznosí
tásban a kis szénültséggel összefüggő kedvező 
reakcióképességen kívül, a humuszanyag vashu- 
mátos, zittawitos jellege is szerepet játszik.

Meg szeretnénk még említeni a gélszerke
zetnek a salétromsavas feltárással kapcsolatos 
jelentőségét. Kísérleteink zömét légszáraz min
tákkal végeztük, de a várpalotai lignit esetében 
beható vizsgálatokat folytattunk a szárítás, illet
ve ahidrálás hatásának tisztázására is. Az I. 
táblázatban közölt adatainkból egyértelműen 
kitűnik, hogy a bányanedves szénanyag feldol
gozása a kedvezőbb, feltehetően azért, mert itt 
a szénanyag gélszerkezete még érintetlen.

A  vizsgált S. II. aknai lignit légszáraz min
tájának huminsavhozama is nagyobb volt —  
mint arra a 3. ábra kapcsán már a figyelmet 
felhívtuk —■, mint az a huminsavtartalom alap
ján a trendvonal szerint várható lett volna. 
Ennek oka feltehetően az, hogy ez a mintánk 
állt legkevesebbet a kísérleti feldolgozás előtt 
és így az említett gélszerkezeti folyamatok még 
nem mentek végbe és nem öregedett, nem de- 
karboxileződött a lignit.

Fentiek alapján a várpalotai ahidrált lig
nitnek (trend alatti) huminsavhozama ugyan
csak gélszerkezetváltozással magyarázható.

6. ÖSSZEFOGLALÓ
TECHNOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS

Összefoglalóan és most már technológiai 
szempontból értékelve az elmondottakat, vizs
gálatainkból egyértelműen kitűnt, hogy a tőze
gek és barnaszénféleségek huminsav- és nitro
géntartalma a salétromsavas kezeléssel egyaránt 
növelhető és így —  a feketekőszenek kivételével
—  gyakorlatilag az összes hazai humuszképződ
mény potenciális nitrohumát-műkomposzt-alap- 
anyagnak tekinthető.

Közelebbről vizsgálva az adatokat azonban 
kitűnt az is, hogy a kezelés hatására könnyeb
ben bomló tőzegféleségeknél a nitrohumát-kép- 
ződés közepes szint fölé nem emelhető és a 
salétromsav nitrogéntartalmának hasznosítása
— fixálása —■ is itt kedvezőtlenebb, mint a lig
nitek és barnaszenek esetén.

Tekintetbe véve, hogy a tőzegek humin- 
anyagai salétromsavas kezelés nélkül is közis
merten bioaktív tulajdonságúak, úgy véljük,

hogy a viszonylag kis többlethuminsav-képző- 
dést és nitrogénmegkötést eredményező salét
romsavas kezelés e nyersanyagoknál szükségte
len és érdektelen. A  tőzegkomposzt mezőgazda- 
sági hasznosítási hatékonyságának növelésére 
elégséges és gazdaságosabb a nitrogén-, esetleg 
foszfor- és kálium-hatóanyagok kész műtrá
gyákkal való bekeverés útján történő dúsítása.

A  huminsavtartalom-növelés szempontjából 
legkiemelkedőbb eredményeinket a kis eredeti 
huminsavtartalmú ligniteknél és barnaszenek
nél —  Visonta, Várpalota, Edelény, Ajka — 
kaptuk, mely képződmények mezőgazdasági 
hasznosítás szempontjából véleményünk szerint 
igénylik is a beavatkozást.

Kedvezőnek minősíthető még a dunántúli 
eocén barnaszenek salétromsavas kezelése is, 
mely szénféleségeknél ugyan az eredetileg nagy 
huminsavtartalom ( a huminsavszegény ligni
tekhez és szenekhez viszonyítva) kevésbé nőtt, 
de az abszolút érték nagy volt és általában ked
vező "volt a nitrogénfixáció.

E szénféleségeknél feltehetően az oxidatív 
kezelés a gélszerkezetet is kedvezően befolyá
solja és így bioaktivitás szempontjából is elő
nyös lehet.

Vizsgálataink továbbá minden típusú hu
muszképződménynél rámutattak a hamuképzők 
jelentőségére. A  hamuképzők a folyamat szem
pontjából nem tekinthetők inért hígítóanyagok
nak, hanem részben akadályozzák a feltárási 
reakciót, részben pedig elősegítik a salétromsav 
(pl. kálciumnitrát formájában történő) megkö
tését. Mivel ez utóbbi folyamat végeredmény
ben savfogyasztó reakcióként jelentkezik, még 
az erősen bázikus hamuképzőket sem tekinthet
jük —  különösen, ha nagyobb mennyiségben 
vannak jelen —  előnyös komponensnek.

. Nitrohumát-műkomposzt gyártásra tehát 
legalábbis meddőszegény szénanyagot célszerű 
feldolgozni.

Fontos technológiai megállapításként kell 
megemlítenünk, hogy kedvezőbb nitrohumin- 
sav-kihozatalokat kaptunk, ha bányanedves, 
vagy legalább kíméletesen szárított és friss, 
azaz gélszerkezeti változásokon még át nem 
esett nyersanyagokat használtunk fel.

Az elmondottak alapján úgy véljük, hogy 
a nitrohumát-rnűkomposztgyártás lignitekre és 
barnaszenekre univerzális technológiai eljárás
nak tekinthető és alkalmazását huminsavsze
gény ligniteknél és barnaszeneknél biztosan, 
közepes, illetve nagyhuminsav-tartalmú, idő
sebb barnaszeneknél pedig várhatóan előnyös
nek kell tartanunk. Ez utóbbi szénféleségekre 
való alkalmazás indokóltságát elsősorban a bio
aktív sajátságokban mutatkozó javulás döntheti 
majd el.

Meg kívánjuk még említeni, hogy nitro- 
humát műkomposztgyártás optimális kiviteli 
formáira vonatkozó kutatásainkat nem tekintjük 
lezártnak, a technológiát a KFH és a Péti Nitro
génművek támogatásával mind gyártásműveleti, 
mind receptúra kidolgozás vonatkozásában to
vább kívánjuk fejleszteni, célul tűzve ki a nit
rogénen kívül a káliumot, valamint citrátold- 
ható foszfor- és nyomelem-komponenseket is
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tartalmazó karbominerális műtrágya termelé
keny berendezéseken történő gazdaságos gyár
tását.

Végezetül kedves kötlességüknek érzik a 
szerzők, 'hogy munkatársaiknak, elsősorban a 
kísérleti üzem tervezésének és kivitelezésének 
munkáját végző Bognár Tibor és Szigetvári Jó
zsef gépészmérnököknek, valamint Szűcs Zoltán 
tud. csoportvezetőnek, illetve az analitikai mun
kát irányító Kovatsits Máténé tud. osztályveze
tőnek e helyütt is köszönetüket fejezzék ki.
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ния углей с месторождения Варпалота, испыта
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— лабораторные испытания, проведенные на 18 
сортов отечественных углей, в целях обобщения 
результатов.

На основе значительных изучаемых веществ, про
водились химические испытания процессов изго
товления искусственного компоста, определение 
влияния карбонизации, первоначального содержа
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однако применение этой технологии наиболее бла
гоприятно в случае бурых углей с низким содержа
нием гуминовой кислоты.


