A bioszén kémiai tulajdonságairól
A bioszén kémiai tulajdonságai általában összefüggnek a bioszén aromás jellegével és a
felszíni funkcionalitással. Az aromás jelleg a faszénben található azon szén frakció, amely
részt vesz az aromás kötésekben. Lignocellulóz (alifás szén) tartalmú alapanyag esetén, amely
cukor polimereket (alifás szenek) és lignint (aromás győrők) tartalmaz, az aromásság relatív
kicsi. A pirolízis reakció elırehaladásával, eltőnik az oxigén és a hidrogén, a maradék szén
pedig új aromás C-C kötéseket hoz létre. A hımérséklet növekedésével fokozatosan
rendezıdik az aromás szerkezet, összekapcsolt aromás győrők kialakulásával. A bioszén
aromás kondenzációs foka határozza meg a bioszén nehezen bonthatóságát a környezetben; a
sőrő aromás struktúrában található szenek ellenállóbbak az oxidációval szemben, ugyanakkor
kevés mikroorganizmus termel olyan enzimeket, amelyek képesek lebontani hasonló
kötéseket. A bioszén és a környezet közötti kémiai kölcsönhatások nagy része a bioszén
felületi kémiájával függ össze (Brewer et al, 2012).
A pirolízis hımérséklet függvényében (700 Co - 450 Co), ugyanolyan alapanyagból, például a
baromfitrágyából gyártott bioszén N tartalma változhat (Lima and Marshall, 2005; Chan et al.,

2007). A pirolízis hımérséklet növekedésével, nı az aromás szénhidrogének aránya a
bioszénben, a N tartalom pedig 300 Co-on a legnagyobb (Baldock and Smernik, 2002). Ezzel
szemben, alacsony hımérsékleten (<500 Co), nı a felvehetı tápanyagok (K, Cl (Yu et al.,
2005), Si, Mg, P és S (Schnitzer et al., 2007)) akkumulációja. Tehát, az alacsony pirolízis
hımérséklet elısegíti a tápanyagok megkötését a bioszénben (Chan and Xu, 2009). A pirolízis
körülmények különbözı permutációja különbözıképpen befolyásolja a különbözı
alapanyagból készült bioszenek tulajdonságait. Ezért a bioszenek talajra alkalmazása elıtt
meg kell vizsgálni a bioszén kémiai és fizikai tulajdonságait.
A bioszén vizsgálatai kimutatták, hogy növényi alapanyagból készült bioszenek (kölesszalma,
mogyoróhéj) széntartalma kisebb, mint a faalapú bioszeneké, nitrogén tartalma és pH-ja
azonban nagyobb a fa alapanyagú bioszenekhez képest (Novak et al., 2009; Granatstein et al.,
2009).
A bioszenek pH-ja függ az alapanyagtól és a pirolízis hımérséklettıl. Tehát a bioszén pHjának változását a hemicellulóz, valamint a cellulóz pirolízis alatti kémiai krakkolása
befolyásolja. 300 - 600°C között szerves savak és fenolok keletkeznek és olyan alkáli sok
képzıdnek, amelyek növelik a bioszén pH-ját (Abe et al.,1998; Shinogi and Kanri, 2003).
Talajra alkalmazva, a növényi bioszenek nagy pH-ja nagyobb meszezı hatást eredményez,
tonnánként, ezáltal 0.5-1.0 egységgel növelheti a talaj pH-ját, a talajtípus függvényében.
Baromfitrágyából készült bioszenek pH-ja 8.5-10.3 között változik, ami a Ca és a Mg
koncentrációnak tulajdonítható (Chan et al., 2008; Gaskin et al., 2008).
Az EBC 2012 (European Biochar Certificate) elıírásai szabályozzák a bioszén összetételében
szereplı szennyezıanyagok határértékét, valamint ajánlást fogalmaz meg a bioszént alkotó
további anyagokra, tápanyagokra vonatkozóan is.
Az EBC, 2012 szerint a bioszén PAH tartalma (az EPA által meghatározott 16 prioritási
szennyezıanyag összege) maximum 12 mg/kg lehet „alap” minıségő bioszén esetén és 4
mg/kg „prémium” minıség esetén. A koncentrációk száraz tömegre vonatkoznak. A bioszén

PCB tartalma nem lépheti túl a 0,2 mg/kg-ot, a dioxin és furán tartalom pedig a 20 mg/kg-t.
Az EBC 2012 bioszénre vonatkozó határértékei a német és svájci talajvédelmi határértékeket
veszi alapul.
Az EBC 2012 feltételei szerint a bioszenek száraz tömegre vonatkoztatott nehézfémtartalma
az alap- és a prémium minıségő bioszénre külön-külön szabályozva van. Az „alap”minıségő
bioszén határértékei a német talajvédelmi határérték elıírásai szerint, a prémium minıség
határértékei pedig a Svájcban érvényes vegyi anyagok kockázatcsökkentésre vonatkozó
elıírásait veszi figyelembe. Alap minıségő bioszén határértékei: Pb < 150 g/t; Cd < 1,5 g/t;
Cu < 100 g/t; Ni < 50 g/t; Hg < 1 g/t; Zn < 400 g/ t; Cr < 90 g/t
Prémium minıségő bioszén határértékei: Pb < 120 g/t; Cd < 1 g/t; Cu < 100 g/t; Ni < 30 g/t;
Hg < 1 g/t; Zn < 400 g/t; Cr < 80 g/t
Az EBC 2012 további javaslatokat tesz a bioszén széntartalmára, a H/C és az O/C arányra
vonatkozóan, annak érdekében, hogy a bioszén megkülönböztethetı legyen más
karbonizációs termékektıl. Az EBC 2012 elıírása szerint a bioszén széntartalma nagyobb,
mint a bioszén száraz tömegének 50%. Ha a pirolizált szerves anyag széntartalma 50%-nál
kisebb, a keletkezett terméket bioszén ásványi anyagnak (Bio-Carbon- Minerals (BCM) és
nem bioszénnek tekintjük. Az EBC 2012 elıírja, hogy a bioszénben a H/C (szerves szén)
aránya <0,7, míg az O/C (szerves szén) aránya <0,4 legyen. Ha a vizsgált pirolizált anyag H/C
aránya túllépi ezt az értéket, akkor az anyagot nem tekinthetjük bioszénnek. Ebben az esetben,
pirolitikus faszénrıl van szó vagy a pirolízis során hiányosságok történtek (Schimmelpfennig
and Glaser, 2012)
Az EBC 2012 elıírásai szerint a bioszén koromtartalma (stabil vagy kötött széntartalma)
nagyobb, mint az összes szerves széntartalom 10%-a. Ha a koromtartalom kisebb, mint 10%,
a gyártott faszén nem tekinthetı bioszénnek az EBC 2012 szerint, mivel ez esetben nincs
stabilitása a környezetben. A bioszén koromtartalmának mérésére, jelenleg a leggyorsabb
módszer a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) (Bornemann et al.,
2008)
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