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1. A minták nyomelemtartalma nem változik jelentősen sem az egyes 
fúrások szerint, sem pedig a mélység szerint. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
hányó anyaga már eredetileg átlagolódott, kimosási jelenség pedig nem 
lép fel.

2 . A salakhányó nyomelemtartalma lényegesen szegényebb, mint 
ahogy régebbi vizsgálatunk alapján várhattuk. A régebbi vizsgálatainknál 
ugyanis a komlói szénmintákból laboratóriumunkban óvatos elégetéssel 
magunk állítottunk elő hamut. Ügy látszik, hogy az erőmű kazánjában 
erőteljesebb és hosszabb izzításkor a nyomelemekben veszteség áll elő.

Hozzájárulhat még egy tényező a viszonylagos nyomelemszegénység
hez. Tapasztaltuk eddigi vizsgálatainknál is, hogy a nyomelemek viszony
lagos feldúsulása mindig a jobb minőségű, tehát kisebb hamutartalmú 
szénmintáknál észlelhető. Feltehetően az erőmű a közepes, vagy annál 
gyengébb minőségű szeneket használja fel és ezek nyomelemtartalma a 
tapasztalatnak megfelelően csekélyebb.
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L’ANALYSE DES ELEMENTS DE TRACE DE LA HALDE DE 
SCORIES DE LA CENTRALE DE KOMLÖ

P ar Mme M. F öld vári-Vogl

Nous avons sounds la halde de scories de la Centrale de Komló á une 
analyse détaillée des éléments de trace, en espérant d’y trouver des enri- 
chissements considérables en certains éléments rares. Cepedant, les analy
ses ont clémontré que la teneur en éléments de trace de la matiére de la 
halde de scories ne dépassait point la teneur moyenne en éléments de trace 
des cendres de charbon, par conséquent celle-lá n ’est plus utilisable par 
bindustrie que ceux-ci.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ШЛАКООТВАЛА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Г. КОМЛО

МАРИЯ ФЁЛЬДВАРИ-ФОГЛ

Шлакоотвал электростанции г. Комло был подвергнут детальному 
анализу микроэлементов, так как надеялось, что в отношении отдельных 
редких элементов будет выявлено значительное обогащение. Однако в 
результате исследований было учтановлено, что содержание микро
элементов в веществе шлакоотвала не превышает среднее содержание 
микроэлементов в угольных золах и таким образом значение отвала с 
точки зрения эксплоатируемости микроэлементов не превышает значение 
угольных зол.


