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1. Bevezetés
Az alumínium globálisan a második legnagyobb mennyiségben termelt és felhasznált fém,
az acél után, vagyis a legnagyobb mennyiségben termelt „nemvasfém”, illetve a magyar
szóhasználatban „színesfém”. Utóbbi megjelölés azonban téves kép, hiszen az alumínium – és
az aranyon és rézen kívül az összes fém – jellegzetesen fémes fényű/színű. Az alumínium a
megjelenését a gyorsan kialakuló igen tömör és vékony felületi oxidréteg miatt meg is tudja
őrizni közönséges körülmények között. Kicsi a sűrűsége (szilárd állapotban 2,7 g/cm3,
olvadékként pedig 2,3 g/cm3) amit megfelelő ötvözés esetén jó mechanikai tulajdonságok is
kísérnek. Ezért a legfontosabb „könnyűfém”, sőt a köznyelvben ez szinonimaként is használt
fogalom az alumíniumra. Emellett tiszta állapotban jó az elektromos vezetőképessége és
megvédi magát a korróziótól. A különböző eredetű hulladékai jól előkészíthetők és anyagukban
újrahasznosíthatók. A hulladékból történő – szekunder – előállítása jelentősen kisebb
energiabefektetést igényel. Mindez különlegessé teszi a technikai fémek között. Felhasználása
elsősorban a modern ipari termékekhez kapcsolódik. Ilyen a járműipar, a repülőgépgyártás, az
elektromos energiaszállítás, a modern építészet, amelyek a leginkább látványosak és ismertek
a szerteágazó felhasználási körében.
Általában is igaz, hogy a fémek különleges tulajdonságai miatt alapvető ipari anyagok, és a
felhasználások igénylik az egyre nagyobb tömegű előállításukat. Sőt, a történelem alakulása
és a civilizáció fejlődése szoros összefüggésben volt az egy-egy területen kialakult
fémelőállítási lehetőségekkel. A gazdasági és politikai potenciál globális eloszlását ma is
alapvetően befolyásolja az értékes anyagok lokális előállítási képessége.
A fémfelhasználás hagyományosan jól jellemezi a társadalom, illetve egy nemzet
fejlettségi szintjét. Míg a XX.sz. második felében az acélfelhasználás volt az ipari és gazdasági
fejlettség mércéje. Ismert, hogy a második világháborút követő tervgazdálkodás időszakában,
a magyar politikai célkitűzés a „vas- és acél országának megvalósítása volt minden természeti
és gazdasági realitások nélkül. A század utolsó évtizedeiben azonban egyre inkább az
alumínium vette át a fejlődést megalapozó fém szerepét, miközben a „magyar ezüst” nevet is
megkapta a felé irányuló erős központi fejlesztéseknek és törekvéseknek köszönhetően,
valamint a hazai természeti erőforrások és a kialakult szakmai potenciál alapján. A különböző
gazdasági térségekhez tartozó népes országok adataiból (OECD, 2010) szerkesztett 1. ábra jól
mutatja, hogy viszonylag szoros korreláció fedezhető fel az egyes országok egy főre jutó bruttó
nemzeti terméke (GDP) és alumínium felhasználása között.
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1. ábra Az egy főre jutó éves bruttó nemzeti termék és az egy főre jutó éves alumínium
felhasználás korrelációja 2006-os statisztika (OECD, 2010) alapján.
A fém előállítási módszere általában a nyersanyag és a kinyerni kívánt fém, valamint a
kísérő komponensek tulajdonságaihoz igazodik. Primer forrás a fém kinyerését gazdaságosan
lehetővé tevő kőzet, az érc. Az alumínium esetében is léteznek alternatív ércek, de az összes
primer fém közel teljes mennyiségét a bauxitnak nevezett ércéből nyerik ki. A szekunder
nyersanyagokat valamilyen ipari tevékenységből származó melléktermékek, maradványok,
illetve a felhasználásokból kikerülő hulladékok képezik.
Noha alumínium tartalmú kőzetek mindenfelé találhatóak, a XIX sz. végéig nem volt
mód az alumínium nagyipari előállítására. Ezt a nagy reakcióképességből adódó, erősen kötött
vegyület formában történő előfordulása magyarázza. Semmilyen természetes ásványából nem
lehet könnyen kinyerni. Az alumíniumot csak igen későn kezdték előállítani a történelem
folyamán. Először

csupán laboratóriumi

módszerekkel,

alumínium-klorid

ásványt

alkálifémekkel redukálva – esetleg amalgámos közegben - tudták meglehetősen szennyezett
állapotban kinyerni. Először a dán Oersted és a német Wöhler csak nehezen végrehajtható
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laboratóriumi módszerekkel tudtak legalább a fizikai tulajdonságainak megállapítására elég
mennyiségű fémet előállítani. A XIX sz. közepén az alumínium-nátrium-klorid kettős sójából
nátriumos redukcióval tudott a francia Sainte-Claire Deville már nagyobb mennyiségben
alumíniumot előállítani, de a nyersanyagot szennyező vegyületek is redukálódtak, így a tiszta
alumínium még így sem volt előállítható. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején
még gyakorlatilag nem ismerték, így hadi célokra sem tudták felhasználni. Alig később,
azonban III. Napóleon már láthatott az „agyagból kinyert ezüstben” fantáziát, és támogatásával
a francia Henry Deville az 1850-es évek során fejlesztette a kloridos nyersanyagból nátriummal
történő redukció módszerét. A tömegesnek mondható termelés csak a XIX. sz. végére alakult
ki, amikor (1886-ban) a francia Paul Héroult és az amerikai Charles Hall egymástól
függetlenül szabadalmaztatták a kriolit (Na3AlF6) olvadt sóban oldott Al2O3 szén elektródokkal
végzett elektrolízisét, a redukció megvalósítására. Ehhez azonban szükség volt egyenáramra,
amit a nem sokkal korábban Jedlik Ányos által felfedezett és Werner von Siemens által
szabadalmaztatott dinamó tudott biztosítani. Az igazi alapanyagot a Les Beaux mellett
Franciaországban már XIX. sz. elején felfedezett bauxit kőzet adhatta, de az ebben rejlő Al2O3
tiszta elkülönítését csak az osztrák származású Josef Bayer által 1887-ben, illetve 1892-ben
szabadalmaztatott nátronlúgos oldatokból történő kinyerés, illetve az ilyen közegbe történő
szelektív beoldás szolgálhatta. Érdekesség, hogy az ipari bevezetésére csak a szabadalmi
oltalom lejárta után, a XX. sz. elején került sor.

2. Alumínium nyersanyagok
Az alumínium kémiai tulajdonságait jellemzi a nagy reakcióképesség. Nagy az affinitása az
oxigénhez, ami meghatározza a természetben való alapvetően egyszerű, illetve összetett oxidos
formában jellemző előfordulását. Ugyanakkor a fém felületén egy igen tömör oxid réteg alakul
ki, ami védi a korróziótól, így a hulladékainak a feldolgozása jó hatásfokú fémkinyerést tesz
lehetővé.

2.1. Természetes előfordulások
Az alumínium igen gyakori elemnek számít, hiszen a földkéregben az oxigén és a szilícium
után a harmadik legnagyobb koncentrációban (Clerk-értékkel) fordul elő. Az 1. táblázat az
elemek átlagos koncentrációit adja meg a jelenlegi ismeretek alapján a földkéregre
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vonatkozóan (Lide, 2005). A gyakorlatban használt legfontosabb fémek a táblázatban pirossal
kiemelve szerepelnek, az egyéb ipari gyakorlatban használt fémektől (zöld) megkülönböztetve.
A nemfémes elemek szürke karakterekkel vannak feltüntetve.
1. táblázat Az elemek tömegszázalékos gyakorisága a földkéregben (Lide, 2005)

A XX. században kifejlődött nagyipari alumínium termeléshez csakis az alumíniumot oxid
alakban tartalmazó, nagy mennyiségben előforduló oxidos ércek szolgálhatnak alapul. A stabil
alumínium-oxid megbontása igen nagy fajlagos energiabefektetést igényel. Ezért az oxidos
ércekben előforduló fémek esetében szokásos pirometallurgiai kinyerési módszer, a
karbotermikus redukció, itt nehézkesen lenne alkalmazható. Az alumínium nemcsak erősen
kötődik az oxidjában, de éppen a karbonnal is képes stabil vegyületet, alumínium-karbidot
képezni, valamint az alumíniumot kísérő egyéb fém-oxidok (szilícium és vas) is
redukálódnának. Így előállítása az 1900-as évekig csupán laboratóriumi szinten történt, és ezért
eleinte csak inkább ékszerek céljára használták.
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Az érc egyszerű, vagy összetett vegyület alakban tartalmazza a fémet. A fémkinyerés a
vegyületek kémiai bontását igényli. A Goldschmidt-féle rendszerezésben (Goldschmidt, 1937)
az alumínium litofil (kőzetképző) elemek népes csoportjához tartozik (Al, At, B, Ba, Be, Br,
Ca, Cl, Cr, Cs, F, I, Hf, K, Li, Mg, Na, Nb, O, P, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Tc, Th, Ti, U, V, Y, Zr, W
és a lantanidák), ahol a technikai jelentőségű könnyűfémeket vastagon szedett vegyjelek emelik
ki). Ezek között több elem kis sűrűségű, illetve igen reakcióképes és erős kötésű oxidokat
képez, miközben a vassal nem elegyedik. Így nem hajlamosak a Föld magja felé süllyedni, és
a földkéregben a felszínhez közel megtalálhatóak. Ezek az elemek – az s, d és f héjukról
könnyen leadott elektronok révén – szívesen képeznek az oxigénnel vegyületet alkotó ionokat,
illetve a szintén ide tartozó Si, P és B π-kötéssel erősített kovalens kötést képez az oxigénnel, a
halogének pedig ionos sókat képeznek az alkáli- és alkáliföldfém elemekkel. Az ide tartozó
oxidok könnyen képeznek szilikátokat, amelyek kis sűrűsége miatt a földfelszínhez közeli
rétegekben stabilizálódnak. Közülük a vízben oldhatóbbak (alkáli és alkáliföldfémek)
másodlagos koncentrálódással átalakultak, illetve a tengervizekbe kerültek. A litofil elemek
kinyerése igen energiaigényes és az oxigéntől általában csak a katódos redukció módszerével
szakíthatók el. Így előállításuk csak az elektromos áram ipari felhasználásának kialakulását
követő modern korban fejlődhetett ki.
Az alumínium legfontosabb, sőt a felhasználási arányok szerint szinte egyetlennek is
tekinthető érce a bauxit. A bauxit fő ásványa a különböző kristályvíz tartalmú alumínium-oxid,
illetve hidroxid. A -Al(OH)3 képlettel, illetve az -Al2O33H2O duális képlettel felírható gibbsit
(hidrargillit) mellett előfordulhat a szintén  állapotú kristályokat alkotó, de kisebb víztartalmú
-AlO(OH), illetve -Al2O3H2O böhmit, illetve az α-AlO(OH), illetve α-Al2O3H2O diaszpor.
Az OH- ionok az Al3+ ionok alkotta síkok közötti kapcsolatokat képezik az oktaéderes, illetve
bi-piramidális kristályrácsban. Az előbbi tri-hidrát ásvány főleg a laterites bauxitokban fordul
elő és a Bayer-technológia számára a lúgban való oldás feltételeinek biztosítása szempontjából
a legkedvezőbb változat. A két mono-hidrátos ásvány a karsztbauxitok jellemző alkotója.
Ezekben az Al(OH)6 oktaéderek szimmetrikusan, illetve közös élek mentén elcsúszva
helyezkedhetnek el. A diaszpor a legtömörebb szerkezetet alkotva a Bayer-technológiában
alkalmazott lúgos kioldás legagresszívebb körülményeit igényli.
Több száz alumínium ásvány létezik még, de ezek között csak az alábbiaknak van
metallurgiai, vagy egyéb gyakorlati jelentősége:


Al6Si2O13 (3Al2O32SiO2) - mullit



Al2SiO5 (Al2O3SiO2) - andaluzit
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Al4Si4O10(OH)8 (2Al2O34SiO24H2O) – kaolinit



(Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2nH2O - montmorillonit



KAl3(SO4)2(OH)6 (K2SO4Al2(SO4)34Al(OH)3)– alunit



(K,Na)AlSiO4 ((K,Na)2OAl2O32SiO2) – nefelinit



KAlSi2O6 (K2OAl2O34SiO2) - leucit

A bauxitok az alumínium-szilikát alapú agyagásványokból trópusi éghajlatú, erős
vízforgalmú területeken a de-szilikálódásból származó mállási termékek, amelyek mészköves,
vagy szilikátos, (bazaltos, gránitos) alapkőzeteken találhatók. Ennek megfelelően az előbbiek
a karsztbauxitok, az utóbbiak pedig – az előfordulások túlnyomó többségét képező lateritbauxitok. A képződés feltételei leginkább az egyenlítőhöz viszonylag közeli területeken
álltak fenn. Így a lateritbauxitok fő előfordulásai Nyugat-Afrikában (Guinea térsége), DélAmerikában (Brazilia, Guyana), Ázsiában (Vietnam), Észak-Ausztráliában és Dél-Indiában
találhatók. A karsztbauxitok legnagyobb előfordulásai Jamaicában és Görögországban vannak,
emellett jelentős készleteket termeltek Franciaországban, Boszniában, Montenegróban,
Albániában és Magyarországon is. A magyar bauxitok zöme a Bakony és a Vértes hegységek
térségében koncentrálódott. Az ismert legjelentősebb bauxit készletek megoszlását a Föld
térképén a 2. ábra, országonként pedig a 3. ábra mutatja.

2. ábra Az ismert bauxitkészletek nagyságrendi eloszlása (2001) (Researchgate-1, 2017).
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A megjelölt készletek értékei azonban gyorsan változhatnak az érckutatási eredmények és a
számítások fejlődései szerint. A bejelentett készletek néha ellentmondásosak, többször politikai
tényezők is befolyásolják, és a számítást végzők módszereitől is függenek. Az eloszlás
nagyságrendje azonban jól jelzi a készletekben rejlő lehetőségeket.

3. ábra A feltárt jelentősebb bauxit készletek országonként 2017-ben. (statista.com-1, 2017)
A bauxit kitermelésével párhuzamosan fejlődik a primer alumínium előállítás. Kína – például
– négyszeresére növelte a XXI. sz. első és második évtizedében az alumíniumtermelését. Ezt
az 50 Mt-ra növelt timföldgyártási kapacitása kísérte, amivel együtt járt a bauxit import
növekedése (alufermining-1, 2017). A Föld bauxitkészletei ugyan jelentős tartalékokkal
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rendelkeznek, de a jelenlegi kitermelési kapacitások hosszabb távon nem tudják biztosítani az
erősen növekvő alumínium termelés által támasztott igényeket.
A bauxit gazdaságos kitermelhetőségét az összetétele, az elhelyezkedés mélysége,
elszórtsága, valamint a kiterjedése is befolyásolja, sőt az általános geológiai terepviszonyok, a
felszín alatti vizek eloszlása is szerepet játszik. Az utóbbi szempont különösen fontossá vált a
magyarországi karsztbauxitok hasznosíthatósága tekintetében. Mivel az alumínium igen erős
kötésben képezi a vegyületeit, tiszta állapotban úgy állítható elő, hogy előbb az ércben szintén
jelen lévő szennyezőelemek vegyületeit távolítják el, majd a tiszta alumíniumvegyület, a
timföld (kristályos Al2O3) redukálható. A kevésbé stabil vegyületek ugyanis együtt redukálódva
sok szennyező fémmel terhelnék a kinyert alumíniumot, amiből éppen a nagyobb
reakcióképessége miatt nem lehetne a szennyező fémeket szelektív reakciókkal eltávolítani. A
tiszta alumíniumvegyületet, az Al2O3 összetételű timföldet, vizes közegű – hidrometallurgiai –
módszerrel lehet előállítani a bauxitból. A fém állapot elérése igen erős redukáló hatást igényel,
ami elektrometallurgiai módszerrel, katódos redukcióval valósítható meg. A vizes közeg
további használata azonban az erősen negatív elektródpotenciálú Al3+ ionok mellett a
redukcióra inkább hajlamos H+ ionok jelenléte miatt kizárt (Kékesi, 2018), így nagy
hőmérsékletű sóolvadékokban oldott timföldből hajtható végre az alumínium katódos
redukciója. Az összetett kinyerési technológia nagy mennyiségű melléktermék (vörösiszap)
keletkezésével és sok energia felhasználásával is jár együtt. Az elektrolízis nagy erősségű
elektromos áram folyamatos biztosítását igényli, ami elsősorban a vízierőművekkel rendelkező
országok esetében előnyös technológia.

2.2. Szekunder nyersanyagok
A kinyert alumínium őrzi magában a primer kinyerés során befektetett sok energiát, aminek
csak törtrészért kell befektetni a hulladékként történő visszajáratása során előállítandó friss
fémbe. Tehát az alumínium tekinthető energiatároló „energiabanknak”, és a metallurgiai
újrahasznosítással előállított fém, fémötvözet mindenben azonos tulajdonságú a primer
alapanyagból kinyerttel.
A Föld technikailag elérhető elsődleges nyersanyagkészletei végesek. Amennyiben az
eddigi legmeredekebb tendenciát követve, exponenciális ütemben nő továbbra is az ércek
kitermelése, évtizedeken belül elkövetkezhet a primer nyersanyagok hiánya. A leginkább
bőséges vasérckészletek esetében is ez a tendencia akár 60 – 70 éven belül a készletek jelentős
kimerülésére vezethet (Brown, 2006). Ugyanakkor a termelés és a felhasználás bővülése a
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fémes és fémtartalmú hulladékok egyre nagyobb mértékű keletkezését is magával vonja. A
fémkinyerés nyersanyagai között a másodlagos források egyre nagyobb szerepet játszanak. A
primer nyersanyagok nagy része a gazdaságilag és technológiailag kevésbé fejlett területeken
helyezkedik el, így jelentős szállítási költségekkel juthat el a technológiai központokba, ahol a
legtöbb hulladék anyag is keletkezik. A fejlett iparral, gazdasággal és civilizációval rendelkező
társadalmakban keletkező nagy mennyiségű hulladék közvetlen hasznosítása fontos gazdasági
és természetvédelmi érdek.
A másodnyersanyag felhasználás előnyei különösen a nagyobb költségű mélyműveléssel
kitermelhető ércek, valamint az erősen kötött vegyületekben előforduló fémek esetében igaz.
Különösen az utóbbi szempontból jellemző példa az alumínium, mely fém előállítása a
másodnyersanyagok felhasználásakor kevesebb, mint tizedannyi energiafelhasználással jár. Ez
elég ösztönző erő, ami igazolja az Amerikai Egyesült Államokban és globálisan is több mint
30%-ot is meghaladó arányát a hulladékoknak az alumínium előállításában (epa-1, 2017).
Ugyanakkor az alumínium előállításához szükséges különösen nagy mennyiségű elektromos
energia ma már zömében erre a célra lekötött nagy kapacitású hidro- illetve nukleáris
energiaforrásokból származik, így még „környezet-barátibbnak” tekinthető ez a különleges
tulajdonságú és a modern technikai fejlődésben nélkülözhetetlen fém..
Az alumínium esetében igen nagy a szekunder nyersanyagok jelentősége is. A tiszta,
technológiai fémhulladékok szinte teljes tömegét nyilvánvalóan az értékes fém alkotja.
Összetettebb hulladékokban is gyakran a fémes hányad teszi ki a nyersanyag zömét. Az
ócskafémek közvetlenül olvaszthatók és megfelelő ötvözés, majd az idegen fázisú, illetve
oldott szennyezők eltávolítását jelentő olvadéktisztítás után feldolgozható termékké
alakíthatók. Ugyanakkor az olvasztás során fellépő oxidáció és salakképződés miatt még a
hulladék nyersanyag feldolgozása esetén is fontosak a kémiai folyamatok. A reakcióképesség
és az alumíniumhulladék olvasztás során adódó fizikai nehézségek miatt általában nagy
mennyiségben fordulnak elő olvasztási salakok. Az alumínium-oxid nem olvadt állapotú a fém
olvasztási hőmérsékletén, azonban egy heterogén oxidos anyag „felzék” formájában jelentős
mennyiségű fizikailag kötött fémes alumíniumot képes magával ragadni. Ilyenkor a
fémtartalom olyan finom eloszlásban van jelen, hogy a kinyerés különleges – nagy
hőmérsékletű, vagy hideg – fizikai módszerekkel lehetséges. A feldolgozás előtt azonban mind
a primer, mind pedig a szekunder nyersanyagok fizikai állapotát és esetleg az értékes fém
koncentrációját is előkészítő műveletekkel célszerű megváltoztatni. Ennek során a kinyerés
szempontjából kedvezőbb fizikai és kémiai állapot elérése a cél.
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A nyersanyagok típusainak jelentőségére is utalást adhat a bányászott érc, illetve az ismert
összetétel alapján az ércekből kinyerhető fémtartalom, valamint a kinyert fémtermék
tömegeinek az összevetése. A 4. ábra mutatja be az összes ország termelési adatait feldolgozó
British Geological Survey kiadványaiból kigyűjtött adatokból szerkesztett tendenciákat az 1995
és 2011 közötti időszakra visszatekintve (Stockwell, et al., 2001) (Stockwell, et al., 2002)
(Taylor, et al., 2006) (Brown, et al., 2009) (Brown, et al., 2013). A bauxit minősége és készletei
vonatkozásában hasonló összevetést lehet tenni, miszerint a kitermelt érc és a kinyert timföld
mennyiségei egyenletes és arányos tendencia szerint változtak kb. 2005-ig. A válság a bauxit
termelés és feldolgozás egyensúlyát is megingatta. A timföld és az ebből kinyert primer
alumínium

vonatkozásában

természetesen

csak

a

készletváltozások

okozhatnak

aránytalanságokat, hiszen a timföld gyakorlatilag tiszta Al2O3, amelyből az uralkodóan elterjedt
és közel azonos hatékonysággal működtetett redukciós technológiával állítják elő a fémet. A
szintén jelentős hulladékfém olvasztással kinyert szekunder alumínium nem szerepel az
összehasonlító ábrában. A hulladék alapú másodlagos alumíniumtermelés világviszonylatban
már meghaladja a primer alumíniumtermelés harmadát, sőt Európában már több alumíniumot
állítanak elő hulladékból, mint bauxitból (OECD, 2010).

4. ábra A bauxit, a timföld és a primer alumínium termelési adatai az 1995 és 2011
időszakban.
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3. A primer alumínium pirometallurgiai előállítása
A pirometallurgiai módszerek nagy hőmérsékleten zajló, nagy sebességű, nagy
termelékenységű eljárásokat tesznek lehetővé, noha a környezeti hőveszteség miatt jelentős az
energiaigényük. Szulfidos alapanyagok oxidáción alapuló eljárásai esetében a kémiai
hőtartalom akár teljes egészében fedezheti is a hőszükségletet, de oxidos anyagok redukciója
erősen hőfogyasztó. A redukció során a reagens oxidációjából ugyan hőtermelés is adódik, de
ezen felül még jelentős további hőigényt kell fedezni. A pirometallurgiai módszerrel az oxidos
nyersanyagból gyakran olvadt fém nyerhető, valamint a maradvány jól elkülönülő salakba
kerül, így a fém kinyerését segítő fizikai elválasztás is adott.

3.1. A karbotermikus alumínium kinyerés elvi lehetősége
Számos fém oxidjainak a redukciójára a karbotermikus módszer alkalmazható előnyösen.
A folyamat meghatározó lépésében a közvetlen reagens a szén-monoxid. Ez kifejezhető az
alábbi általános formában:
1
𝑦

𝑥

Me𝑥 O𝑦 + CO = 𝑦 Me + CO2

(1)

A folyamat az alábbi két reakció eredőjeként alakul ki:
2CO + O2 ⇌ 2CO2
2𝑥
𝑦

2

Me + O2 ⇌ 𝑦 Me𝑥 O𝑦

(2)
(3)

A karbotermikus redukció akkor léphet fel, ha a szén-monoxid (2) egyenlet szerinti
oxidációjában az oxigén egyensúlyi nyomása, pontosabban fugacitása:
𝑓O2 = O ·
2

𝑝O2
𝑝𝑜

,

(4)

kisebb, mint a fém – szintén egy mól oxigén reagensre a (3) egyenlettel felírt – oxidációjában.
Vagyis az oxigént erősebben köti a CO redukálószer. Így a (2) és a (3) reakciók különbségeként
adódhat az (1) bruttó reakció. A kifejezésben az oxigén nyomása a közönséges légköri
nyomásra (po) vonatkoztatott relatív parciális értékkel (𝑝O2 ⁄𝑝o ) szerepel. Nagy hőmérsékletű
technikák esetében a i fugacitási tényező jó közelítéssel vehető egységnyinek. Az oxidációs
reakciók egyensúlyi oxigénnyomás, illetve a gyakorlati rendszerekben az azzal arányos
egyensúlyi oxigén fugacitás transzformált alakja a relatív oxigénpotenciál. definíció szerint:
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O = 𝐺O2 − 𝐺O∅2 = R𝑇ln𝑓O2 ≅ R𝑇ln

𝑝O2

2

(5)

𝑝𝑜

ahol G az alsó indexben szereplő anyag szabadentalpiája, amely standard értékét a felső Ø index
jelöli. Az (5) egyenletet az oxigén szabadentalpiájára rendezve, látható, hogy a relatív
oxigénpotenciál gyakorlatilag az oxigén kémiai potenciáljának (szabadentalpiájának) a
standard értéktől való eltérése. Az egyensúlyi oxigén fugacitás értéke az egyensúlyi állandóból
vezethető le a vizsgált (2), illetve (3) oxidációs reakciókra. A gyakorlati rendszerekben az adott
komponens koncentrációját (ci) az azzal arányos aktivitással helyettesítve (ai = i·ci), az
egyensúlyi állandó a vizsgált reakció normál szabadentalpia-változásából meghatározható
(Horváth, et al., 1986). Ez a fém oxidációjára az alábbi módon adódik:
2
𝑦

R𝑇ln𝐾 = R𝑇ln

𝑎Me O
x y
2x
𝑦
𝑎Me

= −𝐺2Me
y

∙𝑓O2

(6)

x Oy

Ebből kifejezhető az adott oxidációs reakció relatív oxigén potenciálja, az egyensúlyi oxigén
fugacitása, praktikusan a légköri nyomásra vonatkoztatott relatív parciális nyomása alapján:

R𝑇ln

𝑝O2
≅ R𝑇ln𝑓O2 = 𝐺2
+
Me O
𝑝𝑜
y x y

2
y
𝑎Mex Oy
R𝑇ln 2x
𝑦
𝑎Me

= 𝐻2Me

=

x Oy

y

+ 𝑇 (Rln

2
y
𝑎Me O
x y
2x
𝑦
𝑎Me

− 𝑆2Me
y

x Oy

)

(7)

amiből látható, hogy a külön tiszta fázisként szereplő fémet és fém-oxidot tartalmazó oxidációs
reakció esetén a relatív oxigénpotenciál megegyezik a standard szabadentalpia-változással.
Ugyanez a CO2 képződésére:
𝑝CO2
2
𝑓
𝑝O2
𝑝
CO


R𝑇ln
≅ R𝑇ln𝑓O2 = 𝐺2CO
+ R𝑇ln 2 2 ≅ 𝐺2CO
+ 2R𝑇ln 𝑝 𝑜 =
2
2
CO
𝑝𝑜
𝑓CO
𝑝𝑜

= 𝐻2CO
+ 𝑇 (2Rln
2

𝑝CO2
𝑝CO


− 𝑆2CO
)
2

(8)

Az 5. ábrán látható Ellingham-diagram több fém és a CO, valamint a H2 egy mól O2-vel
történő oxidációira ábrázolja a standard szabadentalpia változások, illetve az ebből
származtatott relatív oxigénpotenciálok számított értékeit (Gilchrist, 1980).
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5. ábra Az oxidok képződésének normál szabadentalpia változásai és a relatív
oxigénpotenciálok.
A CO oxidációját jelölő relatív oxigénpotenciál egyenesek a baloldalon jelölt „C”-pontból
induló sugarakként húzhatók be a vonatkozó jobb oldali skálán a megfelelő CO/CO2 parciális
nyomásviszonnyal jelölt végpontok irányában. Ugyanígy szerepel a diagramban a
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2H2 + O2 = 2 H2O

(9)

reakció szerint, a hidrogén oxidációjára vonatkozó relatív oxigénpotenciál görbe. Az erre
érvényes összefüggésnek:
R𝑇ln

𝑝O 2
𝑝𝑜



𝑝H

≅ R𝑇ln𝑓O2 = 𝐻2H2O − 𝑇 (2Rln 𝑝

2

H2O

+ 𝑆
2H2 O )

(10)

megfelelő görbék a baloldalon jelölt „H” pontból húzhatók be a jobb oldali vonatkozó skála
megfelelő H2/H2O parciális nyomásviszonyának megfelelő végpont irányában. A hidrogénes
redukció a karbotermikus nyersfém kinyerés esetében is jelentős szerepet kaphat. Hidrogén a
vízgőznek nagy hőmérsékleten szénnel történő reakciója eredményeképpen képződhet, és ilyen
rendszerekben a gyors pórusdiffúziója folytán elősegítheti az oxidos ércek redukcióját. Az 5.
ábra jobb oldalán szerepel még egy harmadik skála is, amelyen a bal oldali „O” pontból az adott
oxidképződési reakció görbéjének egy pontján keresztül húzott egyenes metszéspontja mutatja
a skálán a megfelelő egyensúlyi relatív oxigén parciális nyomás közelítő értékét.
A fém-oxidok képződését jellemző relatív oxigénpotenciál görbék erősen emelkednek a
hőmérséklettel. Így a redukció feltételeit a nagyobb hőmérsékletek elősegítik. A bauxitban
jelenlévő Al(OH)3, illetve AlO(OH) hidratált oxidok a hevítés során dehidratálódnak, így kb.
500 oC felett az Al2O3 jelenlétével lehet számolni. Ennek a képződési relatív oxigénpotenciál
görbéje a diagram legalsó terében található, vagyis különleges stabilitást mutat. Ezt összevetve
a CO2 képződés relatív oxigénpotenciáljának a CO/CO2 parciális nyomásviszonytól függő
meredekségű görbéivel, látható, hogy az Al2O3 redukciójához a tűzállóanyagok által is még
elviselhető közel 2000 oC-ig terjedő hőmérsékleti tartományban igen nagy CO/CO2 arányra
lenne szükség, ami csak mértéktelen kokszfogyasztással lenne megvalósítható. A redukciós
feladatokra a nyersvasat előállító nagyolvasztóhoz hasonló aknás kemencék használata a
legelőnyösebb. Ebben a beadott porózus szemcsékből, darabokból álló betéttel hatásosan
érintkezhet a redukciót közvetlenül végző CO és H2 tartalmú aknagáz. Ez nemcsak a hőátadás,
de a reakció mechanizmusa szempontjából is a legjobb megoldás. Azonban az 5. ábra szerint
szükséges nagy hőmérsékleten az alumínium erősen karbidizálódna (ill. oxi-karbidizálódna) a
jelenlévő koksszal reagálva. A nagymértékű Al4C3 (ill. Al4O4C) és képződés mellett a bauxitban
jelen lévő egyéb kísérő oxidok (Fe2O3, SiO2) redukciójának a feltételei könnyebben elérhetőek,
így csak egy többalkotós fémötvözet olvadék lenne előállítható, jelentős karbidtartalommal.
Ezért az alumínium előállítás ma használt nagyipari módszerének kifejlődésével párhuzamosan
született sok karbotermikus kinyerésre vonatkozó szabadalom közül egy sem valósult meg. A
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nehézségek áthidalására a XX. sz. végén a japán Kuwahara eljárás (Kuwahara, 1981) (Horváth,
1986) javasolt egy úttörő – de később mégsem alkalmazott - megoldást. E szerint a bauxit,
illetve agyag és a jó minőségű szén őrleményeit összekeverik és brikettezik, majd kiizzítják. A
keletkezett vörösen izzó briketteket adják egy aknáskemencébe, ahol a nyersvasgyártásnak
megfelelő körülmények alakulnak ki. A fúvósík felett kb. 1800 – 1000 oC-on az oxidok
különböző formába alakulnak át, pl.:
Fe2O3 + CO = 2FeO + CO2
FeO + C = Fe + CO

(11a)
(11b)

SiO2 + C = SiO +CO

(12)

SiO + C = Si + CO

(13)

2Al2O3 + 3C = Al4O4C + 2CO

(14)

2Al2O3 + 9C = Al4C3 + 6CO

(15)

A fúvósík közelében, a 2000 -2100 oC körüli hőmérsékleten további reakciók lépnek fel, pl.:
2Al4O4 C+ Al4C3 = 8Al + 4CO

(16)

Al2O3 + Al4C3 = 6Al + 3CO

(17)

Al2O3 + 3SiC = 2Al + 3Si +3CO

(18)

Termodinamikai vizsgálatok és a tapasztalat szerint a bauxit minden alapvető fém-oxid
összetevője redukálódik mielőtt az Al2O3 reakcióba lépne (Stroup, 1964), így főleg alumíniumferro-szilícium ötvözet olvadék keletkezése várható. Az alumínium kinyerését a fúvósík alatt
folyékony ólom beporlasztása segítheti elő, ami az alumíniumot oldja és az olvadék
hőmérsékletét csökkenti. A medencében szétválik egymástól a nehezebb Pb-Al és a könnyebb
Fe-Si olvadék. Az ólom-alumínium ötvözet olvadék ülepítő kemencében irányítottan hűtve
bontható. A 6. ábrán bemutatott monotektikus rendszerben két olvadék fázis különül el. A
hűtést 660 oC közelébe folytatva viszonylag tiszta Al olvadék nyerhető a nagyobb sűrűségű Pb
olvadék feletti rétegként, hiszen a szilárd oldhatóság mind a két fémben nagyon alacsony.
Ugyanakkor az ólom olvadék visszajáratható a redukáláshoz. A kivezetett alumínium olvadék
még vákuumos frakcionált desztillációval tovább tisztítható, amikor a kevés maradék ólom is
eltávolítható. Az egyelőre csak elvi szinten kidolgozott eljárás berendezéseit és a fő olvadék
fázisok áramait a 7. ábra szemlélteti vázlatosan.
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6. ábra Az Pb-Al egyensúlyi rendszer fázisdiagramja.

7. ábra Az alumínium karbotermikus redukcióval javasolt kinyeréséhez a Kuwahara-eljárás
szerint szükséges berendezések vázlata (Kuwahara, 1981).
A nyersanyag lehet agyag (ami általában 35-40% Al2O3, ~45% SiO2 és ~ 5% Fe2O3
összetételű, illetve bauxit. Így a nagy mennyiségű betétanyagból – különösen agyag
feldolgozása esetén - csak kb. 10% alumíniumot lehet előállítani, valamint az ólom miatt igen
hatékony gáztisztításra és a leválasztott szállópor megfelelő kezelésére is szükség van.
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A karbotermikus redukció ilyen különleges –a kipróbálásig még el nem jutott - megoldásával
kapható alumínium tömegének azonban hatszorosa lehet a kokszfogyasztás és tízszeres a
körbejáró ólom tömegaránya (amiből néhány százalék veszteséggel is számolni kell). Sőt, ha
bauxit helyett agyagból indulnak ki, akkor ezek a fajlagos értékek kb. másfélszer még
nagyobbak lennének. A nagy hőmérséklet pedig jelentős tűzállóanyag kopást is okozna.
Mindezért a karbotermikus alumíniumelőállítás csak egy érdekes elvi lehetőség maradhat.

3.2. Kloridos alumínium kinyerő módszerek gyakorlati lehetősége
Léteznek egyéb szabadalmaztatott - noha nagyipari termelésben egyelőre még nem
működő – eljárások, amelyek a redukcióval kapott összetett olvadékból a tiszta alumínium
kinyerését egy kloridos vegyületté alakításon keresztül igyekeznek megoldani. Az ALCAN és
az ALCOA világcégek is kidolgozták a saját alternatív pirometallurgiai eljárásaikat a bauxitból
történő tiszta alumínium kinyerésére. Az előbbi bauxitból, az utóbbi megoldás timföldből indul
ki. Tehát az előbbi esetben nagy mennyiségű szennyező elkülönítésére is szükség van, míg az
utóbbinál a tiszta oxid tiszta alumíniumot adó redukciójának a megoldása a cél. Mindkét
esetben tiszta alumínium-klorid vegyületen keresztül vezet az út. Az oxidokban erősen kötött
alumínium redukáló körülmények között szén jelenlétében klórozható („karbo-klórozható”):
Al2 O3 + 𝑥C + 3Cl2 = 2AlCl3 + 𝑥CO3⁄𝑥

(𝑥 = 1,5 vagy 3)

(19)

Al2 O3 + 𝑥C + AlCl3 = 3AlCl + 𝑥CO3⁄𝑥

(𝑥 = 1,5 vagy 3)

(20)

Illetve a fém közvetlenül kloriddá alakítható:
2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

(21)

2Al + AlCl3 = 3AlCl

(22)

A klórozó reakciókat, nagy hőmérsékleten, jellemzően 1000 oC felett hajtják végre. Az AlCl3
már 180 oC hőmérsékleten szublimál, így az 1000 oC feletti reakció hőmérsékleten gázként
keletkezik. Az alumínium-monoklorid a (22) komproporcionálódási reakcióval képződhet
nagy hőmérsékleten, de 900 oC hőmérséklet alatt gyakorlatilag diszproporcionál és szétesik
alumínium-trikloridra és elemi alumíniumra. Az oxid klórozásának moláris karbonigénye,
valamint a keletkező szén-oxid gáz fajtája és mennyisége az alkalmazott hőmérséklettől függ.
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Az ALCAN-eljárás, amelyet 500 t Al/ év kapacitással félüzemi szinten próbáltak ki,
először egy ívkemencében koksszal redukálja a (rossz minőségű) bauxit, vagy agyag
alapanyagot. Ezzel egy többalkotós ötvözet keletkezik, amiben a bauxit alkotó oxid
ásványainak a fémtartalma és a felvett karbon kerül (Al-Fe-Si-Ti –C). Ezt kb. 1300 oC
hőmérsékleten egy fluidizáló berendezésben AlCl3 gázzal klórozzák a (22) reakció szerint,
ahol a redukált ötvözet alumínium tartalma reagál és nagy hőmérsékletű AlCl gáz keletkezik.
Ezt átvezetik egy bontó kamrába, ahol alumínium beporlasztással kb. 750 oC-ra lehűtik, és
ekkor fellép az ellentétes folyamat, a monoklorid diszproporcionálódása:

3AlCl = AlCl3 + 2Al

(23)

Ez folyékony alumínium terméket eredményez, valamint a keletkező AlCl3 gázt felmelegítik és
visszavezetik a klórozó reaktorba. Az illósító klórozás során képződő AlCl gáz kihozatala
erősen függ az alkalmazott hőmérséklettől és nyomástól. Mivel a (21) reakció erős gáztérfogat
növekedéssel jár, vákuum használata elősegíti. A várható kihozatalt biztosító hőmérséklet –
nyomás értékpárokat mutatja a 8. ábra.

8. ábra Az alumínium-triklorid ás alumínium reakciójából képződő alumínium-monoklorid
kihozatali aránya (Russell, 1951).
Azonban a kapott alumínium nem elég tiszta, kis mértékben az egyéb fémek is képesek követni
és szennyezést okozni, valamint a nagy hőmérsékletű alumínium-klorid gázok korrozívak és a
maradvány (Fe-Si-Ti…) ötvözet melléktermék hasznosítása sem kézenfekvő.
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Az ALCOA-eljárás kifejlesztésekor nem az olcsó agyag, vagy rossz minőségű bauxitból
történő pirometallurgiai fémkinyerés volt a cél, hanem egy viszonylag tiszta alumínium-oxid
(timföld) képezi az alapanyagot. Itt is kloridos gázzá alakítják a nyersanyag alumínium
tartalmát, de ehhez Cl2 reagenst használnak és AlCl3 gázt állítanak elő a (19) reakció szerinti
karbo-klórozással. A klór gáz az elektrolitos fémkinyerésből jár vissza. A karbo-klórozásból
kapott gázelegyből az AlCl3 gázt 100 oC alá hűtve kondenzáltatják. A kapott szilárd AlCl3
anyagot NaCl-LiCl sóolvadékban oldják és elektrolizálják. A katódokról a levált alumínium
lecsurog és a kád fenekén összegyűlik, az anódokon fejlődő klór gáz pedig az első lépéshez
visszajáratható. Az AlCl3 illanását azonban meg kell akadályozni, ezért a kádak zártak és
nyomás alatt dolgoznak, valamint az elektrolitban csak néhány százaléknyi AlCl3 oldható.
Mindez nehézség, de a karbon energia jól hasznosul az első lépésben, valamint a kloridos
alumínium elektrolízis kedvező energetikailag. Az alumínium-klorid azonban oxigén
jelenlétében Al2O3 üledéket is képez, ami további jelentős hátrányt okoz. A fenti alternatív
pirometallurgiai alumínium kinyerő módszerek gyakorlati nehézségek miatt még nem jutottak
el a nagyipari szintig.
További gyakorlati alkalmazásként hasznos összevetni az Ellingham-diagram alapján a
különböző oxidok képződési standard szabadentalpia-változási értékeit adott hőmérsékleten. A
stabilabb oxidot képező fém, amelyiknek az 5. ábrán mélyebben fut az oxidképződési
szabadentalpia-változást jelző függvénye, képes a kevésbé stabil fém-oxidból az oxigént
elvonni. Erre a tulajdonságra épül gyakorlati alkalmazásként az aluminotermia. Mivel erősen
negatív standard szabadentalpia-változási értékeket mutat az alumínium oxidációja, igen sok
féle fém-oxid redukálható, ha az alumínium finom eloszlásban érintkezik a redukálni kívánt
fém-oxiddal, elvileg bármilyen hőmérsékleten. Azonban a reakció kinetikai feltétele
megkövetel egy megfelelően nagy hőmérsékletet, valamint a külön fázisokat képző anyagok
nagy felületen való hatékony érintkezését. Az ilyen heterogénnek nevezett reakciók csak a
fázisok közötti határfelületen történhetnek, ezért az apró szemcseméret és az alapos
összekeverés alapvető feltétele a fém-oxidok aluminotermikus reakciójának. Amint az anyag
elég nagy hőmérsékletre hevül, a reagens alumínium megolvadva már jobban érintkezhet a
szilárd fém-oxid szemcsék felületével. A módszernek természetesen akkor van gazdaságossági
létjogosultsága, ha a redukált fém termék jelentősen értékesebb, mint az alumínium, ami oxiddá
alakulva gyakorlatilag értéktelen salakba kerül.
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4. A primer nyersanyag tisztítása - timföldgyártás
A Bayer-féle eljárás a tiszta alumínium vegyület, a timföldnek (angolul alumina, németül
Tonerde) nevezett ipari Al2O3 előállítását valósítja meg a jellemzően több fő ásványi alkotót is
tartalmazó bauxitból, amihez tömény vizes NaOH tartalmú oldatot (nátronlúgot) használnak.
Mivel a könnyebben redukálható kísérő oxidoktól mentes lesz az így kapható Al2O3
középtermék, ebből már lehetséges egy következő lépésben a tiszta alumínium előállítása.

4.1. Primer alapanyag
A bauxitok metallurgiai értéke az oxidokban kifejezett fő alkotók koncentrációitól erősen
függ. A hasznos fő alkotó természetesen az Al2O3, azonban káros fő alkotó a SiO2, különösen,
ha az utóbbi lúgban oldható formában van. Az „inertebb” kvarcos megjelenés azonban jobban
tolerálható. Az értéket erősen befolyásolja a kovasav modulus:

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 =

𝑐𝐴𝑙2 𝑂3
𝑐𝑆𝑖𝑂2

(24)

ami a két fő alkotó tömegszázalékos koncentrációinak az arányát jelenti. A Bayer-típusú
timföldgyártás gazdaságossága általában megköveteli a modulusnak a 6,5 …7 feletti értékét,
ugyanis a SiO2 jelentős nátronveszteséget okozhat és zavarhatja a technológiát is. A bauxitok
összetételére, szárított állapotban kb. 50% Al2O3 tartalom a jellemző. Ennek az ásványnak kb.
a felét jelenti a kinyerhető alumíniumtartalom, azonban a Bayer-eljárás során számottevő lehet
az értékes ásványok vesztesége is. Így 1 tonna alumínium előállításához 4 tonnánál több bauxit
kitermelése kapcsolódhat. A bauxit további fő alkotói a kb. 20%-ot kitevő Fe2O3, 10%-nál
kevesebb SiO2 és a területenként nagymértékben változó (néhány százaléknyi) TiO2. Szinte
csak nyomokban fordul elő, mégis gazdaságilag jelentős lehet a tized, illetve század százaléknyi
V2O5 és Ga2O3 értékes fém-oxidok jelenléte is, hiszen ezek dúsulnak a Bayer technológia során
és a lúgból kinyerhető értékes melléktermék lehet a tiszta vanádium-pentoxid, illetve a nagy
tisztaságú gallium. További melléktermék, noha egyelőre a hasznosítása egyáltalán nem
megoldott, a vörösiszap, ami alapvetően a bauxit nagy vas-oxidtartalmából ered. Éppen ennek
a nem kívánt alkotónak az elválasztása teszi szükségessé a lúgos hidrometallurgiai feldolgozást,
mint első kinyerési munkafázist. Az amfoter jellegű alumínium oxidja feloldódik a nátriumhidroxid reagenst tartalmazó oldatban, a vas-oxid azonban erre nem képes, és így a szilárd
maradványba, kerül, annak fő alkotójaként. Ez a finomszemcsés maradvány ülepíthető,
szűrhető, majd letárolásra kerül. A vörös színét éppen a vas-oxid tartalom adja.
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A bauxit minősítésekor alapvető szempont az Al2O3-ban kifejezett alumínium tartalom,
azonban nem mindegy, hogy az a jobban oldható, reakcióképes -Al(OH)3, illetve
-Al2O33H2O, vagy a kevésbé jól oldható  állapotú, de kisebb víztartalmú -AlO(OH), illetve
-Al2O3H2O, vagy pedig az ellenálló α-AlO(OH), illetve α-Al2O3H2O formájában van jelen.
A bauxitok ára az alumínium-oxid ásványi formájától is erősen függ. Az első megközelítés az
alumínium-oxidhoz kötött moláris kristályvíz tartalom meghatározása, persze a tapadó
nedvesség eltávolítása után. A termo-gravimetrikus vizsgálatból nyert izzítási görbe alapján az
összes és külön-külön a mono-hidrátos és a tri-hidrátos alumínium-oxid tartalom is
meghatározható. Az előbbi (Al2O3H2O) kb. 500 oC feletti hőmérsékleten egy lépcsőben adja le
a kristályrácsában kötött víztartalmát, az utóbbi (Al2O33H2O) pedig ezt 300 és 500 oC körüli
hőmérsékleteken teszi két lépésben. Az Al(OH)3 formában az 1 mol Al2O3-hoz kötött 3 mol
vízből a kisebb hőmérsékleten 2,75 mol, a nagyobb hőmérsékleten pedig a maradék 0,25 mol
víz lép ki. A két eltérő típusú bauxit izzítási görbéit a 9. ábra szemlélteti vázlatosan.

9. ábra A tisztán mono- és a tri-hidrátos alumínium-oxidokat tartalmazó bauxitok kristályvíz
vesztésből eredő izzítási tömegváltozásai.
A mono-hidrátos bauxit Al2O3 koncentrációja ennek megfelelően: 𝑐Al2 O3 = 𝑥

102
18

alakban

fejezhető ki. A csak trihidrátos alumínium-oxidot tartalmazó bauxit Al2O3 koncentrációja pedig
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𝑐Al2 O3 = 𝑦 2,75 18 = 𝑧 0,75 18 képlet szerint adódik. Amennyiben keverten tartalmazza a bauxit
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= (𝑧 − 𝑦 0,75) 2,75 18 kifejezés szerint.
2 O3

4.2. A timföldgyártás ipari megvalósítása
A bauxit jellemző összetétele is jelzi, hogy nagy mennyiségű szilárd anyagokkal és nagy
energiaigénnyel is jár a timföldgyártás. Mindez összefügg a nyersanyagok szállításával, a
környezethasználattal,

a

munkaerő-

és

energiaigény

által

kikényszerített

területi

átrendeződéssel, ami a XX. sz. vége felé megtörtént. A timföldgyártás központjait Észak25

Amerikából és Európából áthelyezte Ausztrália és Dél-Amerika felé. Mivel a termelt timföld
közel 90%-a kohók ellátását szolgálja, az új elektrolízis üzemek is követik ezt a tendenciát,
noha ezek esetében még fontosabb a helyi olcsó (általában vízierőművekkel termelt) elektromos
energia rendelkezésre állása. Ezért Kanada és Norvégia, de Franciaország is megtartotta az
alumíniumkohászati jelentőségét. Különösen igaz ez, ha a technológiafejlesztésre és a knowhow szolgáltatásokra, valamint a segédanyagok előállítására is gondolunk. Ugyanilyen okokból
szorult vissza a magyarországi primer alumínium előállítás a XXI. század elején. Ugyanakkor
több iparilag és társadalmilag fejlett területen lévő timföldgyár módosította a korábbi
technológiáját és egyre erősebben tért át a különleges timföldek előállítására. A timföldtermelés
több, mint 10 %-át már az egyéb ipari felhasználások (tűzállóanyagok, csiszolóanyagok
gyártása, kerámia- és üvegipar, katalizátor hordozók, abszorbensek, műanyagipari adalékok,
stb...) teszi ki. Sőt Ajkán az értékes gallium fém világméretekben is jelentős termelése mellett
újszerű termékként bevezették a mesterséges zeolitok gyártását is, amit például a mosószerek
fontos adalékaként használnak. Újabban már nem is csak a bauxitot használhatják a
timföldgyárak, hanem a különleges alumínium-vegyület termékek előállítására akár vásárolt
timföldből is kiindulhatnak. Így a termékpaletta színesíthető és a hozzáadott érték aránya is
növelhető, miközben elkerülhetők a környezeti terhek és a nagy energiaigény. Az alternatív
termékek és nyersanyagok szerepe általában is növekszik a korábban csupán nyersfémek
előállítására koncentrált metallurgiai iparban.
A magyar timföldgyártás az 1930-as évektől kezdve több fokozatban nagyot fejlődött.
Mosonmagyaróvár, Ajka-I, Ajka-II és Almásfüzitő voltak a megépített timföldgyáraink,
amelyek az 1950-es, 60-as és 70-es években óriási kapacitásnövekedéseken mentek át. Ehhez
nagymértékben hozzájárult az 1962-ben aláírt és a 80-as évek végéig – változó feltételek mellett
– érvényben maradt - Magyar-Szovjet Timföld-Alumínium Egyezmény. Majd a 80-as évek
során, az egyre romló és rossz elhelyezkedésű magyar bauxitok, valamint világgazdasági
tendenciák visszaszorították a hazai timföldgyártás kapacitását és inkább a minőségi
fejlesztések, sőt egyre inkább az egyéb célú különleges timföldek gyártására történő átállás vált
jellemző törekvéssé. A teljes átállást az utolsó működő hazai kohónak az Inotán történt tűzvész
miatti leállítása okozta 2006-tól. A nagytömegű timföldgyártás a 2010 októberében történt ajkai
vörösiszap katasztrófa következtében fokozatosan megszűnt Magyarországon, jelenleg nem
bauxit alapú különleges alumínium-vegyületek gyártása és egyéb nyersanyagfeldolgozás folyik
Ajkán. A sok évtizedes tapasztalatok alapján azonban magyar szakemberek több külföldi
alumíniumipari beruházást segítettek tervezéssel, know-how átadással és beüzemeléssel.
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Egyelőre nem fenyeget a világ bauxitkészletének a belátható időn belüli kimerülése, így a
primer alumínium előállításban hosszabb távon is szinte kizárólagosnak tekinthető a tiszta
Al2O3 előtermék Bayer-technológia szerinti gyártása. Ez az eljárás a XX. század során
lényegében változatlanul, de technikai megoldásaiban és a kapacitásokban sokat fejlődött. A
Bayer-eljárás eltávolítja a bauxit nyersanyagból az Al2O3-ot kísérő egyéb fő alkotókat (SiO2,
Fe2O3, TiO2) és egyéb szennyezőket. Így legalább ~99,5% tisztaságú alumínium-oxid terméket,
timföldet kapnak, amiben a jellemző szennyező a Na2O lehet. Ez a nagytisztaságú alumíniumoxid képezi az alapanyagát a fém alumínium elektrolitikus redukcióval (Hall-Heroult eljárással)
történő kinyerésének, valamint az egyéb alumínium-vegyület alapú ipari terméknek (polimer
töltőanyagok, katalizátorok, adszorbensek, oxidkerámiák, csiszoló és tűzálló anyagok).
A Bayer eljárás lényegében a bauxit alumínium-hidroxid (hidratált alumínium-oxid)
tartalmának nagy hőmérsékleten és nagy koncentrációjú szabad nátrium-hidroxiddal történő
kioldását, valamint hűtést követően a lecsökkent szabad lúgtartalom mellett történő kicsapását
(hidrolízisét) jelenti. Az előbbi a „feltárás”, az utóbbi pedig a „kikeverés” technológiai
művelete. Ezeket azonban kiegészítik az előkészítő és elválasztó műveletek. A folyamatot
képező fő lépések az alábbiak:
 bauxit törés (pofás törőkkel)
 bauxit őrlés (a feltárólúg egy részével nedvesítve, golyósmalmokban)
 zagybeállítás (a kívánt bauxit/lúg arányra)
 feltárás (az alumínium-oxid kioldása a bepárolt anyalúg visszajáratásával)
 Hígítás és ülepítés (a szilárd maradvány – vörösiszap - elválasztására)
A továbbiakban két ágra bomlik a technológia:
o 1) vörösiszapzagy kezelése:
* a vörösiszap mosása több lépésben, majd szűrés,
* az iszap letárolása, valamint a mosóvíz visszajáratása a hígítóvízként
o 2) aluminátlúg feldolgozás:
* aluminátlúg hűtés
* kikeverés (Al(OH)3 – timföldhidrát - kicsapása az instabillá vált aluminátlúgból)
* hidrát osztályozás (a finom szemcsék visszajáratása oltóhidrátként)
* hidrát szűrés és mosás
Ez az ág tovább bomlik két irányra:
⸋ A) timföldhidrát feldolgozás
 kiszűrt termékhidrát kalcinálása,
 a kapott Al2O3 - timföld – tárolása, kiszállítása
⸋ B) anyalúg visszajáratás
 retúrlúg bepárlása
 bepárolt sűrűlúg egy részének kivezetése és tisztítása, értékes
melléktermékek (V2O5, Ga) kinyerése
 sűrűlúg visszajáratása a zagybeállításhoz, illetve kb. 10 - 15% részben
az őrléshez
 lúgveszteség pótlása (vásárolt NaOH oldat beadásával)
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4.3. A feltárás
A timföldgyártás alapvető kémiai metallurgiai folyamatai a bauxit alumínium ásványainak
kioldását célzó feltárás során zajlanak. A megnevezés félreérthető, hiszen az ércek dúsítását
lehetővé tevő mechanikai feltárással is össze lehetne téveszteni, noha itt nem a nyersanyag
különböző fizikai tulajdonságú szemcséinek az őrléssel történő kiszabadításáról, hanem az őrölt
bauxit kémiailag és viszonylag szelektíven oldható alkotóinak a szabad ionos állapotba
hozásáról van szó.
4.3.1. A feltárás kémiai folyamatai
Az oldódás hidroxo-komplex (pl. tetra-hidroxo-aluminát, illetve a hexa-hidroxo-aluminát)
ionok képződését jelenti. Ez a reakció a bauxit gibbsit típusú Al(OH)3 alumínium-hidroxid,
1

azaz 2 (Al2 O3 3H2 O) alumínium-oxid-trihidrát ásványára:
Al(OH)3 + OH − + Na+ = [Al(OH)4 ]− + Na+

(25a)

Al(OH)3 + 3OH− + 3Na+ = [Al(OH)6 ]3− + 3Na+

(25b)

illetve összegképletekkel kifejezve:
Al(OH)3 + NaOH = NaAl(OH)4

(25aa)

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3 Al(OH)6

(25bb)

vagy a duális alakokat használva:
Al2 O3 3H2 O + Na2 OH2 O = Na2 OAl2 O3 4H2 O

(25aaa)

Al2 O3 3H2 O + 3(Na2 OH2 O) = 3Na2 OAl2 O3 6H2 O

(25bbb)

A töményebb aluminátlúgokban a hidroxo-aluminát komplex anionok még dimerizálódhatnak,
vagy még magasabb fokon is összekapcsolódhatnak a hidratációhoz rendelkezésre álló szabad
víz molekulák kisebb aránya miatt.
Ugyanígy fejezhető ki a bauxit alumínium-oxid-hidroxid AlO(OH), azaz duális alakban
1
2

(Al2 O3 H2 O) alumínium-oxid-monohidrát ásványának az oldódási reakciója:
AlO(OH) + H2 O + OH − + Na+ = [Al(OH)4 ]− + Na+

(26a)

AlO(OH) + H2 O + 3OH − + 3Na+ = [Al(OH)6 ]3− + 3Na+

(26b)

illetve összegképletekkel kifejezve:
AlO(OH) + H2 O + NaOH = NaAl(OH)4

(26aa)

AlO(OH) + H2 O + 3NaOH = Na3 Al(OH)6

(26bb)
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vagy a duális alakokat használva:
Al2 O3 H2 O + 2H2 O + Na2 OH2 O = Na2 OAl2 O3 4H2 O

(26aaa)

Al2 O3 H2 O + 2H2 O + 3(Na2 OH2 O) = 3Na2 OAl2 O3 6H2 O

(26bbb)

Vagyis, az amfoter jellegű alumínium a hidroxil ionok nagy aktivitása mellett hidroxokomplex anionokat képezve oldódik. A kioldás eredménye a nátrium-aluminát oldat, amit
aluminátlúgnak neveznek a technológiában. Eltekintve az ásvány és az oldat alkotóinak az
állapotától, kifejezhető az oldódási reakció lényege egyszerűen az anhidrid alkotókkal is:

Al2O3 + Na2O = 2NaAlO2

(27a)

Al2O3 + 3Na2O = 2Na3AlO3

(27b)

ahol az előbbi meta-, az utóbbi pedig az orto-aluminát az oldatban. A két nátrium-aluminát
összetételét a mólviszonnyal is jellemezhetjük:

𝛼=

𝑛Na2 O
𝑛Al2O3

=

𝑐Na O
2
62
𝑐Al O
2 3
102

(28)

ahol n és c az indexben jelölt aktív komponensek kémiai anyagmennyisége, illetve g/dm3 (ill.
kg/m3) egységben kifejezett koncentrációja az oldatban. Ugyanígy értelmezhető a mólviszony
a (26) egyenletben duális formában jelölt aluminát vegyületekben. Az oldat állapotának a
minősítése szempontjából az aktív (kausztikus) Na2O koncentráció a lényeges, és az ennek
megfelelő mólviszonyra is a „kausztikus” jelző utal. Az összes Na2O tartalomba az oldat
állapota szempontjából közvetlenül nem meghatározó karbonátos forma is beletartozik.
Érdekesség, hogy az amerikai gyakorlatban a kausztikus nátron (C) és az összes nátron (S)
mennyiségét is nátrium-karbonát egyenértékekben jelölik és a mólviszony helyett az
aluminium-oxid (A) és a kausztikus nátronnak megfelelő nátrium karbonát egyenérték (C)
viszonyát használják. A francia gyakorlatban pedig egy „súlyarány” (RP – rapport ponderal)
használatos, ami az alumínium-oxid és a nátrium-oxid tartalom tömegaránya (Al2O3/Na2O).
A magyar és a magyar tervezésű timföldgyárak a (28) szerinti mólviszonyt használják az
oldatok összetételére is, noha tudjuk, hogy lúgban a (25a) és (25b), illetve a (26a) és (26b)
egyenletekben szereplő komponensek léteznek hidratált állapotban. Mégis a német és a magyar
szakmai gyakorlatban ezekre az oxidokra számított koncentrációk használata terjedt el. Az
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oldat töménységét a nátrium-oxid koncentráció jól fejezi ki önmagában is, hiszen az oldat
nátrium tartalmát elvileg nem befolyásolja az eljárás egyik reakciója sem, csupán a fizikai
veszteségek és a pótlások módosítják. A lúg reakcióképessége, az alumínium-oxidot oldó
képessége pedig éppen ettől a mólviszonytól függ. Minél nagyobb az α értéke, annál
agresszívabb az oldat. Ennek az értékét a technológia során az oldatba kerülő, illetve az onnan
kiváló alumínium-oxid változtatja meg a feltárás-kikeverés-lúg visszajáratás ciklusokban.
A kioldás során a kisérő vas-oxid nem megy oldatba, hiszen lúgos közegben a vas Fe(OH)3
formában csapadékot képez. A bauxit harmadik legnagyobb mennyiségben jelenlévő oxidos
alkotója, a SiO2 a szilikátos ásványi fázisokból részben oldódhat vízüveg képződésével:

SiO2 + Na2 O = Na2 SiO3

(29)

Azonban a forró oldatban a hidroxo-aluminát és a hidroxo-szilikát ionok – vagyis a nátriumszilikát és a nátrium-aluminát vegyületek - reagálnak, ami egy komplex nátrium-alumíniumhidro-szilikát csapadékot, az un. nátrolitot, illetve szodalitot eredményezi. Ennek a
képződését a nátrium-meta-aluminát és a vízüveg reakciója mutatja példaként:
2NaAlO2 + 2Na2SiO3 + 4H2O = Na2OAl2O32SiO22H2O + 4NaOH

(30)

Noha a nátrolit összetételében lehetnek különböző módosulások a körülményektől függően, a
fenti egyenlet jól fejezi ki a folyamat lényegét. Ennek a csapadéknak a képződése jelenti a
Bayer-féle timföldgyártás legnagyobb nehézségét, hiszen értékes nátrium-oxid és alumíniumoxid veszteséget okoz. Az alumínium-oxid veszteség azonban a bauxittal pótolható. A
képletben szereplő arányok szerint, az oldatba kerülő 1 tonna SiO2 kb. 600 kg Na2O és kb. 900
kg Al2O3 veszteséget okozhat. Ugyanakkor ez az oldat öntisztulását is jelenti a szilícium
szennyező vonatkozásában, sőt a nátrolit csapadék az oldatot a bekerült karbonát, szulfát és
klorid ionokat a felületén megkötve is tisztítja. További hátrányos tulajdonsága a (30) reakció
erős hőmérsékleti érzékenysége, ami miatt elsősorban a fűtő felületeken válik ki, így rontja a
hőátadás hatékonyságát. Ezért annyira kritikus jellemző a bauxit modulus értéke.
A nátrolit kiválásnak legalább a fizikailag káros hatását lehet jelentősen mérsékelni az
„előkovasavtalanítás” lépéssel, amit éppen Magyarországon vezettek be először. Ezzel a
technológiával a bauxitzagyot a forráspontja közelébe melegítve több órán keresztül tartják az
erre épített nagy tartályokban, amely során a szilikátok zöme nátrolittá alakul és a megfelelő
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körülmények mellett válik ki. A kvarcos állapotú SiO2 reakcióképessége igen változó lehet. Így
nagyobb kvarc tartalmú bauxitok esetében – a kvarc oldódás elkerülésére, vagy mérséklésére a feltárási hőmérsékletet esetleg éppen emiatt lehet szükséges korlátozni. A deszilikálás
gazdaságosságának a növelése érdekében bevezették az égetett mész, vagy mésztej pótlék
adagolását is. Ezáltal a nátrolitban egyébként kötődő Na2O váltható ki CaO-dal.
Mivel a (29) reakció sebességi állandója nagyobb, mint az azt követően fellépő (30)
reakcióé, a feltárási folyamat során eleinte nő a zagy oldatfázisában a SiO2 koncentráció, majd
a (30) reakció megerősödése által ez jelentősen csökken. A (30) reakció szabadentalpia
változását
𝐼

𝐺 = 𝐺 𝑜 + 𝐑𝑇ln𝐼 = −𝐑𝑇ln𝐾 + 𝐑𝑇ln𝐼 = 𝐑𝑇ln 𝐾

(32)

befolyásoló aktivitási indexe:

𝐼=

4
𝑎Na2 OAl2 O3 2SiO2  𝑎NaOH
2
𝑎NaAlO
 𝒂𝟐𝐍𝐚 𝐒𝐢𝐎
2
𝟐
𝟑

(33)

éppen elsősorban a szabad nátrium-oxid és az oldott szilikát koncentrációtól függ. Ugyanis a
nátrolit szilárd fázisként kiválva egységnyi aktivitással szerepel, a feltárás során a számlálóban
a szabad nátrium-oxid koncentráció csökken és a nevezőben szereplő koncentrációk
növekednek. Így a (32) reakció hajtóereje fokozatosan növekszik és a feltárás végére az oldott
szilícium koncentrációt leszorítva, az aktivitási index értéke megközelíti az egyensúlyi állandót,
és a csapadékképződés gyakorlatilag leáll. Tehát a veszteségek mellett a nátrolit képződésnek
kedvező hatása is van, hiszen tisztítja az oldatot a szilicium tartalom kicsapásával.
A bauxit titán-dioxid tartalma szintén csapadék (nátrium-hidro-titanát) képződéssel
járó reakcióba lép a feltárásnál:
2TiO2 + Na2O + 2H2O = Na2O2TiO22H2O

(31)

A nátrium-hidro-titanát vegyületben a TiO2 mólaránya legrosszabb esetben 2, de lehet 3, 4,
vagy akár 6 is. Az általában anatáz, illetve rutil ásványi formában jelentkező titán-dioxid
tartalom elsősorban az India nyugati partvidékén kitermelt bauxitokban nagy (3,5 – 6,5 %), míg
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egyéb bauxitokban inkább a 2% körüli érték a jellemző (Suss, 2002). A kötött nátron veszteség
ebben az esetben is kiváltható aktív CaO-dal. A TiO2 viselkedése a feltárás során erősen függ a
hőmérséklettől és az egyéb adalékoktól. Amennyiben az oldatban maradó és a timföldbe kerülő
titán-oxid az alumíniummal együtt redukálódik, a beötvöződő titán így jelentősen ronthatja a
kinyert fém vezetőképességét és alakíthatóságát. A bauxit titán tartalma azonban alapvetően
nátrium-hidro-titanát csapadékként kiválik és a vörösiszapba kerül. Ugyanakkor hidrolízissel
jelentős mértékben átalakulhat gél-típusú TiO2H2O csapadékká, amely a nátrium-metatitanáttal nehezen elválasztható komplex csapadékokat képezhet, így ronthatja a Bayer-eljárás
hatékonyságát és a timföld tisztaságát. Mész adagolása esetén CaTiO3 típusú egyszerű kalciumtitanát (perovszkit), illetve összetett – pl. Ca3(Al,Fe)2[Si,Ti)O4]n(H2O)(6-2n) - kalciumalumínium- hidrogránátok képződhetnek (Suss, 2002). A feltárás során képződő aluminátlúg
TiO2 koncentrációja a ppm tartományba esik és a hőmérséklet, valamint az adalékolás hatását
a 10. ábra mutatja. Az oldhatóság és a fűtő felületeken történő lerakódás szempontjából eltérő
a két természetes TiO2 módosulat viselkedése. Míg az anatáz már 130

o

C feletti

hőmérsékleteken képezi a nátrium-hidro-titanátot a (31) reakció szerint, a rutil reakciója csak
magasabb hőmérsékleten válik jelentőssé.

10. ábra TiO2 koncentráció az aluminátlúgban a feltárási hőmérséklet és a CaO adagolási
arány függvényében indiai bauxitok feltárásakor (Suss, 2002).
Az elsődleges csapadék azonban a nátrium-alumínium-hidro-szilikát, amelynek a képződését
követik a titanátok. Alacsony hőmérsékleten (< 150 oC) gyakorlatilag csak az előbbi kiválására
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lehet számítani, ami azonban magába zárhat még nem oldódott AlO(OH) ásványokat is. Nagy
hőmérsékleteken (>250

C) nagyobb mennyiségű és összetettebb réteg válik ki a

o

fűtőfelületeken. Normál körülmények mellett csak 1-2 µm réteg képződik naponta, de nagy
aluminát koncentráció, vagyis kis mólviszonyok mellett a kivált réteg növekedési sebessége
akár háromszorosra is növekedhet. Ugyanakkor a nátrolit oldhatósága is nő a hőmérséklettel,
tehát az oldat SiO2 tartalma a káros mértékű csapadékképződéssel együtt is növekedhet.
4.3.2. A feltárás hatékonysága
A feltárást nem lehet az oldat szabad Na2O tartalmának a teljes kimerítéséig hatékonyan
folytatni. A mólviszony csökkenését nem érdemes hagyni egy bizonyos határérték alá
csökkenni, ugyanis az aktív Na2O tartalom csökkenésével csökken az Al2O3 oldhatósága is.
Ezért a zagybeállításnál figyelembe kell venni a feltárásnál fellépő csapadékképződést is, hiszen
ez befolyásolja az elérhető aluminátlúg összetételt. A legerősebb csökkenésre számítva, a
bauxit összes SiO2 és TiO2 tartalmának a csapadékképzését és a legnagyobb arányú Na2O
lekötést jelentő csapadék vegyületeket és a bauxit Al2O3 tartalmának a teljes feltárását
feltételezve, az alábbi összefüggés adja meg a kapott oldatfázis minimálisan várható
mólviszonyát (az un. bemérési mólviszonyt) a feltárás befejezésekor:

𝛼𝑏 =

62
62
−𝑐bx,TiO2
)
260
280
102
𝑉ol 𝑐ol,Al2O3 +𝑚bx (𝑐bx,Al2 O3 −𝑐bx,SiO2 260)

𝑉ol 𝑐ol,Na2 O+𝑚bx (𝑐bx,Na2O −𝑐bx,SiO2 
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(32)

ahol Vol az oldatfázis térfogata, mbx a bauxit tömege, col és cbx az indexben jelölt vegyületekre
vonatkozó koncentrációk az oldatban, illetve a bauxitban. A mértékegységek az ipari
technológiában m3 és kg, illetve a koncentrációk kg/m3 és %/100 értendők. Laboratóriumi
méretű kísérleti feltárások esetén dm3 és g, a koncentrációkra pedig g/dm3 és %/100
alkalmazhatók. Természetesen a bauxit nem tartalmaz kausztikus nátriumot, vagyis a
𝑐bx,Na2 O = 0 érték alkalmazható a (32) kifejezésben. Ugyanígy fejezhető ki a legalább várható
feltárási hatásfok Al

2 O3

, azaz a „feltárhatóság”:

Al2 O3 =

𝑚bx 𝑐bx,Al O − 𝑚vi 𝑐vi,Al O
2 3
2 3
𝑚bx 𝑐bx,Al O

(33a)

𝑉ol 𝑐ol,Al O − 𝑉al 𝑐al,Al O
2 3
2 3
𝑚bx 𝑐bx,Al O

(33b)

2 3

illetve:

Al2 O3 =

2 3
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ahol mvi a vöröiszap tömege és cvi az indexben jelölt anyag koncentrációja a vörösiszapban,
valamint Val a feltárásból kapott aluminátlúg térfogata, ami gyakorlatilag megegyezik a zagy
oldatfázisának a térfogatával, és cal az indexben jelölt vegyületre vonatkozó itt érvényes
koncentráció. A feltárás Fe2O3 mérleg alapján a vörösiszap tömege kifejezhető:

𝑚vi = 𝑚bx

𝑐bx,Fe2 O3
𝑐vi,Fe2 O3

(34)

amit behelyettesítve a (33) kifejezésbe és bővítve azt a 𝑐vi,Fe2 O3 tényezővel:

Al2 O3 =

𝑐bx,Al O 𝑐vi,Fe O − 𝑐bx,Fe O 𝑐
2 3
2 3
2 3 vi,Al O
2 3
𝑐bx,Al O 𝑐vi,Fe O
2 3

(35)

2 3

A feltárási hatásfok erősen csökken, ha a bemérési mólviszony egy bizonyos kritikus (αkr) érték
alá kerülne, ezt jelzi vázlatosan szerkesztett 11. ábra. Ez a kritikus érték függ a bauxit
jellemzőitől is, de az alapvetően monohidrátos érc feldolgozására alkalmas technológia esetén
általában 1,5 ~ 1,7 körüli. Ennél kisebb mólviszonyra semmiképpen nem érdemes törekedni a
feltárás során, hiszen az Al2O3 kioldás hatásfoka erősen romlana. A bemérési mólviszony
praktikusan csökken, ha azonos összetételű és térfogatú feltárólúghoz egyre több bauxit kerül
a zagybeállításnál.

11. ábra A feltárási hatásfok és a bemérési mólviszony összefüggése különböző
hőmérsékleteken.
A feltárólúg állandó kausztikus mólviszonya, illetve állandó „kausztikus nátron” (k.Na2O)
koncentráció mellett, természetesen a hőmérséklet és az idő is növeli az elérhető feltárási
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hatásfokot és a kioldási reakciók sebességét. Az érc alumínium-oxid ásványának a módosulata
szerint azonban alapvetően eltérő körülményeket igényel a hatékony feltárás. A 12. ábra
kísérleti eredmények alapján hasonlítja össze a bauxitok gibbsites (trihidrátos) és a böhmites
(-monohidrátos) Al2O3 tartalmainak a különböző k.Na2O koncentrációk mellett érvényes
egyensúlyi kioldási görbéit (Goyal, n.d.).
A bauxitok trihidrátos Al2O3 tartalma oldható a legkönnyebben. Amennyiben ilyen jó
minőségű bauxit áll rendelkezésre, elegendő csak 140-150 °C hőmérsékletet és viszonylag kis
koncentrációjú (120-140 g/l k.Na2O tartalmú) lúgot alkalmazni a feltárásra. A böhmites és
diaszporos bauxitok esetében a nagy, 240-250 °C-os hőmérséklet és a nagyobb (180-250 g/l
k.Na2O tartalmú) koncentrációjú lúgok alkalmazása a jellemző. Az előbbi technológiai
változatot hagyományosan az amerikai, az utóbbit pedig európai timföldgyárak alkalmazták,
noha mára a két kontinens nevével jelzett technológia közeledett egymáshoz.

12. ábra A gibbsit és a böhmit egyensúlyi oldhatósága különböző hőmérsékletű és k.Na2O
tartalmú lúgokban (Goyal, n.d.).
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A bauxitban előfordulhatnak még jelentősebb mennyiségben karbonátos ásványok is, pl.
CaCO3 (kalcit), CaMg(CO3)2 (dolomit) vagy FeCO3 (sziderit). A feltárás során – a
hőmérséklettől és a mólviszonytól függő mértékben - jellemzően szódaképződést okoznak:

MeCO3 + 2NaOH = Me(OH)2 + Na2CO3

(35)

A karbonátok átalakulása a fém-hidroxidok csapadékképzése miatt csökkenti a kausztikus
nátrontartalmat, így kedvezőtlen folyamat. További kísérő/szennyező anyagokként a foszfor és
a vanádium kisebb, a fluor és a gallium viszonylag nagyobb hányada képes oldódni, de szerves
szennyezők is kerülnek az oldatba és képesek felhalmozódni az anyalúg visszajáratásával.
Különösen a megnövekedő szóda és a szerves anyag tartalmak okozhatnak a technológiában
zavarokat, ezért a lúg egy részének a tisztításával szennyező tartalmat korlátozni kell.
4.3.3. A feltárás technológiai jellemzői
A gibbsites bauxitok „feltárása”- az értékes alumínium-oxid alkotó kioldása - már
viszonylag kis (~140 oC) hőmérsékleten hatékonyan végbe mehet. Ennek eredményeként - a
12. ábrán látható egyensúlyi oldhatóság szerint – az aktív nátrontartalom fogyasztásával akár
1-hez közeli igen alacsony mólviszony is elérhető. Ennél nagyobb hőmérsékletet nem is
tanácsos alkalmazni, hiszen a gibbsit hajlamos bomlani, és böhmitté átalakulni kb. 160 oC felett.
A gibbsites bauxitok feltárása tehát alig igényel légkörinél nagyobb nyomást. Sőt léteznek
atmoszferikus feltáró technológiák is.
A Magyarországon korábban feldolgozott zömében mono-hidrátos (jellemzően böhmites,
kisebb mértékben diaszporos) bauxitok Al2O3 tartalmának a hatékony kioldásához szükséges
200 - 250 oC, vagy inkább annál is nagyobb hőmérséklet igénye miatt nagy (többször 10 bar)
nyomásra is szükség volt a zagy oldatfázisának a megőrzésére. A közepes és a nagy nyomású
(és hőmérsékletű) feltárást autoklávokban végzik. A legegyszerűbb ilyen szerkezetet a 12. ábra
mutat vázlatosan. Az autoklávok nagy hőmérsékleten és nyomáson működő kevert reaktorok.
Az intenzív keverés biztosítja a betáplált zagy egyenletes eloszlását, meggátolja a szilárd
szemcsék ülepedését, valamint gyorsítja a szemcsék felületén folyó oldódás heterogén reakcióit
a diffúziós határréteg szűkítésével. Az autoklávok fűtését a reaktortérben elhelyezett
csőkígyóba vezetett forró gőz biztosítja. A berendezés természetéből fakadóan szakaszos
műveletre alkalmas, de több autokláv sorba kapcsolásával fokozatosan megy végbe az őrölt
bauxit feltárása.
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12. ábra A mechanikus keverésű feltáró autokláv szerkezeti rajza (Pásztor, et al., 1991).
A zagyot nagynyomású szivattyúk táplálják az autoklávokba. A bauxitzagy előállításához
szükséges feltáró sűrűlúg zöme a zagybeállító tartályokban találkozik az őrölt bauxittal, de kb.
10-15% része ezt is megelőzve, már az őrléshez kerül beadagolásra. Az őrölt anyag nedvesítése
csökkenti a kiporzást és a zajt, valamint a bauxit szemcsékbe vitt mechanikus energia révén
kisebb mértékben már itt elkezdődnek a kémiai reakciók. Az autokláv működtethető
szakaszosan is, amikor a felfűtést követő 1 - 2 órás hőntartó keverés után a nyomást a gőz
kiengedésével lecsökkentve az oldat le is hűl, majd kivezethető, de ez nem biztosít jó
hőhasznosulást. Ma már mindenütt több (> 10) fokozatban történik a feltárás. A beállított
fázisösszetételű nyers bauxitzagy teljes mennyiségét az első autoklávba vezetik, ahol a feltárt
zagy nyomás csökkentését és hűtését szolgáló expanziós sor utolsó tartályából felszabaduló
gőz fűti. Az autoklávsorban hevülve tovább haladó nyers zaggyal szemben, tehát az expanziós
tartálysoron hűlve áramlik a feltárt zagy, amelynek az egyes lépésekben felszabaduló gőze kerül
az adott autoklávfűtő csőkígyójába. Az utolsó autoklávot pedig a kazánból származó friss,
túlhevített gőzzel fűtik. A keverés egyrészt az oldódási reakció kinetikai feltételeit, másrészt
az – egyébként viszonylag rossz – hőátadási intenzitást javítja. Az autoklávok és az expanziós
tartályok leggyakoribb elvi kapcsolását a 13. ábra szemlélteti.
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13. ábra Nagy hőmérsékletű autoklávos feltárórendszer vázlata (Pásztor, et al., 1991).
A 13. ábrán bemutatott nagy hőmérsékletű (~250 oC) nagy hőmérsékletű feltáró autoklávokat
közvetlenül a kazánokban termelt friss gőzzel fűtik. Az expanziós tartálysorból nyert
másodlagos gőzök hőtartalma a bauxitzagy előmelegítését szolgáló autoklávok fűtérése
hasznosul. A végső tartó autoklávok a feltárási folyamatok befejezéséhez szükséges idő
biztosítását, valamint az oldat fázis tisztulását szolgálják. A vég-expanziós gőz a feltárólúg
előmelegítéséhez használható. A feltárt (és légköri nyomásra expandált zagy) kerül
feldolgozásra.
A böhmites bauxitok hatékonyabb feltárását kétáramú rendszerekben is megvalósíthatják.
Ebben a feltáró sűrűlúg áramát csöves hőcserélő soron külön melegítik elő az expanziós sor
tartályaiból nyert gőzökkel. Az első egységből ágaztatják el a lúg 10 – 15 %-át az őrléshez. Az
első expanziós tartály legmelegebb gőzével a feltárásra betáplálást közvetlenül megelőző
keverő egységben fűtik ~ 220 oC-ra a sűrűlúgot. Az első autoklávban így máris elérik a ~250
C feltárási hőmérsékletet, noha ide a bauxitzagy 100 oC alatti hőmérsékleten kerül közvetlenül

o

az őrlésből. A feltárósor után a kb. 10 elemes expanziós soron végül ~110 oC hőmérséklettel
kerül ki légköri nyomáson a feltárt zagy. Mivel az expanziós gőzökkel csak a sűrűlúgot kell
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előmelegíteni, jelentős felesleg is áll rendelkezésre, amely hőtartalma a technológia egyéb
lépéseinél (pl. bepárlás, mosás) hasznosul.

4.4. Az aluminátlúg előkészítése hidrát kinyerésre
A feltárás után szükséges hígítani az előállított zagyot ami biztosítja a szilárd maradvány
(vörösiszap) megfelelő elválaszthatóságát, valamint az aluminátlúg összetételének a megfelelő
beállítását a kinyerő lépés előtt. A hígítás, valamint az azt követő ülepítés során azonban
szükséges a kb. 110 oC hőmérséklet biztosítása az oldat fázis stabilitásának a megőrzésére,
valamint a megfelelő fizikai feltételek biztosítására.

4.4.1. A vörösiszap ülepítése
A higított zagyot általában nagyméretű Dorr-sűrítő berendezésekben, szerves szintetikus
agglomeráló szerek adagolása mellett ülepítik. Ez egy több tíz méter átmérőjű sekély kónuszos
medence, amivel szélsőséges alkalmazásban a finom szemcsék is kiülepíthetők. A modern
megoldások szerkezeti vázlatait mutatja a 14. ábra.

a)

b)

14. ábra Egyszerű (a) és összetett (b) Dorr-típusú ülepítő berendezések szerkezeti vázlata
(Gilchrist, 1980), (Pásztor, et al., 1991).
Az enyhe lejtésű fenéken kiülepedett – akár 1000 t mennyiségű - iszapot lassan mozgatott
kotrómechanizmus tereli a kónuszos alsó kivezető nyílás felé, ahonnan zagyszivattyú távolítja
el. A túlfolyón a beállított üzemi paramétereknek megfelelően tisztított oldat vezethető ki. A
művelet során biztosítani kell a zagy megfelelő hőmérsékletét a mosóoldatban fellépő hidrolízis
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elkerülésére, így a lemosott értékes aluminát tartalom visszajáratására. Sőt – amint a vörösiszap
időközi röntgendiffrakciós elemzése erre utal - szükség esetén az oldat fázis mólviszonyát is
emelni kell valamennyi feltárólúg bekeverésével.
Az ülepítés alapja a különböző méretű és sűrűségű szemcsék eltérő mozgása a vizes
közegben. A gravitációs elválasztást létrehozó erők közül a  sűrűségű és ideálisan gömb
alakúnak tekinthető d átmérőjű szemcsére ható súlyerő és a o sűrűségű közegből származó
felhajtóerő triviálisan kifejezhető. A közegellenállási erő mindenképpen függ a lefelé mozgó
részecske relatív sebességétől, azonban az összefüggés lehet lineáris, illetve négyzetes a
kölcsönhatás jellegétől függően. Viszonylag lassan mozgó ideális gömb alakú szemcse körül a
közeg mintegy „széttorlódik” és a szemcse körül lamináris áramlás alakul ki. Az ebből
származó ellenerő (Fe):
𝐹𝑒 = 𝐹𝑙𝑎𝑚 = 3𝜋𝜂𝑑𝑣

(36)

a Stokes-törvény szerint, arányos a szemcseátmérővel (d), a közeg a nyíróellenállását kifejező
dinamikus viszkozitással (, Pas) és a relatív sebességgel (v). Azonban nagyobb sebesség
esetén turbulens áramlás alakul ki a szemcse körül, ami már nemcsak az összefüggő közeg
nyírását, hanem mozgatását is jelenti. Így a Newton-törvény szerint az ellenállási erő:
𝜋

𝐹𝑒 = 𝐹𝑡𝑢𝑟𝑏 = 8 𝜌𝑜 𝑑 2 𝑣 2

(37)

négyzetesen arányos az ideálisan gömb alakú szemcse átmérőjével és sebességével, ahol o a
közeg sűrűsége. Az eredő erő határozza meg a részecske gyorsulását (a):
1
6

1

𝑑3 𝜋( − 𝜌𝑜 )𝑔 − 𝐹𝑒 = 6 𝑑 3 𝜋𝜌𝑎

(38)

lamináris, illetve turbulens áramlások eseteire ez a dinamikai egyenlet a szemcse gyorsulására
a
𝑑𝑣
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(39)

illetve a:
𝑑𝑣

( 𝑑𝑡 )

𝑡𝑢𝑟𝑏
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3 𝜌𝑜
4 

𝑑 −1 𝑣 2

(40)

kifejezéseket adja. Mivel a közegellenállási erő a sebességgel nő, a gyorsulás hamar megszűnik
és a dv/dt = 0 peremfeltétel esetén a kialakuló végsebesség (vmax) kapható mindkét
közegáramlási képre:

(𝑣𝑚𝑎𝑥 )𝑙𝑎𝑚 = 𝑑 2 

 −𝜌𝑜
18𝜂

𝑔

4

 −𝜌𝑜

3

𝜌𝑜

(𝑣𝑚𝑎𝑥 )𝑡𝑢𝑟𝑏 = √ 𝑑

𝑔

(41)

(42)

A fenti két képlet közötti választáshoz ismerni kell a közegben mozgó szemcse körüli áramlási
viszonyokat. Ennek jellemzésére a dimenzió nélküli Reynolds-szám:

𝑅𝑒 =

𝑣𝑑𝜌𝑜
𝜂

(43)

alkalmas, ahol d a szemcse átmérője, illetve a jellemző lineáris mérete. A vizes közeg dinamikai
viszkozitása jó közelítéssel 0,001 Pas, sűrűsége pedig 1000 kg/m3 értékűnek vehető. Teljesen
lamináris az áramlás a mozgó szemcse körül, ha Re értéke kb. 0,2 alatti és teljesen turbulens,
ha az 800 feletti. A (43) képlet szerint, egy 0,001 m átmérőjű szemcse esetében a lamináris
tartomány kb. 210-4 m/s alatti, a turbulens tartomány pedig 0,8 m/s feletti relatív sebességek
esetén kizárólagos. A kritikus sebességek közötti tartományban az áramlási kép vegyes. A
szemcse átmérőjével fordított arányban módosulnak a fenti kritikus sebesség értékek. Így a
turbulens áramlási viszonyokra érvényes (42) képlet csak a nagyméretű (> 1 mm) és a közegtől
jelentősen eltérő sűrűségű szemcsék esetében írja le pontosan az elérhető süllyedési sebességet.
A rendszerint igen finom (< 100µm) vörösiszap szemcsékre jobb közelítéssel alkalmazható a
lineáris típusnak megfelelő (41) sebességi összefüggés. Továbbá, a gömb alakú szemcsék
jelentősen gyorsabban mozognak a közegben, mint a laposak. Amennyiben ez a gömbtől
jelentősen eltér, a szemcsét jellemző lineáris méretét egy azonos térfogatú, vagy a mozgási
irányra merőlegesen azonos keresztmetszetű gömb átmérőjével kell megadni és a
közegellenállási erő (36) és (37) képleteiben még egy alaktényezőt is figyelembe kell venni.
A leülepedett és szilárd fázisában besűrűsödött iszapot a szintén Dorr-rendszerű
egységekből álló vörösiszap mosósorra viszik, ahol vízzel (kondenzvízzel) felzagyolva és ismét
ülepítve, a szemcsék felületéhez tapadó oldatréteget igyekeznek lemosni. A feltárt zagy
ülepítésénél felül kivezetett túlfolyó aluminátlúgot ismételt szűrés után vezetik át a
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„vörösüzemből” a „fehérüzembe’, ahol a tiszta, fehér színű kristályos timföldhidrát termék
kinyerése folyik. Vannak üzemek, azonban, ahol az aluminátlúg/vörösiszap tökéletesebb
elválasztására nagy kapacitású közvetlen szűrést alkalmaznak az ülepítés helyett.
4.4.2 A vörösiszap kezelése
Az ülepítő Dorr-egység alján távozó sűrű zagy, illetve közvetlen szűrés alkalmazása esetén a
vörösiszap szűrőlepény még jelentős mennyiségű aluminátlúgot tartalmaz a szemcsék felületén,
illetve a szemcsék közötti térfogatban. Ennek az oldott Na2O és Al2O3 tartalmát minél jobb
hatásfokkal vissza kell nyerni, ami egyben a vörösiszap tárolásának a veszélyességi és
környezeti kockázatát is csökkenti. Megfelelő mosási eljárással a vörösiszap oldható Na2O
tartalma 0,5 % alá csökkenthető. Több fokozatú ellenáramú rendszerben dekantációs mosást és
2 - 3 mosó fokozat után alkalmazott szűrést és ehhez kapcsolódó vizes öblítést szokás
alkalmazni.
Az ülepítő alsó kivezetésén kapott vörösiszap zagyot például a második mosófokozat
túlfolyásával célszerű hígítani, majd az első mosóba táplálni. Az első mosó túlfolyása a "hígító
oldat", melyet az expandált zagy hígítására használnak az ülepítőbe való betáplálása előtt. A
hatékonyságot növelve, az eljárás folytatható az első mosó iszapját a harmadik mosó
túlfolyásával hígítva és betáplálva a második mosóba, valamint még tökéletesebb mosás
érdekében még több fokozaton keresztül így folytatható a mosás. Ugyanakkor, az első mosó
túlfolyását célszerű kezelni a szóda-tartalom alacsonyabb szinten tartása érdekében. A
mosósoron végzett kausztifikálás során általában a második mosó fokozat túlfolyásához adják
a mésztejet, ami regenerálja az oldott szóda tartalom egy részét:

Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2NaOH

(44)

A mésztej túladagolása elkerülendő a 3CaOAl2O36H2O csapadék túlzott képződése miatt. Így
a szóda tartalomnak csak a 30-40 %-át regenerálják a mosósoron, amivel kb. 10 - 12 %-os szóda
szint tartható fenn a Bayer körfolyamatban. A kalcium-aluminát csapadék azonban szükség
esetén külön lépésben szódával bontható, amikor CaCO3 és a vizes közegben oldott nátriumaluminát nyerhető vissza. Mindez azonban a műveletek megvalósításával járó gazdasági
szempontok figyelembe vételét igényli.
A vörösiszap ellenáramú mosása általában 3-4 lépcsőben valósul meg, majd az iszapot
vákuum dobszűrőn szűrik és tárolásra kerül. A hatékony anyagfelhasználás érdekében nemcsak
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a vörösiszap felületi tapadó lúgtartalmát érdemes lecsökkenteni a mosó műveletekkel, hanem a
szilárd anyag részét képező nátrium tartalmú vegyületek egy részét is érdemes megbontani, ami
által értékes NaOH nyerhető vissza. A vörösiszap kausztifikálása során a zagy mésztejjel
történő reagáltatását végzik el. Ennek során az utolsó mosóegység sűrűiszapjának a közvetlen,
vagy szűrést követő kezelése történik keverős tartályokban főzve 100 °C körüli hőmérsékleten,
2-4 óra tartózkodási idő mellett. A vörösiszap nátrolit tartalmának egy része hidrogránát típusú
kalcium-alumínium-hidro-szilikát csapadékká alakul át. Erre a legegyszerűbb összetételű
nátrolit vegyületre felírt reakció ad példát:
Na2OAl2O32SiO22H2O + 3Ca(OH)2 = 3CaOAl2O32SiO22H2O + 2H2O + 2NaOH

(45)

A kausztifikálási hatásfok meghaladja az 50%-ot és a felszabadított NaOH tömegének kb. 2-3
szoros mennyiségű CaO adalékot igényel. Ugyanakkor a nátrium-titanátok jó hatásfokkal
egyszerű (perovszkit) kalcium-titanáttá, vagy összetett kalcium-alumínium–hidro-titanát típusú
csapadékokká alakulnak át, amire példa az alábbi reakció:
Na2OTiO22H2O + Ca(OH)2 = CaOTiO2 2H2O + 2NaOH

(46)

Amint az a 4.3.1 fejezetben ismertetett kémiai reakciók kapcsán már szerepelt, a kötött nátron
veszteségek csökkentésére a mész adalékolás már a feltárás során is alkalmazható, amikor a
kausztifikáló reakciókkal regenerált NaOH közvetlenül részt vehet az Al2O3 oldásában.
A vörösiszap szűrésére hagyományos megoldás a kb. 0,8 bar vákuum létrehozására képes
dobszűrők használata. Ezeken a vörösiszap vízpermetezéssel még tovább is mosható,
ugyanakkor a tapadó nedvesség tartalom 50 % alá leszorítható. Így az ilyen szűrő néhány mosó
fokozatot is képes kiváltani. A vékonyabb szilárd réteg leszedésére a szűrődobbal szemben
forgó keménygumis leszedő hengeres megoldást alkalmazzák, amelyről a leszedő kés már – a
szűrővászon eltömítését elkerülve – könnyen szedi le a szilárd réteget. A közvetlen késes
leszedés csak vastag rétegek esetén alkalmazható. Erre mutat példát a 15.a ábra. Az így kapott
sűrű végiszapot átkeveréssel fellazítva (tixotropizálva) nagynyomású iszapszivattyúval a
tárolótérre lehet továbbítani, ahol gyorsan megszilárdul. Ezzel a módszerrel megvalósítható a
veszélyeket és a nemkívánatos környezetterhelést is kiküszöbölő un. "száraz vörösiszap”
tárolás. A szűrési teljesítményt és a „víztelenítési” hatékonyságot erősen növeli a szűrési
nyomáskülönbség fokozása. Ezért fejlesztették ki Ausztriában a ”Hiperbar” dobszűrőt, illetve
a még nagyobb összes felülettel rendelkező tárcsás kivitelű változatát (15.b ábra), mely utóbbi
2 – 3 bar nyomáskülönbség létrehozására is alkalmas.
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a)

b)

15. ábra Hagyományos dobszűrő (a) és az Andritz-féle „Hiperbár” nagy nyomással működő
tárcsás szűrő (b) képe (Flsmidth, n.d.) (Andritz, n.d.).
A 10 % alatti víztartalmat biztosítani képes különleges szűréshez szükséges nagy
nyomáskülönbséget nem vákuummal, hanem sűrített levegővel biztosítják, és a szűrő
berendezést egy nagy nyomásálló tartályban alakítják ki.
Az utolsó mosó fokozatból távozó sűrű vörösiszap zagyot, illetve a modernebb
rendszerekben, ahol szűrés is történik, a szűrt iszapot a tároló térre kell juttatni. Nagyobb
(>50 %) nedvességtartalom esetén ez nagy nyomású zagyszivattyúval csövön keresztül is
megoldható, de egyre inkább a kis nedvesség tartalmú száraz iszapra kell törekedni, aminek a
tárolása és a tárolóterület későbbi rekultiválása is könnyebb és kisebb veszélyekkel jár. A
hagyományos eljárás szerint az iszapot 10 ~ 15 m vastagságban halmozzák fel tároló
kazettákban. Amennyiben az iszap-tó felületén híg lúgos oldat gyűlik össze, azt visszavezetik
az utolsó mosó fokozathoz. Az iszaptároló kazettákból álló teret mechanikailag erős és vízzáró
gátakkal veszik körül, ami megakadályozza a környező talajvizek esetleges lúgosodását.
A Magyarországon felhalmozódott (több tíz millió tonnányi) vörösiszap Al2O3 tartalma ~
17 % amely kisebb részben még nem kioldódott böhmitet és diaszport, nagyobb részben
alumino-göthitet (Fe,Al)O(OH), valamint az elsősorban a feltárás során képződött összetett
csapadékokat (nátrium-alumínium-hidro-szilikátok és kalcium-alumínium-hidro-szilikátok)
tartalmazza. Az utóbbi kategória jelenti a kb. 10% Na2O tartalom hordozóját is. A vörösiszap
fő alkotója azonban a vörös színt adó ~ 40 % Fe2O3 tartalom. A vörösiszap vas-oxid tartalma
alapvetően hematit és goethit formában van, de előfordul magnetit és pirit is. Jelentős a SiO2
tartalma is (~12 %), ami főként kvarc, valamint az alumínium-oxidot is tartalmazó fenti
komplex csapadékok alkotójaként van jelen. További 1-3 % lehet a CaO 1% alatti a MgO
tartalom, az előbbi karbonátként és kalcium-alumínium hidro-szilikátként, az utóbbi pedig
főleg hidroxidként, illetve dolomitként fordulhat elő. Megemlíthető még az 1 % alatti P 2O5 és
a karbonátokban kötött kb. 2-3 % CO2 is. A Cr2O3, MnO és a ZrO2 és a fluor mindegyike kb
44

0,1 %-ot jelent, a ritkaföldfémek pedig század, illetve ezred-% nagyságrendben fordulnak elő.
A vörösiszap hasznosítása elsősorban a vastartalom kinyerését célozta számos eddigi kutatás
és próbálkozás során. Noha ez technikailag megoldható, semmiképpen sem bizonyult eddig
gazdaságosnak. Magyarországon már az 1950-es és 60-as években is történtek kísérletek a vasoxid tartalmának nagyolvasztóban történő karbotermikus redukciójára a nyersvasgyártás
zsugorítmányába történő adagolással. A kísérletek nem hoztak gazdaságilag értékes eredményt,
sőt a Na2O tartalom az értékes tűzálló bélés rongálódását is okozta. Sőt, eddig a világon sehol
sem sikerült a nagyvolumenű feldolgozására használható megoldást találni. A biztonságos
lerakása és a megfelelő állapotban történő rekultiválása jelenti az általános gyakorlatot. Noha
vannak timföldgyárak, amelyek a tengerbe is juttatják ezt a timföldgyártási maradvány anyagot,
amely gyakorlat azonban megszűnőben van. Inkább fizikai hasznosításként - például
kőzetgyapot előállítása - jelentheti az egyéb jellegű hasznosítási alternatívát.

4.5. A timföldhidrát kikeverése
A feltárásnál kapott és az ülepítéssel elválasztott kb. 100 oC hőmérsékletű (hígított és kb.
1,7 mólviszonyú) aluminátlúg stabilitását erős hűtéssel megbontva hidrolízis lép fel, ami
Al(OH)3 azaz tiszta Al2O33H2O (gibbsit) kristályokból álló csapadék kiválását eredményezi.
A duális képlet alapján nevezhető ez az alumínium-hidroxid csapadék „timföldhidrátnak”.
4.5.1. A kikeverés folyamatai és megvalósítása
A túltelítetté váló aluminátlúgban a hidroxo-komplex aluminát ionok szerkezete
fokozatosan átrendeződik és dimer, illetve hexamer összekapcsolódások alakulnak ki, majd
térhálós szerkezetek jönnek létre. Ezek alkotják a stabil csírákat, amik agglomerálódással és
rákristályosodással fokozatosan növekednek és szűrhetővé válnak. A folyamatban hidrátvíz
molekulák, majd hidroxil ionok lépnek ki a komplex ionok hidrát-, illetve koordinációs
szférájából. Végül szilárd állapotban átkristályosodva alakul ki a gibbsit rács szerkezete. Ez a
folyamat leírható a (25a…25bbb) egyenletekkel kifejezett bruttó kémiai reakció
megfordításaként. Az átalakulás lényegét azonban pusztán a hidroxo-komplex aluminát ionok
bomlása képezi:
[Al(OH)4 ]− = Al(OH)3 + OH −

(47a)

[Al(OH)6 ]3− = Al(OH)3 + 3OH −

(47b)

45

A reakció feltétele az oldat instabilitása, amit a hőmérsékletnek az adott összetétel mellett
érvényes egyensúlyi érték alá csökkentésével lehet elérni. Mivel a gyakorlatban a folyamat
kívülről nem látható változásokat jelent, a nem beavatott szemlélő a szilárd kiválások (Al(OH)3
kristályok) megjelenését a hosszú idejű kevergetéssel asszociálhatja, így kapta ez a lépés a
„kikeverés” megnevezést.
Minél hidegebb az oldat, vagyis minél túltelítettebb állapotba kerül egy gyors hűtéssel,
annál több Al(OH)3 választható ki belőle. A hőmérséklet azonban a részfolyamatok sebességét
is meghatározza. Az erősebb hűtés a kémiai bomlást nem lassítja jelentősen, azonban a
kristályosodás sebessége erősen csökken. Így sok apró szemcse keletkezése felé módosul a
folyamat, de adott mennyiségű oldott aluminátból több timföldhidrát csapadék nyerhető. A
meglehetősen lassú folyamat leginkább gátolt lépése a kristályosodás. Az egységnyi idő alatt
kiváló Al(OH)3 mennyisége azonban erősen növelhető a kristálycsírák számának a növelésével.
Ez „mesterségesen” is elérhető a már kivált finom szemcsés timföldhidrát (ún. „oltóhidrát”)
szemcsék bekeverésével. Az átalakuló aluminát ionok a már kivált csírák, illetve a beadott
oltókristályok felületén adszorbeálódva kedvezőbb energetikai viszonyok által gyorsabban
képeznek gibbsit rácsszerkezetet, gyorsabb lesz a kristályok növekedése. Ezt a folyamatot segíti
a nagyobb Al2O3 koncentráció, vagyis a kisebb mólviszony az instabillá tett oldatban.
A Bayer-eljárás leglassabb folyamata a kikeverés, ezen belül is a magképződés ami egy
kinetikailag gátolt lépés. A kristálymagok számát azonban a már kivált finom szemcsék
visszajáratásával, az ún. „beoltással” meg lehet növelni. A végső felhasználás szempontjából
az sem mindegy, hogy milyen méretű timföldhidrát szemcsék képezik a Bayer-eljárás primer
szilárd termékét. A keletkezett kristályok jellemző méretét a csírák nukleációja, ezek
agglomerációja, valamint a csírákra történő rákristályosodás és a kialakult szemcsék
töredezése határozza meg. Durvább kristályokat lehet kapni az agglomeráció és a
szemcsenövekedés feltételeinek az elősegítésével. Illetve az apró szemcsék arányát vissza lehet
szorítani a finomabb szemcsékből álló oltóanyag nagyobb mértékű visszajáratásával, azaz
nagyobb:
𝑂𝑉 =

(𝑚𝐴𝑙2 𝑂3 )
(𝑚𝐴𝑙2 𝑂3 )

𝑜𝑙𝑡ó

(48)

𝑓𝑒𝑙𝑡á𝑟𝑡 𝑙ú𝑔

oltóviszony (OV) alkalmazásával. Ezt az értéket a gyakorlatban kb. 1 – 3 között szokás
beállítani. Mivel a meghatározó lépésében heterogén folyamatról van szó, a csírák és
oltókristályok felületén zajló kristályosodás kedvező feltételeit az anyagtranszport
elősegítésével is lehet javítani. Ez intenzív keveréssel valósítható meg. Azonban ezt olyan
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technikával kell megoldani, amely nem okozza a kialakult szemcsék nagyobb mértékű
aprózódását.
A timföldhidrát kiválását előidéző hűtésre alapvetően két technikai megoldás létezik. A
hatékonyabb, de összetettebb berendezést igénylő vákuumos elpárologtató hűtés elvét a 16.
ábra szemlélteti.

16. ábra A vákuumos oldathűtő rendszer vázlata.
A forraló testben két permetező rács oszlatja el a térben a bevitt meleg oldatot. A felső
térrészben nagyobb a hőmérséklet és a szintén két térrészre osztott kondenzátor egység kisebb
vákuumú pontjához csatlakoztatva is erős gőzölgés hozható létre. A párolgáshő erősen hűti a
közeget. Az alsó forraló térhez viszont már a kondenzátor felső térrészében a forró gőz hideg
vízzel (illetve hideg anyalúggal) történő kondenzáltatásából származó erős vákuum szükséges
a csökkent hőmérsékletű és koncentráltabb oldatból további gőz felszabadításához.
Az oldat hűtésére létezik egy egyszerűbben kivitelezhető –és akár hűtővíz keringtetés
nélkül is megvalósítható – megoldás, ami nagy hőátadó felületeken keresztüli rekuperációs
hőcserén alapul. Ilyen „lemezes” hűtő szerkezetét és a hűtési folyamat elvét mutatja a 17. ábra.
Az egység több hőátadó és egyben a két oldatot elválasztó lemezből áll, melyek felületét a jó
áramlást segítő profilokkal alakítják ki. A véglapokkal összeszorított és tömítésekkel
elválasztott hőcserélő lemezek egyik oldalán a hőleadó, a másikon a hőfelvevő közeg áramlik.
Az aluminátlúgok hűtése során azonban kiválások is képződnek, ami a hőátadás
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hatékonyságának a romlásával jár. Ezért a lemezes hőcserélő egységeket időnként szétszerelve,
tisztítani kell a felületeket.

b)
a)

17. ábra A lemezes hőcserélő (a) és a felületi oldathűtés vázlata (b).

4.5.2. A kikeverés hatékonysága
Minden termelő technológia esetében a kapott és a rendelkezésre álló anyagok mennyiségi
aránya jelzi a technológiai hatásfokot. A kikeverés hatásfoka (kik) a kapott timföldhidrát és a
hűtött aluminátoldat Al2O3 tartalmainak az arányaként fejezhető ki:

kik =

𝑉lúg 𝑐Al2O3,lúg − 𝑉relúg 𝑐Al2O3 ,relúg
𝑉lúg 𝑐Al2O3,lúg

(49)

ahol Vlúg és Vrelúg a kikeverésre vitt hűtött lúg és az onnan visszakapott retúrlúg térfogata
gyakorlatilag megegyező, a képletből kiejthető és a kikeverési hatásfok kifejezhető pusztán a
megfelelő –az indexekben jelölt - Al2O3 koncentrációkkal (c, kg/m3):

kik =

𝑐Al2 O3,lúg − 𝑐Al2 O3,relúg
𝑐Al2O3,lúg

(50)

Ugyanakkor a (28) képlet alapján az Al2O3 koncentrációk kifejezhetők a kikeverés során
gyakorlatilag változatlan kausztikus Na2O koncentráció és a vonatkozó mólviszonyok
hányadosaként. Így a kikeverési hatásfok végül a kikeverésbe be- és kilépő oldatok
mólviszonyával meghatározható:
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kik =

𝑐Na O 𝑐Na O
2 −
2
𝛼lúg
𝛼relúg
𝑐Na O
2
𝛼lúg

=

1
𝛼lúg

1
𝛼relúg

−

1

=

𝛼relúg − 𝛼lúg
𝛼relúg

𝛼lúg

(51)

A szokásos üzemi viszonyoknak megfelelő mólviszonyokkal számolva (αlúg 1,5 ~ 1,7 és αrelúg
~ 3,7) kb. 50% körüli kikeverési hatásfokok várhatóak. Emellett a gyakorlatban fontos az is,
hogy mennyi oldat tömeggel valósul meg a 4.3 fejezetben felsorolt fő lépésekből álló Bayer
körfolyamat. Ugyanis a kikeverésből visszamaradó nagy mólviszonyú, de híg anyalúgból nagy
tömegű vizet kell eltávolítani bepárlással, hogy tömény állapotban a feltáráshoz visszajáratható
legyen. Ezért figyelembe kell venni az 1m3 lúgból kiválasztott Al2O3 mennyiségét jelentő
oldathatékonyságot (OH) is:

𝑂𝐻 =

102𝑐Na2 O
62

(𝛼

1

lúg

−

1
𝛼relúg

)

(52)

Az oldathatékonyság növelése gazdasági szempontból kedvező, ugyanis nem mindegy
mennyi lúgot kell hűteni, fűteni, szűrni, kikeverni adott mennyiségű timföldhidrát
termeléséhez. Ugyanakkor a termék minősége szempontjából éppen a hatékonyságot javító
intézkedések a kedvezőtlenek. Az alábbiakban a kikeverés különböző technológiai
paramétereinek a hatásait érdemes sorra venni:
A kikeveréshez vitt aluminátlúg hőmérséklete erősebb hűtéssel csökkenthető. Ezáltal
túltelítettebbé válik és több timföldhidrát keverhető ki belőle. Azonban a hidegebb oldatból az
Al(OH)3 kristályosodási sebessége erősebben elmarad a kristályképződés (bomlás)
sebességétől, így jelentősen csökken a jellemző szemcseméret. Az európai irányzat szerint, a
kikeverést kb. 60 oC-os hőmérsékleten kezdik és a művelet során a zagyot viszonylag
gyorsabban tovább hűtik kb. 45 oC-ig, majd kb. 40 oC-on fejezik be a kikeverést. Az amerikai
irányzat szerint azonban a kikeverés 75 – 60 oC hőmérsékleti tartományban zajlik, ami nagyobb
kristályok keletkezését teszi lehetővé, viszonylag kisebb oldathatékonyság mellett.
Az oldat töménysége már összetettebb hatást képvisel. A nagyobb lúgkoncentráció
(Európában közel 150 kg/m3, Amerikában inkább 100 kg/m3) azonos mólviszonyok mellett az
(52) képlet szerint arányosan nagyobb oldathatékonyságot jelent. Ugyanakkor az oldat nagyobb
viszkozitása csökkenti a diffúzió sebességét, ami a szemcseméret csökkenését eredményezi.
Sőt azonos mólviszonyú töményebb oldatból kevesebb Al(OH)3 választható ki az egyensúly
eléréséig. Ezt azonban csak az Al2O3-Na2O-H2O egyensúlyi rendszer 18. ábrán bemutatott
diagramja alapján lehet értelmezni.
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Al2O3H2O
Al2O33H2O

18. ábra Az Al2O3-Na2O-H2O egyensúlyi rendszer a H2O sarok körüli tömegszázalékos
koncentráció tartománya - (Mazelj, 1953) alapján korrigálva és átszerkesztve.
A 18. ábra diagramjában az origót jelentő H2O pontból induló sugarak egy adott kausztikus
mólviszonyt jelölnek. A bal oldali (alulról) konvex görbék az aluminát oldat – kísérleti alapon
meghatározott - egyensúlyi összetételét adják meg különböző hőmérsékleteken. A jobb oldalon
- a H2O saroktól távol - fekvő szaggatott vonallal ábrázolt konvex görbék a telített oldatból
történő nátrium-aluminát só oldhatósági határát jelzik.
Nagyobb Na2O koncentráció több Al2O3-ot tud oldatban tartani, de az értékek a jelölt 30,
illetve 60 oC hőmérsékleteken jóval alacsonyabbak, mint a szintén feltüntetett 150, illetve 200
C-on. A forró lúgot lehűtve, a két hőmérséklet egyensúlyi görbéi közötti és a függőleges

o

tengelyen az Al2O33H2O (~65%) irányú egyenes szakaszon mozdul el az aktuális összetételi
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pont lefelé, hiszen éppen ez a vegyület távozik az oldatból. A retúrlúg bepárlása során
változatlan mólviszony mellett távolodik az oldat összetétele a H2O saroktól. Feltárás során
pedig magyar bauxitok esetén elsősorban a függőleges tengely Al2O3H2O összetételének
megfelelő (85%) pont irányában felfelé mozdul el az oldat összetétele, amit változatlan, de
alacsonyabb mólviszony mellett a H2O sarok felé irányuló eltolódás követ a hígítás során. A
diagramban a kék vonalakkal jelölt szakaszokból tevődik össze az európai (E-vel jelölt) Bayerkörfolyamat, míg ugyanilyen módon a piros vonalak jelölik az amerikai (A-val jelölt)
megfelelőjét. Az Al2O3 egyensúlyi koncentrációját mutató konvex görbe az oldat
töménységétől (azaz a H2O saroktól való távolságtól) függően változó távolságra fut a kikeverés
kezdetén érvényes kb. 1,5 mólviszony egyenesétől. Így az Al2O33H2O pontból húzott
egyenesen a kikeverési szakasz hossza kb. 12% Na2O koncentráció esetén lehet a leghosszabb,
azaz ilyen oldatból keverhető ki a legtöbb timföldhidrát. Azonban, különösen az amerikai
technológia esetén ennél jelentősen kisebb a jellemző töménység, ami inkább a kikevert
szemcsék jobb minőségét segíti elő a hatékonysággal szemben.
A kikeverés ideje az európai irányzat esetében szükségszerűen hosszabb, hiszen a
hidegebb oldatból lassabb a kiválás, és a nagyobb mértékben eltávolított egyensúlyi állapot
eléréséhez is több időre van szükség. Azonban az egyensúly elérése helyett a cél a
gazdaságosságot biztosító kikeverési idő, (általában 50 – 100 óra, illetve Amerikában 20 – 40
óra) ami a kihozatal növekedése által igazolja a nagyobb kikeverő-kapacitás álló- és forgótőke,
valamint energia terheit. Ugyanakkor a hosszabb kikeverési idők esetén már a
szemcsetöredezés és a hidegebb oldatból arányaiban erősödő nukleáció miatt a szemcseméret
csökkenése is megfigyelhető. A Miskolci Egyetemen, illetve az előd Nehézipari Műszaki
Egyetem Fémkohászattani Tanszékén elmélyült kutatások folytak az aluminátlúgok
szerkezetével és a kikeverés mechanizmusával kapcsolatban. Sikerült megállapítani, hogy a
kikeverésnél rendelkezésre álló szabad víz aránya befolyásolja a hidrát molekulák
kristályosodáskor történő összekapcsolódási, polimerizációs jellemzőit, ami közvetlenül
tükröződik a keletkező szemcsék jellemzőiben (Zámbó, 1986b).
A kikeverésre vitt oldat kisebb mólviszonya az (51) és (52) összefüggések szerint is,
valamint a 18. ábrában bejelölt körfolyamat függőleges szakaszainak hosszúsága szerint is
növeli a hatékonyságot, aminek azonban határt szab a feltárásnál célszerűen elérhető
legalacsonyabb érték, valamint a vörösiszap ülepítése és szűrése során esetleg fellépő hidrolízis
okozta alumínium veszteség. Ugyanakkor a kisebb induló mólviszony az oldat erősebb
túltelítettségét jelenti a kikeverésnél, így növeli a kristálycsírák képződési sebességét, így a
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szemcsék túlzott finomodására vezethet. Ezzel szemben, nagyobb hőmérsékleten elősegítheti a
finomabb szemcsék agglomerációját is.
Az oltóanyag relatív mennyisége, vagyis az oltóviszony és az oltó hidrát fajlagos felülete
elsősorban a timföldhidrát kiválás sebességét növeli arányosan. Ezért – elsősorban az európai
technológiában – alkalmazott nagy oltóviszony nagy mennyiségű hidrát visszajáratását is
igényli. Így a termék hidrát a kikeverésből kapott szemcséknek csak kb. 20 – 30 %-át képezi.
A kikeverésből kapott hidrát szemcséket érdemes méret szerint osztályozni, például egy, vagy
többlépcsős hidrociklonos megoldással (Pintér, et al., 1986). Így a finomabb szemcsék
visszajáratása egyben a – kohászati feldolgozás által megkívánt - termék szemcsék durvítását
is szolgálja.
A lúg tartalmaz általában valamennyi nátrium-karbonátot is, ami káros hatású a
kikeverésre, hiszen kb. a kausztikus nátron kémiai mennyiségének a felének megfelelő
mértékben növeli az oldatban a 18. ábra szerint stabilan oldható Al2O3 koncentrációt.
Ugyanakkor a feltárásnál nem képes növelni a lúg oldóképességét. Így a karbonát tartalom
csökkenti a Bayer körfolyamat hatékonyságát. Emellett nátrium-oxalát is képződik a lúgban,
aminek az oldhatósága erősen függ a hőmérséklettől. A hidrát szemcsékre kiválva rontja azok
növekedési lehetőségét és a termék szemcsék szilárdságát.
A kikeverést kb. 3000 – 4000 m3 térfogatú, több sorba kapcsolt kikeverő tartályban
hajtják végre. A 18. ábra szerint az európai timföldgyárak kikeverési gyakorlatában kb. 20 m3
beoltott oldatra van szükség 1 t Al2O3 tartalmú termékhidrát kinyerésére és kb. 60 órás a
kikeverés során az oldat tartózkodási ideje. Így az éves timföldtermelésre vonatkozóan kb.
0,137 m3 kikeverő tartály térfogatnak kell rendelkezésre állni. Ez 1 Mt/év kapacitás esetén
137000 m3 tartálytérfogatot (azaz 4000 m3-es tartályokat alkalmazva 34 ilyen nagy egységet)
igényel. A timföldgyáron belül így a „fehér üzem” igen nagy helyet igényel, még ha kb. 3
szoros magasságú hengeres testekből is épül fel. Egy ilyen egység általában 10 - 12 m átmérőjű
és 30 – 40 m magasságú. A keverést a középen elhelyezett szerkezet adja. Ez lehet egy
függőleges tengelyre szerelt keverőlapokból álló mechanizmus, illetve egy „mamutcső”,
amelyben alulról emelkedő irányú oldatáramlás alakul ki az alsó végén bevezetett sűrített
levegővel az alsó végénél csökkentve az oldat sűrűségét. A mamutcső elhelyezhető a tartályon
kívül is, amikor a feláramló oldatot a tartály tetején tangenciálisan vezetik vissza. Régebben
szakaszosan működtették a tartályokat, azaz feltöltés, kikeverés és leeresztés fázisokból állt a
folyamat. Ma már azonban a folyamatos üzemmód a norma, amikor a zagy az egyik tartályból
a következőbe áramlik át, miközben a körülményeket az elérendő hidrát minőség érdekében
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tartályonként különböző paraméterekkel állítják be. A kikeverő tartályok jellemző típusait a 19.
ábra mutatja vázlatosan.

a)

b)

19. ábra A pneumatikus (a) és a mechanikus (b) kikeverő tartályok vázlatos szerkezete.
A kikevert aluminát zagy szilárdanyag tartalma az európai technológiában 600 – 800 g/dm3. A
szemcséket a méretük szerint általában hidro-szeparátorokban, illetve hidro-ciklonokban
osztályozzák. Ezek megfelelően méretezett hengeres felső és ehhez csatlakozó kúpos alsó
térrészekből állnak. A hengeres tér felső éléhez közel tangenciálisan bevezetett zagy durvább
szemcséi lefelé haladnak, míg a finomabb szemcséket a túlfolyás magával ragadja. Intenzívebb
áramlás és a fallal történő ütköztetés, valamint a turbulencia erősebb hatásai jellemzik a hidrociklon működését. Itt a kevésbé szilárdan agglomerált szemcsék aprózódhatnak, de ez még
szerencsés is, ha nem a technológia, illetve a tárolás és kiszállítás későbbi fázisaiban történik.
A hidro-szeparátorok jó működése korlátozza a beadott zagy szilárdanyag-tartalmát, de az alsó
elvétel zavartalansága sem engedi a túlzott besűrítést. A termék hidrátot még kíséri maradék
anyalúg, benne finomszemcsékkel is, amit a hidrát mosásával kell eltávolítani. Az elválasztott
finomszemcsés frakciót lehet közvetlenül, illetve szűrés után visszajáratni oltóanyagként.
Utóbbi megoldást főleg akkor alkalmazzák, ha a kiszűrt oltóhidrátot kísérve kivált nátriumoxalátot forró vízzel mosva el akarják távolítani.
A nagy szilárdanyag-tartalmú kikevert zagyokból leghatékonyabban szűréssel lehet a
termék hidrátot kiválasztani. Ez technikailag megvalósítható az egyszerűbb szerkezetű, de igen
nagyméretű vákuumos dobszűrőkkel (20.a ábra), illetve a kisebb helyen és egy egységben
nagyobb (150 ~ 250 m2) szűrőfelületet biztosító a 20.b ábrán vázolt tárcsás szűrőkkel. A
dobszűrők esetében azonban a palást nagy szegmensén hatékonyan mosható is a kiszűrt hidrát.
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b)
a)

20. ábra A vákuum dobszűrő képe (a), és a tárcsás szűrő rendszer vázlatos szerkezete (b)
(Andritz, n.d.).
Szokásos a hidrátot tiszta mosóvízzel ellenáramban még egy, vagy két fokozatban felzagyolva
újra szűrni. A termék hidrát több fokozatú mosása a tisztaság érdekében igen fontos művelet,
amihez a hidrát tömegével összemérhető mennyiségű mosóvíz felhasználása tartozik.

4.6. A Bayer eljárás termékeinek kinyerése
A Bayer-típusú timföldgyártás egyik terméke lehet már a kikeverésnél közvetlenül kapott,
szűrt és mosott, szárított Al(OH)3 timföld-hidrát. Ennek több felhasználási területe van például
a vegyiparban, a gyógyszergyártásban. A hidroxid szemcsék kristályvíz tartalmának az
eltávolítása után nyerhető a fő termék, a timföld, amit kohászati, illetve különleges (kerámia,
tűzálló alapanyag, katalizátorhordozó, töltőanyag, adszorbens, stb) célokra használnak fel nagy
tömegben.
4.6.1. A hidrát kalcinálása
A timföld hidrát duális képlet szerinti Al2O33H2O alakú felírása jól tükrözi a köztes termék
technológiai zsargon szerinti „timföldhidrát” nevét. Vagyis az aluminátlúgból kinyert hidroxid
szemcsékből a kb. 35 % kristályvíz, valamint a kb. 10 % tapadó összes víz kiűzésével kapható
a timföld végtermék. Ez viszonylag nagy hőmérsékleten történő kalcinálással történik, amit
hosszú (~ 100 m) csőkemencében, illetve fluid kemencében hömpölyögtetve hajtanak végre. A
hagyományos és általánosan használt csőkemence vázlatát a 21. ábra szemlélteti. A
kemencéből a forró timföld az égő oldalán elhelyezett rekuperátorcsöveken keresztül haladva
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hűl le, és közben felmelegíti az égési levegőt. A füstgázzal elragadott timföld porleválasztó
ciklonnal leválasztva járatható vissza a feladott hidráthoz „retúrpor”-ként.

21. ábra A kalcinálásra általában használt forgó csőkemence vázlata.
A művelet során - a bauxitok összetételének a vizsgálatával kapcsolatban - a 4.1 fejezetben
leírt, illetve a 9. ábrán a tri-hidrát ásvány vízvesztésére bemutatott hevítési görbe az irányadó.
A tapadó nedvesség már 100 oC felett, a kristályvíz tartalom pedig az 500 – 600 oC
hőmérsékleti tartományban teljesen eltávozhat, mégis szükséges a timföldet tovább is hevíteni.
Erre az alumínium-oxid módosulat-változásával kapcsolatos felületi tulajdonságai adnak okot.
A vízvesztés nyomán alapvetően -Al2O3 képződik, amit nagy (> 50 m2/g) aktív fajlagos felület
jellemez. Ennek a mérése a BET módszer szerint a felületi adszorpciós képességgel történik.
Az adszorpcióra képes nagy fajlagos felület a tárolás során a levegő nedvességtartalmából
esetleg túl sok víz megkötését is okozhatja, ezért az adott szemcsemérettel jellemezhető
kristályokat nagyobb ( ~ 1100 oC) hőmérsékletig hevítik megfelelő ideig a megfelelő felületi
aktivitás beállítására. Ekkor a kívánt mértékű   α átalakuláson megy át az alumínium-oxid.
Ezzel veszít annyit a felületi aktivitásából, hogy a silózás, valamint a szállítás és a redukáló
technológiához adagolás során nem nő meg túlzottan ( ~ 1%-os) a nedvességtartalma.
A modern alumíniumkohókban a feldolgozásra kerülő timföld nagy részét használják fel
adszorbensként a kohósításánál keletkező gázok tisztítására. Ez viszont igényli a megfelelő
mértékű felületi aktivitást, tehát mérsékelni kell a kalcinálás intenzitását. Az így előállított kis
(<30%) α-Al2O3 tartalmú timföld viszonylag nagy fajlagos felületű (> 30 m2/g) és kis
rézsűszögű (~ 30o). Utóbbi jelzi, hogy a -Al2O3 kristályok felülete meglehetősen sima,
szemben az α-Al2O3 sokkal „rücskösebb” alakjával (22. ábra), ami a szemcséket összetarthatja.
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b)

a)

22. ábra A gamma (a) és az alfa (b) típusú Al2O3 kristályok eltérő szerkezetét mutató SEM
képek (Pásztor, et al., 1991).
Amennyiben - a modern kohók által megkövetelt – nagy fajlagos felületű és kis rézsűszögű
kristályforma a jellemző, a timföldet nagyobb szemcseméretben kell előállítani a felhasználás
során fellépő porzás csökkentésére. Régebbi timföldgyárak azonban nem képesek a
megfelelően nagyméretű, durva szemcsés „homokszerű” timföld-hidrát előállítására, mivel az
a kikeverési technológia átalakítását és a teljes kikeverő sor átépítését igényelné. Legfeljebb
kisebb mértékű hidrát szemcsedurvításra, agglomerálásra és „intermedier” típusú timföldek
előállítására képesek. Így a porzási hajlam elkerülésére is csak alapvetően az α-Al2O3 hányad
(kb. 60% felé) növelésével oldhatják meg. A kevésbé sima felületű timföld szemcsék nagyobb
agglomerátumokká összetapadnak, amivel elkerülhető a porképződés, amit jelez a nagyobb
rézsűszög (~ 50o) is. Egyben csökken a víztartalom, de kisebb lesz az aktív fajlagos felület (kb.
15 m2/g), így lecsökken az adszorpciós hatékonyság és emellett a kémiai reakcióképesség.
A kalcinálásnál káros hatások is bekövetkezhetnek. A kemence elhasználódó falazatából
SiO2 szennyezés is kerül a timföldbe, valamint a hidrátszemcsék a fizikai körülményektől és a
saját szerkezetüktől függő mértékben aprózódhatnak is. Amennyiben a kikeverésnél az
agglomeráció a jellemző a szemcsedurvításban, a mechanikai aprózódásnak nagyobb a
veszélye, ezért kíméletesebb hömpölyögtetést kell alkalmazni. Azonban, ha a kikeverésnél
jellemzően rákristályosodással növekedtek a szemcsék, a hirtelen kiszabaduló gőz aprító hatása
érvényesülhet. Ilyenkor a felmelegítés sebességét kell mérsékelni.
4.6.2. A retúrlúg bepárlása
A kikeverés során keletkezik a timföldgyártás fontos mellékterméke, a retúrlúg. Az
alumínium-oxid tartalom erős csökkenése után, a megnövekedett mólviszony révén az aktív
(kausztikus) nátron tartalom újra „agresszívvá” teszi az oldatot, ami visszavezetve, újra
alkalmassá válik a bauxitból az alumínium-oxid tartalom kioldására. Azonban a vörösiszap
elválasztása során okozott nagymértékű hígítás miatt ez az oldattérfogat nem férne be a feltáró
rendszerbe. Ezt megelőzően tehát nagy mennyiségű víz eltávolítására van szükség, amit
56

fűtőgőzzel történő hőközlésen alapuló bepárlással lehet megoldani. A kikeverés során lehűlt
oldat hőmérsékletének a növelését elősegíti az aluminátlúg hűtése, amennyiben az lemezes
hőcserélő rendszerben ellenáramú hőcserével valósult meg. Azonban további jelentős
hőközlésre van szükség a forraláshoz, ami elősegíthető a nyomás csökkentésével,
vákuumozással. Ezt az elvezetett gőz gyors kondenzáltatásával lehet a gyakorlatban
megvalósítani. A nagy mennyiségű oldat forralására a hagyományos megoldást a 23. ábrán
vázolt Vogelbusch típusú bepárló berendezés szolgáltat. A forralótestben a képződő buborékok
és az alulról táplálás következtében az oldat emelkedik a fűtőgőzzel ellenáramban. Az
expandáló gőz a felső térből, a sűrűlúg pedig alul, az ejtőcsövön távozik. Több ilyen egység is
kapcsolható sorba nagyobb lúgkoncentráció elérésére. Ellenáramú kapcsolás esetén a gőzzel
közvetlenül fűtött első fokozatban az oldatból felszabaduló szekunder gőzzel fűtik a második
fokozatot, majd ilyen elven kapcsolható egymás után több egység is.

23. ábra A Vogelbusch típusú lúgbepárló berendezés vázlata (Pásztor, et al., 1991).
A bepárlással eltávolított gőz nagy mennyiségű (~250 t/h) vizet eredményez, amit
visszavezetnek a vörösiszap mosásához, ahonnan végül hígításra alkalmas mosóvízként kerül
vissza a feltárt zagyba. A fűtőgőz felhasználás eléri az elpárologtatott víz tömegének a
harmadát. Emellett a gőz kondenzáltatása jelentős hűtővíz felhasználással jár, és a felmelegedő
hűtővíz viszonylag kis hőmérséklete nem teszi lehetővé a benne rejlő hőenergia hatékony
hasznosítását. Sőt külön hűtőtornyokra is szükség van a visszajárathatóság biztosítására. Ezért
a bepárlás mértékének a csökkentési lehetősége fontos a gazdaságosság szempontjából. Ezt
nagymértékben befolyásolja a bauxit minősége, hiszen ha sok és nehezen ülepedő vörösiszapot
57

kell eltávolítani, több hígításra és mosásra van szükség. Ugyanakkor, a kikeverés előtt
expanziós hűtést alkalmazva csökkenthető a bepárlásnál a lúgból eltávolítandó víz mennyisége.
4.6.3. Oldattisztítás, melléktermékek előállítása
A vörösiszappal hatékonyan eltávolítható a bauxit Fe2O3 és a TiO2, tartalma, valamint az
SiO2 zöme is, de a CaO és MgO eltávolítása is elég hatékony. Ugyanakkor a karbonátos
ásványok, mint például a CaCO3, illetve a dolomit a feltárás körülményei között
cserebomlással Na2CO3 képződését okozzák, ami a nagyobb Na2O koncentrációval
jellemezhető pontokon kellemetlen kiválásokat okozhat spontán módon. Ehhez járulhat még
hozzá a légkikeveréskor a levegő szén-dioxidjának a hatása. A szóda tartalom hatékony
eltávolítása érdekében a bepárlás mértékét kell fokozni, amikor kb. 300 kg Na2O/m3
lúgkoncentrációt megközelítve a szóda oldhatósága nagyon lecsökken és szabályozott
körülmények között kikristályosodik a sűrűlúgból. Ugyanakkor, a bauxitból beoldódhatnak
foszfátok, fluoridok és vanadátok, amelyek komplex sóként a körfolyamat leghidegebb
pontján, éppen a kikeverés végén képesek kikristályosodni. Amennyiben ez a termékbe
jelentősebb mértékben kerülne, attól forró vizes mosással különíthető el. Emellett, a körbejáró
anyalúgban a komplex só egyensúlya fenntartható a retúrlúg egy részét kivezetve és abból
erősen (< 30 oC) hűtéssel kiválasztva. Az elválasztás hatékonysága fokozható a komplex sóban
viszonylag gazdag hidrátmosó víz külön bepárlása és erős hűtése által. Amennyiben a V2O5
tartalom az így kikristályosított komplex sóban jelentős (> 10%), a kapott só melléktermékként
tekinthető és vanádium-pentoxid, illetve nátrium-poli-vanadát előállítására hasznosítható is. A
foszfátok és fluoridok eltávolítása a „meszes feltárással” segíthető, amikor elsősorban a
Ca3(PO4)2, illetve a Ca(H2PO4)2 és CaHPO4 vegyületek képződésére, és a komplex só mellett
történő kiválására lehet számítani. A meszezés nincs jelentős hatással a vanadát ionokra, hiszen
a Ca3(VO4)2 viszonylag jól oldódik. Sőt az komplex só kiválásának a megszűnése az oldat
vanádium-tartalmának a növekedését is okozza. Nagyobb cinktartalmú bauxitok esetében a
timföld hidrátot jelentősebben szennyezheti az oldódó és a kikeverésnél szintén hidrolizáló
nátrium-cinkát, ami már nem is mosható ki. Az oldott cink vörösiszappal történő eltávolítására
ezért Na2S-ot adagolhatnak a hígított lúghoz, ami ZnS csapadékot képez.
A bauxittal szerves szennyezők is kerülnek az oldatba, de ugyanilyen forrás a vörösiszap
ülepedését segítő flokkuláló szerek. A legnagyobb tömeget a nátrium-oxalát (Na2C2O4) adja,
mely vegyület oldhatósága erősen függ a hőmérséklettől. Eltávolítása a hidrátmosáshoz
kapcsolódhat, amikor a komplex sóval együtt a kivezetett mosóvíz bepárlása után erős hűtéssel
58

kikristályosítható. További kellemetlen kísérők lehetnek a nagy molekulatömegű és az oldott
anyagok kiválását nehezítő humát sók. Ezeket kicsapott Mg(OH)2 felületén adszorbeálva,
illetve erős oxidáló hatással lehet eltávolítani, vagy közömbösíteni.
A Bayer körfolyamat során a lúgban az oldhatósági határig dúsulhatnak a bauxitban jelen
lévő és valamilyen mértékben oldódni képes egyéb alkotók is. A bauxit kis mennyiségben
tartalmaz olyan oxidokat, amelyek kinyerése értékes fémekhez szolgáltathat alapanyagot,
valamint a Bayer-eljárás még a dúsulásukat is eredményezi. Ilyen alkotó lehet a Ga2O3 és a fent
már említett V2O5 is. Különösen értékes a bauxitban csupán néhány ezred, legfeljebb század
százalékot elérő koncentrációban előforduló gallium-trioxid, hiszen ebből nagy értékű – ultra
nagy tisztaságú – gallium nyerhető ki, amit az elektronikai ipar elsősorban GaAs alapú optoelektronikai félvezető anyagok, napelemes cellák, valamint szupravezetők előállítására használ
(Grandell & Höök, 2015). A Ga kinyerés előfeltétele lehet azonban az erre a célra kivezetett
sűrűlúg rész mentesítése vanádiumtól, ami a vanádium-pentoxid előállítását is szolgálhatja.
Utóbbi anyag katalizátorgyártásra, illetve az acélipar számára fontos ötvöző anyag, a ferrovanádium előállítására hasznosítható. A vanádium kinyerés egy lehetséges folyamatát a 24.
ábra mutatja.

24. ábra Értékes V2O5 termék egy lehetséges előállítása a Bayer-lúgból.
Az oldhatósági és a kiválási jellemzők alapján, a gallium nagyobb relatív koncentrációban
van jelen a sűrűlúgban (200 ~ 300 mg/dm3), mint eredetileg a bauxitban. Noha a termékekre –
a kis mennyisége miatt - nincs különösebb káros hatással, érdemes eltávolítani a lúgból, hiszen
a Ga kinyerése jelentős gazdasági előnyt jelenthet. A világ éves galliumtermelése 2010-ig kb.
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200 tonna volt. Ennek a zöme a Bayer körfolyamat melléktermékeként áll elő (Stwertka, 2012).
Ebben Magyarország (Ajka) évtizedeken keresztül jelentős szereplő volt a fő termelők (Kína,
Németország, Kazahsztán és Ukrajna) mellett.
A gallium kinyerését a Bayer körfolyamatból kivezetett, bepárolt és tisztított
aluminátlúgból nemcsak a kis koncentrációja, hanem az alumíniummal analóg kémiai
tulajdonságai is nehezítik. A bauxit Ga2O3 tartalmának több mint a fele oldódik a feltáráskor,
és az alumíniumot nátrium-gallát alakban kíséri. Mivel a bepárlással töményített és tisztított
oldatrészben is 1 g/dm3 alatti a koncentrációja, a kinyerését a hagyományos technológia szerint
egy dúsító elektrolízis előzi meg. Ennek során, 40 ~ 50 oC hőmérsékleten Ni anódtárcsákkal,
valamint amalgámozott és forgó Ni katódkorongokkal felszerelt vályú alakú elektrolitos
kinyerő cellákban előbb amalgám katódban oldva választják le. A feldúsult és leszedett
amalgámból ezt követően kétféle módon nyerhetik ki a 30 oC alatti likvidusz hőmérsékletű
nyers galliumot:
1) egy műanyagból készült gyűrű alakú elektrolitos rafináló cellának az egyik térrészébe
töltik az amalgámot és anódnak kapcsolják, míg a másik térrészben elhelyezkedő
gallium olvadék lesz a katód. A két térrészt elhatároló íves fal felett ad ionvezető
összeköttetést a xNa2OGa2O3 – NaOH elektrolit oldat;
2) a Ga-amalgámból forró és tömény NaOH-dal kioldják a galliumot, így kapva
töményebb nátrium-gallát oldatot. Ebből alumíniummal cementálják a Ga fémet. A
cementálást műanyag edényben végzik úgy, hogy a fenéken folyékony galliumban van
oldva az edény felsőbb térrészében elhelyezkedő és intenzíven kevert gallát oldattal
reagáltatandó Al. Az Al-gallám olvadék alumíniumtartalma a reakcióban fokozatosan
elfogy, végül a nyers gallium olvadék elektrolitosan rafinálható.
Az elektrolitosan rafinált kb. 4N (99,99%) tisztaságú Ga fémet tovább kell tisztítani az
elektronikai minőség elérésére. Ezt frakcionált kristályosítással lehet a legegyszerűbben
végrehajtani, mely során a teflon edényekbe öntött Ga fémolvadékba igen tiszta Ga egykristályt
merítenek és pontosan szabályozva a hőmérsékletet, tiszta galliumot kristályosítanak rá. Mielőtt
az egész olvadék kristályosodna, a megnövekedett egykristályokat kiemelik és megolvasztják,
majd egy további lépésben újra tisztítják ugyanilyen módszerrel. Az ismételt frakcionált
kristályosítással elérhető a megkívánt 6N, illetve 7N tisztaság is. Az ultra nagy tisztaságú
fémet vákuumfóliába csomagolva szállítják temperált ládákban a megrendelőkhöz.
A hagyományos gallium kinyerés kellemetlen vonatkozása a dúsító elektrolízisnél használt
higany. Erre azonban szükség van, hiszen a Ga3+/Ga standard elektródpotenciál is erősen
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negatív (- 0,53 V), a lúgos oldatban pedig a stabil hidroxo-komplex ion katódos leválása még
hátrányosabb, amit a [Ga(OH)4]-/Ga ~ - 1,3 V standard elektródpotenciál is jellemez. A kis Ga
koncentráció a valós egyensúlyi elektródpotenciált még negatívabbá teszi. Azonban az
amalgám katód esetében kedvezőbb a helyzet:
Ø
𝐸[Ga(OH)4]− /Ga(Hg) = 𝐸[Ga(OH)
+
−
4 ] /Ga(Hg)

RT
3F

ln

𝑎[Ga(OH)4]−
4
𝑎Ga(Hg) 𝑎OH
−

(53)

Ugyanis az amalgámban oldódva a katódon leválasztott fém gallium aktivitása (aGa(Hg))
csökken, ezáltal segítve a katódos redukciót:
[Ga(OH)4 ]− + 3e− = Ga + 4OH −

(54)

A Ga kivonása után azonban a maradék „anya-amalgám” higanytartalmát desztillálva kell
tisztítani és kondenzáltatás után visszajáratni a dúsító elektrolízis kádjának a teknőjébe,
ahonnan a hosszirányú tengelyre szerelt forgó Ni katódkorongokra friss rétegként kerül fel.
A potenciális veszélyforrást jelentő higany kiküszöbölésére a Miskolci Egyetem
Metallurgiai Intézetében a 2000-es évek elején egy kelátképző oldószeres extrakciós módszer
fejlesztése történt a gallium alternatív kinyerésére (Kékesi, 2007). Eszerint a bepárolt
aluminátlúgból petróleumban oldott Kelex-100 reagenssel szobahőmérsékleten szelektíven
extrahálható a gallium a reagens koncentrációját, a keverést és az extrakció idejét optimalizálva.
Erre – a kelátképzésben mutatott viszonylag kis különbség mellett – alapvetően az alumínium
és a gallium hidroxo-komplex ionjainak az eltérő hidratációjából adódó különböző extrakciós
kinetkiai jellemzői adnak módot. A szelektivitás a szerves fázis elkülönítése után a reextrakció során tovább fokozható a sósavas fosztó-oldat koncentrációjának az optimális
megválasztásával. A kapott koncentrált GaCl3 – HCl oldatból a gallium akár kristályosított
klorid, kicsapott hidroxid, illetve oxid formában közvetlenül, vagy az oldat pH értékének a
beállítását követően katódos redukcióval fémként kinyerhető. A gallium termék tisztasága
alapvetően az Al/Ga elválasztás jellemzőin múlik. A nagy tisztaság elérése az extrakciós és reextrakciós műveletek paramétereinek az optimalizálása mellett a nyersterméknek további
tisztítását is igényli a hagyományos eljárásnál bemutatott módon.
4.6.4. A Bayer termékek helye az anyagforgalomban
A Bayer timföldgyártás az oldat szempontjából egy ciklikus folyamat, amihez több ponton
kapcsolódnak bejövő alap- és segédanyagok, valamint fő- és melléktermékek. Mindezt jelentős
energiaforgalom is kíséri, hiszen a feltárásnál és a bepárlásnál nagy a fűtőgőz igény, amivel
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szemben összesen kb. 8 GJ/t az összes hőveszteség. Ennek kb. a fele a környezet felé a meleg
berendezések és anyagok felől fellépő sugárzással, másik fele pedig a nagy tömegű termékek,
illetve – leginkább - a bepárláshoz kapcsolódó kondenzátorhűtésre használt víz hőtartalmával
távozik a rendszerből. A fő nyersanyag, a bauxit minősége az anyag és a járulékos költségek
tekintetében is alapvető jelentőségű, ugyanis ezzel függ össze a folyamatosan pótlandó
marónátron, az ezt részben kiváltó égetett mész, a vízfelhasználás, valamint a maradvány
anyagok letárolási költsége is. A folyamat vízmérlege összesen kb. 9 t vizet jelent egy tonna
timföldre vonatkoztatva. A legnagyobb felhasznált tétel a vörösiszap mosóvize (~ 6 t H2O / t
Al2O3), míg a hidrát mosására ennek a hatod része esik, és az utóbbival mérhető össze a bauxit
összes víztartalma. A kimenő oldalon egyaránt jelentős (~ 3 t H2O / t Al2O3) a feltárásnál
felszabaduló expanziós gőz, a bepárlási gőz, melyeket kondenzvízként hasznosítanak. valamint
a vörösiszappal távozó nedvesség tételei.
A Bayer eljárás során a feltárható Al2O3 kb. 95%-ban kerül a végtermékbe, amit főleg a
vörösiszap oldatfázisával és a kalcinálási kiporzással fellépő veszteségek csökkentenek. Az
anyagfolyam vázlatát a 25. ábra szemlélteti. Egy hagyományos Bayer-körfolyamat
anyagmérlegében a legfőbb bemenő és távozó anyagok jellemzőit a 26. ábra mutatja.

25. ábra A Bayer-eljárás általános anyagfolyamábrája.
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26. ábra Egy hagyományos timföldgyártás anyagfolyamának fő tagjai.
A nyersanyagok, segédanyagok, termékek és melléktermékek tömegaránya erősen függ a
bauxit minőségétől, elsősorban a SiO2 koncentrációjától, valamint ásványi alakjától. Durva
közelítéssel azonban mondható, hogy 1 t timföld előállítása legalább 2 t bauxit felhasználását
igényli, amiből még 1 t vörösiszap is keletkezik. Általában a bauxit reakcióképes szilíciumdioxid tartalma a saját tömegének megfelelő mennyiségű NaOH veszteséget okoz zömében a
feltáráskor

képződő

és

kicsapódó

Na2OAl2O32SiO22H2O

típusú

hidro-szilikátok

alkotójaként. Emellett a vörösiszap oldatfázisából adódóan is jelentős (a termékre számítva kb.
1-2%) fajlagos marónátron veszteséggel is számolni kell. Utóbbi azonban a vörösiszap mosás
és szűrés tökéletesítésével jelentősen csökkenthető.

4.7. A pirogén és az egyéb típusú timföldgyártó módszerek alapvető jellemzői
A Bayer eljárás nem gazdaságos a nagyobb reaktív SiO2 tartalmú, rosszabb minőségű
bauxitok feldolgozására a fentiekben részletezett anyag- és energiaveszteségek, vízigény,
technológiai nehézségek miatt (Zámbó, 1986a). Ilyen bauxitokból történő timföld előállításakor
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érdemes lehet pirometallurgiai pörkölő módszerrel képezni a vízben oldható nátrium-aluminát
vegyületet a következő reakció szerint:
Al2O3xH2O + Na2CO3 = 2NaAlO2 + CO2 + xH2O

(55)

A reakciót forgó kemencében hajtják végre kb. 1200 oC hőmérsékleten, amit jó minőségű (kis
hamu tartalmú szénporral, vagy olajjal tüzelve érnek el. Ilyen körülmények között a bauxit
egyéb fő és kísérő alkotó oxidjai is a fenti módon reagálnak:

Fe2O3 + Na2CO3 = 2NaFeO2 + CO2

(56)

SiO2 + Na2CO3 = Na2SiO3 + CO2

(57)

Ugyanígy képződik a nátrium-foszfát, -vanadát, -cinkát és -gallát is. Segéd reagensként
adagolnak mészkövet is, aminek a célja a szilícium főleg Ca2SiO4, azaz stabil di-kalciumszilikát formában történő megkötése. Így 𝑛CaCO3 ≈ 2𝑛SiO2 arányú mészkőadagolás mellett a
szóda felhasználás csökkenthető. Erre a két fő alkotó kémiai mennyisége vehető figyelembe
(𝑛Na2 CO3 ≈ 1,05(𝑛Al2 O3 + 𝑛Fe2 O3 ). A mészkő adagolásánál az is cél, hogy di-kalcium-szilikát
(azaz kalcium szingulo szilikát) képződjön, aminek a térfogata lehűléskor (675

o

C

hőmérsékleten) kb. 10 %-kal nő, így a képződött anyagot repesztve elősegíti a hatékony őrlést
a lúgzás előtt.
A nagy hőmérsékletű „zsugorítással” kapott anyag aluminát tartalma hűtés és őrlés után
kb. 70 – 80 oC hőmérsékleten vízzel jól kioldható, miközben a Bayer eljárás aluminátlúgjában
található hasznos hidratált ionok képeződnek. A nátrium-ferrit vegyület nem okoz zavart,
vagy veszteséget, hiszen a vízben hidrolizál, és ezáltal szűrhető vas-hidroxid csapadék és
szabad NaOH keletkezik:
Na2 FeO4 + 4H2 O = 2Fe(OH)3 + 2NaOH

(58)

A bauxit viszonylag nagy Fe2O3 tartalmából a fenti reakcióval elég NaOH keletkezik az
aluminátlúg stabilizálására. Amennyiben ez nem áll fenn, szükséges marónátron pótlásával
biztosítani a megfelelő mólviszonyt, ezáltal elkerülni az aluminát idő előtti hidrolízisét. A
szintén képződött nátrium-szilikát (vízüveg) is oldódik, ami később jelent zavart. Mivel a
kioldásnál („lúgzásnál”) nincs olyan nagy hőmérséklet, mint a Bayer feltárás autoklávjaiban, a
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nátrolit képződése itt kevésbé jellemző. Azonban a timföldhidrát leválasztásakor az oldott SiO2
szennyezési forrást jelent. Ezért az eltávolításáról az aluminát oldat feldolgozása során külön
kell gondoskodni. A zsugorításnál képződő kalcium-aluminát nátrium-alumináttá alakítható,
amennyiben a kioldásnál aktív szódát is tartalmaz az oldat:
CaAl2 O4 + Na2 CO3 = 2NaAlO2 + CaCO3

(59)

A kioldást „diffúzőr”-nek nevezett tartályokban végzik, amelyekbe alulról egy ferdén
behelyezett rácson keresztül táplálják be az oldó közeget, felülről pedig az őrölt szilárd elegyet.
A képződött aluminát oldat a felső, a visszamaradó vörösiszap pedig az alsó kivezető nyíláson
távozik. A nátrolit-képződés elmaradása miatt az SiO2 viszonylag nagy koncentrációban van
jelen az oldatban. Ennek az eltávolítása a következő lépés, mely során a forrásponthoz közeli
hőmérsékleten
csapadékból

mésztej
álló

adagolásával

„fehér

iszapot”

kalcium-alumínium-szilikát

típusú

képeznek.

oldattisztító

Noha

ez

az

hidrogránát
lépés

alumíniumveszteséggel is jár, a tiszta timföld előállítása érdekében elhagyhatatlan.
A kovasavtalanított és szűrt oldatból a zsugorító kemencéből származó és tisztított CO2dús gázt felhasználva nyerik ki a timföld hidrátot. Eme „szénsavazás” megnevezésű művelet
során előbb a szabad NaOH tartalmat közömbösíti a bevitt szén-dioxid:
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

(60)

Miután az oldat pH értéke így csökkenve eléri a hidrolízis határát, az alumínium-hidroxid
kiválása megkezdődik, amit ugyan NaOH felszabadulása kísér, de ezt a tovább adagolt szénsav
folyamatosan „elfogyasztja” a (60) reakció szerint:
2NaAlO2 +H2O = 2Al(OH)3 + 2NaOH

(61)

Így gyakorlatilag az oldott alumínium-oxid teljes mennyisége kinyerhető a következő bruttó
folyamat szerint:
2NaAlO2 + CO2 + 3H2O = Al(OH)3 + Na2CO3

(62)

Mivel az oldott vízüveg is analóg módon reagálna, feltétlenül szükséges a jó hatásfokú
kovasavtalanítás a timföldhidrát kinyerése előtt:
Na2SiO3 + CO2 = Na2CO3 + SiO2

(63)

Azonban, a kohászati timföld előállítására így is csak a szénsavazás első szakaszában kapott
Al(OH)3 alkalmas. A második szakaszban kapott hidrát inkább csak műkorund, vagy egyéb
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kerámia termék előállítására alkalmas szennyezettebb timföld számára jó alapanyag. A
szénsavazásból származó anyalúgot dekantálva választják el, majd hulladékhőt felhasználó
bepárlással Na2CO310H2O sót kristályosítanak ki, ami visszajáratható a zsugorításhoz. A
pirogén timföldgyártás anyagfolyamát és a fő lépéseit a 27. ábra szemlélteti.

27. ábra A pirogén timföldgyártás elvi folyamatábrája.
A pirogén technológiának ma már nem önmagában van jelentősége, hanem inkább a Bayer
technológiával való kombinációban, amivel SiO2-ban dúsabb, rosszabb minőségű bauxitot,
illetve az ilyen szempontból eltérő minőségű bauxitokat egyszerre is hatékonyan lehet
feldolgozni tiszta timföldre. A párhuzamos kombináció esetén a jó minőségi, kis SiO2
tartalmú bauxit Bayer feldolgozása mellett működtetnek egy pirogén technológiát a rossz
minőségű bauxitból az alumínium-oxid kinyerésére. Ez azonban csak a kovasavtalanított
oldatig jut el, amit bevezetnek a Bayer aluminátlúg kikeveréséhez. Így a pirogén ágban beadott
– olcsóbb - szóda a Bayer ágban drága NaOH-ot tud pótolni. Azonban a pirogén technológiával
csak annyi rossz minőségű bauxitot dolgozhatnak fel, amennyinek a nátrium-ferrit tartalmából
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képződő NaOH éppen elég a Bayer ágban fellépő nátronveszteség pótlására. Így fennmarad a
Bayer körfolyamat nátronegyensúlya és nem romlik a kikeverési hatásfok.
A soros kombináció az egyszerű pirogén technológia továbbfejlesztése, amikor a rossz
minőségű, SiO2-ban dús bauxitot a Bayer módszer szerint tárják fel, azonban az itt képződő
vörösiszapot nem a zagytérre vezetik, hanem a pirogén módszer szerint zsugorítják. Ekkor nagy
mennyiségű nátrium–ferrit keletkezik, valamint a beadott mészkőből keletkező mész a SiO2
nagy részét leköti, valamint a nátrolitot is részben kausztifikálja. A zsugorítmány kioldása után
Fe(OH)3-ban gazdag szekunder vörösiszap keletkezik és az oldat kovasavtalanítás után
egyesíthető a Bayer feltárásból kapott aluminátlúggal a kikeverésnél. A visszamaradó
anyalúgot bepárolva a feltáráshoz vezetik vissza.
A pirogén technológia teszi lehetővé olyan különleges alumíniumtartalmú érc
feldolgozását, mint a (Na,K)2O.Al2O3.2SiO2 összegképlettel jellemezhető agyag ásvány, a
Szibériában nagy mennyiségben előforduló nefelin. Ebben az esetben azonban nincs szükség
külön szódát bevinni, hiszen az érc az alumínium-oxid alumináttá alakításához elegendő
alkáliát tartalmaz. Ugyanakkor nincs jelen a bauxitban nagy mennyiséget képviselő Fe2O3,
amiből keletkezhetne szabad NaOH a kioldásnál, ezért az oldat stabilitásáról valamennyi nátron
adásával lehet szükséges gondoskodni. A kioldásnál keletkező maradvány ugyanilyen okból
nem is tekinthető vörösiszapnak, hanem inkább a portland cement gyártására alkalmas
melléktermék. Sőt, ez a fő termék, ami a szénsavazással kapott timföldhidrát, illetve az abból
kalcinálással előállított timföld tömegét közel egy nagyságrenddel meg is haladhatja.
A timföld előállításának egészen különleges, még az ipari gyakorlatra nem kiérlelt
módszerei lehetnek a redukáló olvasztással vastalanító eljárások. A Hall-eljárás az aprított
bauxitot koksszal keverve zsugorítja 1000 oC hőmérsékleten, majd ívkemencés redukáló
olvasztással egy Fe-Ti-Si-Al ötvözetetet különít el, hogy Al2O3-ban gazdag salakot kapjon. Ezt
követően már híg (~ 10%) kénsavval lehet a granulált salakot tisztítani és végül izzítás után egy
Al4C3-dal és Ti-nal szennyezett timföld nyerhető.
A Pedersen eljárás a bauxitot vasérccel, mészkővel és koksszal keverve nagyolvasztóban
(vagy ívkemencében) redukálja. Így kalcium-aluminát salak keletkezik, amiből a pirogén
technológia szerint szódás vízzel nátrium-aluminát oldható ki, majd a fentebb tárgyalt pirogén
eljárást folytatva kapható a timföld.
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5. Primer alumínium előállítás a timföld elektrolitikus redukciójával
A primer eredetű alumínium fém előállítás energiaigényének a legnagyobb része az erős
kötésű alumínium-oxid vegyület megbontásához, az oxidált állapotú alumínium redukciójához
kapcsolódik. Erre a 3. fejezetben bemutatott közvetlen pirometallurgiai próbálkozások,
amelyek a bauxit Al2O3 tartalmának a redukcióját célozták, nem adnak gazdaságos lehetőséget.
Sőt a termék is csak különleges körülmények, további lépések árán lenne fémes alumíniumnak
tekinthető. A stabil oxid redukcióját a nagy mennyiségű kísérő, szennyező oxid (elsősorban a
Fe2O3 és a SiO2) redukciója kísérné. Ezért a tiszta alumínium előállítása feltételezi a tiszta
alumínium-oxidot, a timföld köztiterméket nyersanyagként, amiből megfelelő tisztaságú fém
állítható elő. A szükséges agresszív redukáló hatás katódosan, elektrolízissel érhető el.
Mivel az alumínium kation standard elektródpotenciálja ( - 1,66 V) olyan mértékben
negatívabb a hidrogén standard potenciáljánál, hogy ezt még a hidrogén leválás túlfeszültsége
sem képes ellensúlyozni, és így vizes oldatból az elektrolitosan disszociált és hidratált
alumínium kationok helyett a vízben mindenképpen jelenlévő hidrogén ionok válnának le a
katódon. Ilyen esetben a kiinduló vegyület termikusan disszociált ionjait tartalmazó olvadékból
lehet a fém kationjait a szükséges mértékben negatív potenciálon leválasztani. Azonban a tiszta
Al2O3 vegyület olvadékából történő elektrolízis sem valósítható itt meg, hiszen az alumíniumoxid olvadáspontja 2000 oC feletti, amit a szokásos tűzálló anyagok nem viselnének el. A
megoldást egy alkalmas só olvadék jelenti, amiben az alumínium-oxid oldható, így ionos
állapotba kerülhet és onnan a katódon redukálható elemi fémmé.

5.1 Az alumínium elektrolitikus redukcióját biztosító feltételek
Az ipari felhasználásra is alkalmas megoldást a kriolit (Na3AlF6, azaz 3NaFAlF3) só
olvadéka jelenti, amiben az Al2O3 korlátos (~ 10 %) mértékben oldható. A kriolit összetétele
egy 𝑛NaF /𝑛AlF3 fluorid mólviszonyt is jelöl, aminek ez értéke a duális képlet alapján 3. Így
1000 oC alatti elektrolízis munkahőmérséklet is lehetségessé válik. A kriolit összetétele az
elektrolízis szempontjából megfelelő, hiszen a disszociációjából származó nátriumionok
standard elektródpotenciálja jelentősen negatívabb, vagyis az alumínium katódos leválását nem
zavarják (egy bizonyos határáramon belül), az anódon pedig hasonló okokból, nem a fluor,
hanem az oxigén válhat le. Az olvadékban fellépő disszociáció és az ionok egymásra hatásai
alapján, a pozitív töltésű Al3+ és Na+ fém kationok mellett negatív töltésű komplex anionok,
[AlF6 ]3− fluoro-aluminát és [AlO𝑥 ]3−2𝑥 oxo-aluminát ionok képződnek, melyek közül a
68

katódon az Al3+ kationok, illetve az anódon az utóbbi komplex anionok semlegesítődnek. Így a
kívánt folyamat, azaz a timföld bomlása és az alumínium, valamint az oxigén leválása zajlik
folyamatosan. Ezt a hőmérsékletet, valamint a képződő alumínium, illetve a kriolit olvadékok
kémiai hatásait inert módon a szén elektródok viselik el. A katód maga a kád szén bélése,
amiben a leváló Al olvadék összegyűlik, és a felszíne képezi az effektív katódos reakció helyét.
Az anód ezzel szemben van felülről a kriolit olvadékba merítve, és vízszintes reakció felületet
ad. Az anódszén is részt vesz az anódos folyamatban, ezért elhasználódik. Az alsó felületének
a pozícióját emiatt, valamint a kád fenekén képződő olvadt alumínium réteg vastagodása miatt
is folyamatosan szabályozni kell. Továbbá, csapoláskor - ami vákuumüstökbe kiszívással
történik – hirtelen csökken a fém magassága, ami pedig az anód alap pozíciójának az időnkénti
után állítását igényli. Ugyanakkor átmenetileg nagyobb elektródtávolság mellett nagyobb
kádfeszültséggel bevitt többlet energia pótolja a kivett fémmel hirtelen csökkent hőtartalmat.
Alapvetően két eltérő típusú elektrolizáló kádat használnak az alumínium kinyerésére. A
korábban alapvető, de a XXI. században már csak néhány helyen működő Söderberg-féle
változatot a 28. ábra szemlélteti. Ennél az anód monolitikus széntömb, amit felülről kis hamu
tartalmú szén és szurok kötőanyagból készített massza anyaggal folyamatosan táplálnak. Ez az
anódköpenyben lefelé haladva előbb megolvad, majd kokszosodik. A másik, szinte
egyeduralkodóvá vált típusú kád vázlata és a belső részeit is mutató képe a 29. ábrán látható.
Itt előre gyártott és kiégetett anódblokkokat használnak, amelyeket a fogyás mértékétől függő
időközönként cserélnek. A gazdaságosság és a nagyobb teljesítmény lehetősége miatt, ma már
csak ilyen rendszerű kádak fejlesztése és telepítése jöhet szóba.
a)
b)

28. ábra A felsőtüskés Söderberg anódos kád szerkezete (a) és képe betört kéreggel (b).
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a)
b)

29. ábra A modern blokkanódos kád szerkezete (a) és a fürdő fölé kiemelt anódblokk (b).
A még – kevés helyen - működő Söderberg kádak anódjai esetében függőleges tüskék
vezetik az áramot a széntömbbe. Ezért a kád felülről nyitott. Az anód tetejére adagolják a
szénmasszát (különböző szemcseösszetétellel és 24-30% szuroktartammal darabos formában).
Az alulról fogyó széntömbben lefelé haladva nő a hőmérséklet és a szurok kötőanyag
koszolódik és közben aromás szénhidrogének (PAH) kerülnek a légtérbe. A tüskék különböző
szintekre nyúlnak be, és a legalsó tüskéket speciális eszközökkel kitépik és a legfelső szintre
húzzák vissza, amikor az anód fogyása miatti pozicionálásukkal túl közel kerülnek az
anódtalphoz. Ekkor felülről olvadt anódmassza tölti fel a kialakult függőleges lyukat. Így
folyamatos üzem biztosítható, de az anód anyaga és a talp felszíne nem lesz olyan tökéletes,
mint az az előre gyártott blokkok esetében adott. Továbbá az egybefüggő anódtalp felület – ami
a kevésbé stabil anyaggal kitöltött tüske lyukak miatt egyenetlen – az anódón keletkező gázok
eltávozása szempontjából is kedvezőtlen.
A blokkanódos kád, ellenben, teljesen zárt az anódgázokat is tökéletesen lehet a
összegyűjteni és elvezetni a tisztítóműbe, valamint a timföldet a több blokkból kialakított
anódok között pontszerű és automatikus rendszerekkel lehet – fokozatosan - adagolni. Ezzel
szemben, a Söderberg kádaknál a timföldet bunkeres kocsikból az anód mentén kialakuló
elektrolit kéregre töltik fel, ahonnan – előmelegedés után – mechanikus kéregbetörést követően
kerülhet az elektrolit olvadékba. Az előbbi adagolás akár közel folyamatossá is tehető, míg az
utóbbi esetben az elektrolit Al2O3 koncentrációjának a megengedett minimum értékre
csökkenését követően szakaszosan egyszerre nagyobb mennyiségben jut be a timföld. Ez
kedvezőtlen a viszonylag vékony elektrolitrétegben történő teljes oldódás szükségessége
szempontjából. Amennyiben a timföld szemcse nem oldódik fel teljesen amíg eléri a katódon
képződött alumíniumolvadék felszínét, azon tovább süllyedve a katódszén felületére kerül, ahol
szigetelő réteget, „iszapot” is képezhet. A jobb vezérelhetőség, az anódtömbök közötti
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térrészekben történő adagolás lehetőség és a jobb beoldódási feltételek, valamint az elektrolit
jellemzőinek a jobb irányíthatósága miatt a pontadagolást alkalmazó blokkanódos rendszer a
fejlettebb. További nehézsége a Söderberg-típusú kádnak az anódmassza kokszosodásakor
keletkező illó gázok távozása az anód felső felszínéről. Ezeket az egészségre is ártalmas illó
gázokat az anódtüskék felfogása miatt nem lehet hatékonyan gyűjteni. Így környezet- és
egészségvédelmi szempontokból is a szakaszosan működő blokkanódok jelentik a további
fejlesztésekre érdemes megoldást.
Az alumíniumelektrolízis nagy hőmérsékleten zajlik, ami kedvez az elektródokhoz történő
anyagtranszportnak, így viszonylag nagy áramsűrűségek (0,7 ~ 0,8 A/cm2) is alkalmazhatóak.
Az áram eloszlása is kedvezőbb a több anódtömböt sorban rendezetten tartalmazó blokkanódos
kádban. Így nagyobb áramok esetében is elkerülhető az alumíniumfürdő felszínének a
domborodása, ami a mágneses kölcsönhatások miatt léphet fel. Ezzel nagyobb elektródtávolság
válik szükségessé, ami a kádfeszültség növekedésével járna. A levált alumínium olvadék
felszíne és az anódtalp közötti távolság csupán néhány centiméter, aminek a megfelelő
szabályozása a nagy (több 10 m2) anódfelület esetén jelentős technikai kihívás. A blokkanódos
változat ebből a szempontból is előnyösebb, hiszen a keletkező anódgázok távozása is
könnyebb az osztott és szabályosabb anód talpfelület miatt. Az anódgázok (~20 ~ 30%) CO
tartalmát elégetik, egyéb gőz, gáz, por tartalmát pedig gáztisztító rendszerekben távolítják el.

5.2 Az alumínium elektrolízis folyamatai
Az elsődlegesen leváló oxigén ezen a hőmérsékleten gyorsan átalakul szén-dioxiddá, ami
az anódszén folyamatos fogyását is okozza. A folyamat reakciói az alábbiak:
1) Disszociáció:
Na3 AlF6 = 3Na+ + [AlF6 ]3−

(64)

Al2 O3 = Al3+ + [AlO3 ]3−

(65a)

2Al2 O3 = Al3+ + 3[AlO2 ]−

(65b)

Al2 O3 + [AlF6 ]3− = 3[AlOF2 ]−

(66)

A primeren keletkező [AlF6 ]3− hexa-fluoro-aluminát komplex ionok az oldódó Al2O3-dal
reagálva fluoro-oxo-aluminát komplex ionokat képezhetnek, illetve kisebb mértékben tovább
is disszociálhatnak:
[AlF6 ]3− = [AlF𝑘 ]3−𝑘 + (6 − 𝑘)F −

(67)

A felszabaduló F- ionokkal pedig egyéb [AlOF𝑥 ](𝑥−1)− típusú fluoro-oxo-aluminát komplexek
képződhetnek. A fluoro-aluminát végül a tetraéderes [AlF4 ]− formába kerül, ami a ~ 1000 oC
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hőmérsékletű elektrolitolvadék gőzeinek a zömét alkotó NaAlF4 nátrium-tetra-fluoro-aluminát
vegyület képződésében játszik döntő szerepet:
[AlF4 ]− + Na+  NaAlF4

(68)

Az egyszerű AlF3-nak is lényegesen nagyobb a gőznyomása, mint a NaF vegyületnek. Így
az elektrolit összetétele folyamatosan a nagyobb fluorid mólviszonyok irányába tolódik. A
viszonylagos stabilitás érdekében nemcsak a termelésből kifolyólag folyamatosan csökkenő
Al2O3 koncentrációját kell emelni timföldadagolással, hanem a működés közben folyamatosan
növekvő fluorid mólviszonyt is stabilizálni kell rendszeres fluorsó, AlF3 adagolással. A
kriolithoz adagolt fluorsó (AlF3) a folyamatosan illanó vegyületet pótolja:
Na3 AlF6 + 2AlF3 = 3NaAlF4  Na+ + [AlF4 ]−

(69)

2) Elektródreakciók:
2[AlO3 ]3− − 6e− = Al2 O3 + 1,5O2

(anód)

(70a)

6[AlO2 ]− − 6e− = 3Al2 O3 + 1,5O2

(anód)

(70b)

2[AlOFx ](x−1)− − 4e− = 2[AlFx ](x−3)− + O2

(anód)

(71)

(katód)

(72)

2Al3+ + 6e- = 2Al
3) Kísérő reakciók:
C + O2 = CO2

(73)

C + CO2 = 2CO

(74)

2Al + 3CO2 = 3CO + Al2 O3

(75)

Al+ + [AlF6 ]3− = 2AlF3

(76)

3) Mellékfolyamatok:
3Na + [AlO3

]3−

= Na 3AlO3

(77a)

Na + [AlO2 ]− = NaAlO2

(77b)

2AlF3 + Na 3 AlO3 = Na 3 AlF6 + Al2 O3

(78a)

2AlF3 + 3NaAlO2 = Na 3 AlF6 + 2Al2 O3

(78b)

Az oxigén primeren a (70), illetve (71) bruttó anódreakció szerint válik le a kriolit alapú
elektrolit olvadékba felülről bemerülő anódszénen. Valójában először a (70-71) egyenletek bal
oldalán szereplő komplex anionok disszociálnak, majd az ezekből szabaddá váló (O2-) oxigén
ionok adszorbeálódnak és egyben semlegesítődnek. A keletkező (Oadsz) oxigén ad-atomok ezt
követően több lépéses komplex szén-oxid molekulák képződése, átalakulása és végül
deszorpciója által CO2 gáz szabadul fel.
A teljes elektrolízis elvi bruttó reakciója – inert anódot feltételezve - legegyszerűbb
módon a (65), a (70), valamint a (72) reakciók összegzésével kapható:
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Al2 O3 ± 6𝑒 − = 2Al + 1,5O2

(79)

A bruttó folyamat természetesen magától, disszociációként nem menne végbe, hiszen az
alumínium-oxid igen stabil vegyület, ezért szükséges a térben elkülönített katódos redukció és
az anódos oxidáció. Erre utal az egyenletben jelölt elektron felvétel, illetve leadás, illetve az
ezzel járó elektromos energia befektetés. Az oxidbontás szabadentalpia-változását (𝐺Al2 O3 ,
J/mol) az elektródok felületén zajló töltésátlépést okozó munkával lehet fedezni:

𝐺Al2 O3 = 6𝐅(𝐸a − 𝐸k )

(80)

ahol F az egy mólnyi elektromos töltés értéke (~ 96500 As/mol), Ea és Ek, (~ 2 V) pedig az
anód, illetve a katód egyensúlyi elektródpotenciálja az adott koncentráció viszonyok mellett.
Természetesen az elektrolízis teljes elektromos energiaigényének a vegyület bontása csak az
egyik, de a legfontosabb tagját jelenti. A (80) képlet a folyamat megindulásához szükséges
minimális energiaigényt, valamint az ezzel kapcsolatos „bomlásfeszültséget” (illetve az eredő
áram megindításához minimálisan szükséges feszültséget) fejezi csak ki, azonban véges
nagyságú elektrolizáló áram fenntartásához további tételek fedezete is szükséges.
Mivel a gáz az anód talpfelületén képződik és azzal jó érintkezésben marad, a fent leírt
mechanizmus szerint szinte tökéletesen szén-dioxiddá alakulhat. Ez az anódszén folyamatos
fogyását okozza, de a reakció csökkenti a bruttó folyamat energiaigényét, sőt így hő is
termelődik, ami hozzáadódik az elektrolit ellenállásán az áram által keltett – és a
munkahőmérsékletet alapvetően fenntartó - Joule-hőhöz. Így az inert anódot feltételező (79)
bruttó reakció karbon anód esetén – ideális esetben - az alábbi módon fejezhető ki egyenlettel:
Al2 O3 + 1,5C ± 6𝑒 − = 2Al + 1,5CO2

(81)

A fenti mechanizmus szerint priméren keletkező CO2 a (74) Boudouard reakció szerint tovább
reagálhatna, ami 1000 oC-on már főleg CO megjelenésével járna a távozó gázelegyben.
Azonban az utóbbi C + CO2 típusú reakció – a tömör anódszén felületén - több nagyságrenddel
lassabb folyamat, mint a (73) egyenlet szerint végbemenő C + O2 típusú primer égési
folyamat (Ergun, 1956) (Carvalho, 1986). Ugyanakkor, jelentős (> 10%) is lehet a távozó
anódgáz CO tartalma. Ez jelzi, hogy a Boudouard-reakcióval az anódfelületen közvetlenül
képződő – kevés - CO mellett további jelentős forrást jelent egy másik feltételezhető reakció
mechanizmus. Ez pedig az anódról felszabaduló CO2-nek az elektrolit határfelületén történő
további reakciójából ered, amit az olvadt elektroliton keresztül az anódtalp felszínéhez
diffúzióval eljutó alumínium okoz:
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2Al + 3CO2 = Al2 O3 + 3CO

(82)

Ez a káros reakció a katódon már leválasztott alumínium egy részének a re-oxidációját
jelenti, ami ennek megfelelő fém- és áramveszteséget, valamint az anódgáz összetételének a
változását okozza a szén-monoxid megjelenésével. Így az anódgázban a CO2 relatív
koncentrációja (𝑐𝐶𝑂2 ⁄(𝑐𝐶𝑂2 + 𝑐𝐶𝑂 )) összefüggésben van a termelt és a katódon összesen
leválasztott alumínium mennyiségi arányával mérhető H (%/100) áramhatásfokkal:

=

𝐼hasznos
𝐼összes

=

𝑚Alhasznos
𝑚Alhasznos +𝑚Alvesztes

=

𝑚Almért
𝐼mért ∙

(83)

∆𝑡
aAl

ahol a nettó és mérhető fémtermelésből (𝑚Alhasznos = 𝑚Almért ) számolható az Ih hasznos áram,
és az elektrolízis összes és a kádsoron mérhető (Iösszes = Imért) „szériaáram” a hasznos termelt
alumínium tömeg mellett a visszaoxidációval veszteségbe ment (𝑚Alvesztes ) alumínium tömeget
is leválasztotta. Az adott idő alatt képződő hasznos alumínium tömeg a termelt fém
mennyiségének a mérésével állapítható meg. A katódon leválasztott összes alumínium tömege
a mért áramerősségből (Imért), az elektrolízis időtartamából (t) és az egységnyi tömegű fém ion
(aAl) fajlagos töltéséből adódik:
3∙𝐅

aAl = A ≈
Al

3∙96500 As/mol
27 g/mol

= 10722 As/g

(84)

ahol AAl az alumínium atomtömege. Noha az anódfolyamatban – fenti mechanizmus szerint priméren is keletkezik egy viszonylag kis mennyiségű CO, ettől eltekintve, az anódgáz
összetételében zömében az utólagos szén-monoxid képződés hatása tükröződhet. Ezzel a
feltételezéssel, a (81) egyenlettel a karbon anódra kifejezett ideális reakció módosul, és az
alábbi alakban adja a valós bruttó reakciót:
𝑥

Al2 O3 + 𝑥C ± 1,5 ∙ 6𝑒 − = 2Al + (2𝑥 − 3)CO + (3 − 𝑥)CO2

(85)

ahol x az moláris karbonfogyás, azaz az 1 mol Al2O3 bontását jelentő bruttó reakcióval fellépő
anódszén fogyás karbontartalma. Mivel a (82) reakcióval kifejezett alumíniumveszteség
(𝑚Alreox ) és a keletkező CO mólaránya 2/3, a (83) kifejezéssel definiált áramhatásfok a reális
bruttó folyamat (85) kifejezése alapján az alábbi módon hozható összefüggésbe a
karbonfogyással:

𝐻=

𝑚Alhasznos
𝑚Alösszes

=

𝑚Alhasznos
𝑚Alhasznos +𝑚Alreox
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=

2
2
2+(2𝑥−3)∙
3

=

1,5
𝑥

(86)

Továbbá, a (85) egyenletből kifejezhető az anódon keletkező gáz relatív szén-dioxid
koncentrációja is:
𝑐CO2
𝑐𝐶𝑂 +𝑐𝐶𝑂2

=

3−𝑥
3−𝑥+2𝑥−3

=

3−𝑥
𝑥

(87)

amit átrendezve adódik a moláris karbonfogyás kifejezése a relatív CO2 koncentrációval:

𝑥=

3

(88)

𝑐𝐶𝑂2 +1

Ezt a kifejezést visszahelyettesítve a (86) egyenletbe, kapható a keresett összefüggés:

𝐻=

1,5
𝑥

3
𝑐𝐶𝑂 +1
2

=

𝑐𝐶𝑂2 +1
2

(89)

A (81) primer fémtermelő és a (82) veszteségi folyamatok kizárólagosságát feltételező - és a
fenti levezetéssel kapott - (89) összefüggést szokták Pearson-Waddington egyenletnek nevezni
(Pearson & Waddington, 1947) a gyakorlatban. A (85) egyenlettel leírt folyamat két szélső esete
(𝑐𝐶𝑂2 = 1, illetve 0) alapján az x értéke 1,5 és 3 között lehet, ugyanakkor az áramhatásfok 100,
illetve 50% feltételes szélső értékek között változhat. A változás a moláris karbonfogyás (x)
szerint csökkenő hiperbolikus, míg a primer (hamis levegővel nem hígult) anódgáz szén-dioxid
koncentrációja (𝑐𝐶𝑂2 ) szerint növekvő lineáris görbékkel ábrázolható. Ezt szemlélteti a 30. ábra
vázlatosan. Ez az elméleti összefüggés a gyakorlatban mégsem állja meg a helyét, mivel a
Boudouard-reakció – noha kinetikailag gátolt – a munkahőmérsékleten nem hanyagolható el,
valamint más mellékreakciók is befolyásolják a CO2/CO koncentrációviszonyt a primer
anódgázban (Silny & Utigard, 1995).

30. ábra Az Al elektrolitos kinyerési áramhatásfoka és az anód karbonfogyása, valamint az
anódon keletkező gáz relatív CO2-tartalma közötti összefüggések jellege.
Így az anódgáz elemzésével csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani az aktuális
áramhatásfokot, de annak a változása alapján következtetni lehet a kád állapotára.
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Üzemi tapasztalatok és több beállítás esetén végzett mérések eredménye alapján
tapasztalati összefüggéseket is alkottak a várható áramhatásfok kifejezésére, ami alapján az
esetleges technológiai beavatkozások hatását lehet előre megítélni egy adott kád esetében. Az
egyik ilyen az Abramov-féle fél-empirikus képlet (Abramov, et al., 1953):

𝐻=(

𝑇𝑓𝑝 −𝑇
𝑇𝑓𝑝 −𝑇𝑜𝑝

)

𝑛
𝑗𝑙

(90)

ahol az elektrolit T (oC) aktuális hőmérséklete a Tfp, forráspontja és Top olvadáspontja közötti
különbségre van normalizálva, j (A/cm2) az áramsűrűség, l (cm) az elektródtávolság és n a
megfelelő mértékegységben kifejezett (~ 9 A/cm) jellemző állandó. Az összefüggés jelzi - a
vonatkozó tartományban – a hőmérséklet növelésének az áramhatásfokot csökkentő hatását,
amit alapvetően a kád fenekén összegyűlő alumínium olvadékból az anódhoz szállító káros
diffúzión keresztül lép fel. Mivel a hőmérsékleti tört értéke egynél kisebb, az áramsűrűség és
az elektródtávolság növelése – egy bizonyos határon belül – növeli a várható áramhatásfokot.
de a nagyobb elektródtávolság ellentétesen hat. Az áramsűrűség növelése azonban kedvező –
egy határon belül – mivel az időegység alatt levált fém mennyiségét növeli, miközben a
diffúzióval az anód felszínéhez visszaszállított fém mennyisége közben nem változik. Így elvi
háttere is van az üzemi mérések alapján az adott kádra (kád típusra) jellemző képletnek.

5.3 A kádfeszültség összefüggései
Az áram fenntartásához szükséges feszültség több áll. Ezek között vannak a technológiai
paraméterekkel kevésbé, vagy inkább befolyásolható tagok. Az eljárás gazdaságossága és a
termelt fém minősége szempontjából a kád feszültségmérlege fontos üzemeltetési szempont.

5.3.1. Az egyensúlyi elektródfolyamatokból eredő reverzibilis bontási feszültség
A feszültségmérlegben alapvető tag a bomlásfeszültség, ami az anód és a katód nyugalmi
elektródpotenciáljainak a különbségéből ered. Mivel a katódon az Al3+ ionok leválása, az
anódon pedig elsődlegesen az O2 fejlődése a meghatározó elektródfolyamat, a pozitív anódos
és a negatív katódos egyensúlyi potenciálok különbsége jelentős 𝑒belm „elméleti bontási
feszültséget” jelent. Ez az ehhez tartozó végtelen kicsi eredő áramhoz tartozó elektródfelületi
ionkoncentrációkkal a Nernst-összefüggésből (Kékesi, 2018) kifejezhető aktuális egyensúlyi
potenciálok különbségeként fejezhető ki:
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𝑒belm = 𝐸a − 𝐸k = 𝐸 2
𝑦

≈ 𝐸2
𝑦

(2y+x−3)−

[AlO𝑦 Fx ]
𝑝O 2

𝐑𝑇

(2y+x−3)−

[AlO𝑦 Fx ]

⁄O2

+ 3𝐅 ln 𝑐

⁄O2

(2y+x−3)−
2
[AlO𝑦 Fx ]
𝑦

− 𝐸Al3+⁄Al ≈


− (𝐸Al
ln
3+⁄Al +
3𝐅
𝐑𝑇

𝑐Al3+
1

)

(91)

Az elméleti bontási feszültség inert (pl. platina) anód esetében 2,1 ~ 2,2 V értékű lenne 1000
C hőmérsékleten és timföldet (5 ~ 10%) koncentrációban tartalmazó kriolit olvadék elektrolitot

o

használva. Azonban a valós rendszerben nem oxigén, hanem az anódszén felületén reagálva
azonnal CO2 képződik. Ez jelentős depolarizációt eredményez, így a szén anódon - a (81)
primer reakciónak megfelelően - az eredő áram megindulásához szükséges gyakorlati bontási
feszültség közel 1 V-tal kisebb lehet, mint az a tökéletesen inert anyagú O2-anód esetében lenne.
Továbbá, a viszonylag nagy munkahőmérsékleten és a jelenlévő szénnel érintkezésben a CO2
termodinamikailag nem stabil, és a Boudouard-reakció szerint tovább reagálva további
szabadentalpia is szabadulhat fel. Ez a folyamat tovább csökkentheti a bomlásfeszültséget, de
ahogyan az 5.2 fejezetben erről már szó volt ez a folyamat igen lassú a viszonylag tömör, kis
fajlagos felületű anódszénen. Ennek megfelelően, az anód felületén közvetlenül képződő
primer CO2-t és a karbon felületén a (70-74) reakciók mechanizmusával közvetlenül kialakuló
összetevőkből álló „primer gáz” összetételére vonatkoztatva a (85) bruttó reakciót, eredő áram
megindulásához szükséges feszültség értéke kis mértékben tovább csökken a CO2/CO
átalakulás következtében. Ennek a minimális reverzibilis feszültségigénynek (emin) a függését
a kísérleti eredmények alapján mutatja a 31. ábra az anód felületén közvetlenül képződő gáz
összetétele szerint.

31. ábra Az eredő áram megindulásához szükséges minimális feszültség az anód felületén
képződő gáz összetétele szerint, 1000 oC hőmérsékleten (Grjotheim & Krohn, 1977).
A hőmérsékletnek az elektródfolyamaton (és az anód esetében az azzal összefüggő közvetlen
gázreakción) keresztül érvényesülő hatását együtt fejezi ki az alábbi tapasztalati összefüggés:

emin = 1,897 – 5,610-4T,
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V

(92)

A hőmérséklet emelése nemcsak az reverzibilis elektródpotenciálok, hanem az anódon képződő
„primer gáz” összetételének a változása miatt is csökkenti a gyakorlatban tapasztalható emin
bontási feszültséget, ami összefügg a re-oxidációs folyamattal is (Thonstad & Hove, 1964).
5.3.2. Az elektródkinetikai polarizációból eredő túlfeszültség
A nyugalmi elektródpotenciálok különbségeként adódó elektromotoros erőként (EME) is
nevezett egyensúlyi galván feszültséghez hasonlóan, az áram megindulásáig polarizált
elektródok reverzibilis bontási feszültségét (eb) fedező elektrolizáló feszültség sem okoz még
eredő áramot. Ennél nagyobb feszültség mellett azonban véges áram fog folyni a cellán át. Az
elektródok potenciálkülönbségének a reverzibilis bontási feszültség feletti része a túlfeszültség
(), amit növelve nőhet az áramsűrűség. Az eredő áram az anód pozitív és a katód negatív
irányú potenciál eltolódását igényli:

 = (Ea – Ek) - eb = a - k = a + k

(93)

Az elektródfolyamatokat az elektrolitban kialakuló és az elektród felülete felé irányuló
iontranszport, valamint az elektródfelület aktív helyein fellépő elektronátlépés teszi lehetővé.
Az egyensúlyitól eltérő folyamatos áramhoz szükséges iontranszportot alapvetően az elektroaktív ionoknak az elektródfelületen történő semlegesítésével fellépő koncentráció gradiens által
fenntartott diffúzió fedezi. Ehhez bizonyos keverő hatásokból esetleg fellépő konvekciós
transzport is kapcsolódhat. Ilyen hatás lehet az anód felületén képződő gáz buborékok mozgása
az olvadék határrétegében. Azonban az elektrolitnak az elektród felületéhez közeli „diffúziós
határrétegében” az iontranszport alapja a diffúzió marad.
A

diffúziós

transzport

gátoltsága

miatt

az

elektródfelület

irányában

változó

ionkoncentrációk miatt az elektródpotenciálok eltérnek az árammentes értékektől, és az ennek
megfelelő különbséget nevezhetjük diffúziós túlfeszültségnek:
𝐸diff = diff =

a,diff − k,diff

(94)

Ez kifejezhető az elektródpotenciálnak az elektro-aktív ion felületi és az elektrolit belsejében
érvényes aktivitásainak megfelelő értékek különbségeként. Ezt a kémiai metallurgia tárgyalja
részletesen (Kékesi, 2018). A katódra kifejezett (negatív) érték ebben az esetben:

diff,k =
az anódra vonatkozó (pozitív) pedig:
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𝐑𝑇
3𝐅

ln

𝑎Al3+ ,f
𝑎Al3+ ,e

(95)

𝑎
𝐑𝑇

diff,a = (3−2y−x)𝐅 ln

(3−2y−x)−
2
[AlO𝑦 F ]
,e
𝑦
x
(3−2y−x)−
2
𝑦

[AlO𝑦 F ]
x

(96)

,f

Így, mint a szembe kapcsolódó galván feszültség tagjai, összegezve hozzáadódnak az eb
reverzibilis elméleti bontási feszültséghez. Az eredő áram megindulása után az elektród
diffúziós eredetű polarizációja tovább fejlődik. Véges áramsűrűségek, vagyis termelő elektród
esetén, a diffúziós túlfeszültség nagysága, az elektromos áram feltételét biztosító diffúzió
sebességét meghatározó koncentráció gradiensen keresztül, összefügg a folyó áramsűrűséggel:

diff =

𝐑𝑇
𝐅

𝑗

ln (1 − )
𝑗h

(97)

ahol j az aktuális áramsűrűség, jh pedig a rendszerben az adott elektródon a maximális ionutánpótlási sebességgel elérhető határ-áramsűrűség.
Azonban, az elektród felületi ionkoncentráció erős eltolódása, és az ebből származó
diffúziós túlfeszültség nem lehet meghatározó az alumínium elektrolízisnél, hiszen a
munkahőmérséklet közel 1000 oC, így a diffúziós iontranszport alapvetően gyors. Azonban
mindkét elektródon, de különösen az anódon van jelentős kinetikai gátlása is az
elektronátlépésnek, valamint a fém, illetve a gáz leválásának. Az anódszén fizikai állapota
befolyásolja az aktív helyeinek az elérhetőségét, valamint képződő gáz buborékoknak a
kialakulását. A valódi katódfelület nem a kád fenekének a koksz anyaga, hanem az alumínium
réteg felszíne. A nagy elektromos áram elektromágneses hatása és a gravitáció kialakít egy 5 10 mm-es amplitúdójú hullámzást a katódolvadék felületén (Shi, et al., 2016). Noha ezt az
áramhatásfok növelése érdekében a megfelelő katódos áramelosztással igyekeznek
csökkenteni, van kedvező hatása is. Ugyanis ez mozgatja a határréteget és erősíti a
katódfolyamathoz szükséges elektroaktív Al3+ ionok utánpótlását. Továbbá, az olvadék
katódfelület elektrokémiailag homogén. Nem gátolt az elektron átlépés és az Al atomok
beépülése. Így a katódos polarizáció viszonylag kisebb értékű lehet.
Az elektródreakció sebességét, vagyis az áramsűrűséget csak az elektród nagyobb
túlfeszültségével lehet növelni. Egy működő elektródra a diffúziós túlfeszültségen túl
mindenképpen szükséges „aktiválási” túlfeszültség (pozitív anódos és negatív katódos)
abszolút értékeit a tapasztalati Tafel-egyenlet adja meg a legegyszerűbb formában:

 = a + b lgj
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(98)

ahol a és b az elektród minőségére, az elektrolit összetételére az adott hőmérsékleten jellemző
állandók. Ennek az összefüggésnek az elektródfolyamat eredő aktiválási energiája alapján, elvi
alapon levezetett változata a Buttler-Volmer egyenlet, ami a kémiai metallurgia (Kékesi, 2018)
tárgykörében szerepel. A szokásos üzemi viszonyok mellett (0,7 ~ 0,8 A/cm2 áramsűrűséggel,
~ 5% Al2O3 koncentrációval az elektrolitban és közel 1000 oC hőmérsékleten) a katódon kb. 50 ~ -150 mV túlfeszültség lép fel. Az anódon fellépő erősebb és összetettebb kinetikai
gátlásokon keresztül történhet az oxo-(fluoro)-aluminát ionok disszociációjával felszabaduló
O2- ionok semlegesítődése, valamint az oxigén molekulák képződése, növekedése, további
reakciója. Az anódos folyamat kinetikai gátoltságát jelentősen csökkenti a szén kémiai
oxidációja, ami meghatározó módon képes befolyásolni a kialakuló anódos túlfeszültséget is.
A 32. ábrán látható kapcsolat mutatható ki az áramsűrűség logaritmusa és a 970 oC-on Al2O3dal telített olvadékban primer CO2 keletkezésére vonatkozó ~ 1,19 V reverzibilis bontási
feszültséggel (Dewing & van der Kouwe, 1975) számítva - az anódos túlfeszültség között.

32. ábra Grafit anód túlfeszültsége az áramsűrűség szerint (Dewing & van der Kouwe, 1975).
A közepes áramsűrűség tartományban látható töréspont az anódreakció mechanizmusában
történő változásra utal. A gyakorlatban használt előre kokszosított szén anódon kb. 100 mV-tal
kisebb túlfeszültségek adódnak, mint a grafiton (Dewing & van der Kouwe, 1975). A modern
üzemi kádakban az anódos túlfeszültség – a beállított áramsűrűség szerint - kb. 350 ~ 450 mV
értékű, ami a katódos túlfeszültség abszolút értékének a kb. háromszorosa lehet. A hőmérséklet
alapvetően csökkenti az elektródfolyamtok (töltésátlépéssel és a semlegesített speciesek stabil
kialakulásával kapcsolatos) kinetikai gátlásait, így általában a túlfeszültséget. Ugyanakkor az
áramhatásfokot – a re-oxidációval járó folyamatok gyorsítása miatt – akár kb. 10 fokonként 1
%-kal is képes csökkenteni.
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5.3.3. Az elektrolit ellenállásán eső feszültség
Az elektrolit ellenállásából adódó ohmikus feszültség (eel) nagy részét teszi ki a
kádfeszültségnek, ugyanakkor ez a tag befolyásolható technikailag a leginkább. Éppen ezért, a
fejlesztések is nagy részben ennek a csökkentését célozzák. Az alábbi képlettel fejezhető ki:
𝑙

𝑈el = 𝐼 ∙ 𝑅el = 𝑗 ∙ A ∙ el A ≅ 𝑗el 𝑙
el

(A ≈ Ael )

(99)

ahol I az áram erőssége (A), Rel az elektrolit ellenállása (), j az anód felületére vonatkozó
áramsűrűség (A/cm2, valamint el az elektrolit fajlagos ellenállása (cm) és l az
elektródtávolság (cm). ). Továbbá, „A” jelenti az anódtalp felületét, Ael pedig az elektrolit
vezető keresztmetszetét (cm2). Utóbbi két paraméter gyakorlatilag megegyezik, hiszen a
viszonylag kicsi (4 – 6 cm) elektródtávolság és a nagy (akár 10 m2 nagyságrendű)
keresztmetszet mellett az áram eloszlása homogénnek tekinthető. Az elektródtávolság
rövidítése csökkenti az elektrolit ellenállását, de az áramhatásfok romlását okozó jelenségeket
is felerősítené. Ugyanígy az áramsűrűség csökkentése is egyéb következménnyel jár (pl. a
termelékenység csökkenése, a hőegyensúly felborulása). Az elektrolit fajlagos ellenállását az
összetétele és a hőmérséklet határozza meg. A hőmérsékletet 10 oC-kal emelve 1-2 %-kal az
elektrolit fluorid-mólviszonyát 10%-kal növelve pedig kb. 10%-kal csökken az elektrolit
ellenállása. Ez esetben is minden változtatás nemcsak a fajlagos ellenállásában, hanem egyéb
összefüggéseiben is jelentős lehet. Például, a hőmérséklet emelése csökkenti az ellenállást és a
túlfeszültségeket, de növeli a levált alumínium oldhatóságát és az anód irányú transzportját az
elektrolitban, ami jelentős áramhatásfok csökkenést okoz. A hőmérsékletszabályozás
jelentősége miatt fontos ismerni az elektrolit likvidusz paramétereit. Ezt szemlélteti a 33. ábra.

33. ábra Az NaF –AlF3 rendszer egyensúlyi fázisdiagramja.
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Látható, hogy a kriolit (Na3AlF6, illetve duálisan 3NaFAlF3) vegyület nyílt maximumos jellege
miatt 1000 oC-nál is kissé nagyobb hőmérsékletet igényelne az olvadt állapotban tartásához. A
likvidusz hőmérsékletet AlF3 (fluorsó) hozzáadásával, és a preferenciális párolgása miatt
rendszeres pótlásával is szokták csökkenteni. Az αF fluorid mólviszonyt a kriolitnak megfelelő
3 értékről „savas” irányban, a kiolit vegyület (5NaF3AlF3) felé kb. 2,6 értékig csökkentve a
munkahőmérséklet akár 1000 oC alá is vihető. Ennél még erősebben csökkenti az olvadási
hőmérsékletet néhány százalék LiF adagolása. Az ilyen összetétel kisebb alumínium
oldhatóságot is jelent, ami kedvező az áramhatásfokra. Ugyanakkor a 34. ábra szerinti
mértékben csökken a timföld oldhatósága is, ami azonban nem jelent kizáró körülményt, de
sűrűbb adagolási programot tesz szükségessé, valamint kissé növeli a bomlásfeszültséget és a
túlfeszültséget. Ugyanakkor a kisebb hőmérséklet lassítja a timföld oldódási folyamatát. Utóbbi
hatás azonban a megfelelő -Al2O3 tartalommal ellensúlyozható.

34. ábra A timföld oldhatóság változása a kriolithoz adott fluorid adalékok mennyisége
szerint (Pásztor, et al., 1991).
A fluorid mólviszony igen erősen befolyásolja az elektrolit vezetőképességét is. Éppen a
nagyobb mólviszonyok lennének kedvezőbbek ilyen szempontból, de az AlF3 adagolásának az
ilyen kedvezőtlen hatását egyéb (pl. LiF) adalékokkal lehet kompenzálni. A különböző
alkotóknak az elektrolit vezetőképességére kifejtett viszonylagos hatását meg lehet ítélni az
egyes fő alkotók koncentrációival (cMeX, %) kialakított alábbi közelítő összefüggés alapján:
ln = 2,0156 −

2068
𝑇

𝑐

+ 0,435 𝑐 NaF − 0,021𝑐Al2O3 − 0,005𝑐CaF2 + 0,018𝑐LiF − 0,017𝑐MgF2 + 0,006𝑐NaCl
AlF3

(100)
Az oldott alumínium-oxid erősen csökkenti az olvadék elektromos vezetőképességét,
ezért nem célszerű túltelítettséget okozni az adagolásával. Mivel az elektrolízis folyamán
folyamatosan csökken a timföld koncentrációja, az elektrolit fajlagos ellenállása is ezzel nő a
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(96) képletnek megfelelő mértékben. Ugyanakkor, az Al2O3 valódi sűrűsége viszonylag nagy,
közel 4 g/cm3. Ha nem megfelelő állapotú és nem képes addig feloldódni, amíg a süllyedésével
elérné az elektrolit réteg alját, a ~2,3 g/cm3 sűrűségű alumínium olvadékban tovább süllyedne.
A kád fenekére - a katódszén felületére - kerülő timföld egy nagy ellenállású iszapréteget
képezhetne. Mivel a 35. ábra szerint az Al2O3, valamint az AlF3 koncentrációja is csökkenti a
kriolit sűrűségét, a sűrű timföld és fluorsó adagolás növelheti a belső ellenállás növekedésével
járó iszaposodás veszélyét. Azonban a lamináris körülményekre vonatkozó (41) Stokes képlet
szerint szemcse átmérője négyzetével fordítottan arányos a süllyedési végsebesség, így oldódás
közben lassul is a süllyedése. Ugyanakkor kedvező a kisebb sűrűségű elektrolitnak az alig
nagyobb sűrűségű alumíniumtól való elkülönülése. Ez a sűrűség különbség a hőmérséklet
csökkenésével azonban csökken, ami a rétegek keveredésének a veszélyét is jelentheti, ami
elsősorban hosszabb áramhiány esetén valóban fel is lép.

35. ábra A kriolit alapú olvadék alkotóinak hatása a sűrűségre (Grjotheim & Krohn, 1977).
A kisebb kádfeszültség érdekében jellemző a kisebb elektródtávolságra törekvés a
technológia fejlesztése során. Ez sok műszaki feltételnek megfelelve érhető el, amiben nagy
jelentősége van az anód anyagának, az anódtalp szabályos sík felületének, valamint a nagy
áramsűrűség mellett fellépő mágneses hatás miatt a kád fenekén összegyűlt folyékony
alumíniumfürdő felületi görbületének. Éppen ezért sem egyszerű feladat a nagyobb
termelékenység érdekében a kád keresztmetszetének és az áramsűrűségnek a növelése. Az
árameloszlást az anód keresztmetszetében nem elég egyszerűen egyenletessé tenni, hanem
sűrűségét is megfelelően kell a keresztmetszet mentén kialakítani. A blokkanódok esetében,
természetesen, ez is könnyebben megvalósítható, valamint az anód talp felülete is inkább
szabályosabb marad üzemelés közben is. Ilyen szempontból az elektrolitnak az anódgázok
távozása miatt okozott hullámzását is csökkenteni kell, hiszen ez átadja a mozgást az
alumíniumolvadék felé. Ez pedig lokálisan csökkenti az effektív elektródtávolságot, sőt
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fokozza a levált alumínium oldódását és az anód irányú alumínium transzportot, ami a
visszaoxidálódás miatt az áramhatásfokra káros. Ilyen szempontból is előnyösebb a blokkanód
több részletből álló szerkezete, hiszen a gáznak viszonylag rövidebb úton, kisebb
nyomáshullámokat keltve van lehetősége eltávozni alóla.
Ugyanakkor szükség is van az elektrolit ellenállására, hiszen az ezen áthaladó áram által
termelt Joule-hő fűti a rendszert. Ez a hő nemcsak kádból a környezet felé leadott hőveszteséget
fedezi, hanem biztosítja a beadott timföld felmelegedéséhez, oldódásához, valamint a
Soderberg-technológiában az anódszén kokszosításához szükséges jelentős hőigényeket is.
Ezzel összefügg az alkalmazott áramsűrűség jelentősége is, hiszen ez nemcsak a
kádfeszültséget, hanem a hőfejlődést is növeli. A nagyobb feszültség mellett, a nagyobb
munkahőmérséklet kedvezőtlen az alumínium fém oldódása és az anód irányában történő
transzportja, vagyis a (82) és (83) egyenletek szerint csökkenti az áramhatásfokot. Ezt kifejezi
a fentebb bemutatott (90) fél-empirikus képlet is.
5.3.4. A kontaktusok és vezetők ellenállásán eső feszültség
További feszültségesést (ekont) okoznak a kád szerkezetén belül létező elektromos vezetők és
kontaktusok Rvk ellenállásai:

Uvk = jARvk

(101)

Ezen belül kiemelten fontos tag – kádkonstrukciótól függően – a katód ellenállása. A katód is
készülhet előre kiégetett blokkokból, amihez öntöttvassal is lehet rögzíteni az áramvezető
síneket, vagy egyszerűen masszával kötött, illetve a helyszínen kialakított monolitikus
(döngölt) szén is lehet a használt anyag. Az ellenállás ebben a sorrendben jelentősen
növekedhet. A modern katódkonstrukciókon átlagosan kb. 350 mV a feszültségesés. Hasonló
az anód anyagának és a kialakított tüske-koksz kontaktusnak a szerepe és jellege. Itt ismét
előnyt jelent a blokkanód használata, amelyeken csak kb. 200 – 300 mV a feszültségesés.
Viszont a Söderberg anódokon ez jelentősen, akár 40-50 %-kal is nagyobb lehet. Az anód koksz
porozitása és szerkezete mellett jelentős a tüskével való kontaktus minősége. A Söderberg
kádak esetében az acéltüskéket nagy hőmérsékletű állapotban rendszeresen ki kell húzni, majd
visszahelyezni, miközben érintkeznek a környező korrozív gázokkal. A nagyobb teljesítményű
függőleges tüskéjű Söderberg anódok esetében a lyukba befolyt anódmassza kiégése lepárlási
gázokat is termel közvetlenül a tüske felülete mentén, valamint a kokszosodása lazább
szerkezetű anyagot eredményez. Az anódtömb, illetve a massza anyag kéntartalma gyakran
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jelentős vas-szulfid képződést okoz a tüskék felületén, ami éppen a Söderberg technológia
esetén minden tüskehúzásnál leválva vas szennyezést hagy hátra a fogyó anódszénben. Ez
szennyezi majd a képződő alumíniumot, a tüske felületén maradva jelentősen növeli a kontaktus
ellenállását. Ezekben az anódokban a feszültségesésnek közel a felét az ilyen rossz tüske
kontaktusok okozzák. Továbbá az áramot a kádhoz vezető sínezésben is létrejön egy általában
200 – 250 mV tartományba eső feszültségesés, amit jobban vezető sín anyagokkal és megfelelő
sín méretezéssel lehet minimalizálni. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani a sínek tiszta
csatlakozási felületeire is az átmeneti ellenállások csökkentése érdekében. Ezek a
feszültségtagok nagymértékben függnek a kád szerkezeti és anyagi jellemzőitől. A modern
blokkanódos és blokk-katódos konstrukciók megfelelő üzemvitellel és karbantartással már
biztosítják az elvárt jellemzőket.
5.3.5. Az anódeffektus által okozott átlagos feszültségnövekedés
Az alumínium elektrolízisénél az anódtalpon folyamatosan képződik gáz, ami normális
üzemmenet esetén csak diszpergált buborékokkal részben fedi a felületet. Ilyenkor 100 – 200
mV feszültségesést okoz a szokásos áramsűrűségeken, de függ az elektrolit timföld
koncentrációjától is. A gázbuborékok összefüggő réteget is képezhetnek, aminek a
megvastagodásával felléphet egy különleges és igen nagy értékű tag is a kád
feszültségmérlegében. Ez az anód és az elektrolit olvadék között esetleg kialakuló gázréteg
virtuális ellenállásával fejezhető ki. A kialakulását „anódeffektusnak” nevezik, és a közvetett
oka az elektrolit Al2O3 koncentrációjának az erős csökkenése. Ilyenkor két eltérő, de azonos
hatású jelenség is fellép. Egyrészt, a timföldkoncentráció csökkenésével folyamatosan nő az
anód diffúziós túlfeszültsége, ami egy határ felett már a szén-tetrafluorid gáz képződését
okozza. Ez egy erősen szigetelő, nehezen távozó inert gázréteget képezhet. Ugyanakkor megnő
az anódszén és a kriolit olvadék között a felületi feszültség, így csökken az anódszén
nedvesítése. Ezt szemlélteti a 36. ábra vázlatosan.

36. ábra Az anódeffektus kialakulása.
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Az elektrolízis során az elektrolit Al2O3 koncentrációja folyamatosan csökken, és ha ez eléri az
adott hőmérséklet és az elektrolit összetételétől függő kb. 1,5 - 2% -os határértéket, a fenti okok
miatt fellép az anódeffektus. A kívánt áramerősség fenntartására a kád ilyenkor jelentősen
megnövekedett feszültséget (25 – 40 V) vesz fel, amit a szabályozó rendszer érzékel és jelez.
A normális működésnél jellemző feszültség alapú elektródtávolság szabályozás már nem képes
az előírt határfeltételek mellett az üzemelést stabilizálni, így vészjelzést ad ki, ami beavatkozást
igényel. Ez természetesen az Al2O3 koncentráció mielőbbi növelését jelenti, de az előtt a
kialakult gázréteget régebben szerszámokkal benyúlva igyekeztek a kádkezelők eltávolítani.
Ma már az anódeffektus gyors „oltásának” több módszere ismeretes, melyek között az anód
gyors fel-le irányú mozgatása a legjellemzőbb. Régebben naponta rendszeres „futottak
effektre” a kádak, amit hang- és fényjelzéssel is tudatára hoztak a kezelőknek, modern
kohókban folyamatirányító rendszerével akár ki is küszöbölhető ez az állapot, ami növeli az
energiafogyasztást és üvegházhatásban igen aktív káros (CF4) gáz emissziót is okoz. A kád
feszültségmérlegében a 37. ábrán szemléltetett módon jelentkezik az anódeffektus hatása.

37. ábra A kádfeszültség változása az anódeffektus fellépésénél.
Az anódeffektus elkerülhető a timföldadagolás megfelelő programozásával. Ez különösen
jól megvalósítható a blokkanódos kádakban, ahol a timföld kisebb adagjait sűrűbben tudja
bejuttatni a pneumatikus rendszer az anódblokkok közötti térrészekbe. Mivel ezeken a helyeken
lokálisan nagy az elektrolit hőmérséklete, a beoldódás folyamata is gyorsabb, valamint az
elektrolit Al2O3 koncentrációja is egyenletesebb. Így akár teljesen el is kerülhető az
anódeffektusok fellépése huzamos üzemelés folyamán is. Azonban az anódeffektus
körülményei hasznosíthatók is. Például kedvező feltételeket teremt a szén rossz nedvesítése az
anódból lepergett szén szemcsék mechanikus eltávolításához. Az elektrolitolvadékban
diszpergálódó szén szemcsék csökkentik az effektív vezető keresztmetszetet, illetve akár
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bipoláris lokális elektródként is zavarhatják a folyamatokat. A szénpergés („szénsalak”
képződés) főleg a felsőtüskés Söderberg anódok esetében lehet jelentős, ha a tüskelyukakba
befolyó anódmassza gyors kokszosodása gyenge szerkezetet eredményez ezeken a pontokon.
Emellett, előnyös lehetőség a kád üzemelését vezérlő program kalibrálási referenciájaként is
felhasználni a szélsőséges helyzetre vonatkozó állapot regisztrálását. Az anódeffektushoz
tartozó jelentősen nagyobb feszültség értéket azonban a fennállásának az ideje () és az
előfordulási ciklusidő () arányában figyelembe lehet venni egy átlagos tagként a
feszültségmérlegben:

𝑈aef = 𝑗A ∙ ∆𝑅aef

𝛽

(102)

𝜏

ahol Reff az anód felületénél kialakuló gázfilm miatt fellépő – és mérhető - kád ellenállás
növekedés.
5.3.6. Feszültség- és energiaigény
Minden elektromos fogyasztó működtetése kapcsán fellépő energiafelhasználás a tápfeszültség
és az ez által hajtott áram, valamint a működés idejének a szorzataként adódik. Ugyanakkor, az
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ahol 𝑚̇ a kádból csapolt fém időegységre eső tömege, Ih a hasznos áram és aAl az alumínium
ionok fajlagos töltése, a (82) kifejezés szerint: 10722 As/g. A fenti összefüggés önmagában
inkább fordítva alkalmazható, hiszen a hasznos áramot éppen az időegység alatt termelt fém
tömegéből lehet meghatározni. Mivel a szükséges termelékenységet gazdaságossági korlátok is
megszabják, valamint az áramsűrűség közvetlenül, illetve közvetve egyéb fontos jellemzőkre
is hatással van, az energiafogyasztás csökkentése alapvetően a kádfeszültség csökkentését
igényli. A teljes kádfeszültség a fentebb részletesen vizsgált tagok összegzésével az alábbi
módon fejezhető ki:
𝑈 = 𝑒b +  + 𝑈el + 𝑈vk + 𝑈aef

(104)

Egy megfelelően kialakított és működtetett kád általában jellemző feszültségmérlegét a 2.
táblázat adja meg.
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2. táblázat A kádfeszültség szokásos főbb tagjai
Feszültségtag

Jele

Reverzibilis bontási feszültség
Túlfeszültség (anód és katód összes)
Elektrolit ellenállásán eső feszültség
Katód feszültségesése
Anód feszültségesése
Sínezés feszültségesése
Anódeffektus átlagos feszültségnövekedése
Teljes kádfeszültség

eb


Uel
Uvk
Uaef
U

Érték
mV
%
1200
28
600
14
1600
38
350
8
200
5
250
6
50
1
4250 100

A kád gazdaságos üzemeltetése szempontjából fontos a technikailag befolyásolható
feszültségtagok lehetőség szerinti csökkentése. A Miskolci Egyetem elődjénél, a Nehézipari
Műszaki Egyetemen, a Fémkohászattani Tanszéken az 1980-as évtized végén vizsgálatok
folytak az anódos polarizáció és a magyarországi gyakorlatban használt elektrolit adalékok,
valamint a hőmérséklet összefüggéseinek a kiderítésére. A hatások kimutatása az akkori
technikai színvonalon nehéz - és az elektromosan fűtött tégelyes olvasztó rendszerben veszélyes
is - volt, azonban az eredmények igazolták az elektrolit összetételi jellemzőinek a viszonylag
kis hatását az anód polarizációs feszültségére még az adalékokkal elérhető kisebb
olvadékhőmérsékletek esetén is. Ugyanakkor, vizsgáltuk a különböző acéloknak a kokszosodó
anódmassza anyagokkal érintkezésben fellépő felületi ellenállás-növekedését is. A
Magyarországon akkor általánosan alkalmazott Söderberg anódok esetében ennek különösen
nagy volt a jelentősége. A tüskekorrózió visszaszorítása nemcsak a kontaktuson eső feszültség
csökkentése miatt, hanem a termelt alumínium minősége szempontjából is fontos feladat.
Ugyanis az alulról folyamatosan fogyó anód pozíciójának az után-állításakor a legmélyebb
tüskéket kell a forró koksz anódtestből gépi erővel kihúzni, majd - tisztítás után – a legmagasabb
helyzetbe visszahelyezni. A tüskehúzás közben a forró környezetben képződött felületi
korróziós réteg lehámlik és az anódszénből végül az elektrolitba, majd onnan a katódon levált
alumíniumolvadékba kerül. A vas szennyezés másik forrása a hosszú üzemidő alatt elvetemedő
katód repedésein keresztül kerül a katódsínekkel érintkezésbe kerülő alumíniumolvadékba.
Az alumínium elektrolitikus redukcióját jelentős elektromos energia költség terheli,
aminek azonban a fém értékében is jelentkeznie kell. Sőt, mivel az alumínium jól ellenáll a
korróziónak, valamint az újra hasznosítása már csak töredék energiaigénnyel hatékonyan
megvalósítható, ez a fém egy energiatároló funkciót is betölt. A piaci viszonyok azonban
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erősen befolyásolják a termelt fém értékét. Így akár kritikus is lehet az elektrolízis fajlagos
elektromos energiaigénye (N, kWh/kg), ami dominál az előállítási önköltség struktúrájában.
Ez a fontos jellemző kifejezhető az időegység alatt felhasznált elektromos energiát, vagyis a
teljesítményt ugyanazon időegység alatt termelt fém tömegére, vagyis a (99) termelékenységre
vonatkoztatva:
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(105)

Felhasználva a (99) kifejezést, a nettó fémtermelésből számolható Ih hasznos áram. A tápforrás
által szolgáltatott áram (Iö) pedig mérhető. Ezek hányadosa, vagyis a  (%/100) áramhatásfok
így meghatározható, ami a kádfeszültség mellett a másik fontos üzemi jellemző a fajlagos
elektromos energiafogyasztás alakulásában. Egy jellemzőnek is tekinthető 4 V kádfeszültséggel
és 90% (azaz arányszámként 0,9) áramhatásfokkal ez a kifejezés 47653 Ws/g fajlagos
elektromos energiafogyasztást ad, ami gyakorlati mértékegységre áttérve, 13,24 Wh/g, azaz
13,24 kWh/kg értéket jelent. Ez a termelő számára biztosított elektromos energia (Ft/kWh)
egységárával azonnal átszámolható a fémben tárolt elektromos energia értékére, illetve az
elektrolízis önköltségének a döntő részét kitevő tag nagyságára. Az eladott fém termék
megtérülési árát ez alapvetően befolyásolja.
5.3.7. A hőegyensúly
Az alumínium kinyerő elektrolízis közel 1000 oC munkahőmérsékletét az elektromos
árammal a kád belső ellenállásán keltett Joule-hő, valamint az anódszén oxidációjával
kapcsolatos hőtermelés tartja fenn. Ezeknek kell fedezni a beadott anyagok felmelegítéséből és
a környezeti veszteségekből eredő fizikai hőigényt. Az elektromosan betáplált teljesítmény a
teljes kádfeszültség és a kádon átfolyó áram szorzata. Azonban ennek vannak olyan tagjai,
amelyek az elektródfolyamatokhoz szükséges töltésfelhalmozásban és az elektrosztatikus
térben fellépő töltésátmenetben „elhasználódnak” és nem a folyó áram áthaladása során az
ellenállás leküzdését, a töltéseknek az ezzel szembeni mozgatását végzik.
Az ilyen „passzív” feszültségtagok között alapvető a (91) összefüggéssel értelmezett
reverzibilis bontási feszültség, ami az elektródok körül kialakuló kettős réteg töltéskoncentrációjának a változásával növekvő nyugalmi elektródpotenciálok különbségeként
szembe kapcsolódik a külső feszültséggel. A reverzibilis bontási feszültségnél nagyobb külső
feszültséget kapcsolva az elektródok közé, a (93) képlettel jelölt túlfeszültségnek megfelelő
89

eredő áram alakulhat ki. Ezt követően, az áramsűrűség növelése az elektród további
polarizációját igényli, vagyis tovább tolódnak el a koncentrációviszonyok, így az elektród
potenciálok, nő a diffúziós túlfeszültség, valamint a gyorsabb elektródreakciót növekvő
aktiválási túlfeszültség biztosítja. A reverzibilis bontási feszültség és a diffúziós túlfeszültség
összegével, valamint a hasznos áramerősséggel kifejezhető az 1 mol alumínium keletkezésével
járó elektrokémiai reakció által igényelt elektromos energia, ami a folyamattal járó aktuális
szabadentalpiaváltozást fedezi:
(𝑒b +diff )𝐼h
𝐼h
aAl

AAl = (𝑒b + diff )3𝐅 = 𝐺br(1Al
2

(106)

2 O3 )

ahol F a Faraday állandó (~ 96500 As/mol egyszeres töltésű ionra). Továbbá, a túlfeszültségnek
az ionok semlegesítésével kapcsolatos gátlások leküzdését szolgáló összetevője szintén nem
termelhet hőt. Az ehhez kapcsolódóan bevitt elektromos energia – az Erdey-Grúz féle elmélet
szerint – az elektródfolyamatok aktiválási energiájának a csökkentésére használódik fel, és
az elektród felületi folyamatok sebességét növeli. Ezt fejezi ki a fentebb bevezetett (98) Tafelegyenlet az empirikus állandókkal.
A kád hőigényét az elektrolizáló áramnak a kád belső ellenállásán áthajtását szolgáló
„fűtőfeszültség” és az áthajtott áram szorzata által kifejezhető Joule-hő szolgáltatja:

𝑈fűtő = 𝑈el + 𝑈vk + 𝑈aef = 𝑗el 𝑙 + 𝑗A𝑅bvk + 𝑗A ∙ ∆𝑅aef

𝛽
𝜏

(107)

ahol Rbvk a kád belső vezető és kontaktus ellenállásainak az összege. Emellett, az anódszén és
az anódon leváló oxigén primer reakciója nemcsak a bomlásfeszültség csökkenésében játszik
szerepet, hanem hőeffektust is képvisel. Ugyanis az anódszén felületén levált O2 gyors
átalakulása szén-dioxiddá, vagyis a karbon égése jelentős energiafelszabadulást okoz. Az ezzel
járó exoterm hőeffektust csak kis mértékben módosítja az anódszén felületén fellépő további
lassabb és – endoterm - Boudouard-reakció. A CO2 és a kis mennyiségű CO keverékét (COk)
eredményező primer anódfolyamat összetett hőeffektusa kifejezhető a reakcióból adódó
szabadentalpia változással, valamint az ehhez kötött entrópiaváltozással:
∆𝐻CO𝑘 = ∆𝐺CO𝑘 + 𝑇∆𝑆CO𝑘

(108)

Az előbbi tag részben a (91) nettó elektródfolyamat energiaigényének a csökkentésében vesz
részt, másrészt hő formájában is szabadít fel energiát. Így a (108) bruttó szén-oxidáció
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reakciójának az anód felületén végbemenő primer szakaszában a szabadentalpiaváltozásból a
hőbevétel számára – az 5.3.1 fejezetben leírtak szerint - az alábbi rész állhat rendelkezésre:
4

𝑄CO𝑘 = |∆𝐺CO𝑘 | − 3 [(𝐸a − 𝐸k ) − 𝑒b ]3𝐅 ≈ 10kJ/mol O2

(109)

Az entrópiaváltozással összefüggő tag is része a bruttó hőeffektusnak, így elméletileg a
hőmérlegben is figyelembe kell venni. A CO2 keletkezését jelentő fő lépés az entrópia változás
tekintetében közel semleges, míg a kis részben CO-dá történő tovább alakulás molárisan
(∆𝑆CO/CO2 ≈ 0,17 kJ/K mol CO2 ) entrópianövekedéssel, azaz pozitív hőtartalom-változással
jár. Emellett, az alumínium a CO2-dal a (82) egyenlettel kifejezett reakciójából fejlődő QAl hő
(ami egy mol alumíniumra kifejezve közel 500 kJ/mol Al) is a bevételi oldalt erősíti, hiszen a
re-oxidáció a már elektrolitikusan leválasztott alumínium egy részéből Al2O3 képződésével
járó hőt is fejleszt. Ehhez az elvezetett anódgáznak a megnövekedett és a primer anódgáz CO
koncentrációi közötti cCO különbség, illetve a tapasztalt áramhatásfok adhat alapot.
Figyelembe véve a kád működése során hőbevétellel és kiadással járó hatásokat, az
alumíniumelektrolízis hőegyensúlya az alábbi módon fejezhető ki:
1
2AAl

∙

𝐼
aAl

∙ {𝑥 ∙ 𝑄CO𝑘 + (1 − )𝑄Al } + 𝐼 ∙ 𝑈fűtő = 𝐼

𝑇∆𝑆CO𝑘
4𝐅

+ 𝑄fel + 𝑄veszt (110)

ahol a bevételi oldalon x a (85) reakció szerinti moláris karbonfogyás,  az áramhatásfok, a
kiadási oldalon pedig Qfel a beadott anyagok (alapvetően a timföld) felmelegítéséhez szükséges
hő, Qveszt pedig a kád hővesztesége. A reakcióhő tagokat kifejezhetjük egy összevont (q)
tényezőként:
1
2AAl

∙

𝐼
aAl

∙ {𝑥 ∙ 𝑄CO𝑘 + (1 − )𝑄Al } = 𝐼 ∙ 𝑞kém

(111)

Behelyettesítve a fűtőfeszültség (107) kifejezését, továbbá az áramsűrűséget és a kád
keresztmetszetet, valamint a fizikai hőigény tagokat (Q) egységnyi felületre vonatkoztatva (k),
a következő alakra jutunk a (110) egyenletet átrendezésével:
𝛽

𝑗 2 {𝜌𝑙 + 𝐴 (𝑅bvk + ∆𝑅aef )} = 𝑗 (
𝜏

𝑇∆𝑆CO𝑘
4𝐅

− 𝑞kém ) + 𝑘fel + 𝑘veszt

(112)

Látható, hogy az áramsűrűségnek különösen a bevitt hő tekintetében van meghatározó
jelentősége. A 38. ábra szemlélteti a hőbevitel és a hőkiadás egyensúlyát biztosító feltételeket.
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38. ábra A kád hőegyensúlyát biztosító áramsűrűség meghatározása.
A kád paramétereitől (keresztmetszet, hőszigetelés, elektródtávolság) függ az, hogy milyen
áramsűrűség mellett biztosítható a hőegyensúly. Ettől eltérő áramsűrűség alkalmazása a kád
fűtését, vagy éppen hűtését is szükségessé tenné. Mivel erre kevés lehetőség van, a hőegyensúly
biztosítása kap prioritást az aktuális áramsűrűség beállításánál. A hőveszteség legnagyobb
része (50 – 65%-a) rendszerint felül távozik a kádból. Az anód szerkezeten keresztül leadott hő
a teljes hőveszteségben kb. 25%, az elektrolit kérgén, valamint a fedél lemezen átvezetett hő
kevesebb, kb. 10 %, illetve 7% részt képvisel. Ezek mellett ide sorolható a forró anódgáz által
elvitt hő is. A kád oldalfalain keresztül a fizikai hőveszteség 35%-a, a fenéken és a síneken
pedig egyaránt 7-8%-a távozik. Ugyanakkor az elektrolit fagyott kérgén kialakított nyíláson
keresztül elszívással gyűjtött anódgáz (~ 20 - 30%-os) CO tartalmát a kádon kívül – általában
a kádra szerelt - fáklyán elégetve a kémiai hőtartalma sem hasznosul.
Fontos szerepe van az elektrolit szabad felszínén képződő szilárd kéregnek a hőegyensúly
biztosításában. Az erre adagolt és elterített friss timföld réteg jó hőszigetelést biztosít. Azonban
a hagyományos kéregbetöréssel (néhány óránként) történő adagolás esetén a hőszigetelő réteg
mindig szinte teljesen eltűnik. Ez jelentős hőveszteségeket és a kád hőállapotának az
ingadozását okozza. A modern „pont-adagolásssal” felszerelt blokkanódos kádaknál a szigetelő
timföldréteget tartó kéreg teljes betörése nélkül lehet akár szinte folyamatosan (néhány
percenként) szűk lyukakon keresztül az anódblokkok között pneumatikus rendszerrel bevinni a
timföldet. Ezek a kádak ráadásul teljesen fedettek és csupán rövid időre kell nyitni az
anódblokkok (viszonylag hosszú időnként történő) cseréjekor. Így az anódgáz gyűjtése igen jó
hatásfokú. A Söderberg kádaknál éppen ellenkező a helyzet, ami az anódszerkezet fokozottabb
hőveszteségeit is magával vonja. Ugyanakkor a felső tüskés önsülő anódok esetében az
anódszén kokszosodásából egyenesen a csarnoktérbe kerülő - veszélyes poli-ciklikus aromás
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szénhidrogén vegyületeket (pl. benzo-a-pirént) is tartalmazó illó gázok hőtartalma ugyan
viszonylag nem jelentős, de a veszélyes alkotóik miatt jelentenek nehézséget. Így a hőtechnikai,
energiahasznosítási, termelékenységi és környezetvédelmi, illetve veszélyességi szempontok
alapján a már csak a blokkanódos kádaknak van helye az új alumíniumkohók telepítése esetén.

5.4. A modern kohók működése és a termelt alumínium minősége
A felhasznált timföld és az anód anyagok megfelelő és állandó állapota esetén is eltérő
lehet az egyes kádakból csapolt fém minősége. Egy elektrolizáló üzemben akár több száz –
megfelelő számban elektromosan sorba kapcsolt kád is működhet. Egy modern, nagy
áramerősségű (350 kA), kimagaslóan jó áramhatásfokkal (~ 96%) és igen kis (~ 4,2 V)
kádfeszültséggel naponta közel 3 t alumíniumot termelő blokkanódos kádsor képét mutatja a
39. ábra. Ilyen kiváló paraméterek mellett a technológia eddigi legjobb (~ 13 kWh/kg Al)
fajlagos energiafogyasztás és egy szintén jónak számító (~410 kg/t Al) nettó anódszén
fogyasztás is jellemzik a Dubaiban telepített D18-as típusú kádak működését. Látható a teljesen
zárt rendszer, ami feltétele a tökéletes anódgázgyűjtésnek. Természetesen, nagy fajlagos
felületű, durvaszemcsés („sandy”) timfölddel végzett száraz gáztisztítást alkalmaznak. A kád
üzemelését a folyamatosan mért ellenállás változásainak elemzésén alapuló fejlett
számítógépes rendszer irányítja, ami a pontos anódmozgatást, programozott timföld és fluorsó
adagolást, kádkezelést foglal magában (Horváth, 2019).

a)

b)

39. ábra Egy modern blokkanódos kádsor (a) és az egyik kád (b) részletének képe a világ
második legnagyobb alumíniumkohójában (Dubai) (Forrás: Emirates Global Aluminium)
(DUBAL, 2019).
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A termelt fém minősége így elsősorban a beadott anyagok és az elektródok anyagainak a
minőségétől függ. A csapolás megfelelő időközönként (vákuumozott üstökhöz csatlakozó
szifonos szívócső bemerítésével) történik. Az egyes kádak üzemelési paraméterei, állapota
valamennyire eltérő is lehet, ami a termelt alumínium összetételében, a különböző szennyező
fémek koncentrációjában eltéréseket okoz. A változások esetleg nemcsak a kádakra, hanem az
egyes csapolásokra is jellemzőek lehetnek. Ezért a csapoló üstökből a fémolvadékot nagyobb
gyűjtőkemencékben szükséges elegyíteni és homogenizálni. A további felhasználás általában
utólagos metallurgiai tisztító műveleteket is szükségessé tesz.
A kohóalumínium szokásos minőségét a tisztasági fokával szokták jelezni, ami egyben az
árára is meghatározó tényezőként hat. A közönséges technikai minőségek Al-tartalmai a 99,5%
- 99,8% tartományban találhatók. Az ipari felhasználások zöme ilyen minőséget igényel, és ezt
a termelő kádak tudják biztosítani megfelelő üzemmenettel. Különleges körülmények mellett
egyes kádakkal még a „nagy tisztaságú” kategória (99,8 – 99,95 % Al) is előállítható. A növelt
tisztaságú (99,95 - 99,996 %), vagy a még ennél is különlegesebb, nagytisztaságú (99,996 –
99,999%), vagy esetleg a szuper-tiszta (> 99,999 %), végül az ultranagy tisztaságú (>99,9999
%) alumínium természetesen közvetlenül nem állítható elő. Az ilyen minőségek további
raffináló, illetve különleges tisztító módszerekkel érhetők el. Az építőiparban, vagy a
járműgyártásban nagy mennyiségben használt alumíniumötvözet szerkezeti anyagok
előállítására, vagy éppen a sodronykábelek gyártására azonban a kohóalumíniumnak megfelelő
minőség általában megfelelő. Az alapanyag tisztaságával szemben támasztott követelmények
azonban minden ipari felhasználás esetén egyre szigorúbbak.
A szennyezők fő forrásai a timföld, az azzal együtt adagolt fluorsók, az anód anyaga,
valamint a kád és a kádkezelő eszközök szerkezeti anyagai. A szokásos szennyezőket a 3.
táblázatban összefoglalt általában jellemző koncentráció tartományaik szerint lehet
csoportosítani.
3. táblázat A kohóalumíniumban általában előforduló szennyezők lehetséges koncentrációi
Szennyező
Fe, Si,

Csoportkoncentráció, ppm
> 2000

Na, Mg, Zn, Ti, Ga, Mn, V,

< 2000

Li, Zr, Cr, Cu, Ni, Pb

< 500

Ca, Sr, K, Ba, P, B, F, Sb, Sn, Cd, Bi, S, Be, Co, Br, W, Mo, As

< 50
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Kiemelkedik a vas és a szilícium szennyezők jelentősége, hiszen szinte mindig a 3. táblázatban
látható értéket meghaladó koncentrációban vannak jelen az alumíniumban. Ahogyan a 3. fejezet
már bemutatta az alumíniumnak a nemfémes elemekkel szembeni igen nagy reakcióképességét,
szelektív reagáltatással sem a vas, sem a szilícium, de az alkáli és az alkáliföld elemeken kívül
gyakorlatilag semelyik szennyezőfém sem távolítható el. Szerencsére a vas és a szilícium a
szokásos mennyiségekben a legtöbb tiszta, illetve ötvözött alumínium minőség esetében
elfogadható alkotó, továbbá a 3. táblázat utolsó sorába tartozó ritkábban és kis mennyiségben
előforduló elemek nem befolyásolják az alumínium és ötvözetei elvárt mechanikai és fizikai
tulajdonságait. Ki kell azonban emelni a kis mennyiségben előforduló, de így is jelentős hatású
nátrium és lítium szerepét. Ezek a szennyezők az alapfém megszilárdulásakor a kristályokból
kiszorulva nagyfokú repedékenységet okoznak. Ugyanakkor ezek az alkáli szennyezőfémek
megfelelő

nemfémes

reagenst

választva

szelektíven

eltávolíthatók

a

metallurgiai

olvadéktisztítás technikájával.
Az elektrolizáló kád szennyező anyagmérlegét 100g összes kijövő elem tömeghez tartozó
termékek és elfogyasztott betét/szerkezeti anyagok mennyiségeire vonatkozó relatív tömegek
alakjában mutatja a 40. ábra.

40. ábra Az alumínium elektrolízis relatív szennyezőmérlege.
Az összes kijövő és bejövő szennyezőelem mennyiségek nem egyeznek meg, hiszen nem csak
a figyelembe vett fő kibocsátott és beadott anyagokban fordulnak elő. A forrásadatok
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(Langerweger, 1983) feldolgozása a szennyezők 100 g kibocsátott mennyiségére normalizált
formában történt az ábrázoláshoz. A vizsgált betétanyagok mennyisége a 100 g szennyező
elemet tartalmazó termékek előállításához szükséges átlagos mennyiségeknek felel meg.
Látható, hogy csak a Ti, Zn és a Ga kerül be éppen olyan mennyiségben a jelölt három anyaggal,
mint amennyi a két távozó termékben található, tehát ezek mérlege teljes. A Ti és a P esetében
további kimenő termékben, illetve a kád szerkezetében kereshető a bemenő mennyiségeknek a
két fő termékben ki nem mutatott hányada. A két fő szennyező, a Si és a Fe esetében jelentősen
nagyobb mennyiség jelentkezett a kimenő két fő termékben, mint ahogyan az ezekhez tartozó
mennyiségben beadott anyagokban található volt. Ez elsősorban a kád és a kezelő eszközök
szerkezeti anyagainak a létező forrásaira utal. Különösen az elhasználódott kádfenék
repedésein keresztül juthat nagyobb arányban vas az alumíniumolvadékba, ami jelzi a kád
kiiktatásának és az átépítésének a szükségessé válását. A bejövő források közötti megoszlás
mutatja, hogy a Si elsődleges forrása a szén hamuja, valamint a timföld. A vas éppen ezekből
az anyagokból azonban fordított arányban származik. Megjegyzendő, hogy a bekerült Si
zömében a fémmel távozik, míg a vas közel akkora hányada távozik az anódgázzal, mint a
csapolt fémmel. Ennek nagy jelentősége van a száraz gáztisztítón keresztül az elektrolizáló
kádakhoz kerülő „adszorbens timföld” kezelése szempontjából. Ugyanis az anódgázból a gőz,
illetve kondenzált por alakú szennyezőket jó hatásfokkal köti meg a nagy fajlagos felületű
timföld egy fluidizáló jellegű reaktorban jól érintkezve a gázárammal. Ez a gázból nemcsak a
fluorsókat, hanem a vas vegyületeket is eltávolítja, amelyek a tisztításból kikerülő adszorbens
timfölddel visszakerülnek az erre kijelölt kádak elektrolitjába. A friss és az adszorbens
timföldek néhány fontosabb szennyező jellemző koncentrációit német üzemi vizsgálatok
eredményei (Langerweger, 1983) alapján a 41. ábra hasonlítja össze.

41. ábra A friss és a száraz gáztisztításból származó timföldek szennyező koncentrációi.
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Az adszorbens timföld általában kb. 15%-os részét képezi egy modern kohónak az
elektrolizáló kádakba táplált teljes timföld mennyiségének. Ezt a szennyezettebb alapanyagot
csak az erre a célra kijelölt kádak táplálására használják (kb. 20 – 30 %-nyi friss timfölddel is
keverve). Az így működtetett kádakból csak rosszabb minőségű alumínium kapható, amit a
prémium minőség mellett külön kell értékesíteni. A legnagyobb különbség a kétféle timfölddel
termelt alumínium összetételében a vastartalomban jelentkezik. Míg a friss timfölddel kb. 600
– 1200 ppm, az alapvetően adszorbens timfölddel kb. 1100 – 2100 ppm Fe-koncentráció kerül
a termelt fémbe. A modern száraz gáztisztítással működő kohók esetében ezért alapvető igény
a nagy fajlagos felületű (megfelelő -Al2O3-tartalmú) és homokszerű (durva szemcsés, nem
porzó) timföld rendelkezésre állása, ami jelentős felületi adszorpciós kapacitása révén
viszonylag kis mennyiségben is biztosítani képes a gáztisztítási igényeket.
Az elektrolit összetétele, és a timföld minősége – a fentebb részletezett összefüggéseken
keresztül - jelentős hatással van az elektrolízis energetikai, termelékenységi és minőségi
jellemzőire. Éppen ezért, alapvető feltétel a timföld, az anód anyag, de szintén az
adalékanyagok állandó minősége. Ezek között kiemelkedik a timföld változatlan állapota,
valamint a fő jellemzőinek a 4. táblázatban mutatott határokon belüli biztosítása.
4. táblázat A kohászati timföldekkel szemben támasztott fő elvárások és azok jelentősége
Jellemző

Elvárt
érték

Izzítási veszt. 300 oC,
friss timföldre:
reagens timföldre:

0,8…1,0%
1,5…2,5%

Izzítási veszt. 300-1000 oC

0,8%

Térfogat tömeg, g/cm3
friss timföldre:
reagens timföldre:

0,95
1,15

Jelentőség
Pontadagolás
H2O „vásárlása”
Stat. feltöltődés ellen
Részecskék szétverése
Oldódást segíti
„Vulkán” hatás

Hagyományos

Pneumatikus transzport

Elbírja a kéreg

ugyanaz
ugyanaz
+ jó kéreg

Egyéb hatás
(ha nő)
Több HF
keletkezése
Jó hasítás
Tűrhető HF
Állandó és
ellenőrzött!
A finom növeli

Száraz gáztisztítás
Jó adagolhatóság (még
ha nő a finom gáztiszt.
miatti aprózódással is)

Laza kéreg
Hőszigetel
Jól oldódik
Nem porzik
ugyanaz
Jó takarás
(anódvédelem,
hőszigetelés)

<10

Finom ne szaporodjon

ugyanaz

Na2O-koncentráció
P2O5-koncentráció

<0,4%
<0,001%

ugyanaz
ugyanaz

Felszaporodhat

CaO-koncentráció

<0,035

ugyanaz

~3%CaF2 egy.s. 

ZnO-koncentráció

<0,015

Kriolit gyártás
Áramhatásfok!
Rugalmas
elektrolit
összeállítás
Alumínium tisztaság!

Finom (<44µ) hányad
friss timföldre:
reagens timföldre:

<10%
<15%

Fajlagos felület

8515m2/g

Rézsűszög

342

Attríciós index

Ne „rögösödjön”
Jó adagolhatóság
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ugyanaz

Száraz gáztisztításra
jó

Jelzi a szemcse
méretet és eloszlást
Kiporzás,
Kemény kéreg
Fenékiszap

A modern kádak lehetővé teszik a nagy fajlagos felületű, reaktív és durva szemcsés
timföldnek a szinte folyamatos „pontadagolását”. Ez az anódblokkok között, a kád
legmelegebb pontjain történik pneumatikus injektáló rendszerrel. Így az elektrolit összetétele
rugalmasabban módosítható az áramhatásfok növelése és a teljes kádfeszültség csökkentése
érdekében. A Soderberg kád esetében az adagolandó timföld mennyiséget a kéregre halmozzák
fel a kád hosszanti oldala mentén, ahol előmelegedik. Majd a szükséges időpontban géppel
betörik a kérget és így bekerül a meleg friss timföld az elektrolitba. A beoldódásra elsősorban
az oldalfal és az egy tömböt képező anód közötti hézagban van lehetőség, ahol a feltételei
rosszabbak a kisebb elektrolithőmérséklet és a gyengébb konvekció miatt. Az oldódást azonban
a 4. táblázatban meghatározott szintű mérsékelt nedvességtartalom elősegíti. Ez a hatás a
kötött nedvesség eltávozásakor a szemcséket feszítő, aprító erőkből ered. Azonban a túl sok
víztartalom – az ennek megfelelő ballaszt tömegnek az előnytelen megvásárlása mellett, az
anódgázban a HF vegyület kellemetlen megjelenését is okozza.
A timföld további fontos fizikai tulajdonsága a fázisösszetétele, valamint a
szemcseszerkezete. A fajlagos felület nagyságát éppen gázadszorpcióval mérik, ami a modern
üzemekben már elsőrendű jelentőségű tulajdonsága is a timföldnek, hiszen ezzel a módszerrel
végzik az anódgázba kerülő fluorid és egyéb veszélyes vegyületek megkötését. A megfelelő
fajlagos felülettel rendelkező „adszorbens” timföldet a Bayer-technológia modern kikeverő és
kalcináló rendszereivel képes biztosítani a „homokszerű” (és így nagyobb reakcióképes Al2O3 tartalom esetén sem porzó) timföldet. Az illant fluorid vegyületek (AlF3, NaAlF4) az
elektrolit összetételéből hiányoznak, és ezek a gáztisztításból kikerülő „reagens” timfölddel
együtt visszakerülnek a kádakba. Így a környezetvédelem egyben az anyagveszteségek
csökkentését is szolgálja. Az adszorbens jellegű nagyobb mértékben -Al2O3 tartalmú szemcsék
azonban egyenletesebb felülete miatt kisebb rézsűszögben alkotnak kúpot az erre használt szóró
tölcsér alatt. Ez egyben a fázisarányra is ad gyors, de csak közelítő jelzést, amit
röntgendiffrakciós fázisanalitika egészít ki az igényes termelőknél. A „folyékonyabb” állapotú
szemcsés anyag ugyanakkor jobban is adagolható a pneumatikus rendszerekkel. A
finomszemcsés „lisztszerű” timföldet azonban a porképződés visszaszorítására kénytelen a
gyár egy erősebb kalcináló programmal nagyobb mértékben „alfásítani”, mert az intenzívebb
kalcinálás során kialakuló α-Al2O3 a timföld szemcsét rögösebbé teszi. Az ilyen szemcsék aktív
fajlagos felülete jelentősen kisebb, emiatt az adszorpciós gáztisztításra alkalmatlanok, valamint
a pneumatikus szállítórendszerekben is dugulást okozhatnak. A modern alumínium elektrolízis
így modern timföldgyártást is igényel.
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5.5. Nagytisztaságú alumínium előállítása
A modern alumíniumkohók kiváló minőségű timföldből, a legjobb állapotú kádakban,
válogatott anyagokkal és eszközökkel, valamint a szennyeződéseket minimalizáló különleges
technológiával akár a 99,95 % tisztaságú alumínium fémet is képesek előállítani. Azonban
vannak olyan hagyományos és újabb felhasználások ahol ennél nagyobb tisztaságú
alumíniumra van igény. Nagytisztaságú (> 99,99 %) ötvözetlen alumínium például sokféle
elektronikai felhasználásra kerül:






kondenzátorokban használt papírral rétegelt 50 – 100 µm vastag fóliákhoz,
félvezetők kontaktusaihoz, összekötő felületek, vezető rétegek kialakítására,
nagy térerősségű mágnestekercsek, nagy energiájú kábelek, továbbá
fényesre polírozott világítástechnikai felületek és
áramtermelő egységek gyártására.

Továbbá, ugyanilyen tiszta alapanyagból készülnek különleges ötvözetek is, nagy mennyiségű
egyéb elektrotechnikai felhasználásokra:




telefon kábelekhez,
elektronikai egységek hűtőbordáinak, paneltartóknak és
különféle vezetékek gyártására.

Noha a réz fajlagos elektromos vezetőképessége közel duplája az alumíniuménak, a sűrűsége
háromszorosa, így a tömeg szempontjából kedvezőbb az alumínium elektromos célú
felhasználása. Alapvetően fontos a fajlagos elektromos vezetőképesség minél nagyobb értéke,
amit elsősorban a szilárd oldatot képező szennyezők rontanak. Ezek között a
legkedvezőtlenebb a Mn, Cr, V, Ti, de erős a Mg hatása is. A Ni, Si, Zn és a Fe viszonylag
kisebb mértékben csökkenti az alumínium vezetőképességét. A kohóalumínium nem alkalmas
közvetlenül áramvezető kábelgyártásra, mert túl sok benne az oldott szennyezőfém. Ahol tiszta
alumíniumra van szükség, ott a legjobb kohóalumíniumnál is jobb minőségű, általában 4kilences (4N, vagy 99,99%) tiszta Al lehet az elvárás. Azonban ennél a kategóriánál szükséges
nagyobb (5N), vagy a 99,9995%-os (5N5) tisztaság az elektronikában, de ennél még nagyobb
(6N) tisztaságú alumíniumot használnak a félvezető-technikában. Hagyományos módon egy
ultra-vékony (tized µm) és ultra-nagy tisztaságú (6N) alumínium réteget kell kiképezni a
szilícium szubsztrátum felületén, ami az 1 – 2 tized µm átmérőjű kivezetési pontokban
meggátolja a réz, vagy az arany diffúzióját a szilícium félvezetőbe, így megvédve a mikrochipet a gyors tönkremeneteltől. Ugyanakkor az alumínium kiválóan kötődik a szilícium
alaphoz. Ebben közrejátszik a felületén eredendően képződő néhány nanométeres tömör és
merev Al2O3 réteg, ami a további oxigén diffúziót gátolja. Azonban a kötési művelet során a
szilíciummal érintkező felületen kialakuló nagy erőhatásokra felszakad és jó átvezetést is
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biztosít. A kötés erősítő hőkezelésnél a létrejövő Al-Si intermetallikus fázisok is fontos
szerepet játszanak. Újabban a réz kötőlábak külső felületét is nagytisztaságú alumínium réteg
védi (Gross, et al., 2016) a rossz tulajdonságú réz-oxidok képződésének és növekedésének a
megakadályozására.
A nagytisztaságú fémek kémiai összetételét már nehéz pontosan kifejezni. A tisztaságot
gyakran a  fajlagos ellenállás alapján a

 = hőmérsékleti + diszlokációs + szennyezői + felületi

(113)

összefüggés szerint lehet megítélni (Kékesi & Isshiki, 2002). A (113) egyenlettel kifejezett
additív fajlagos ellenállási összetevők közül a folyékony hélium (4,2 K) hőmérsékletére lehűtött
és az előtte lágyított fém mintában csak az oldott szennyezők koncentrációjától függő

szennyezői ellenállási tag marad. Így a szobahőmérsékleten és a folyékony héliumban mért
„maradék ellenállási hányados” (megfelelően vastag átmérő esetén) a tisztaságot jól jelzi:
𝑅𝑅𝑅 =

298 K
4,2 K

≅

𝑅298 K
𝑅4,2 K

(114)

Az előzetes hőkezelés a diszlokációk gyakorlati eltüntetését, a megfelelően nagy (néhány tized
mm nagyságrendű) átmérő pedig a felületi elektronszóródás hatását küszöböli ki, noha az
utóbbi számítással is figyelembe vehető. A különböző tisztaságú alumíniumok fajlagos
ellenállásának a hőmérséklettel való változását a 42. ábra mutatja.

42. ábra A fajlagos elektromos ellenállás a fém tisztasága és a hőmérséklet függvényében.
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A különböző tisztaságú Al anyagok fajlagos elektromos ellenállásában a hőmérsékleti tag
dominál közönséges hőmérsékleteken, de ez, közelítve a 0 K hőmérséklet felé, megszűnik. Ezt
mutatja a 42. ábrán látható különböző tisztaságú minták ellenállásgörbéinek az
összehasonlítása. A technikailag stabilan elérhető folyékony hélium hőmérsékletén – a
megfelelően előkészített próbadarabokban – már csak a szennyezők hatásából eredő tag a
meghatározó. Így a nagytisztaságú alumíniumban nagyságrendekkel kisebb „maradék fajlagos
ellenállás” mérhető ezen a nagyon alacsony hőmérsékleten. A (114) szerint képezett maradék
ellenállási hányados így nagy értékű lesz, ami nagy tisztaságot jelez. Amennyiben a „globális
tisztaságot” (az alapfémben található összes szennyező hatását egyben kifejező) számérték a
cél, akkor persze a szennyezőknek az alapfém rácsában kell elhelyezkedniük, szilárd oldatban,
így nem csak az effektív keresztmetszet csökkentésével növelik az ellenállást. A hiteles mérés
előtt ezért a hosszú idejű lágyító hőkezelést redukáló (H2) atmoszférában szokás végezni, amit
egy még hosszabb ultra vákuumos utó hőkezelésnek kell követnie a hidrogén teljes
eltávolítására. A különleges tisztaságú alumínium minőségek így mért maradékellenállási
hányadosaira az 5. táblázat ad példákat.
5. táblázat A közönséges és a különleges Al anyagok tisztasága és jellemző RRR értékei
Minőségi
megnevezés

Névleges
tisztaság

Maradék ellenállásviszony
R293K/R4,2K

Kohó-Al

99,5-99,9

<100

Finomított Al

99,99-99,995

200-2500

Nagytisztaságú Al

99,995-99,999

>2500

Szuper-tiszta Al

>99.999

>7000

Ultra-tiszta Al

>99.9995

>10000

Extrém-tiszta-Al

>99.9999

>16000

Minden fém fizikai és mechanikai, de kémiai és korróziós tulajdonságai is erősen
változnak az ultra-tiszta állapotot megközelítve. A tisztasággal arányosan, vagy inkább
progresszíven növekszik ezeknek az anyagoknak az értéke is. A 99,99995 (6N5) tisztaságú
alumínium ára például 23000 Ft/g (~80 USD/g) is lehet, de a 99,999% (5N) tisztaságú Al
granália ára is 3000 Ft/g (10 USD/g) felett van grammos kiszerelésben. Az alumínium
tisztításának a nehézségeit jelzi, hogy az utóbbi tétel rézből csak 600 Ft/g lenne. Ugyanakkor a
99,7% tisztaságú kohóalumíniumot tonnás tételekben lehet vásárolni, aminek az ára fél millió
Ft/t (illetve 0,5 Ft/g). Tehát például a kohóalumínium szennyezőtartalmát 300-ad részére
csökkentve a 99,999% szintre, az ára akár 6000-szeresére is növekedhet (grammos
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nagyságrendű tételekben eladva). Egy további kilencessel jellemzett még tisztább állapot egy
nagyságrenddel nagyobb árat is jelenthet.
5.5.1. Az alumínium elektrolitos raffinálása
Az iparban nagyobb mennyiségben használt >99,99% (4N) tisztaságú alumíniumot
zömében a bevált „háromréteges alumínium raffináló” (tisztító) eljárással állítják elő.
(Godet, et al., 1991) Ennek során a ~ 99,7% tisztaságú friss kohóalumíniumot (vagy
hulladékból kapott olvadékot) nagy sűrűségű (~3,3 g/cm3) 25 – 35% Cu-ötvözet olvadékhoz
adják, ami a 43. ábrán vázolt Hoope-kád alsó rétege, és ez képezi az anódot.

43. ábra Az alumíniumot elektrolitosan tisztító „háromréteges” raffináló kád vázlata.
A középső réteg a kriolit alapú elektrolit, aminek sűrűségét a kriolit ~ 2,1 g/cm3 értékéről
~ 2,7 g/cm3-re kell növelni BaF2, illetve BaCl2 „nehéz sók”, valamint esetleg CaF2
hozzáadásával. Így a felső réteget alkotó tiszta alumínium katódolvadék 2,3 g/cm3 sűrűsége
lesz a legkisebb a rendszerben. Az anódfém mélysége ~ 40 cm, az elektrolitréteg 6 - 8 cm
vastag, a katódfém pedig 20 – 25 cm magas. Noha az áramhatásfok 95 - 96%, az elektromos
energiafogyasztás 18 – 20 kWh/kg körüli is lehet. Kedvezőbb jellemzők érhetőek el a karbon
katódokat 4N tisztaságú alumíniumból készített katódszerkezetekre lecserélve. Az ilyen fém
katódok kb. 30 – 35 cm átmérőjű és magasságú, külső felületén 5 – 10 cm szélességű
hűtőbordákkal kialakított hengeres csövek. A bordázással elérhető a megfelelő hűtés, így a
katódfém felszíne ráfagy az elektródra. Igy legalább 1 volttal is csökkenthető az egyébként ~ 7
V teljes kádfeszültség, ami a kb. 60 - 100 kA-es áramot fenntartja 0,3 – 0,4 A/cm2 áramsűrűség
mellett. Ugyanakkor, a raffináló elektrolízissel hulladékolvasztásból származó szennyezettebb
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alumíniumból is lehet tiszta fémet előállítani. Ez a technológia már ~ 40 %-ban hulladék alapú
olvadékok raffinálását szolgálja. Azonban a hulladékokból kapott olvadékot célszerű
előtisztításnak alávetni. Különösen a nagyobb mennyiségű és hűtéssel intermetallikus fázisokká
alakítva szegregáltatható Fe, Si stb. szennyezőket érdemes részben eltávolítani. Erre az
adagolótölcsér hidegebb szakaszán tartózkodás is szolgálhat. A nagyobb reakcióképességű Mg
alkotót a nyers olvadékba kevert fluoridos-kloridos só reagensekkel lehet szilárd MgF2
formában eltávolítani egy üstben végzett bekeverő művelettel. Így az anódötvözet és az
elektrolit hosszabb időn keresztül folyamatosan működhet.
A kád bélésanyagainak a megválasztása is fontos. Ellentétben a primer alumíniumkinyerő
káddal, itt nem lehet szénből készíteni az oldalfal bélését, hiszen az elektródokat jelentő két
olvadt fémréteg között rövidzárlat keletkezne. Ezért a falazat jó minőségű magnezittéglából
készül, hiszen a samott, vagy szilika téglák az alumíniummal reakcióba lépnének. A magnezit
bélést veszi körbe a hőszigetelő falazat, majd legkívül a kád acél szekrénye.
Az anódfém olvadék sűrűségének a növelésére a réz alkalmas, hiszen nemcsak a sűrűsége
nagy, de az alumíniuménál szélsőségesen pozitívabb az elektródpotenciálja is, így anódosan
nem oldódik be az elektrolitba, viszont az alumíniummal homogén olvadékot képez. Ahogyan
a vizes oldatokban szilárd elektródokkal végzett raffináló elektrolízisnél, itt is az anódon
oxidációval kerülnek az alapfém ionjai az elektrolitba:
Anódon:

Al - 3e- = Al3+

(115)

Az elektrolitrétegen keresztül alapvetően a diffúzió szállítja az alumínium (és az alumíniumtartalmú) ionokat a katódfém felületéhez, ahol a tápegység által felhalmozott elektronfelesleg
az Al3+ ionokat redukálja, és a tiszta fém kiválik a katód felületén:
Katódon:

Al3+ + 3 e- = Al

(116)

Eközben a réz, és az egyéb pozitívabb elektródpotenciálú, nemesebb szennyezők (pl. Fe, Si,
Mn, Ti, Ni, stb.) nem tudnak beoldódni, így fémes állapotban a szennyezett anódfém
olvadékban dúsulnak. Ebből következik, hogy a művelet nem lehet folyamatos, a szennyező
koncentráció növekedésétől függő időközönként az anódolvadékot frissíteni kell. A nemesebb
szennyezőfémek fokozatos dúsulását (kb. 10 %-ig) az anódolvadékból történő kiválásuk követi
intermetallikus (általában aluminid) fázisok formájában. A szilárd kiválások az adagoló csőrön
keresztül – megfelelő szerszámokkal kiszedhetők. A szilárd iszap eltávolítása azért is
szükséges, mert ez rontja az anódfém és a kád (kis hamu tartalmú) széntömbökből kialakított
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árambevezető fenékfelületével az érintkezést. Az anódötvözet mechanikus tisztításakor a
nagyobb mértékben oldható Zn, Pb, Sn koncentrációja is csökken, mivel az olvadékból is kerül
ki tapadó rész a szilárd anyaggal. Az anódfém Zn-tartalma akár elérheti a 20%-ot is, de ekkor
már olyan nagy a gőznyomása, hogy illanva szennyezheti a katódfémet. Ugyanakkor az
alumíniummal együtt tudnak beoldódni a kevésbé nemes szennyezők (pl. Ca, Mg), azonban
ezek nem tudnak redukálódni és leválni, éppen a negatívabb elektródpotenciáljuk miatt a
katódon, így az elektrolitolvadékban dúsulnak. Az elektródpotenciáljukat ez a dúsulás
fokozatosan növeli, így idővel a katódos leválásuk is felléphet. Különösen hulladék alumínium
adagolása esetén kerülhet be túl sok magnézium a rendszerbe. Ha az anódolvadék Mg-tartalma
meghaladja a ~ 0,2%-ot, ez az elektrolitot egyéb tulajdonságait is képes megváltoztatni. A Mg
ugyanis a nagy reakcióképessége miatt MgF2 sót képezhet, ami erősen csökkentheti az elektrolit
sűrűségét. Ez a katóddal keveredve nagy zavart képez okozni. Erre az Al-ötvözet hulladékok
adagolásánál különös figyelmet kell fordítani. Magnézium-tartalmú hulladékok olvadékát
mindenképpen előzetesen kezelni kell fluoridos-kloridos sókkal a Mg (halogenid fázisként
történő) eltávolítására, illetve a Mg-koncentráció erős csökkentésére. Az elektrolit olvadék
elszennyeződésekor szükséges a cseréje, frissítése.
Az elektrolitos raffinálás alábbi bruttó folyamatában nincs „bontási feszültség”.
Al(anód)  Al(katód)

(117)

A rézzel erősen ötvözött anód egyensúlyi elektródpotenciálja érzékelhetően eltér a tiszta
alumínium katódétól. Ennek ellenére, a primer kinyerő elektrolízis kádfeszültségének a (104)
egyenletében szereplő elektródpotenciálok különbségéből adódó tag („bontási feszültség”) itt
gyakorlatilag nem jelentkezik, illetve a nullától csak kis mértékben különbözik. Továbbá,
anódeffektus sem léphet fel. Azonban az anód- és a katódolvadék rétegek felületeit megfelelő
távolságban kell tartani egymástól, hogy a fémolvadék rétegek felületei az áthaladó erős
árammal indukált mágneses mező torzító és mozgató hatása mellett se kerüljenek veszélyesen
közel egymáshoz. Így az elektrolit ellenállásán eső feszültség nagy tételt jelent a (99) kifejezés
szerint. Sőt, a nagyobb elektródtávolság mellett, ezt még tovább növeli a sűrűségre és a
likvidusz hőmérsékletre optimalizált elektrolit-összetételhez tartozó nagyobb fajlagos
ellenállásból

adódó

feszültség-növekmény.

összetételeket a 6. táblázat adja meg.
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A

legyakoribb

Al-raffináló

elektrolit

6. táblázat A leggyakoribb ipari Al-raffináló elektrolitok összetétele (Godet, et al., 1991)
Alkotó
NaF
AlF3
BaF2
BaCl2
CaF2

Elektrolit összetétel, %
Pechiney
Alusuisse
Sumitomo
17
18
10
23
48
41
18
35
60
16
14

Noha itt nem cél timföldet oldani az elektrolitban, de ha bárhonnan (pl. a katód
oxidációjából képződve, vagy a fal anyagával fellépő valamilyen fokú reakcióból) alumíniumoxid kerül az elektrolitba, az a hidegebb falazat mentén ki tud válni és kéregképződést okoz.
Ez károsan befolyásolja az árameloszlást, ezért erre is tekintettel kell lenni a kád
üzemeltetésénél. Ezek az elektrolitok erősen „savasak” azaz a fluorid mólviszonyok még a
Pechiney elektrolit esetében is messze alatta vannak a primer cellák szokásos értékeinél. Így a
kriolit kevés alumínium-oxidot képes oldatban tartani a raffináló kádakban szokásos alacsony
(~ 750 oC) hőmérsékleten. Továbbá, nagy mennyiségű egyéb alkotók is jelen vannak, amelyek
csökkentik a kriolit Al2O3 oldó képességét, illetve magának a kriolitnak a tömegét.
Mivel az alumínium elektrolitos raffinálása meglehetősen költséges és nehézkes
technológia, a modern kohók inkább különleges tisztasági feltétlek mellett működtetnek néhány
termelő kádat, hogy megközelítsék a raffináló káddal előállítható alumínium minőséget is. Így
sok felhasználás már kielégíthető a timföldből elektrolitikus redukcióval előállított primer
alumíniummal. Az elektrolitikusan raffinált alumínium egyre nagyobb arányban szolgáltatja a
nagytisztaságú alumíniumot előállító különleges tisztító technikák alapanyagát.
5.5.2. Frakcionált kristályosításon alapuló tisztítás
Az alumínium háromréteges raffináló elektrolízisét nehéz gazdaságosabbá tenni, a jobb
minőségű, tiszta kohóalumínium további tisztítására egyéb módszereket is fejlesztettek. Ezek
között alapvető a szennyezőknek az alumínium olvadék és az irányított hűtésekor keletkező
szilárd kristályok közötti megoszlásán alapuló fizikai folyamatok felhasználása (Drini, et al.,
2005). Ipari méretű termelésre a frakcionált kristályosítás (vagyis a részleges megszilárdítás)
módszere használható, noha az alumínium tisztítására még nem vált jellemzővé. A módszert
azonban például – ahogyan ezt a 4.6.3. fejezet is említette – az ultranagy tisztaságú Ga
előállítására használják. Ez érthető, hiszen a részleges kristályosítást, technikailag sokkal
könnyebb megvalósítani teflon poharakban a szobahőmérséklethez közel, mint 600 OC-hoz
közeli nagy hőmérsékleten. A módszer megvalósítható folyamatos öntés módosításával,
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például a 44.a ábra szerint. A 44.b ábra pedig egy statikus módszert mutat, ahol a kristályok az
irányítottan hűtött és kevert olvadékban szuszpendálva keletkeznek, majd - a gravitációra külső
nyomással rásegítve - a temperáló edény alsó felében agglomerálhatók. A tisztított frakció alul,
a szennyezőkben dúsult olvadék pedig felülről vezethető el (Sotome & Ohtaki, 1999).

b)

a)

44. ábra Alumíniumtisztítás frakcionált kristályosítással (a – folyamatos öntéssel
kombinálva, és b – a primer kristályok nyomásos elkülönítésével).
A tisztítási folyamatot az alumíniumnak a fő szennyezőkkel alkotott egyensúlyi
fázisdiagramjai alapján lehet értelmezni. A leggyakoribb, és nagy mennyiségben jelen lévő
szennyező a szilícium. A 45.a ábra mutatja, hogy az adott Si-tartalmú olvadékot fokozatosan
(és a kvázi egyensúly fenntartása érdekében lassan) hűtve, az Al olvadáspont a 12.7 % Si
tartalmú eutektikus pontba futó likvidusz görbe mentén növekszikk az oldott Si-koncentráció.
Eközben, a szolidusz görbe szerint, kisebb Si tartalmú α-kristályok válnak ki. (Vander Voort
& Asensio-Lozano, 2009) A szennyezőkben dúsult olvadékot még az eutektikus hőmérsékletre
hűlés előtt el kell különíteni, így tisztább szilárd fémet lehet kapni, mint az eredeti olvadék volt.
Az egy lépésben elérhető tisztulási fokot a 45.a ábrán definiált egyensúlyi megoszlási
hányados (ke) határozza meg. A 45.b ábra szerint, a Si még jelentős mértékben oldódik a szilárd
alumíniumban az eutektikus hőmérsékleten is. Azonban a kiváló kristályok megfelelő
tisztaságát a fentebb ismertetett részleges (un. frakcionált) kristályosítás többszöri
megismétlésével el lehet érni. Ugyanez történik a vas szennyezővel, de az olvadékból kiváló
primer alumínium kristályok Fe-tartalma kisebb lehet (45.c ábra), így a keletkező α-Al primer
kristályok kis vaskoncentrációja mellett, az eredeti vastartalom szinte teljes mértékben a még
megmaradó olvadékban dúsul, ha a folyamat egyensúlyihoz közeli módon zajlik.
106

a)
b)
c)

45. ábra A frakcionált kristályosítással elérhető tisztulás szemléltetése (a), az Al-Si (b) és az
Al-Fe (c) egyensúlyi rendszerek fázisdiagramjai.
Elsősorban a kiváló primer kristályok felülete mentén dúsul szennyezőkben az olvadék. Ebből
kialakul egy szennyező transzport az olvadék belseje felé, amit célszerű a 44.a ábrán vázolt
keveréssel is elősegíteni. Erre mechanikus megoldás is alkalmazható, de indukcióval keltett
örvényáramok mágneses kölcsönhatása is hatékony technika lehet. Annál tisztább az
olvadékból kiváló primer kristály, minél kisebb a túlhűtés, vagyis minél kevésbé alacsonyabb
a Tb hőmérséklet a likvidusz görbe cO szennyező-koncentrációjához tartozó TL értékénél.
Azonban a primeren kivált szilárd fázis mennyisége is fontos jellemző. Miközben a szennyezőt
cO koncentrációban tartalmazó olvadék hőmérséklete Ta-ról Tb-re csökken, a 45.a ábrán O-val
jelölt olvadék a stabilitását elveszti és belőle az S és L pontokkal jelölt összetételű szilárd,
illetve maradék folyékony fázisok képződnek. Egy adott szennyező anyagmérlege szerint, a
következő összefüggéssel kifejezhetők a keletkezett fázisok (mS és mL) tömegei és (cS és cL)
összetételei:
(𝑚S + 𝑚L )𝑐O = 𝑚S 𝑐S + 𝑚L 𝑐L

(118)

Ebből átrendezéssel adódik a 45.a ábrán háromszöggel jelölt „alátámasztási pont” szerint
felírható „mérlegszabály”:
𝑚𝑆 (𝑐𝑂 − 𝑐𝑆 ) = 𝑚𝐿 (𝑐𝐿 − 𝑐𝑂 )

(119)

Így az egy tisztító lépésben kapott primer szilárd fázis tömege a 45.a ábrán színessel kiemelt
koncentráció-különbségek – mint „mérlegkarok” – viszonyával lesz arányos:
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(𝑐 −𝑐 )

𝑚𝑆 = 𝑚𝐿  (𝑐𝐿 −𝑐𝑂 )
𝑂

𝑆

(120)

Vagyis, a primer kristályok tisztasága és mennyisége két egymással ellentétes jellemző, és
mindkettő a túlhűtés mértékétől függ. A tisztítás egy (i) szennyezőre tekintettel annál
hatékonyabb lehet, minél inkább eltér az egytől a

𝑘e,𝑖 =

𝑐𝑖,szilárd
𝑐𝑖,olvadék

(121)

egyensúlyi megoszlási hányados értéke, ami az egyensúlyi olvadék és a szilárd fázisok egymás
melletti létezését lehetővé tevő „semi-solid” (részlegesen megszilárdult) állapotot biztosító
hőmérsékleten érvényes. Azaz, adott hőmérsékleten minél kisebb a 45.a ábrán is feltüntetett
szolidusz és a likvidusz görbékhez tartozó egyensúlyi koncentrációknak, illetve a két görbe
meredekségének a hányados, annál hatékonyabb a tisztítás. Az egyes szennyezőelemeknek az
eltávolíthatóságát jelző egyensúlyi megoszlási hányadosok értékeit az Al alapfémmel alkotott
egyensúlyi fázisdiagramjaik alapján lehet közelítően megbecsülni.
Felhasználva a 44.b ábrán vázolt kísérleti berendezést, az olvadékot megfelelő mértékben
– elegendő mennyiségű kristály kiválása mellett – kell hűteni. Így kialakítható a heterogén
semi-solid állapot. Ezután, a porózus dugattyúval elegendően nagy (~ 1 - 2 MPa) nyomást
alkalmazva, az egyensúlyi olvadéktól elkülöníthetők a kivált kristályok (Sotome & Ohtaki,
1999). Ezt követően meghatározható az egyes szennyezők koncentrációja az eredeti „nyers”
olvadékban és a tisztított anyagban. Ezek aránya jelzi adott szennyezőkre vonatkozóan a
frakcionált kristályosító művelettel elért tisztítási hatásfokot.
A módszer gyakorlati vizsgálatánál (Sotome & Ohtaki, 1999), három eltérő eredetű és
összetételű (épületszerkezeti, radiátor és autó) hulladákból származó olvadék frakcionált
kristályosításából a 46. ábrán látható gyakorlati koncentráció-arányok adódtak. A nyers
olvadékok Si, Fe, Cu, Mn, Mg és a Zn kiinduló koncentrációit jelölő (piros színű) pontoknál
jelentősen kisebb koncentrációkat mutatnak a kivált kristályoknak ugyanezen szennyezők
koncentrációit jelölő (kék színű) pontjai. A legnagyobb különbség éppen a legfontosabb
szennyező (ötvöző) elem, a szilícium esetében látható. A másik kiemelten fontos szennyező, a
vas a kis szilícium tartalmú alakítható alumíniumötvözet hulladékok esetében szintén jelentős
mértékben távozott az olvadékból. A nagy Si-tartalmú gépjármű hulladék Fe és Mn
szennyezettsége azonban frakcionált kristályosítással nem csökkent. Ennek az oka a komplex
Al-Si-Fe-Mn intermetallikus vegyület képződése.
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b)

a)

c)

46. ábra Nyomásos frakcionált kristályosítással végzett kísérletek tisztítási hatékonysága
szerkezeti (a, b) és autóipari (c) Al-hulladékok tisztításában. (Sotome & Ohtaki, 1999)
Ezek az apró szemcsék egyenletesen eloszlanak az olvadékban és a porózus dugattyú alatt,
bekerülnek a tisztított primer kristályok közé. (Sotome & Ohtaki, 1999) Kisebb Sikoncentrációk esetén a 46.a és b ábrák szerint a vastartalom is hatékonyan csökkenthető ezzel
a módszerrel a kinyert alumíniumkristályokban. Nagyobb fokú tisztítást a kiválasztott
kristályok újra-olvasztását követően, az eljárás megismétlésével lehet elérni.
Szintén a frakcionált kristályosítás elvén működik az 1950-es években kidolgozott, és azóta
egyre fejlettebb formában elterjedten használt (vándor-)zónás olvasztási eljárás. (Pfann,
1952) (Pfann, 1962) Ezzel az eljárással egy olvadékzónát visznek végig egy irányban a
tisztítandó fémrúdon, aminek hatására a ke,i << 1 megoszlási hányadossal jellemezhető
szennyezők a rúdnak egy viszonylag vékony megolvasztott zónájában dúsulva, a rúd végébe
gyűjthetők. Az ellenkező ke > 1) tulajdonságú – ritkábban előforduló – szennyezőelemek pedig
a rúd eleje felé koncentrálódnak. Így a kezelt rúd középső szakaszán csak a ke ~ 1 indifferens
elemek maradnak jelentős koncentrációban. Tehát a termék általában a tisztított rúd középső
része lehet. A hevítő indukciós tekercset ismét végig mozgatva a rúd hossza mentén a tisztítás
hatásfoka növelhető. Az olvadt zónát a felületi feszültség, valamint – indukciós hevítőgyűrű
esetén – a megfelelően kialakított induktor tekercs erős mágneses tere is stabilizálja. Ha pedig
mindez nem elegendő, akkor a darabot egy inert anyagú csónakban kell elhelyezni. Az oxidáció
elkerülésére a mintadarabot általában egy kvarccső burkolja, amelyben védőatmoszférát,
illetve erős vákuumot hoznak létre. Utóbbi esetben a szelektív illósítás hatásával is
kombinálható a tisztítás folyamata. Ez a kombináció különösen illékony szennyező
eltávolításánál lehet eredményes. Az olvadt zónában az indukciós fűtés által keltett
olvadékáramlás hatékonyan segíti a homogenizálódást. A kiváló kristályok tisztaságát a közel
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egyensúlyi viszonyok segítik, ezért általában csak lassú (0,5 ~ 1 mm/min) a zóna mozgatási
sebessége a tisztítási lépésben.
A zónás olvasztáson alapuló tisztítás hatékonysága fokozható a zóna szélességéhez
viszonyítva hosszabb darabok alkalmazásával, valamint lassabb mozgatási sebességekkel.
Azonban, ha a megszilárdulási front előtti határrétegben felszaporodó szennyezőket alapvetően
csak a diffúzió tudja az olvadék belseje felé továbbítani, akkor véges kr kristályosodási
(zónamozgatási sebesség) mellett, a megoszlási tényező gyakorlati értéke az alábbi képlet
szerint módosul (Parr, 1960):

𝑘gy,𝑖 =

𝑘e,𝑖

(122)



𝑘e,𝑖 +(1−𝑘e,𝑖 )𝑒𝑥𝑝(−kr )
𝐷

ahol D az oldott szennyező diffúziós koefficiense és  a diffúziós határréteg vastagsága a
kristályosodási front mentén az olvadékban. Ez utóbbi érték azonban akár 1, vagy 0,1 mm alá
is csökkenthető konvekcióval, illetve intenzív keveréssel (Zhang, et al., 2018). A tisztított fém
darab hosszának (L) az elejétől a vége előtt egy zóna szélességgel (z) vett pontjáig egy
szennyezőelemnek (i) az eredetihez viszonyított relatív koncentrációja (ci/ci,o) (Pfann, 1962):
𝑐𝑖
𝑐𝑖,o

𝑥

= [1 − (1 − 𝑘gy,𝑖 )𝑒𝑥𝑝 (−𝑘gy,𝑖 𝑧)]

𝑛

(0 < x < L – z)

(123)

ahol x a távolság a rúd elejétől és n az ismételt zóna áthúzások száma. Egy bizonyos áthúzási
számot meghaladó ismétléssel a tisztított rúd hosszában kialakul egy stabil koncentráció
gradiens. Egy szennyezőnek a határ-koncentrációja – ami már további ismétléssel sem
változtatható - a következő összefüggéssel fejezhető ki a tisztított darab hossza mentén:
𝑐𝑖
𝑐𝑖,o

=

KL
eKL − 1

eK𝑥

(124)

ahol K, a megoszlási hányadostól függő konstans, aminek az értéke az alábbi képletből adódik:

𝑘gy,𝑖 =

K𝑧
eK𝑧 − 1

(125)

A számított szennyező koncentráció profilok görbéit a 47.a ábra szemlélteti egy 10 zónányi
hosszúságú darabra és kgy = 0,5 esetére, 1 – 20 ismételt zónázás eredményeként. A 47.b ábra
pedig a darab hosszában egyszer végzett zónás olvasztás eredményeként a különböző
megoszlási tényezőkkel elérhető koncentrációkat mutatja.
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b)
a)

47. ábra Egy közepes megoszlási hányados (ke = 0,5) mellett többszöri (a), illetve különböző
(ke = 0,01 – 5) megoszlási hányadosokkal egyszeri egyensúlyi zónás olvasztással elért
szennyező koncentrációk a darab hossza mentén
Mivel a zóna előrehaladása során az olvadékban egyre több a szennyező, egyetlen lépésben
legfeljebb csak igen erős megoszlású szennyező elemek (ke < 0,01) esetében érhető el nagyfokú
tisztulás a darab nagyobb részében. Kis, illetve közepes megoszlási tényező (ke ~ 0,5) esetén
ehhez hasonló eredményhez legalább 15 – 20 ismételt zónás olvasztásra van szükség. Mivel a
zóna mozgatási sebessége általában mm/min nagyságrendű, az eljárás kis termelékenységű.
Ezért csak különleges tisztaságú fém előállítása esetén alkalmazzák. Ilyen esetben célszerű
elkerülni a tartó edényből származó szennyeződés lehetőségét is az érintkezés kizárásával. Erre
fejlesztették ki a függőleges elrendezésű darabok lebegő zónás tisztítását, amikor az olvadék
felületi feszültsége, valamint az indukciós fűtőtekercs által keltett mágneses erőknek kell
megtartani az olvadt zónát. Mivel az indukciós hevítéssel együtt jár az olvadék rétegben
létrehozott erős konvekció, így közelíthető a gyakorlati megoszlási tényező (kgy) az elméleti
értékéhez (ke). A nagytisztaságú alumínium előállítását segíti, hogy a főbb szennyezők
megoszlási hányadosai az Al-ban (Si – 0,33; Fe – 0,043; Mg – 0,11; Cu – 0,059, illetve Ti –
2,1; V – 3,3) jelentősen különböznek az egységtől. A Li, Mn, Ni, Co, Ga és még sok egyéb
elem esetén ez az érték még a Fe megoszlási hányadosánál is kisebb. (Nakamura, et al., 2014)
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6. Az alumíniumolvadék kezelése
Az alumíniumkohókban termelt „primer” fém tisztasága jelentősen különbözhet a kádak
állapotától, üzemeltetési paramétereitől és a betétanyagok jellemzőitől függően. A 2006-ig
működő magyar alumíniumkohók termelésének kb. negyedét tette ki a 99,8% Al tisztasági
kategória, másik negyedét pedig a 99,5%-os, felét pedig a közepes, 99,7% tisztaságú minőség
jelentette. Az anódszén – egyre jelentősebb - V és Ni tartalmának, valamint a timföld Fe, Si,
Zn, Na és Ga tartalmának a nagy része kerül az kohóalumíniumba. Az 5.4 fejezetben tárgyalt
tisztasági kategóriáknak megfelelően, jól behatárolhatók a szokásos oldott szennyezőelemek
viszonylag szűk koncentrációs tartományai. A hulladékok visszajáratásával kapott olvadékok
esetében viszont széles tartományban változhat a beolvadási összetétel. A legfontosabb
szennyezők, a Fe és Si nem – illetve csak az 5.5 fejezetben tárgyalt különleges módszerekkel
– távolíthatók el az alumíniumból. Így a megfelelő alumínium, vagy Al-ötvözet olvadékok
sokszor csak a megfelelő tisztaságú kohófémnek a betétbe illesztésével állíthatók elő.
A kohóban termelt fém adagjainak nagyobb tömegű „egyneműsítése” alapvető feladat. Ezt
nagy teknős lángkemencékben végzik, ahol a keverés mellett bizonyos összetételt is
befolyásoló műveleteket is végrehajtanak. Továbbá, a kemencéhez kapcsolódhat valamilyen
olvadéktisztítás is, ami az öntésre/kristályosításra kerülő fém néhány eltávolítható (oldott,
illetve idegenfázisú) szennyezőjének a koncentrációját hatékonyan képes csökkenteni. Egyes
kisebb kohók csak a saját fémtermelésüket dolgozzák fel akár csak öntött tuskókat, tömböket,
vagy ötvözetlen alumínium vezetékeket, szalagokat, illetve egyéb alapvető termékeket
előállítva. Nagyobb vertikumok esetében a kemencékben különféle ötvözeteket állítanak elő,
amiből félfolyamatos öntéssel gyártott hengerlési, vagy sajtolási tuskókat, illetve folyamatosan
öntve hengerelt szalag, vagy rúd termékeket állítanak elő. Sőt, ehhez általában kapcsolódik a
telephelyen kiépített félkész- és késztermékeket gyártó technológia is. Az általában gáztüzelésű
kemencékben az olvadék megfelelő keverése és a hőmérséklet beállítása történik, majd alapvető
metallurgiai tisztítási műveletek elvégzésére is sor kerülhet.
Az alumíniumtermékekkel szemben támasztott minőségi követelmények folyamatosan
szigorodnak. A minőségi hibák fő oka a fém szennyezettségével van összefüggésben. A
nyersanyagokkal, a berendezések és a munkaeszközök anyagával, illetve a környezetből oldott
fém, vagy gáz, illetve idegenfázisú (szilárd, vagy gáz) alakú szennyezők kerülhetnek az
alumíniumolvadékba. Viszonylag kis mennyiségű szennyező tartalom is jelentős mértékben és
kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék tulajdonságait. A szennyezők eltávolítása az egyéb
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paraméterei tekintetében az öntésre előkészített olvadékból lehetséges. Az évtizedekkel ezelőtti
technológiai színvonalhoz alapvetően a kemencében végezhető (és később tárgyalt) tisztítási
módszerek tartoztak, melyek gázöblítésen, só befúváson és igen hosszú pihentetésen alapultak.
Ez az alapvető módszer ugyan nem igényelt különösebb beruházást, de kedvezőtlen jellemzői
voltak a kis hatékonyság, a hosszú műveleti idővel járó kis termelékenység, valamint a személyi
tényezők erős szerepe az elérhető eredményben. Mindezen hátrányok kiküszöbölésére
fejlesztették ki a különböző technikai megoldású, de lényegében azonos elvek szerint működő
szakaszos, illetve a közvetlenül az öntőcsatornába (in-line) beépített folyamatos olvadéktisztító
berendezéseket. Az alumíniumolvadék-tisztító módszerek az alábbi folyamatokon alapulnak:





Szelektív reakciók (gáz- vagy kondenzált, elemi vagy vegyület típusú) reagensekkel,
Párolgás, vagy átlépés öblítőgáz buborékokba, vagy a felszín feletti gáztérbe,
Idegenfázisú részecskék ülepedése, vagy emelkedése,
Idegenfázisú részecskék flotálása,



Idegenfázisú részecskék mechanikai, vagy adszorpciós elválasztása szűréssel.

Ezeket a mechanizmusokat kombináltan alkalmazó technológiák fejlődtek ki az utóbbi
évtizedek alatt, amihez a szennyezőtartalom hagyományos és modern vizsgálati módszerei is
kapcsolódnak a modern folyamatos-, illetve formaöntés alapanyag-előkészítésében.

6.1. Az alumíniumolvadék szennyezői
Az elektrolízissel előállított (primer) alumíniumolvadékban oldott és idegen fázisú
(oldhatatlan) szennyezők fordulnak elő. Az előbbi típushoz tartoznak az oldott gáz (H) és
fémek (Fe, Si, Na, Zn, Ca, V, stb.), az utóbbihoz pedig a képződő, illetve a mechanikus úton
bekerült oxid és egyéb vegyületek (nitridek, karbidok, boridok és halogenidek).
6.1.1. Oldott szennyezők
A fürdővel érintkező hidrogén oldódik az alumíniumban, de az egyéb gázok inertek, illetve
nem oldódó vegyületeket képeznek. Az oxigén szilárd fázisú oxidokat (Al2O3, SiO2); a nitrogén
inert, illetve nagyobb hőmérsékleteken alumínium-nitridet (AlN) is képez. A szén-dioxid, szénmonoxid és a szén-hidrogének karbidok (Al4C3, SiC) keletkezését okozzák. A hidrogén
oldódása alapvetően a vízgőzzel történő érintkezésből ered az alábbi fő reakciólépések szerint:
H2O + 2/3Al = 1/3Al2O3 + H2

(126)

(H2)  2[H]

(127)
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A meghatározó lépés a keletkező H2 molekula atomos oldódása a (127) reakcióval. Ennek a
folyamatnak az egyensúlya egyben az atomosan oldott hidrogén eltávolításának a lehetőségét
is meghatározza. Ezt a (127) reakció egyensúlyi állandóját kifejezve lehet megítélni:

K 2H (𝑇) =

2
2
𝛾[𝐻]
𝑐[H]
𝑝H

𝑓H2 𝑜2
𝑝

≈

2
𝑐[H]

𝑝H2 ⁄𝑝𝑜

(128)

ahol a (T) jelölés a hőmérséklettől függését hangsúlyozza, c[H] az oldott hidrogén atomok
koncentrációja, 𝑝H2 ⁄𝑝𝑜 pedig az olvadékkal érintkező – a (126) reakcióból származó - hidrogén
parciális nyomása a légköri nyomás arányában kifejezve, továbbá [H] az atomosan oldott
hidrogén aktivitási koefficiense. Elméletileg figyelembe vehető a hidrogén H2pedig fugacitási
tényezője is a gázfázisban. A közelítő kifejezést átrendezve, kapjuk a Sievert-törvénynek
nevezett alakot, ami a tiszta Al olvadék egyensúlyi hidrogén koncentrációját fejezi ki a
gázfázisban érvényes hidrogén parciális nyomás függvényében:
𝑐H = k(𝑇) ∙ √𝑝H2

(129)

ahol k(T) a hőmérséklettől függő arányossági tényező. A hidrogén megoszlása az olvadék és a
gázfázisok között nagymértékben függ a hőmérséklettől. Az egyensúlyi koncentrációt a 48.a
ábra mutatja logaritmikus léptékben a reciprok termodinamikai hőmérséklet függvényében.
Ugyanezt lineáris skálán a 48.b ábra adja meg a hőmérséklet szerint. Az oldott ötvözőelemek a
48.c ábra szerint módosítják az Al olvadék hidrogénoldó képességét (Anyalebechi, 1995).

b)

c)

a)

48. ábra A hidrogén oldhatósága alumíniumban logaritmiukus léptékben (a), lineáris skálán
(b), valamint az oldott elemek hatása (c) (Kocur, et al., 1989) (Anyalebechi, 1995).
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Az iparban használatos 1 cm3 H2/100g Al egység megfelel (1/22,41)×2mg H2 / 105 mg Al 
0,9 mg H2 / 106 mg Al, azaz 0,9 ppm (= 0,9 10-4 %) számértéknek. A (126) reakció nélkül,
vagyis száraz levegővel érintkezve szinte elhanyagolható lenne a hidrogén parciális nyomása,
így nem lépne fel az oldódása sem. Ugyanakkor, egyes ötvözők jelentős mértékben
befolyásolják a [H] aktivitási koefficiensén keresztül az hidrogén oldhatóságát az alumínium
olvadékban. Ezt fejezi ki a (129) összefüggést módosító Cö ötvözet korrekciós tényező, ami a
hidrogén aktivitási tényezőjével van összefüggésben:
𝑐H,ö = Cö k(𝑇) ∙ √𝑝H2 = 𝛾

1

[H]

k(𝑇) ∙ √𝑝H2

(130)

Az oldott hidrogén aktivitási tényezője (Lupis, 1972) pedig az olvadék összetételétől függ:
lg𝛾[H] = ∑𝑖 𝑘𝑖 𝑐𝑖

(131)

ahol ci és ki az oldott ötvöző/szennyező fémek koncentrációi, illetve a vonatkozó kölcsönhatási
tényezők (Sigworth & Engh, 1982). Elsősorban az AlMg olvadékok oldanak több hidrogént,
így nehezebb a tisztításuk is. A porozitás képződését az okozza, hogy a hidrogén oldhatósága
– a 48.a,b ábrák görbéin törést okozva - erősen csökken a megszilárduláskor. Így a
kristályosodási hőmérsékleten az olvadékban még oldott gáz mennyiség nagy részének
távoznia kell megszilárduláskor. Erre azonban a hűléssel növekvő viszkozitású, majd
megszilárduló közegből egyre kevesebb lehetősége van. A hőmérséklet a (126) reakciót is
fokozza, így a parciális hidrogénnyomáson keresztül növeli az oldódó hidrogén mennyiségét.
A nyers kohóalumínium olvadékban 0,25 - 0,35 cm3 /100 g, míg a hulladékból előállított
Al olvadékban pedig 0,45 - 0,5 cm3/100 g a szokásos hidrogéntartalmak. (Lazzaro & Loddo,
1993). A megszilárduláskor kiváló hidrogén miatt porózussá, hólyagossá váló öntecsekben
finomhengerléskor repedések, szakadások lépnek fel. Ezért a hidrogéntartalmat az öntés előtt
általában 0,1 - 0,15 cm3 /100 g érték alá kell csökkenteni. Ennek elkerülésére, az oldott hidrogén
koncentrációját az aktuális értékről legalább a szilárd oldhatóságnak megfelelő szintre – vagy
annak közelébe - történő csökkentését igényli az öntés előtt. Erre éppen a (129) egyenlettel
kifejezett Sievert-törvény adhat gyakorlati lehetőséget, amennyiben az alumíniumolvadékkal
érintkező gázfázisban kis parciális hidrogénnyomást biztosítva az oldott gáztartalom
csökkenthető (Sigworth & Engh, 1982). Ez elérhető vákuumozással – ami azonban nagy
technikai nehézségeket jelentene. A hidrogén atomok rekombinációjával a keletkező H2
molekulák buborékokat képezve távozhatnának. Ezt azonban gátolja a kialakuló buborék
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felületi feszültsége, valamint nagyobb fürdőmélységnél a metallosztatikus nyomás. A
zárványok felülete azonban kedvező feltételeket teremt a buborékképzésre, ami ugyanakkor a
porozitás jellegét is befolyásolja. Az olvadék felszíne helyett kedvezőbb a hidrogén gázfázis
felé történő átlépésére az öblítéssel bevitt inert gáz buborékok nagy (összes) felülete. Ennek a
műveletnek a jellemzőit a fémtisztítással foglalkozó alábbi fejezet tárgyalja.
Azonban léteznek olyan bonyolult alakú, de kis terhelésnek kitett formaöntvények,
amelyek esetében elfogadható bizonyos mértékű hidrogénes porozitás. Sőt, a finomabb
formakitöltés végett éppen fokozhatják is a megszilárduláskor a kiváló gáz által okozott
duzzadási jelenséget, ami csökkenti a zsugorodást. A (126) egyenletben szereplő oxidképződés
miatt, a hidrogénporozitás esetleg kívánatos növelésére vízgőzt nem jó használni. Helyette
hidrogént juttatnak be inert vivőgázzal („formázó gáz”) az olvadékba egyenletesen eloszlatva.
Az alumínium olvadékot szennyező oldott fémek elsősorban a timföldből (Na, V, Ti, Zn),
az elektrolit alap- és segédanyagaiból (Na, Li, Ca, Mg), az anód- és katódszénből (Si, Fe, V),
az áramvezető tüskékből, sínekből és a kádkezelő szerszámokból (Fe, Si, Mn, Cu) kerülnek az
alumíniumolvadékba. Továbbá, a száraz gáztisztítás révén az elektrolizáló kádakból gáz és
szilárd formában kibocsátott fluorid és egyéb vegyületek alkotójaként számos szennyező elem
is visszajut az elektrolitba (Thonstad, 1978). Ilyenkor a szennyező koncentráció a Fe, Ni, Pb, V
és a Ga esetében a szokásos értékekhez viszonyítva akár kétszeresére is nőhet.
Az alumínium tulajdonságaira – főleg a megszilárduláskor kiválások képzése miatt –
jelentősen káros, valamint a szokásos üzemi módszerekkel el is távolítható fő szennyezőelemek
az alkálifémek (Na, Li) és az alkáliföldfémek (Mg, Ca). Az alkálifémek elsősorban az
elektrolitból, az alkáliföldfémek pedig inkább a másodnyersanyagokból származnak. A
nátrium és a lítium a feldolgozás során már igen kis (néhány ppm) koncentrációban is
repedékennyé teszi az alumíniumot, ami különösen a folyamatos öntve hengerlő eljárások
esetében káros. Hideghengerlésnél pedig a kristályhatáron dúsulva okoznak szélrepedéseket.
Az alumínium félgyártmány hőn tartásakor, vagy az AlMgSi ötvözet homogenizálásakor a
felületi oxidhártyában Li dúsulás jöhet létre, amely az un. kékkorróziót okozza. Ezért
legtöbbször 1-2 ppm alatti Na és Li koncentrációra törekednek az öntés előtt. A Mg csökkenti
az elektromos vezetőképességet, így ötvözetlen alumíniumban általában 30 ppm körüli a
határértéke. A Ca esetében pedig – amely elem az alkáli fémekhez hasonlóan csak igen
kismértékben oldható a szilárd Al-ban - csupán 2 ppm a megengedhető koncentráció.
A nyers alumíniumolvadék nátriumtartalma tartalma általában 50 - 200 ppm,
lítiumtartalma az elektrolízisnél alkalmazott adalékolási technológiától függően elérheti a 30
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ppm szintet. A magnéziumtartalom általában 10 - 150 ppm, a kalciumtartalom pedig 5 - 20 ppm
(Pedersen, 1991). Az elektrolízissel előállított szabványos összetételű alumínium egyéb oldott
fémes szennyezői (Fe, Si, Cu, Mn, Cr, Zn, Ti) viszonylag kis koncentrációban az ipari
felhasználhatóságot nem rontják. Ezek inkább a mechanikai és fizikai tulajdonságokat széles
határok között változtató ötvözőelemekként szerepelnek. Mivel ezek a szennyező elemek az
alumíniumnál kevésbé reaktívak, a szokásos kémiai fémfinomító eljárásokkal (Kékesi, 2018)
nem távolíthatók el. A vas a mechanikai tulajdonságokat csak kis mértékben változtatja. A
melegalakíthatóság

rontása

mellett

szilíciumtartalmú

ötvözetekben

javíthatja

a

hidegalakíthatóságot, mivel az oldott Si jelentős részét Al(Fe,Si) fázisok formájában megköti,
így előnyös is lehet. A szilícium javítja az alumíniumolvadék folyékonyságát, így önthetőségét.
Az alakíthatóságot viszont szilárdoldat képződése miatt jelentős mértékben rontja. Kevés réz
jelenléte általában kedvező a technológiai tulajdonságok (a képlékenység, repedékenység)
szempontjából. A többi szennyező (Mn, Cr, V, Zn, Ti) a kohóalumíniumban előforduló
mennyiségekben gyakorlatilag nem okoz változást az alumínium mechanikai tulajdonságaiban.
A friss timfölddel táplált elektrolizáló kádakból csapolható alumínium átlagos oldott
szennyezőtartalma tömeg-arány (ppm) mértékegységben a 7. táblázatban van feltüntetve.
7. táblázat A primer alumíniumolvadékban oldott főbb szennyező koncentrációi.
Jellemző koncentráció tartományok, g/t (ppm)
H
0,3 –
0,6

Na
30 200

Li
0 - 30

Mg
10 130

Ca
2 - 10

Fe
300 1000

Si
200 1000

Ti
20 30

Cu
5 - 50

Zn
10 200

V
30 50

Ga
60 80

A hulladékok újra-olvasztásával nagyobb H és Ca, de jelentősen kisebb (< 10 ppm) Na
koncentráció adódik az előállított alumínium(ötvözet) olvadékban. Az oldott szennyezők között
csak az alumíniumnál nagyobb reakcióképességű elemeket lehet szelektív kémiai reakcióval
idegen fázisba átvitellel az egyensúlyok által megengedett mértékig eltávolítani. Erre
alapvetően az alkáli- és az alkáliföld fémek lehetnek alkalmasak. Amennyiben az egyéb oldott
szennyezők koncentrációja túl nagy, csak tisztább alumínium adaggal történő keverés lehet a
praktikus megoldás, illetve létezik egy ritkán alkalmazott elektrolitos olvadéktisztító (raffináló)
módszer is, amiről szintén a fémtisztítás fejezetben lesz szó.
Hulladékolvasztásból származó fém összetétele a felhasznált alapanyagok minőségétől,
előkészítésétől függően széles határok között változhat. A fémet a beolvadás utáni
ötvözőtartalomtól függően használják fel. A szokásos ötvözők közül a szükségesnél nagyobb
magnéziumkoncentráció csökkenthető az öntés előtti tisztítás során. Amennyiben a hulladék
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előkészítésekor alkalmazott válogatás nem biztosítja az idegen fémek (vas, szilícium, stb.)
eltávolítását, a kapott szennyezett szekunder olvadékból csak egyéb célra (pl. acélgyártási
segédanyagnak) lehet terméket előállítani.
6.1.2. Idegen fázisú szennyezők
Az alumíniumolvadékban különböző típusú oldhatatlan, szilárd, esetleg folyékony,
idegen fázisok léteznek. Ezek keletkezhetnek az olvadékban (endogén eredet) különböző
reakciók révén, illetve származhatnak külső forrásból (exogén eredet). A leggyakoribb alkotó
az alumínium-oxid, ami alapvetően endogén módon az alumínium olvadék és levegő
nedvességtartalmával, vagy vízgőzzel a (126) reakció szerint képződhet. Emellett a (pl. SiO2
tartalmú) tűzállóanyagokkal, vagy a rozsdás acél szerszámokkal érintkezésben fellépő
aluminotermikus reakcióval is keletkezhet, illetve származhat az elektrolitban fel nem oldódott
timföldből is, valamint exogén módon a hulladékok olvasztása során is jelentősebb mennyiség
kerülhet a fürdőbe. Kisebb hőmérsékleten a -Al2O3, nagyobb (900 oC-hoz közeli, vagy a feletti
hőmérsékleten) a keményebb és ellenállóbb α-Al2O3 alak a jellemzőbb (Prillhofer &
Antrekowitsch, 2007) oxidtermék. A képződött, vagy bekerült idegen szemcsék elszórtan
diszpergálva léteznek az alap olvadékban, de a sűrűségük alapján hajlamosak lehetnek a
fenéken „száraz iszapot” képezve, ülepedni, vagy felszállni és egy felzék salakban összegyűlni.
A jellemző mérettartomány igen széles (néhány µm – több mm) lehet, ugyanis a kisebb
szemcsék agglomerációval nagyobb csoportokat is alkothatnak. A szilárd állapotú idegen fázisú
szennyezők jelentik a minőséget nagymértékben rontó zárványokat. A káros hatásuk egyrészt
az alumínium(ötvözet) általános mechanikai, illetve felületi tulajdonságainak a romlásában
jelenik meg. Ezért fontos feladat a zárványtartalom csökkentése, ami vagy a képződésük
akadályozásával, vagy az öntés előtti eltávolításukkal valósítható meg. Az alumíniumban
jelentkező zárványok típusai - az összetételük szerint - az alábbiak lehetnek:


oxidok (Al2O3, MgO),









spinellek (MgAl2O4),
boridok (TiB2, VB2, ZrB2),
karbidok (Al4C3, TiC, SiC),
intermetallikus fázisok (MnAl3, FeAl3),
nitridek (AlN),
exogén zárványok (Fe, Si, Al oxidjai, karbidjai),
sók (kloridok fluoridok).
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A legfontosabb zárvány az Al2O3, ami a technológia minden lépésénél keletkezik a fém
oxidációjával. Az alapfémnek a levegővel való közvetlen reakciója mellett, jelentős
mennyiségű Al2O3 képződhet a kemencébe kerülő anyagok víztartalmának a (126) reakciójából
eredően. Továbbá, alumínium-oxid képződhet a tűzállóanyagok és egyéb eszközök fémoxidjainak az aluminotermikus reakciója folytán. Az alumínium oxidációja a hőmérséklet
emelkedésével jelentősen gyorsul és a keletkező oxid - noha védi a fémet a további oxidációtól
és gázfelvételtől - a fürdő mozgása miatt bekerül az olvadékba.
Külön figyelmet igényel a magnézium tartalmú ötvözetek heves oxidációs hajlama.
Nagyobb hőmérsékleten (kb. 750 oC felett) jellemző a komplex MgAl2O4 (MgO·Al2O3)
magnézium-aluminát spinellek képződése. Ezek a vegyületek kemény, tömör és növekedésre
hajlamos szemcsék formájában szennyezhetik el a kemencéket és üstöket. A spinel képződést
erősítő feltételek gyakran lokális túlhevülések során (exoterm reakciók hatására) lépnek fel.
Az elektrolízis során a szénnel érintkező elektrolitban - a nagy hőmérsékletű helyeken –
Al4C3 alumínium-karbid vegyület keletkezhet. A nagy hőmérsékletű olvadék reakciója a
levegő/füstgáz CO2 tartalmával szintén okozhat karbid, a nitrogén tartalmával pedig
alumínium-nitrid zárványok képződését. A szemcsefinomító adalékokból boridok - elsősorban
TiB2 - származnak. Kerülnek az olvadékba külső eredetű idegen anyagok is, melyek között a
tűzállóanyag részecskék, az olvadék felszínén képződő oxidos felzék rétegből bekeveredő oxid
és egyéb vegyületek, valamint az elektrolitból származó sók a legjellemzőbb típusok. Noha az
elektrolízisből kapott primer olvadékok jellemzően kevesebbet tartalmaznak a fenti
szennyezőkből, mint a hulladékolvasztással előállított szekunder alumíniumolvadékok,
amelyekben az ötvöző fémek (Mg, Mn, Zn, Si, Cu), illetve azok oxidjai is nagyobb
mennyiségben fordulnak elő.
A zárványok anyagi összetétele meghatározza a jellemző alakot, méretet és sűrűséget is.
Az oxidok és nitridek többnyire gömb alakú szemcséket képeznek, míg a spinellek szálas
szerkezetűek. Az utóbbiak nagyobb mértékben rontják az öntési tulajdonságokat. Az
alumíniumfürdőben olvadt állapotú zárványok is előfordulnak, melyek eltávolítása nem lehet
tökéletes. Ezek között a legjellemzőbb a MgCl2 és a LiCl. A zárványok fő fizikai jellemzőit a
8. táblázat foglalja össze. A zárványok fontos tulajdonsága a valódi sűrűség, valamint a méret
és az alak. Ezek a jellemzők az eltávolításuk lehetősége szempontjából kapnak különös
jelentőséget.
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8. táblázat Az alumínium szövetében előforduló gyakoribb zárványok jellemzői (Prillhofer &
Antrekowitsch, 2007)
Méret

Zárvány
fajta

Alak

Al2O3

Szemcse

0,2 – 30

Al2O3

Hártya

10 – 5000

MgO

Szemcse

0,1 – 5

MgO

Hártya

10 – 5000

MgAl2O4

Szemcse

0,1 – 5

MgAl2O4

Hártya

10 - 5000

SiO2

Szemcse

Ca-szilikát

Átmérő,
µm

Vastagság,
µm

Valódi
Sűrűség,
g cm-3

Eredet

3,97

Endogén és exogén

3,97

Fürdőfelületi oxidáció,

3,58

Felületi oxidáció, endogén, exogén

3,58

Fürdőfelületi oxidáció

3,60

Fürdőfelületi oxidáció

3,60

Fürdőfelületi oxidáció

0,5 - 5

2,66

Tűzállóanyag, ötvöző

Rög, golyó

10 - 100

2,9

Tűzállóanyaggal reagálás, ötvöző

Al-szilikát

Rög, szemcse

10 - 300

2,3 – 2,5

Tűzállóanyaggal reagálás

Al4C3

Szögletes tábla

0,5-25

0,1 - 1

2,36

Elektrolízis kád, CO2 reakció

0,1 - 5
1-8
1-6

Elektrolízis kád

Grafit

Szál

1 - 20

SiC

Szögletes tábla

0,5 - 25

0,1 - 1

3,22

Elektrolízis kád, CO2 reakció

AlN

Hártya-szemcse

10 - 50

0,1 - 3

3,26

Reakció (levegő/gáz) N2 tartalmával

TiB2

Agglomerált

1-50

4,50

Szemcsefinomítás

AlB2

Szögletes tábla

20 - 50

3,19

Szemcsefinomítás

ZrB2

Szögletes tábla

1 - 10

6,08

Szemcsefinomítás

Al3Ti

Rúd

3,4

Szemcsefinomítás

Al3Zr

Soklapú rúd, rög

1 - 150

4,14

Szemcsefinomítás

NaCl

Szemcse/csepp

10 - 90

2,16

Sóadás olvasztásnál, Cl2 gáz befúvás

KCl

Szemcse/csepp

10 - 90

1,98

Sóadás olvasztásnál

Na3AlF6

Szemcse

2,9

Elektrolízis kád

A szilárd szemcsék jelenléte a fém alakításakor számos hibát eredményezhet, mely a
feldolgozott termék minőségét erősen befolyásolja. Ilyen kedvezőtlen jelenségek a lyuk és a
repedés, a felületi csíkosság megjelenése, illetve a törékenységi hajlam. A boridok - az
agglomerálódási hajlamuk révén - különösen kedvezőtlenek a megmunkálás során (Prillhofer
& Antrekowitsch, 2007). A zárványok általánosan káros hatása a mechanikai terhelést viselő
effektív fémkeresztmetszet csökkentése. Még károsabb hatást jelent, amikor a darabok
felületéhez közeli helyen okoznak feszültség-koncentrációt. Ilyenkor erősen nő a kifáradási
hajlam, a befűződési effektus folytán. A szakítószilárdság és a folyáshatár jellemzően
alacsonyabb, és az alakíthatóság jelentősen lecsökken a zárványok jelenléte miatt. Az
öntvényekben a különböző jellegű zárványok, kemény szemcsék és porózus hártyák gyakran
összegyűlve jelentkeznek egy gócpontban. A fenti káros hatások miatt a zárványtartalmat öntés
előtt általában 0,2 mm2 szemcsefelület / kg Al ( 2 ppm) érték alá szükséges csökkenteni
(Pedersen, 1991).
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6.2. Alumíniumolvadék tisztítás
Az alumíniumolvadék különböző típusú szennyezőit több mechanizmussal lehet eltávolítani,
amelyek gyakran több egymást követő tisztító kezelési lépésekkel valósíthatók meg. Egy
alapvető öntisztulási folyamat, a „pihentetés” feltétlei egyszerűen megteremthetők, csupán
betöltve az alumíniumolvadékot egy nagy befogadó képességű kemencébe, ahonnan megfelelő
összetételi és hőmérsékleti jellemzőket elérve öntésre is kerülhet. Az alumíniumolvadék
sűrűségétől (~ 2,3 g/cm3) jelentősebben eltérő sűrűségű – és a viszonylag nagyméretű – zárvány
szemcsék képesek elkülönülni az olvadékon keresztül süllyedve, illetve emelkedve. Továbbá
kialakul a (116) összefüggésnek megfelelő egyensúlyi hidrogén koncentráció is. Azonban a
tisztaság szempontjából leginkább igényes képlékenyalakító feldolgozás előtt ez a folyamat
még nem képes a kívánt tisztaságot biztosítani. A hidrogén és az oldott szennyezők között több
elem is még az előírt határértéknél nagyobb koncentrációban lehet jelen, valamint a nem
szélsőséges sűrűségű és méretű zárványok az olvadékban diszpergálva lebeghetnek. Ezért a
kemencéből csapolt olvadékot általában tovább kell tisztítani. Erre általában egy folyamatos
(átfolyó rendszerű) tisztító egység szolgál, amin keresztül juttatják a fémet az
öntőberendezéshez. A folyamatos tisztító művelet néhány – a mechanikai tulajdonságok
szempontjából kritikus – oldott, valamint zárványt okozó szennyező eltávolításában igen nagy
jelentőségű és a szigorú minőségi követelmények mellett nélkülözhetetlen (Kékesi & Mihalik,
1998).
6.2.1. Az alumíniumolvadék tisztítási folyamatai
A kohóalumíniumban legalább 30-40 ppm Na és többnyire 10-20 ppm Li van jelen. Csupán
az olvadék 10 órás kísérleti pihentetése során ez a mennyiség a nátrium esetében kb. 25 - 35, a
lítiumnál pedig kb. 5 - 10 %-kal csökken a kemencében. A pihentetési folyamatok üzemi
vizsgálati (Maier, 1980) eredményeit mutatja a 49.a ábra. A változás mögött lényegében az
olvadék felszíne irányában lejátszódó diffúziós anyagtranszport és a felületen történő
elgőzölgés (Kastner, et al., 1983), illetve oxidációs reakció (Williams, et al., 2013) folyamatai
állnak. A 49.b ábrán látható gőznyomásgörbék a Na, Mg és még a Ca esetében is több
nagyságrenddel nagyobb értékeket mutatnak, mint az olvadt alumíniumra 700 – 800 oC-on
jellemző 10-11 ~ 10-9 bar tartomány. Így a szelektív elgőzölgésük várható jelenség. A felületi
oxidációra az 5. ábrán bemutatott standard egyensúlyi feltételek szerint a Ca, a Mg és a Li
esetében van lehetőség.
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49. ábra A kohóalumínium olvadék nátrium-tartalmának változása hosszú idejű pihentetés
alatt (a), valamint a tiszta elemek gőznyomása (b) (Maier, 1980).
A pihentetés alatt további természetes tisztító folyamatok is zajlanak. Az olvadt
alumíniumnál nagyobb sűrűségű tömör és nagyméretű szemcsék leülepedhetnek a
kemencefenékre (Lazzaro & Loddo, 1993). Az olvadéknál kisebb sűrűségűek pedig felúsznak.
A zárványok mérete jelentős befolyással van az olvadékból történő eltávolításuk lehetséges
módjaira. A (41) Stokes-képlet alapján érthető, hogy a szemcseátmérőnek és az olvadékéhoz
viszonyított sűrűségnek meghatározó jelentősége van az idegen fázisú szennyező szemcsék
mozgási sebességében, vagyis az elkülönülésükben. A 100 m-nél nagyobb szemcsék
ülepedése rövid idő (20-30 perc) alatt, a 80-100 m nagyságúaké pedig lassabban megy végbe.
Ennél kisebb tömör szemcsék ülepítése több órát is igénybe venne, ami a termelékenységet
erősen csökkentené, ezért inkább beavatkozást alkalmazó módszereket is érdemes alkalmazni
ezek eltávolítására. A leggyakoribb módszer az olvadék átöblítése inert gáz bevezetésével.
Amennyiben egy adott szennyező koncentrációja pihentetéssel is csökkenthető, a
viszonylag lassú eltávozása inert öblítőgáz hatására lényegesen felgyorsul. Ugyanis, az
öblítőgáz buborékjai egyrészt jó keverést biztosítanak, ezáltal elősegítik az olvadékfelszínirányú diffúziós anyagtranszportot, valamint a buborékok nagy felületű gáz fázisként
érintkeznek már a fürdő belsejében az olvadékfázissal. Utóbbi hatás révén a megoszlási
folyamatok is felgyorsulnak. A folyamatosan képzett buborékokba átlépett szennyezőfém gőz
a buborékmozgással felgyorsítható transzporttal kerül a fürdő felszínére, ahol végül
kiszabadulhat. Az öblítőgáz buborékjaiban szállított szennyezőfém-gőzök mennyisége
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azonban a rendkívül alacsony telített gőznyomás értékek miatt kicsi. E két mechanizmus
viszonylagos jelentőségét a Na és a Li esetére a 9. táblázat adatai szemléltetik.
9. táblázat Az Al-olvadék felületén és az inert öblítőgáz buborékaival távozó Na és Li relatív
mennyisége (öblítőgáz  0,15 dm3kg-1min-1) (Kastner, et al., 1983).
Hőmérséklet, oC
Szennyező Eltávozás módja
Na
Li

730

800
Részarány, %

900

Fürdőfelszínen
Öblítőgázzal

92
8

87
13

86
14

Fürdőfelszínen

100

100

100

0

0

0

Öblítőgázzal

Az idézett adatok szerint, az öblítőgáz csak a nátrium esetében fejt ki közvetlen hordozó
szerepet, a lítium kizárólag az olvadék felületén távozhat. Ez egy más mechanizmust jelez,
amiben a gőzölgésnek kisebb a szerepe, viszont a fürdő felszínén felléphet az oxidáció.
Nagyobb hőmérsékleten, a Na-gőznyomás növekedésének megfelelően, növekszik a
gázbuborékokban elszállított Na mennyisége, és a buborékok már kis fürdőmélység esetén is
Na gőzzel telítődhetnek. Azonban, alapvetően megváltozik az oldott alkálifém szennyezők
eltávolításának fenti mechanizmusa klór gáz (illetve klórt felszabadító – általában - hexa-klóretán reagens) bekeverésével. Ezzel a módszerrel, a klórral erősen negatív standard
szabadentalpiaváltozás mellett reagáló elemek távolíthatók el idegen fázisba került kloridjaik
formájában. Ennek a termodinamikai hátterét szemlélteti az 50. ábra.
Az alumíniumolvadékban több szennyező elem is jelen van, de mivel az alumínium erősen
reakcióképes - így a vegyületei igen stabilak - alig van olyan gyakorlatilag fontos szennyező
elem, amelynek a szelektív reakcióval történő eltávolítására számítani lehet. Ezek között
azonban szerepelnek a legnegatívabb képződési szabadentalpia változásokkal jellemezhető
alkáli és alkáli-föld fémek. Éppen a nátrium, a lítium és a kalcium azok a szennyezőelemek,
amelyek a leginkább ronthatják az alumínium mechanikai tulajdonságait. Ezeknek, valamint
az atomos állapotban oldott hidrogénnek a kloridképzési reakcióit érdemes összevetni az
alapfémével. A magnézium koncentrációja is csökkenthető ilyen módon, ami azonban gyakran
nagyobb mennyiségben van jelen, mivel ez az egyik legfontosabb alkotó a nagy szilárdságú
alumínium-ötvözetekben. Ebben az esetben a klór adagolásánál, valamint az összetétel
kialakításánál figyelembe kell venni a magnézium által is elfogyasztott nagyobb klór
mennyiséget is.
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50. ábra Az alumínium és az oldott alkáli-, alkáliföldfém szennyezők, valamint a hidrogén
kloridképzési normál szabadentalpia-változás függvényei.
Noha a fémolvadékok tisztítására – vagyis a szelektív kémiai reakciókkal történő tűzi
raffinálásra (Kékesi, 2018) – általában az oxigén (illetve levegő) jelenti a szokásos reagenst
amivel a stabilabb oxidokat képző szennyező elemek a fémolvadékból elkülönülő idegen
fázisba vihetők, itt ez nem használható. A termodinamikai feltétel mellett – ami az 5. ábra
szerint legalább a Ca és a Mg eltávolítására lehetőséget is adna – azonban szükség van a
kedvező kinetikai körülményekre is. A nagy többségben jelenlevő alapfém atomok ugyanis
előbb elfogyasztják a bevitt reagens zömét. Amennyiben a képződött alapfém-oxid oldódik az
olvadékban, a transzportfolyamatok közvetíthetik az oxigént a szintén oldott szennyező
elemekhez. Az alumínium esetében azonban ez gyakorlatilag nem valósulhat meg, hiszen
egyrészt az Al2O3 nem oldódik az olvadt alumíniumban, másrészt képződési szabadentalpia
változásokat mutató 5. ábra szerint alig van nála stabilabb oxid. Így a kinetikai feltételek
semmiképpen, a termodinamikaiak pedig csak egy-két elem esetében teljesülhetnének.
Azonban egészen más körülmények alakulnak ki, ha a bevitt inert argon öblítőgázba
reaktív Cl2 adalékot is kevernek. Természetesen, kinetikai okokból, a nagy mennyiségű
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alumínium alapanyag jelenlétében klórozáskor elsődlegesen alumínium-klorid vegyületek
képződnek, amelyek mindegyike gáznemű ezen a hőmérsékleten. A legjellemzőbb AlCl3
o

vegyület már 183 C hőmérséklet felett intenzíven szublimál, de a többi alumínium-klorid is
igen illékony. Az 51.a ábra mutatja, hogy pl. 730 oC hőmérsékleten a befújt gázkeverék
összetételétől függően a domináló AlCl3 mellett egyéb (AlCl2, AlCl, Al2Cl6) molekulák is
képződhetnek vegyesen és változó arányban (Kulunk & Guthrie, 2013). A hőmérséklet
növelésével az egyre alacsonyabb kloridfokozatok válnak jellemzővé. A dimer forma 800 oC
felett már elhanyagolható. Az 51.b ábra szemlélteti ahogyan az argon vivőgáz buborékokban
kialakult alumínium-klorid alkotók a mozgás és keveredés közben a határfelületen reagálnak a
stabilabb kloridokat képező szennyezőkkel. A buborékok mozgása közben a határfelületi klorid
filmből részek szakadnak le és önálló szennyezőfém-klorid cseppek, illetve szemcsék
képződhetnek. A szennyező kloridok vagy a buborékokkal, vagy önállóan felemelkedve, a
felszínen képződő salakba juthatnak.

a)

b)

51. ábra Az argon öblítőgázhoz kevert klór adagolás hatása az alumíniumolvadékban (a –
közvetlenül képződő gázok megoszlása, b – kondenzált kloridok képződése és
elhelyezkedése) (Kulunk & Guthrie, 2013).
Tehát az alumínium-klorid gőz képződése teremti meg az alumíniumolvadékban a klórnak a
reakcióképes szennyezők eltávolítására történő alkalmazhatóságát. Fizikailag diszpergálva
képes közvetíteni a klórt a szennyező elemek számára (Lange & Nohadani, 1974). Ebben fontos
szerepe van a bevitel módjának, ugyanis a reakció sebessége alapvetően függ a határfelület,
azaz a teljes buborékfelület nagyságától. Kisebb átmérőjű és nagyobb számú buborékokkal kell
az adott öblítő gáz mennyiséget bevinni a nagyobb reakciófelület biztosítására.
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Azonban az 50. ábra azt is szemlélteti, hogy az alumínium olvadékba minden esetben
bekerülő és a tulajdonságokat kritikusan befolyásoló oldott hidrogén eltávolításában a
kloridképzés nem lehet lényeges része a mechanizmusnak. Ugyanis a hidrogén kloridja kevésbé
stabil mint az alumíniumból képződő - az 50. ábrán színes vonalakkal jelölt - bármelyik
fokozatú vegyület. A hidrogén eltávolítás (azaz üzemi zsargonban a „gáztalanítás”) hatásfoka
ezért a klóradagolással nem növelhető. Sőt, az Alcoa kutatói (Stevens & Yu , 1988)
megállapították, hogy tiszta argonnal gyorsabban csökkenthető az alumíniumolvadék
hidrogéntartalma mint klórt tartalmazó argon öblítőgáz-keverékkel. Az általában hasonló mintegy 0,12-0,14 cm3/100g Al értékű - kezdeti hidrogén-koncentrációval jellemezhető
olvadékok kezelése során klórt adagolva nem nőtt – sőt inkább csökkent - a hidrogén
eltávolításának a hatékonysága. A viszonylag kis változás csak a kialakuló öblítőgáz buborékok
méretét és eloszlását befolyásoló fizikai jellemzők (határfelületi feszültség, Reynolds szám)
módosulásának tudható be. Így a gáztalanítás hatékonyságát csak a (129) egyensúlyt kialakító
fizikai feltételeken keresztül lehet fokozni. Ez az öblítőgáz megfelelő bevitelével, valamint
finom buborékokban történő egyenletes eloszlatásával valósítható meg. Ugyanez fokozza az
oldott fémszennyezők koncentrációjának a csökkentését is, hiszen a klór, illetve az AlCl3 aktív
reagens is így juttatható el jobban a kloridképzésre hajlamos oldott szennyező elemekhez.
A klór adalékolása megkettőzi a Na, és - hasonlóképpen - a Mg és a Ca, vagy a Li
elemeknek az olvadékból történő kiválási lehetőségét az öblítőgáz buborékok határfelületénél.
A gáz fázisban az egyensúlyi gőznyomás kialakítására törekvésből eredő megoszlás mellett
felléphet az idegen fázisú klorid képződés is. Azonban, akár a fürdő felszínén, vagy a
buborékok határfelületén történő átlépést a gázfázisba, akár a kloridképződési reakciót
vizsgáljuk, elsőrendű heterogén reakció történhet. Ugyanis vagy nincs, vagy változatlan
koncentrációban van jelen a reagens, és így csak az oldott fémkoncentráció és a relatív felület
határozza meg az időegység alatt eltávozó szennyezőfém (dn/dt) mennyiségét:
𝑑𝑛
𝑑𝑡

= −𝑘𝐴𝑐

(132)

ahol k a hőmérséklettől függő sebességi állandó, A pedig a reakció számára rendelkezésre álló
határfelület nagysága (akár felszínen, vagy buborékokon) és c az ott érvényes szennyező
koncentráció. A folyamat sebessége a koncentráció időegységre eső változásával is kifejezhető
általánosan:
𝑑𝑐
𝑑𝑡

= −𝑘
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𝐴𝑐
𝑚
𝜌

(133)

ahol m a fémfürdő tömege és  a sűrűsége (ami az alumíniumolvadék ~ 2,35 g/cm3 értékével
vehető figyelembe). A fürdő ilyen módon eltávolítható szennyezőelem koncentrációjának a
kezelés idejétől függően elérhető koncentrációja az integrált alakból kapható:
𝐴

ln𝑐 − ln𝑐o = − (𝑘 𝑚 ) (𝑡 − 𝑡o )

(134)

𝜌

illetve:
𝑐
𝑐o

𝐴

= exp (−𝑘 𝑚 𝑡)

(135)

𝜌

Mivel öblítőgáz alkalmazása esetén a reakció a felszínen és a buborékok felületén is folyik, a
kifejezés két tagból tevődik össze:
𝑐
𝑐o

= exp (−

𝑘𝑓 𝐴𝑓 +𝑘𝑏 𝐴𝑏
𝑚
𝜌

𝑡) = exp (−

𝑘𝑘 𝐴𝑘
𝑚
𝜌

𝑡)

(136)

ahol kf és kb, valamint Af és Ab a felszíni, illetve a buborékfelületi reakciók sebességi állandói,
valamint a felületei. Továbbá, kkAk a felszínen és a buborékokon fellépő kombinált
mechanizmusban tapasztalt folyamat sebességi paramétere. A reakció sebességi állandókat a
kísérletek során rendszeresen vett olvadék minták elemzéséből lehet meghatározni. Korábbi
kísérleteket (Williams, 2001) tovább fejlesztve, 11350 kg és 12,6 m2 felületű olvadékot
tartalmazó és a fenéken porózus téglákkal felszerelt kísérleti kemencében vizsgálták a
különböző olvadékkezelési módszerek hatékonyságát (Williams, et al., 2013). A felszíni
reakció kf sebességi állandója átlagosan 0,22 - 0,2410-4 m/s értékűnek adódott a vizsgált
elemek eltávolítására. Ez a további összehasonlítás érdekében kifejezhető a (136) egyenlettel
bevezetett kkAk összevont paraméterként, aminek az értéke 0,75 – 0,95 m3/h értékű volt mind
a három elem (Na, Ca és a Li) esetében. Ehhez érdemes mérni az inert, illetve a klór tartalmú
gázöblítés bevezetése mellett tapasztalt értékeket. Az öblítő gázt különböző módon is be lehet
vezetni az olvadékba. A legegyszerűbb esetben egy közönséges csövön, vagy egy grafitból
készült és több lyukú lándzsa használható, de ez - az 52.a ábrán vázolt módon – rosszul képes
eloszlatni a bevitt gázt, aminek a nagy buborékjai kis hatásfokkal tudnak hasznosulni (Ohno,
2001). Jobb hatásfokú a fenékbe épített porózus téglákon keresztül finom buborékok
formájában befújni az öblítőgázt, ami azonban a kemence építésénél és működtetésénél jelent
technikai nehézséget. Ennél rugalmas megoldás az, amikor egy grafit tengelyre szerelt,
különböző alakú keverő és gázelosztó forgó grafit fejen (forgó fúvókákon) keresztül viszik be
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az öblítőgázt (Saternus, 2012). Ezt szemlélteti az 52.b vázlatos buborékeloszlási képe. A rotoros
megoldáshoz hasonló állapot érhető el a porózus téglákkal történő gázbevitel esetében is. A
vázlatos ábrázolás is hangsúlyozza az injektáló technika jelentőségét az öblítőgáz minél kisebb
méretű buborékokban történő és a lehető leghomogénebb eloszlatásában. A kemence mentén
mozgatható berendezés forgó tengelyét általában ferdén helyezik be a nagy homlokoldali ajtót
kissé megnyitva a kemencébe. Ennek a megoldásnak a képe szerepel az 52.c ábrán.

b)

a)

c)

52. ábra Az öblítőgáz bevitele az olvadékba (a – egyszerű statikus csövön, b – forgó fúvókás
injektorral, c – a kemencénél alkalmazott rotoros befúvás megvalósítása).
Tisztán argon gázzal (~ 3,75 m3/h) öblítve a fent leírt tömegű fürdőt a kemencében, a
buborékokba gőzként mindaddig be tud lépni a nátrium (és az erre képes egyéb oldott
szennyezőelem), amíg ott a parciális nyomása el nem éri az egyensúlyi értéket. A nátriumnak
jóval alacsonyabb a forráspontja mint a kalciumnak és a lítiumnak, sőt a jobb diffuzivitása is
előnyt jelent a kalciummal szemben (Zhang, et al., 2010). Így elsősorban a nátrium képes gőz
alakban átlépni a határfelületen. Az összetett mechanizmus miatt a nátriumra tehát
mindenképpen a (136) összefüggés az érvényes. Azonban a buborékok összes felülete nem
ismert, így már nem önálló kb és kf sebességi állandókat, hanem csak a kkAk szorzattal jelölt
összetett paraméter állapítható meg kísérlettel, ami egyszerű lándzsás injektálást használva 2,25
m3/h volt a Na, 2,86 m3/h a Ca és 1,86 m3/h a Li esetében. A kísérleti hibák mellett is
szignifikáns a kb. kétszeres növekedés a statikus pihentetés értékeihez viszonyítva. Mivel mind
a három elem esetében kb. egyformán nőtt a kkAk kinetikai állandó – vagyis nem nőtt erősebben
a Na esetében - így a bevitt gáz nagy buborékjainak inkább a keverő hatása érvényesült a felszín
irányú transzport gyorsításában. Ehhez viszonyítva kisebb lehet a szennyezőknek a friss Ar
buborékok gázterébe történő gőz állapotú átlépéséből adódó felszín irányú transzport
128

összetevője. Amennyiben az öblítőgáz injektálása a fenékbe épített porózus téglákon keresztül
- kisebb és jobban diszpergált buborékokkal – történt, a kkAk szorzattal jelölt kinetikai
paraméter értéke tovább is növekedett (3,8 m3/h a Na, 5,1 m3/h a Ca és 2,7 m3/h a Li esetében).
Továbbá, a rotoros injektálással is kb. a porózus téglákkal végzett befúváshoz hasonló
eredmények voltak elérhetőek a kencében végzett alkáli- és alkáliföld szennyező elemek
eltávolítási sebességeiben. Noha mind a három fém esetében közel azonos mértékű volt a
növekedés, ami továbbra is változatlan mechanizmust jelez. A statikus és a kemencefenékbe
épített (4 db) porózus téglán keresztül injektált inert gázzal öblített időszakokban a szennyező
koncentráció logaritmusának a változási sebességeit az 53. ábra mutatja.

53. ábra A szennyezőfém koncentráció változási sebessége az alumíniumolvadék
kemencében pihentetése és inert gázöblítése szakaszaiban (Williams, et al., 2013).
A szennyező eltávozás tapasztalt sebessége a (134) integrált alakú kifejezés szerint alakult a
kísérlet alapján is. A Li esetében látható kisebb koncentrációváltozási sebesség összefügg a
kisebb gőznyomásával és kisebb reakcióképességével.
Tovább vizsgálva a lehetséges hatásokat, az inert öblítőgázhoz 5% klórt adagolva, a Na
eltávolítása az előzőkhez képest még egy további mechanizmussal is bővül, mivel ebben az
esetben a buborékok felületén felléphet az 51. ábrán vázolt kloridképződés is. Ezzel a nátrium
már kondenzált idegen fázist alkotva is ki tud válni az olvadékból. Ugyanakkor az 51. ábra azt
is szemlélteti, hogy a buborékok határfelületét a képződő NaCl részlegesen és átmenetileg le
tudja zárni. Az eredmények (Williams, 2001) szerint azonban, a két ellentétes értelmű hatás
eredőjében az utóbbi mechanizmus dominál, hiszen a kkAk összetett kinetikai állandó értéke a
lándzsás bevitellel a Na-ra 6,6 m3/h, a Ca-ra 4,1, a Li-ra pedig 2,5 m3/h volt. Ugyanez porózus
téglás gázbevitel esetén pedig rendre 11,5 m3/h, 6,5 m3/h, illetve 5,2 m3/h értékeket jelentett.
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Ez egyértelműen mutatja a kisebb átmérőjű és jobban eloszlatott buborékok jelentőségét, ami
nemcsak a keverés intenzitásában, hanem a megnövekedő fajlagos reakciófelületben is
érvényre jut. Ezt jelzi a klór adagolás esetén tapasztalt nagyobb arányú növekedés mindegyik
kloridképzésre alkalmas szennyezőelem esetében. Ez a hatás még tovább fokozható a rotoros
injektálás hatékonyabb buborékképzésével és egyenletesebb buborék eloszlatásával, hiszen ez
a módszer a fenti értékeket rendre 31,3 m3/h, 14,8 m3/h, illetve 7,3 m3/h szintekre emelte. A
pihentetés, valamint a különböző módon végzett gázöblítések fenti kísérleteiből kapott
eredmények alapján számított szennyezőkoncentráció csökkenések összetett kinetikai állandóit
az 54. ábra foglalja össze.

54. ábra A szennyező eltávolítás relatív sebességei pihentetés, tiszta Ar, illetve Ar+5%Cl2
gáz lándzsás, porózus fenéktéglás, illetve rotoros forgó fúvókás befúvása során, üzemi
kísérletek eredményei alapján. (Williams, 2001)
A klórnak az inert öblítőgázhoz keverése esetén a rotoros módszer – különösen az igen reaktív
Na és Ca esetében – mutat kiugróan gyorsabb folyamatot, ami a klorid vegyületek képződése
folytán megváltozó reakciómechanizmussal van összefüggésben. Ez értelmezhető úgy, hogy az
51.b ábrán vázolt rendszerben a kisebb buborékok telítődése az AlClx gázzal és a nagy fajlagos
buborékfelületen gyorsabb kloridképződés, valamint a kloridréteg hatékonyabb leválása
elősegítheti a szennyezőknek ezzel a mechanizmussal történő eltávolítását.
Porózus téglával felszerelt kemencében inert és 5% Cl2 gázzal adalékolt aktív gázeleggyel
történt hasonló, de nitrogén vivőgáz alkalmazásával végzett üzemi kísérletek eredményeit
mutatja az 55. ábra. Ezen látható a Na-koncentráció változása a kezelés ideje alatt. A tisztán,
illetve a klórral kevert nitrogénnel végzett öblítés hatását a rendszeresen vett olvadékminták
elemzési eredményei alapján mutató görbék megerősítik a fenti értelmezéseket.
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55. ábra A nátriumkoncentráció változása a gázöblítés idejével (Maier, 1980).
Noha inert öblítő- (és vivő-) gázként olcsóbb megoldás a nitrogén alkalmazása, de fizikai
tulajdonságai (például a kialakuló buborékméretet befolyásoló határfelületi feszültség)
kedvezőtlenebbek. Így kisebb hatékonyság érhető el vele, sőt már 800 oC közeli hőmérsékleten
még AlN zárványok képződésének a veszélye is fennáll. Mégis, több üzem is használja a
nitrogént az olvadékkezelésben. A rugalmas és mobil gáz bevitel alapvető módjait a statikus,
vagy keveréssel kiegészített lándzsa, illetve a forgó fúvókás (rotor) injektáló berendezés jelenti.
A Ca eltávolításában ezekkel elért hatékonyságok különbségeit az 56. ábra szemlélteti. Mivel a
bevitt klór elsődlegesen a nagy feleslegben lévő alumínium alapfémmel reagál, a reakcióképes
AlCl3 buborékok a vivőgáz buborékoktól függetlenül is képződhetnek.
1
álló lándzsa
álló lándzsa és keverő

c t / co

0.8

forgó fúvókás keverő
c o - kezdeti Ca koncentráció
c t - pillanatnyi Ca koncentráció

0.6

0.4

Al - 5% Mg
6% Cl 2 , 94% N 2

0.2

0
0

8

16

Idő, min

24

32

56. ábra Az aktív öblítőgáz beviteli módjának és az olvadék keverésének a hatása a
kalciumeltávolítás sebességére (Celik & Doutre, 1989).
A viszonylag kedvezőtlen gázeloszlatási és olvadékmozgatási lehetőségek miatt, az
olvasztó, vagy pihentető kemencében hagyományos kézi-lándzsával végzett aktívgázos kezelés
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kis hatékonyságú. A klór-hasznosulás nem kielégítő, ami káros környezeti, egészségi és
gazdaságossági hatásokkal jár együtt. A fel nem használt klór, illetve alumínium-klorid káros
emissziót okoz (Neff & Cochran, 1993). A közvetlen kibocsátás mellet az alumínium-klorid a
levegő nedvességtartalmával reagálva hidrolizálhat, és veszélyes HCl gázt képez:
2AlCl3 + 3H2O = Al2O3 + 6HCl,

(137)

ami nedvesség jelenlétében erősen korrozív. Emellett finom eloszlású Al2O3 is keletkezik, ami
az egészségre is káros. Ezért további fontos szempont a bevitt Cl2, illetve az abból képződő
AlCl3 gáz teljes elhasználása az olvadék belsejében a szennyezőkkel reagálva. Ezt a megfelelő
mennyiség adagolása, valamint annak az inert vivőgázzal történő jó eloszlatása biztosítja.
(Sigworth, 1999) Éppen a jó hasznosulás biztosítására, a reaktív öblítőgáz általában nem is
tartalmazhat 5 ~ 10 tf-%-nál több klórt. (Neff & Cochran, 1993) A környezetvédelem érdekében
jelenleg egyre inkább alacsonyabb klór tartalmú öblítőgáz elegyeket, illetve aktív MgCl2 és
egyéb klorid/fluorid sókat is tartalmazó szilárd reagens porokat is alkalmaznak az oldott alkáliés alkáliföldfém szennyezők eltávolítására (Waite & Bernard, 1990). Utóbbi esetben szintén
fontos a reagens jó eloszlatását és hasznosulását biztosító beviteli technika, ami a por adagolás
esetén is a fentiekhez hasonló elveken alapul. A MgCl2 a nátriummal reagál, az adalék sók
pedig az alacsonyabb likvidusz hőmérsékletet biztosítják, így a „kezelősó” kisebb cseppekben
jobban eloszlatható a fémolvadékban. Azonban a sóval történő tisztító kezelésnek (Grandfield,
et al., 2013) vannak nehézségei is. A képződő összetett zárványok sűrűsége közel van az
alumíniumolvadékéhoz, így szűréssel is nehezen távolíthatók el. További nehézséget jelent a
MgCl2 só higroszkópos tulajdonsága. Reagál a levegő nedvességtartalmával is, így a tárolása
és adagolása különleges feltételeket és technikát igényel. A sóval végzett tisztító kezelés
hatékony megoldását az 52.c ábrán már szemléltetett rotoros és vivőgázos rendszerek
biztosíthatják. Ezek mobil, vagy kemencére, illetve üstre, vagy átfolyó rendszerű „in-line”
tisztító egységbe szerelt kivitelben is jó hatásfokkal alkalmazhatók. Így például az Ar-Cl2
(illetve N2-Cl2) gázkeverékeket alkalmazó hagyományos lándzsás befúvó eljárásnál kedvezőbb
eredmények mellett az emisszió csökkentése is elérhető. A por befúvására használt inert
vivőgáz pedig a fémfürdő hidrogéntartalmának a csökkentésére is ad hatékony lehetőséget.
A klór gáz túladagolás, vagy rossz hatékonyságú injektálás további káros következménye
a megszilárdult alumíniumban stabilan megmaradt alumínium-kloridból a hőkezelés során a
kristályrács hibáinál, az idegenfázisú szennyezők határfelületén nukleálódó AlCl3 (ill. Al2Cl6)
gázbuborék. A hőkezelés hőmérsékletén a szilárd szerkezet felülethez közeli hibahelyein
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összegyűlt AlCl3 gáz a felette elhelyezkedő lágyabbá vált vékony fémréteget felnyomva
képezhet akár több milliméteres átmérőjű felületi hólyagokat (Kékesi & Eszenyi, 2003). Így a
klór adagolása csak az alkáli- és alkáliföldfém koncentráció csökkentésének az igénye esetén,
és csak a szükséges mennyiségben, valamint az olvadék térfogatában megfelelően eloszlatva
indokolt. A reagens hasznosulás fokozására fontos a reagenst az olvadék minél mélyebb pontján
injektálni és a fürdő teljes keresztmetszetében minél egyenletesebben eloszlatni. Ezt nem tudja
biztosítani az olvasztó, illetve egyneműsítő-pihentető kemencék geometriája, amit a hőbevitel
hatékonysága és az olvadék kémiai és fizikai jellemzőinek a minél gyorsabb beállíthatósága
szempontjai szerint alakítanak ki. Így a fejlesztések a gázöblítést a kemencétől függetlenül
kivitelező megoldásokra terelődtek. Nagy teljesítményű (fél-)folyamatos öntés előtt, a csapolt
fémet leggyakrabban egy „in-line” egység tisztítja, amiben forgó fúvókás rotorral megfelelő
mélységben lehet a viszonylag kis keresztmetszetű fürdőbe bevinni és eloszlatni az öblítőgázt.
Noha a gáz öblítés egyben a buborékokkal flotálni is képes a zárvány szemcsék egy jelentős
részét. Ennek a jelentősége főleg a pihentetésnél el nem különült - kisméretű és/vagy az olvadt
alumíniuménál nem jelentősen különböző sűrűségű – eredeti zárványok, valamint az in-line
kezeléskor képződött szemcsék esetében van nagy jelentősége. Azonban a berendezésből
kifolyó fémben még maradhat jelentős mennyiségű idegen fázisú szennyező. Ezek
eltávolítására a kifolyó olvadékot az öntőcsatornában elhelyezett szűrő rétegen keresztül
áthaladva vezetik az öntőgépre. Így a gázöblítést és flotálást végző in-line egység és a
kapcsolódó szűrőből álló olvadékkezelés folyamatos „átfolyó” üzemű. A méretezése az öntési
sebességhez igazodik.
Szennyezettebb olvadékot célszerű még előtisztításnak is alávetni. Ellenkező esetben az
átfolyó rendszerű in-line fémtisztító egységben képződő nagy mennyiségű salak gátolja az
zavartalan működést. Ezért a pihentető-öntő kemencébe kerülő nyers fémet egy külön üstben
(illetve a nyers fémet szállító üstben) előzetesen is szükséges lehet tisztítani. Ehhez a reagenst
általában mobil rotoros berendezéssel injektálják. Itt azonban a fűtés hiánya korlátozza a
kezelésre rendelkezésre álló időt. Sőt, a kemencében történő gázöblítés helyett is
alkalmazhatják az üstben történő, forgótesttel porlasztott kevertgáz (Ar + Cl2) bevezetését
(Achard & Leroy, 1990).
Nagyobb kohó- illetve olvasztó-öntő művekben ezért az 57. ábrán látható – az előkezelést
opcionálisan tartalmazó - összetett folyamatban történik az alumínium olvadék előállítása,
kezelése, majd végül a szilárd tuskó öntése.
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57. ábra Az alumíniumolvadék kezelés (előállítás–kezelés–öntés) teljes műveletsor vázlata.
Fontos szempont az alumíniumolvadék tisztítás és az ötvözés sorrendjének az
összehangolása. Általában a fémelőállítás során a nagy mennyiségű ötvözést el kell végezni
még az olvasztókemencében, majd a már a megfelelő kémiai és fizikai állapotú olvadékot kell
tisztítani, hiszen az ötvözés is jelenthet szennyező forrást, valamint a homogenizálás és a
hevítés során még szennyeződhet az olvadék. A Mg ötvözés esetében külön figyelmet kell
fordítani az aktív olvadéktisztításnak az összetételt is befolyásoló hatására. Mivel a magnézium
reakcióképesebb, mint az alumínium, így mindenképpen számolni kell a MgCl2 képződésével,
valamint az összetétel ebből adódó változásával, illetve a bevitt reagens veszteségével is.
6.2.2. Átfolyó rendszerű olvadéktisztítás gyakorlati jellemzői
A kedvező gázeloszlási és olvadékmozgatási lehetőségek alapján az átfolyó rendszerű
forgófúvókás („rotoros”) fémtisztító berendezésben végzett aktívgázos kezelés lehetőséget ad
a klór jó hasznosulására, ami környezeti, egészségi és gazdaságossági szempontokból is nagy
jelentőségű. Továbbá, az öblítőgáz buborékjai nemcsak– a fentebb tárgyalt mechanizmusok
szerint – a határfelületükön gázhalmazállapotban átlépő elemeket (H2, Na, Ca,...) képesek az
olvadék felszíne felé szállítani, hanem a jellemzően rosszul nedvesíthető oxidos és egyéb
vegyületből álló finom szemcséket is. Erről a hatásról kapta az egyik legismertebb tervező és
gyártó cég, a Union Carbide berendezése a SNIF (Spinning Nozzle Inert Flotation) nevet. A
nagyobb alumíniumipari világcégek (Alcoa, Alcan, stb.) is kifejlesztették a saját modelljeiket,
viszonylag kis technikai különbségekkel. Az egyrotoros in-line olvadéktisztító berendezés
vázlatát és működését az 58. ábra mutatja. Az általában grafitból készített alakos rotorfej segíti
a bevitt gáz diszpergálását, de az olvadék forgását terelőlapokkal érdemes gátolni. A
hőmérsékletet elektromos fűtőelemek stabilizálják. A bevitt argon buborékokban eleinte zérus
a hidrogén gáz parciális nyomása. Így a (129) Sievert-törvénynek megfelelően H2 lép át a
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határfelületükön amíg a parciális hidrogénnyomás egyensúlyba nem kerül a környező
olvadékban oldott [H] koncentrációjával. A buborékok az 58.c ábrán vázolt módon képesek
segíteni az oldott hidrogén eltávolítását.
c)
b)

a)
58. ábra A SNIF-típusú in-line olvadéktisztító berendezés vázlata (a), a rotor feje (Szekely,
1977) (b) és az inert gáz buborékokkal történő hidrogén eltávolítás mechanizmusa (b).
A gázöblítéssel végzett olvadéktisztítás elsődleges célja az oldott hidrogén minél teljesebb
eltávolítása. Hidrogénszennyezés analitikailag jól meghatározható, valamint eltávolítása együtt
jár egyéb szennyezők koncentrációjának a változásával is. Ezért a hidrogéntartalom szerepel az
alumínium olvadék tisztaságának legáltalánosabban használt mérőszámaként is.
Az olvadéktisztító berendezésen átfolyó fém hidrogéntartalmát a 48. ábrán látható szilárd
oldhatóság közelébe, vagy alá kell leszorítani. Ehhez friss inert gáz buborékokat kell
biztosítani, amelyekben a hidrogén parciális nyomása eredetileg nulla. Ugyanakkor, a hidrogén
átlépését az emelkedő mozgásban lévő buborékokba meg kell gyorsítani a minél kisebb átlagos
átmérővel járó nagy fajlagos határfelülettel, valamint az apró buborékoknak az olvadék teljes
térfogatában történő minél jobb eloszlatásával. A rotoros injektálás ezt célozza, valamint
gyorsítja a hidrogén transzportját az átlépési felület felé. A buborékok átmérője tekintetében
a fúvóka által kialakított gázsugárban érvényes Reynolds szám ( Re f ) alapvető jelentőségű:

Re f 
ahol

d f ug  g

df - a gázbevezető fúvóka átmérője, m;
ug - a gáz beáramlási sebessége, m s-1;
 g - a gáz sűrűsége, kg m-3;
 g - a gáz dinamikai viszkozitása, Pa s.
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g

,

(138)

Az 59. ábra szemlélteti, hogy kis átmérőjű buborékok a 200 alatti és a 4000 feletti
Reynolds-szám tartományokban képződhetnek.
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59. ábra Az öblítőgáz buborékok átmérője a Reynolds szám függvényében (Pedersen, 1991)
Kellően kis buborékok állíthatók elő porózus téglával („öblítőkővel”), ahol dD és ug csekély,
valamint nagysebességű fúvókával, amely esetben dD kicsi és ug nagy. Az előbbi megoldás
azonban jelentős időt igényel a szükséges mennyiségű gáz bevitelére, az utóbbi pedig csak
különleges anyagból készített fúvókával és különleges berendezésben valósítható meg.
Mindkét módon az alumínium-olvadék hidrogéntartalma hatásosan lecsökkenthető. Ezt
szemlélteti a 60. ábra a 15 kg Al olvadékot tartalmazó és ZrSiO3 öblítőkővel, illetve 0,5 mm
átmérőjű nagysebességű BN fúvókával ellátott tégelyes kemencével végzett kísérletek alapján.

60. ábra Hidrogén eltávolítása alumíniumolvadékból az öblítőgáz eltérő injektálási módszerei
mellett (Pedersen, 1991)
A porózus öblítőköves (kissebességű) gázbevezetést alkalmazó rendszerek túl nagy
helyigényűek és kevéssé hatékonyak a túl nagy buborékméretek miatt. Ezért a nagyobb
öntödékben, ahol a fajlagos gázfelhasználás lényeges gazdasági kérdés, már nem alkalmazzák.
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Nagyobb fémmennyiségek feldolgozásánál (kb. 500 kg min-1) a rotoros rendszerek is jelentős
helyigényt támasztanak, mivel ilyen esetben legalább két rotort - és a hozzá tartozó keringési
tereket - kell a berendezésben elhelyezni. A nagy sebességű gázsugárt alkalmazó megoldás
viszont mozgó alkatrészek - és a hozzájuk tartozó jelentős helyigény nélkül - képezi a kisméretű
buborékokat. A fúvóka szájánál a nagy sebességű gázsugárban kialakuló instabil anyabuborék
szétrobbanva oszlik el az olvadékba behatolásakor. Több fúvóka elhelyezésével és a munkatér
megfelelő kialakításával a hatékonyság mellett a fajlagos gázfelhasználás is kedvező lehet. Ezt
példázza a 61. ábrán a legelterjedtebb rotoros, valamint alternatív modern megoldást jelentő,
külső, illetve a belső fűtésű MINT berendezések vázlataival.

61. ábra Az olvadéktisztítás megvalósítása kétrotoros (a) SNIF, illetve nagy sebességű
gázsugárral működő (b) MINT berendezésben. (Leder, 1980) (Kastner, et al., 1979)
A két szélsőséges megoldás közötti gázbeviteli sebességeknek felelnek meg a leginkább
elterjedt in-line fémtisztító berendezések, amelyek a kedvezőtlen Reynolds-szám tartományban
forgó fejes fúvókával oldják meg az öblítőgáz buborékok aprítását és diszpergálását.
A hidrogén eltávolítása az öblítőgáz-buborékokhoz történő diffúziója és a buborékok által
történő kiszállításán alapul. Ezért a folyamat sebessége lényegében csak az összes
buborékfelülettől és az érintkezési időtől függ. A gáz minősége csak buborékok felületi
feszültségén keresztül van hatással e folyamatra (Maier, 1980) (Sigworth & Engh, 1982). Mivel
a hidrogén-eltávolítás sebessége azonban az argon alkalmazásakor kb. kétszeres a nitrogénéhez
viszonyítva (Kastner, et al., 1979), a nitrogénes gázöblítés hatásfokát - a fentebb tárgyalt fizikai
jellemzők mellett - valószínűleg a buborékok felületén keletkező nitridek is rontják. A
gáztalanított alumíniumolvadék hidrogéntartalma már 2 - 4 órás hőntartás után újra eléri az
egyensúlyi értéket (Pedersen, 1991), ezért lényeges közvetlenül az öntés előtt végezni a tisztító
fémolvadék kezelést. Ezért is előnyös az átfolyó üzemű fémtisztító egységek alkalmazása.
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Minden technológiai megoldás esetén a gáztalanítási hatásfokot elsősorban:




az öblítőgáz mennyisége,
az öblítőgáz buborékok mérete, finomsága (a teljes érintkezési felület) és
az öblítőgáz eloszlatása a térben

fő jellemzők befolyásolják. Ezek relatív hatását általánosan a 62-63. ábrák szemléltetik az
induló hidrogéntartalom arányában. Míg a porózus téglás („öblítőköves”) gázbevezetést
alkalmazó megoldások esetében általában 0,15-0,30 dm3/kg gázfelhasználás biztosítja az
optimális működési körülményeket, a forgó fúvókás rendszerek esetén 0,3-0,4 dm3/kg a
szokásos gázmennyiség. Nagyobb öblítő gázáramok egyébként változatlan technikával történő
bevitelekor a túl nagy méretekkel képződő buborékok csökkentik a hatásfokot A kapacitás
emelését a rotorok számának növelésével oldják meg.
a)

b)

62. ábra Azonos ideig végzett gáztalanítás hatásfoka a nyers alumínium hidrogéntartalma (a),
valamint az öblítőgáz mennyisége függvényében (b) (Lazzaro & Loddo, 1993).

63. ábra A gáztalanítás hatásfoka a gázbevezető rotor fordulatszáma függvényében, adott
idejű kezelés esetén (Lazzaro & Loddo, 1993).
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A gázöblítés ct/co hányadossal mért relatív hatékonyságát – a fent említett gázbeviteli
jellemzők mellett – természetesen befolyásolja a kezelés ideje is. A fél-logaritmikus 60. ábra
igazolja a (134) egyenlet szerint exponenciálisan csökkenő oldott szennyező koncentrációt
jelentő mechanizmust. Ez egyben azt is jelenti, hogy az időegység alatt eltávolított szennyező
mennyisége is folyamatosan csökken. Ennek megfelelően, a bevitt öblítőgáz hasznosulása is
az időben csökken. Vagyis nem célszerű, valamint aktív gáz esetén a környezetre is káros
lenne, túlzottan hosszú ideig folytatni a gázöblítést.
A megfelelően végzett gázöblítéssel elérhető az alumínium minőségére leginkább
veszélyes oldott szennyező a hidrogén megfelelő mértékű eltávolítása. Ugyanakkor az oldott
hidrogén tartalom koncentrációja valós idejű jelzésként használható az éppen folyó
gázöblítéses olvadéktisztítás hatékonyságára. Különböző közvetett és közvetlen módszerek
léteznek az üzemi alumíniumolvadék hidrogéntartalmának a jelzésére. Míg az oldott
fémkoncentráció esetében az elemzés csak mintavétel, mintaelőkészítés és utólagos – noha
spektrometriával gyors – analitikai módszerrel lehetséges, a hidrogénkoncentráció
folyamatosan is érzékelhető. Az alumíniumolvadék oldott hidrogéntartalmát mérő
legelterjedtebb - és a zárványtartalomtól független - valós idejű módszerét az Alcan
Aluminium Ltd fejlesztette ki az ABB Bomen Inc. partnercéggel együtt AlSCAN néven. A 64.
ábrán látható műszer gyakorlatilag az olvadéktisztításnál alkalmazott folyamatot valósítja meg
kis méretekben. Ennek során inert – általában nitrogén - vivőgázt keringtet egy porózus grafit
szonda fejen keresztül, amit az olvadék megfelelő pontjára lehet meríteni a tartó és a gáz odaés visszavezetést is szolgáló hőálló acél összekötő csövekkel. A mérés folyamán az öblítővivőgázt addig keringteti a zárt rendszerben a készülék, amíg a gázelegyben a
hidrogénkoncentráció eléri a (129) összefüggésnek megfelelő egyensúlyi értéket. A vivőgázt
cirkuláltató és az olvadékkal érintkeztető szonda mellett egy hőelem is merül az olvadékba,
aminek a jele alapján a készülék a megfelelő hőmérsékletet is figyelembe veszi az eredmény
kiszámításánál. A gázelegy hidrogéntartalmát a hővezetőképesség változása alapján méri az
elektronikai feldolgozó rendszer. Egy szabályos üzemi mérés eredményét mutatja a 65.a ábra,
ami jelzi azt is, hogy kb. 5 perc alatt beállhat a szondában keringtetett vivőgázban az olvadék
[H] koncentrációjával egyensúlyt tartó hidrogén parciális nyomás. A hidrogéneltávolítás
hatásfokát az öblítőgázos kezelés előtti és utáni pontokon megmért hidrogénkoncentrációk
viszonya mutatja. A 65.b ábrán egy ilyen célú üzemi vizsgálat végzése látható, amint a mérő
szonda a rotoros in-line olvadéktisztító berendezéshez a pihentető kemence csapolása közben
befolyó olvadékba merül.
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a)

b)

3H2O + 2Al =
= Al2O3 + 3H2
H2 = 2[H

c)

64. ábra Az AlSCAN hidrogénelemző készülék szondája(a), telepítése (b) és a működése (c).
b)
a)

65. ábra Példa egy AlSCAN mérési eredményre (a) és egy AlSCAN mérésre az in-line
olvadéktisztító berendezés befolyó oldalán a pihentető kemencétől érkező olvadékban (b)
Noha az AlSCAN készüléket elsősorban az öntőcsatornában történő hidrogén-koncentráció
ellenőrzésére használják, azonban túl nagy olvadékáramlási sebességek esetén megnőhet a
negatív hiba a szondából kisodródó buborékok miatt. Léteznek még egyéb – viszonylag gyors
– üzemi hidrogénvizsgáló módszerek, amelyek az alumíniumolvadékból vett minta vákuum
alatt végzett hűtése és megszilárdulása közben kilépő gáz alapján minősítik az olvadékot. A
legegyszerűbb és korábban elterjedt módszer az Alu Schmeltztester „első buborék” teszt volt.
Ennek során az olvadék mintát felülről átlátszó ablakkal zárt térben vákuumozva hűtik. Az
ekkor túltelítetté váló olvadékból az első gázbuborék kiszabadulásakor kell leolvasni a nyomást
és egy nomogramból az egyéb paraméterek ismeretében kiolvasható a közelítő hidrogén
koncentráció. A módszer ugyanakkor – nemcsak a szubjektív hiba miatt – nem fogadható el
minden esetben a hidrogén koncentráció méréseként, mivel az atomosan oldott hidrogén saját
buborékot képezve nehezen tud molekulákká rekombinálódva kiválni az olvadékból. A
homogén buborékképzéshez a gáz nyomásának le kellene küzdeni a külső (légköri és
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metallosztatikus) nyomáson túl a felületi feszültségből adódó többletet is. Erre általában nincs
lehetőség. A gáz kiválása csak heterogén buborékcsíra képzésével, a zárvány szemcsék
felületén történhet. Így a buborék megjelenését nemcsak az oldott hidrogén koncentrációja,
hanem a zárványtartalom és annak a fizikai jellemzői is befolyásolják. Ezért legfeljebb azonos
zárványtartalom esetén lehet az olvadékok hidrogén koncentrációit jellemezni ezzel a
módszerrel. Ugyanígy nem lehet analitikailag pontos módszer a légköri és a csökkentett (80
mbar) nyomáson kristályosított darabok sűrűségeiből () alább kifejezett sűrűség-index (SI)
sem. Azonban ez egy bevált gyakorlati módszer, amit az öntödékben elterjedten használnak
(Panjikar, 2014) - az olvadékminták hidrogénkoncentrációjának a gyors megítélésére:
𝑆𝐼 =

atm −80mbar
80mbar

100, %

(139)

A vákuum alatt megszilárdításkor kiszabaduló nagyobb és több buborék porózusabbá teszi a
fémet, de a buborékképzésre a zárványtartalmak és a hűtési körülmények különbözősége zavaró
tényezőként hat. A pontos hidrogénelemzés a vákuumos, illetve inert gázos extrakción alapul,
ami a hirtelen megszilárdított minták utólagos laboratóriumi analitikáját jelenti.
Az olvasztó kemence turbulens viszonyai mellett gyorsan beáll az olvadék egyensúlyi Hkoncentrációja. Az olvadékkezelés után, a levegő nedvességével viszonylag nyugodt
állapotban érintkező fém is képes (noha lassabban) visszavenni - a (126) és (127) reakciók
alábbi bruttó folyamata szerint - az egyensúlyhoz szükséges hidrogén mennyiségét.
{H2 O} +

2

1

[Al] = Al2 O3 + 2[H]
3
3
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Ezt csak a zavartalan felületi oxidréteg (hártya, illetve „bőr”) tudja gátolni, de nem
kiküszöbölni. Ezért az in-line tisztító egység után a (minél rövidebb) csatornában jó, ha a
felületi oxidos bőr alatt zavartalanul folyhat az olvadék a szűrő szekrényen keresztül az öntőgép
kokillájába. A tisztított olvadék „vissza-hidrogéneződése” különösen nagy páratartalmú
levegővel érintkezve lehet erősebb. A fenti bruttó reakció alapján, az alábbi gyakorlati képlet
adódik a hidrogén egyensúlyi oldhatóságára (cm3/100g) az alapvető alumínium olvadékokban:
𝑇−700

𝑐[H] = 0,92CMgSiCu exp (6,531 𝑇+273) √𝑃

(141)

ahol CMgSiCu = 10(0,0170cMg−0,0119cSi −0,0269cCu) a három jelölt ötvözőelem tömegszázalékos
koncentrációiból számolt korrekciós tényező. A képletben T az olvadék hőmérséklete (oC), P
pedig a levegőben lévő vízgőz parciális nyomását jelenti (bar), ami a levegő relatív (százalékos)
nedvességtartalmából

és

hőmérsékletéből
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kiszámítható.

A

levegőben

különböző

hőmérsékleteken és eltérő relatív nedvességtartalmak mellett érvényes vízgőz parciális nyomást
a 66.a, adja meg. A 100 % és az 50 % relatív nedvesség tartalmú különböző hőmérsékletű
levegővel érintkező alumíniumolvadékra - a (141) összefüggéssel számított - egyensúlyi
hidrogén koncentrációkat pedig a 66.b,c ábrák adják meg különböző olvadékhőmérsékletekre.

a)

c)

b)

66. ábra Vízgőz nyomás a levegőben (a), és a 100 %, (b) illetve 50 % (c) relatív pára tartalmú
és különböző hőmérsékletű levegővel érintkező Al olvadékok egyensúlyi [H] koncentrációi.
Az ötvözők (szennyezők) hatása - a 48.c ábra szerint - jelentős mértékben befolyásolhatja az
alumíniumalapú olvadék által az egyensúly eléréséig felvett hidrogén mennyiségét. A (141)
kifejezés lehetőséget ad az ötvözők koncentrációja, a levegő nedvességtartalma, valamint a két
fázis hőmérsékletének az együttes hatásai alapján kiszámítani az egyensúlyi hidrogénkoncentrációkat. Ezt szemlélteti a 67. ábra néhány fontosabb alakítható ötvözetre.

a)

b)

c)

67. ábra A 75% relatív páratartalmú és különböző hőmérsékletű levegővel érintkező
különböző összetételű (a - c) Al-ötvözet olvadékok egyensúlyi [H] koncentrációi.
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A levegő páratartalmának a hatását szemléletesen mutatja olvadék erősen csökkentett nyomás
alatt történt kristályosításával kapott próbadarabok 68. ábrán bemutatott metszetei.

68. ábra A, 60% (a), illetve 40% (b) nedvesség tartalmú levegőn olvasztott 740 oC
hőmérsékletű A356 (Al92,5Si7,2Mg0,35Cu0,1) ötvözetből csökkentett nyomáson (0,066 bar)
leöntött próbadarabok keresztmetszete (Meek, et al., 2006).
A csökkentett nyomás a (127) reakció egyensúlyát balra eltolva, a (129) összefüggésnek
megfelelően elősegíti a hidrogén buborékok képződését és kiválását az olvadék
megszilárdulásakor. Így az olvadt állapotban felvett hidrogéntartalom erőteljesebb
buborékképzéssel jobban láthatóvá válik a kristályosítással kialakult szövetben. A csökkentett
nyomáson leöntött fémben létrejövő erőteljesebb buborékképződés jelentkezik a sűrűség
csökkenésében is, ami jó korrelációban van az olvadékban analitikai pontosságú – gáz
extrakciós - módszerrel meghatározott hidrogén koncentrációval. Ezt mutatja a 69. ábra.

69. ábra A csökkentett nyomáson (0,066 bar) öntött A356 alumíniumötvözet sűrűsége és az
olvadék hidrogén-koncentrációja közötti összefüggés (Meek, et al., 2006).
A legkisebb egyensúlyi [H] koncentráció hideg, kis relatív nedvesség tartalmú levegővel
érintkező kis hőmérsékletű olvadékban alakul ki. A kemencékben szokásos és a termékekben
megengedhető hidrogén-koncentrációk jellemző tartományait a 70. ábra mutatja vázlatosan.
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70. ábra A gyártásnál fellépő és a termékekben megengedhető hidrogén-koncentrációk.
Míg télen, száraz levegővel és csak ~ 700 oC hőmérsékletű olvadékban alig lenne több az
egyensúlyi hidrogénkoncentráció, mint a különleges terméknél előírt érték, azonban nyáron,
párás levegőben az alakított ötvözetek hatékony olvadék „gáztalanítást” igényelhetnek.
Noha az oldott fémek eltávolítását eredményező – fentebb tárgyalt - reakció mechanizmus
összetett, valamint a képződő kloridok felúszása további folyamatként is tekinthető, a kezelőgáz
megfelelő bevitele és eloszlatása ebben az esetben is elsődleges követelmény. A hatékony
gáztalanítást lehetővé tevő technológia, az alkalmazott gázbevezetési rendszer tehát az oldott
szennyező fémek eltávolítása esetében is a legmegfelelőbb feltételeket jelenti. Ugyanígy, az
olvadékkal alapvetően rosszul nedvesíthető zárványok és az aktív gázos kezelésben keletkező
klorid szemcsék flotálásában is a jól eloszlatott és nagy fajlagos felületű apró buborékok
hatékonyak. A buborékok által az olvadék felszínére szállított zárványokat a nem kizárható
oxidációval is képződő salakréteg veszi fel.
Az in-line egység munkaterében felgyülemlő salakréteg koptató igénybevétele és a gáztér
oxigéntartalma a grafitból készült rotor szárának a gyors elhasználódásához vezet. Ebben a
tekintetben is előnyös az Ar öblítőgáz alkalmazása, ami a nagyobb sűrűsége révén védőgáz
párnát is képez az olvadék felett. A berendezés ezért, valamint az elektromos fűtéssel is segített
hőmérséklet stabilizálás érdekében is zártan működik. Az in-line rotor elhasználódása a szárnak
a salakréteg magasságában történő törése is előfordul. Egy ilyen eset következményét mutatja
a 71.a ábra, amin látható a grafit tengely közepén végig futó gázfurat, valamint a buborékok
hasítását és diszpergálását szolgáló alakos fej. A képződő salakréteget rendszeresen el kell
távolítani a kezelő egység oldalán erre a célra kialakított – ajtóval zárható – nyíláson keresztül.
Ezt a műveletet, valamint az egyrotoros in-line olvadéktisztító berendezés képét mutatják a
71.b és c ábrák.
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a)

b)

c)

71. ábra Egy letört in-line rotor (a), valamint az átfolyó rendszerű olvadéktisztító berendezés
képei (b,c) salakolás közben.
Az in-line alumíniumolvadék tisztító technika különleges alkalmazások irányában is
módosítható. Egy ilyen eset a nagy magnézium tartalmú olvasztott hulladékfém tisztítása,
illetve az olvadék összetételének a jelentős megváltoztatása. Erre nagy mennyiségű klórgáznak
apró és jól eloszlatott buborékok alakjában az olvadékba történő bevitelére alkalmas speciális
reaktorokat alkalmazhatnak. Amennyiben szükséges, ezzel a technikával akár az 1%-nál is
magasabb Mg-szint csökkenthető 0,1% alá. A befúvó berendezéshez azonban illeszteni kell egy
gázgyűjtő és -kezelő rendszert is. A keletkező klór tartalmú gőzöket elvezetve és nedves
tisztítórendszerekkel kezelve biztosítható az általában előírt 50 mg/m3 alatti emisszió.
Az értékes és fizikai hőt is hordozó argon öblítőgáz visszajáratása gazdasági szempont
lehet, ami a klór emisszió teljes megszüntetését is jelentheti. Az olvadékból távozó gázt CuO
katalizátorral telített oszlopon átvezetve, a hidrogén tartalma vízgőzzé alakítható, amely az
argon vivőgázból vízmegkötő anyaggal eltávolítható Az így kezelt argon a fémfürdőbe
visszajáratható, a redukálódott katalizátoranyag, valamint a gázszárító oszlop pedig
előmelegített levegő átfúvatásával regenerálható. Emellett a CuO katalizátoroszlop kémiai úton
megköti a fémolvadékból távozó gáz HCl és Cl2 tartalmát is. A működés közben CuCl2-dá
átalakult

katalizátoranyag

a

második

ciklusban

előmelegített

levegővel

CuO-dá

visszaalakítható. Eközben a felhasznált levegő oxigéntartalma - a CuCl2 oxidációja révén –
hasznosítható klórra cserélhető. Ez a rendszer azonban kényes kiegészítő berendezéseket és a
visszajáratott gáz hidrogén és vízgőz mentességének a tökéletes biztosítását is igényelné.
Általános nehézséget jelent az aktívgázos kezelésnél az alumíniumban képződő sózárványok eltávolítása. A flotálás nem minden esetben hatékony. Sőt, az alacsony olvadáspontú
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(714 oC) MgCl2 a képződő egyéb kloridokkal még könnyebben olvadó klorid-elegyet képez,
amely cseppjeit a tisztító berendezések gáz fúvókái emulgeálják, így ezek nagy részben az inline berendezésből gyorsan távozó fémolvadékban maradnak. Ezért az átfolyó rendszerű
fémtisztító berendezések előtt végzett klórozó kezelés - hatékony gázbevezető rendszerek
(Celik & Doutre, 1989) és klórt helyettesítő reagensek (Waite & Bernard, 1990) alkalmazásával
- továbbra is fontos szerepet játszanak a jó minőségű alumínium előállításában.
Hatékonyan - és egyszerűen - kivitelezhető a szakaszos gáztalanítás, ami elvégezhető az
öntőüstben a 72.a ábrán látható mobil rotoros rendszerrel. A grafit rotor ugyanúgy működik,
mint a folyamatos in-line rendszerekben. Az olvadék együtt-forgását itt a keverőtér fala helyett
a mobil rotor tartószerkezetére szerelt terelőlap gátolja, ahogy a 72.b ábra mutatja vázlatosan.
Fedél általában nem áll rendelkezésre az olvadék felszínének a védelmére. A szakaszos
üzemmód legfontosabb hátránya azonban a rotoros befúvás leállítása után a 72.c ábrán
szemléltetett hidrogén felvétel megindulása, ami az egyensúlyi oldott hidrogén koncentráció
eléréséig tart. Az üzemi tuskóöntés akár egy órán keresztül is folytatódhat, ami a tuskó hossza
mentén jelentősen eltérő hidrogén koncentrációkkal járna, ha nem az in-line rendszeren
folyamatosan kezelt olvadék kerülne állandó minőséggel az öntő berendezésbe. A hidrogénnek
a légtérből a (140) reakcióval történő ismételt felvételét a szakaszos kezelés után lassítja az
olvadék felületén képződő és zavartalan oxidhártya, illetve az üst lezárása és védőgázzal fedése,
ami azonban nem mindig biztosítható. Ezért ezt az olvadéktisztítási módszert csak viszonylag
kis tömegű (~ 1t) adagok gyorsan lezajló öntése előtt lehet megfelelő.

c)
b)

a)
72. ábra A szakaszos „gáztalanítás” berendezése (a), vázlata (b) és eredménye (c).
A kifejlesztett rotorok - akár szakaszos, akár folyamatos üzemű tisztító berendezésekben
használva - biztosítják az argon buborékok megfelelő „aprítását” és eloszlatását, de szükséges
az oldott hidrogénnek a buborékok felületét körülvevő diffúziós határrétegen keresztül
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történő gyors transzportja is. Ezt a fluxust (ϕ[H], mol/s) két jellemző koncentráció érték
határozza meg:

𝜙[H] = 𝑘[H] 𝐴b

(𝑐o −𝑐f )



(142)

ahol co az olvadékban az átlagos és cf a buborék felületén érvényes [H] koncentráció (mol/cm3),
k[H] a hidrogén transzport koefficiense (cm2/s), Ab a buborék felülete (cm2) és  (cm) a diffúziós
határréteg vastagsága. Az olvadék hőmérséklete a 48.a és b ábrák szerint növeli ugyan a
hidrogén oldhatóságát, de az öblítés során inkább a kinetikai jellegű hatása érvényesül, ami a
nagyobb transzport koefficiensben jut érvényre. A művelet előre haladásával a csökkenő
átlagos [H] koncentráció mellett csökken a hidrogén transzport sebessége, ami a gáz
kihasználását fokozatosan ronthatja.
A rotor fordulatszámát - az 59. ábra szerint - nem érdemes túlzottan növelni, sőt a forgó
tengely töréséhez is vezethet. A buborékméretet leginkább befolyásoló tényező a forgó fej és a
közeg közötti sebességkülönbség. Ezért alkalmaznak terelőlapokat is az olvadék forgásának a
csillapítására. A befújt gáz mennyiségének is határt szab a rotorral elérhető diszpergálási
hatékonyság, amit a fordulatszám mellett a fej kialakítása is befolyásol. A túl nagy gázáram az
olvadék felületén turbulenciát okoz, ami a hidrogén felvételnek kedvez, valamint a kialakuló
salakréteget is bekeverheti. Ugyanakkor, az olvadék belsejében érvényesülő keverő hatás a
(142) egyenletben szereplő diffúziós határréteg  vastagságát képes csökkenti, így növelve a
hidrogénatomok transzportsebességét. Utóbbi hatás azonban nem érvényesülhet az olvadék
által rosszul nedvesített idegen fázisú szennyező szemcsék flotálásánál, ahol a buborékok
összes felülete és homogén eloszlatása tényezőknek van nagy jelentősége, miközben az olvadék
mozgatására gyakorlatilag nincs szükség. Sőt, a túlzott keverés a felületen összegyűlt
salakréteget megtörve a zárványok visszakeveredését is okozza.
Az alumíniumolvadék gáztalanítását különleges fizikai hatásokkal is lehet még
hatékonyabbá tenni. Ilyen a vákuum, illetve újabban az ultrahangos vibráció alkalmazása. A
vákuum hatása a (129) Sievert-egyenlet alapján segíti a hidrogén oldott koncentrációjának a
csökkentését. Noha, a rekombinációval járó buborékképződést és eltávozást a buborék felületi
feszültsége és a metallosztatikus nyomás nehezíti, a gázfázisba történő átlépést az olvadék
üstből történő átöntésekor a sugár felületén hatékonyan képes a vákuum elősegíteni. A
megvalósítás technikai nehézségei miatt, azonban ez a módszer nem terjedt el. Ezzel szemben,
az ultrahangos rásegítés megvalósítható kisebb technikai fejlesztéssel is. (Eskin, 1997). A
hatás az olvadékban nagy frekvencián keltett nagy intenzitású ultrahangos rezgéseken alapul,
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ami az olvadékban gyorsan változó nyomáshullámokat kelt. A nyomás így a nyugalmi (po) érték
körül a következő amplitúdók között ingadozik:
𝑝 = 𝑝𝑜 ± √2𝑐𝐼

(143)

ahol  és c az olvadék sűrűsége, illetve benne a hullám terjedési sebessége, valamint I a hullám
energiasűrűsége. A ~20 kHz frekvencián közölt megfelelő akusztikus energiasűrűség esetén (>
10 W/cm2), felléphet a kavitáció. (Meek, et al., 2006), amikor az adott pontban a nyomás a
minimumra esik, és a nyírófeszültség megnő. Így létrejöhetnek apró lyukak, amelyek akár
egyesülhetnek is, vagy a nyomás növekedésekor összeomlanak. A kavitációs lyukak/buborékok
segíthetik a jelen lévő H atomok rekombinációját és az olvadékból kilépését. A rezgetés segíti
a transzportfolyamatokat, így az oldott szennyezőnek az öblítőgáz buborékba történő átlépését,
valamint gyorsíthatja a zárvány tartalom ülepedését és felúszását is. Sőt, a kavitációs hatással
az ultrahang önmagában is képes a hidrogéntartalmat csökkenteni. A módszer hatásossága a
hőmérséklet emelésével erősen növelhető, ugyanakkor a fémtömeg növekedésével a rezgés
inhomogenitása és csillapodása miatt a hatékonyság romlik, ezért ipari mértekben alkalmazása
még nem jellemző. A gáztalanítási hatásfok – amennyiben szükséges – a különböző módszerek
kombinálásával tovább növelhető. Noha önmagában az ultrahangos kezelés nagyobb térfogatú
olvadék esetén nem lehet hatékony a hullámok kis távolságon belüli erős csillapodása miatt,
mégis lehet jelentősége az ultrahangosan kombinált öblítőgázos kezelésnek. Ilyenkor a gáz
bevezetés közelébe helyezve, vagy vele egybe építve az ultrahangforrást, az akusztikus
hullámok sok apró részre bonthatják a primer Ar buborékokat, megnövelve a hidrogén
átlépésére rendelkezésre álló összes felületet. Ennek a hatásaira ad példákat a 73. ábra.
a)
b)

c)

73. ábra A H-koncentráció (a) és a képződő felzék tömeg (b) változása kétféle kezelés során,
valamint a 0,06 bar csökkentett nyomáson öntött fém csiszolatában látható pórusok (c) az
ultrahangos kezelési idő szerint (Meek, et al., 2006).
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Az ultrahangos rásegítés jelentősen felgyorsítja az argonos öblítés végzett olvadéktisztítás
folyamatait, sőt közben erősen csökken az olvadék felszínén az oxidos felzék („salak”)
képződése is. Mindez az ultrahangos rásegítés következtében jelentősen kisebb méretű argon
buborékoknak és a kavitációnak az együttes eredménye. A salakképződés ugyanis az olvadék
felszín turbulenciáját erősen csökkentő apró buborékok csökkentik.
6.2.3. Az öntésre kerülő alumíniumolvadék szűrése
A szilárd oxidok, boridok, stb. és a folyékony MgCl2 idegenfázisú szennyezők minél
tökéletesebb eltávolítása különösen fontos a nagymértékű alakítással előállított termékek
esetén. Például a 10 µm vastagságú fólia előállítása igen tiszta fémet igényel. Az idegen fázisú
szemcsés zárványok a sűrűségük és méretük szerint különböző módokon távolíthatók el az
olvadékból (Apelian & Mutharasan, 1980). A 100 µm-nél nagyobb átmérőjű részecskék
általában jól ülepíthetők, ha a sűrűségük megfelelően nagyobb, mint az alumínium olvadéké. A
gázöblítés során az olvadékba bevitt és eloszlatott buborékokkal alapvetően csak a porózus,
nagy felületű zárványok flotálhatók. Azonban a kis, tömör zárványok jelenléte is káros. Ezért
fontos a maradék zárványok koncentrációját egy harmadik lépésben, szűréssel is csökkenteni
mielőtt az olvadék az öntőgép közbenső elosztó üstjébe kerülne. Ha szemcsék átmérője 30 - 40
µm-nél kisebb, akkor többnyire csak az öntőcsatornába beépített porózus közegen történő
megkötéssel távolíthatók el az átáramló olvadékból. Erre a legtöbb üzemben közvetlenül az inline rotoros olvadéktisztító berendezés után, az öntőcsatornába épített szűrőberendezést
alkalmazzák. Egyszerű, de hatékony megvalósításként, a 74. ábra szerinti „szekrénybe”
illesztenek egy porózus habkerámia szűrőlapot, amin át folyik az olvadék az öntőgépre.
a)

c)

b)
74. ábra Egy habkerámia szűrő felületi makrofelvétele (a), képe beépítve és hevítve (b),
valamint az öntőcsatornába illesztett szűrőszekrény szerkezete (c).
A szilárd zárvány szemcsék nagy része megakad, illetve megkötődik az alapvetően alumíniumoxid alapanyagú habosított kerámia szűrő felületén, illetve a zeg-zugos pórusaiban. A
viszonylag kis térfogatának, így kis kapacitásának megfelelő mennyiségű olvadék átbocsátása
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után a szűrő betétet cserélni kell. Az élettartamát növeli, valamint a nagy szemcsék okozta gyors
eltömődését is gátolja az előzetesen végzett öblítőgázos olvadéktisztítás, ami a zárványok nagy
részét flotálva képes eltávolítani. Mivel ott nincs elhasználódó szűrőközeg, amelyet
rendszeresen cserélni kell, ezért a flotálás erősen szennyezett fém tisztítására is alkalmas.
Továbbá, a merev szűrőtest kis mechanikai szilárdsága nem enged kb. 30 t/h értéknél
nagyobb olvadék átáramlási sebességet. A szűrőszekrényt a frissen beépített betéttel együtt
alaposan fel kell hevíteni egy közvetlen gázlánggal, mielőtt megkezdődhet az olvadék
rábocsátása. Ez nemcsak a tapadó nedvesség teljes eltávolítását, hanem a szűrő anyagának az
aktiválását is szolgálja. A működés megkezdésére alkalmas állapotot mutatja a 74.b ábra képe.
A kerámiahab szűrőket poliuretán habok „replikációjával” készítik (Olson & Martins, 2005),
mely során a kerámia iszappal bevont műanyagot szárítják, majd nagy hőmérsékleten kiégetik.
A távozó gőz után a porózus kerámia váz marad hátra. Újabb törekvésként, az Al2O3 alapanyag
felszínét bevonhatják kémiailag is aktív AlF3 mázzal, ami a porbefúvással is az olvadékba
juttatott – a klórozással szemben alternatív – reagenssel utólagos Na és Ca eltávolítást, valamint
a képződő zárványok közvetlen eltávolítását célozza. (Damoah & Zhang, 2010)
Még alaposabb szűrést és nagyobb kapacitást biztosít – éppen a nehezebben szűrhető
zárványok esetében - a többrétegű és különböző átmérőjű tabulár timföld (átkristályosított tiszta
α-Al2O3) golyókkal és apróbb szemcsékkel töltött „mélyágyas” szűrő. Ennek a szerkezetét a
75. ábra mutatja vázlatosan. Az acél ház kerámia bélése a fenék oldalon és a tetőn elektromosan
fűthető. A zárt rendszerben az oxidáció elkerülését Ar védőgáz alkalmazása biztosítja. A grafit
fenékfűtő elemek védelmére nitrogén védőgázt juttatnak be a tűzálló szerkezetbe. A különböző
méretű és alakú tabulár timföld töltetek megválasztásával a szűrő ágy hatékonysági és
kapacitási jellemzői változtathatók. Azonban az ilyen szűrő rendszerek kiépítése költségesebb,
működtetése bonyolultabb és kevésbé rugalmas, ezért csak különleges körülmények esetén
jelentenek vonzó lehetőséget.

75. ábra Egy tipikus mélyágyas szűrő szerkezete.
150

Legelterjedtebben a kerámiahab típusú szűröket használják a technikai kivitelezés a
gazdaságosság és a megfelelő paraméterek megválasztása esetén biztosított jó hatásfok miatt.
A szűrők egyik legfontosabb megválasztható jellemzője a pórusméret, amit általában ppi
egységben, azaz hüvelykenkénti pórusszámban (db/2,54 cm) határoznak meg. Az
alumíniumolvadék tisztításban általában a 20 – 70 ppi. Ennek a tartománynak az alsó felét
jelenti a szokásos, a felső felét pedig a különleges minőségű termékekhez igényelt fém
tisztaságok előállítása. A pórus méret nemcsak a tisztaságot, hanem az átbocsátott olvadék
áramlási sebességét, illetve a szűrő felett szükséges magasságát is befolyásolja. Ugyanakkor
figyelembe kell venni a szűrő vastagságát és mechanikai szilárdságát is.
Általánosan szemlélve, a szűrésben három mechanizmus érvényesülhet külön-külön,
vagy egyszerre: 1) közvetlen mechanikai, 2) közvetett mechanikai és 3) mély adszorpciós.
Ezeket szemlélteti a 76. ábra vázlatosan.

a)

b)

c)

76. ábra A szűrés módjai - a) közvetlen és b) közvetett mechanikai, c) szedimentációs.
A legtöbb felhasználás esetében a mély adszorpciós mechanizmus dominál (Olson & Martins,
2005), ami a rendszer nagy felületi energiái és a kisméretű szemcsék jelenléte kapcsán. A falba
ütköző szemcsét olyan adhéziós erő tudja ott tartani, ami legyőzi a folyamatosan áramló
fémolvadék visszasodró erejét. Az adszorpció során a szabadentalpia változás (Gads) a
zárvány/szűrő (z/sz), alumínium/szűrő (Al/sz) és az alumínium/zárvány (Al/z) határfelületi
energiák különbségével egyenlő (Olson & Martins, 2005) (Schmahl, et al., 1995):

Gads = z/sz - Al/sz - Al/z

(144)

Az adszorpciót erősíti, ha a megkötődő zárvány reakcióba lép a pórus falával, valamint ha a az
olvadék minél kevésbé nedvesíti sem a zárványt, sem a szűrő anyagát. Több elméleti
megközelítés is létezik a szűrés matematikai modellezésére, amelyek vagy áramlási
trajektóriák, vagy ütközési-befogási, vagy valószínűségi alapon próbálják kifejezni a szűrési
paraméterek és a hatékonyság összefüggéseit. A főbb paraméterek a szűrő pórusmérete,
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vastagsága, az olvadékáramlás sebessége, valamint a zárványok mérete, sűrűsége és
nedvesíthetősége. Minden modell alapfeltételként tekinti, hogy a zárványok gravitációs
mozgással és az áramlásból eredő közvetlen ütközéssel kerülnek a pórusfalhoz. A modelleket
a zárványossági vizsgálatok eredményei többé-kevésbé igazolják. A gyakorlat számára a
legfontosabb azonban a fő hatások jellegét ismerni. A szűrő felületéről a pórusokba bekerülő
zárványok eltávolítása során alapvető jelentőségű a szemcsékre ható két fő erő:
4

𝐹sz = 3 𝑑 3 (r − o )g

1) A mozgató (szedimentációs) erő:

(145)

ahol d a részecske átmérője és r a sűrűsége, o alumínium olvadék sűrűsége, és g a
nehézségi gyorsulás.
2) A viszkozitással összefüggő súrlódási ellenállás ereje:

𝐹𝑠 = 12𝑣

(146)

ahol  az olvadék dinamikai viszkozitása és v a részecskék süllyedési/emelkedési
sebessége a közeghez viszonyítva.
Egy további hatást jelent a szűrés során ütköző szemcsék között a felületi feszültségi energiából
néhány µm távolságon belül is ható összetartó erő, illetve a szemcsék tökéletes érintkezésekor
fellépő Van der Waals erők, amelyek agglomerátumok képződésével is módosíthatják a
körülményeket. A fenti erőket és a kerámiahab, valamint a mélyágyas és a kerámia kötésű
szemcsés típusú szűrők jellemző pórusalakjait figyelembe véve lehet kifejezni a szűrés várható
hatékonyságát (Netter & Conti, 1986). A modell a pórusok falával érintkezésbe kerülő
részecskék végleges megkötését feltételezi. A szűrés alapvető mechanizmusa ugyanis a szűrő
közeg belső felületein történő adszorpció a kritikus, kisebb méretű zárványok esetében. Eszerint
a friss szűrő hatásfoka:
ℎ = 1 − exp(−𝐻)

(147)

ahol  a zárvány részecske fallal történő ütközésének a valószínűsége egy pórus
keresztmetszetének megfelelő elemi szűrő rétegben, H pedig a szűrőréteg teljes mélysége. Az
előbbi jellemző - egy adott szűrő típusra az alábbi fő befolyásoló paraméterektől függ:





részecske és az olvadék sűrűségei közötti (r - o) különbség,
pórus átmérő,
részecske átmérő, d, valamint
a közeg áramlási sebessége.

A (145) összefüggésben is szereplő sűrűségkülönbség alapvetően szükséges ahhoz, hogy a
néhányszor 10 µm átmérőjű zárvány szemcse érintkezésbe kerüljön a szűrő közegen belül a
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viszonylag nagy (mm-es nagyságrendű) átmérőkkel rendelkező pórusok és térközök falával. A
részecske átmérője szintén fontos tényező a szedimentációs erő (145) kifejezésében. A szűrési
hatásfok - mélyágyas szűrő kivételével - minden esetben erősen lecsökken az
alumíniumolvadék sűrűségét megközelítő részecskék esetén. A szűrés folyamán elsősorban a
szedimentációs erő juttathatja a részecskéket a pórusok falára. Zérus sűrűségkülönbség esetén
csak a közvetlen úton a pórusfalakra sodródó részecskéket tartja vissza a szűrő. Vagyis ilyen
zárványokra csak a kis pórusú, illetve a mély ágyas szűrők lehetnek eléggé hatékonyak. Míg a
sűrűségkülönbség és a részecske átmérő nagyobb értéke, valamint a szűrő réteg mélysége segíti
a szűrés hatékonyságát, a közeg áramlási sebessége változó hatást fejthet ki. Az áramlási
sebesség növelése ugyanis csak az alumínium-olvadékétól jelentősen különböző sűrűségű
részecskék szűrési hatásfokát csökkenti a szedimentációs mozgást az áramlás irányába
erősebben eltérítve. Mivel a sodródó részecskék esetében a falhoz ütközés valószínűsége nem
függ a közegáramlás sebességétől, a közel zérus sűrűségkülönbségű szemcsék szűrési hatásfoka
csak elhanyagolható mértékben csökken az áramlás gyorsításakor.
Adott körülmények mellett változtatva a szűrő pórusméretét, a 77.a ábra szerinti mértékben
változhat a szűrési hatékonyság, ami a nyers és a szűrt olvadék zárványkoncentrációinak a
különbségét viszonyítja a nyers olvadék eredeti zárványkoncentrációjához százalékban
kifejezve. A szűrők esetében szokásosan használt ppi mértékegységnek megfelelő átlagos
pórusátmérőket pedig a 77.b ábra adja meg.

b)

a)

77. ábra A különböző pórusméretű szűrók relatív hatékonyságai (a), valamint a standard
pórusméreteknek megfelelő átlagos pórusátmérők (b).
A szűrők paramétereinek a megválasztásakor azonban figyelembe kell venni a szűrő rétegen
áthaladáskor az olvadék és a szűrő felület kölcsönhatásából eredő kapilláris nyomást, ami
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gátolja (illetve elvileg segítheti is) a fluidum áthaladását. Ez a nyomás(esés) a Young-Laplace
egyenletből adódik (Damoah & Zhang, 2010), ami szabályos keresztmetszetű pórusokat
feltételezve:

∆𝑝 = −

4 cos
𝑑

(148)

ahol  az alumíniumolvadék felületi feszültsége, d a szűrő pórusainak átlagos átmérője, és  a
nedvesítési határszög. Az alumíniumolvadék nem nedvesíti az alumínium-oxidot, így nagy
határszög (~ 150o) érvényes (Asthana & Sobczak, 2000), így pozitív külső nyomásra van
szükség az olvadéknak a szűrőbe kényszerítésére. A valós szűrőben a pórusok nem szabályos
alakúak és egymásba is fonódnak, még ha a felületek simának is tekinthetők. Ezért a kapilláris
nyomás egyenletet az alábbiak szerint korrigálni kell:

∆𝑝 = −

(1−)𝐴 cos



(149)

ahol  a szűrő porozitási indexe,  a szilárd anyag sűrűsége és A pedig a fajlagos felülete
(m2/kg). Ebben a kifejezésbe a

A = S

(150)

paraméter is behelyettesíthető, ami a szűrő (m2/m3) felületviszonyát („térfogati felületét”) jelöli.
Feltételezve az alumínium-oxid nedvesítésének a teljes hiányát, azaz 180o nedvesítési
határszöget, az alumínium olvadékban, a Young-Laplace egyenlet az alábbi alakot ölti:

∆𝑝 =

(1−)𝑆



(151)

ami egyben megadja az olvadék átfolyását biztosítandó legkisebb metallosztatikai nyomás
értékét, teljesen indifferens anyagú szűrő esetén. A valós nedvesítési körülmények mellett, a
szűrő felülete felett biztosítandó minimális olvadékmagasság (h) az alábbi egyenlettel
közelíthető:

ℎ= −

(1−)𝑆cos

Al g

(152)

ahol Al az alumíniumolvadék sűrűsége (~ 2400 kg/m3), a felületi feszültségét pedig ~ 1 N/m
értékkel behelyettesítve, valamint felhasználva a szűrők katalógusaiban megadott - általában
0,8 ~ 0,87 tartományba eső porozitási index értékeket, valamint a pórusmérettől nagyon függő
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felületviszonyokat („térfogati felületeket”), a szükséges olvadékmagasság kiszámítható. A 78.
ábrán láthatók - a vizsgált szűrők felületviszonyainak az adatai mellett - a számított
nyomásesések és az ezeknek megfelelő fémolvadék magasságok.

78. ábra Különböző szűrők kapilláris nyomásai és az ennek megfelelő olvadékmagasságok,
valamint a szűrők felületviszonyai.
A kerámiahab szűrőrétegek leggyakrabban 5 cm vastagságúak és 30 – 50 ppi pórusnagyságúak.
Az átfolyó olvadék lineáris áramlási sebességének a névleges határértékei kb. 0,6 – 1,6 cm/s,
(Desmoulins, et al., 1989) míg a mélyágyas szűrők esetében csak 0,1 – 0,4 cm/s, a kötött
szemcsés kerámia szűrők esetében pedig még ennél is kisebb, kb. 0,03 – 0,06 cm/s. A friss
állapotú különböző típusú szűrők hatékonyságát a különböző sűrűségű zárvány részecskék
méretének függvényében szemlélteti a 79. ábra.

79. ábra A mélyágyas, habosított, illetve kötött szemcsés kerámiaszűrök jellemző hatásfokai
a részecskék átmérője függvényében a névleges áramlási sebességek határai között, nagy (a),
közepes (b) és kis (c) sűrűségű zárványok eseteiben. (Desmoulins, et al., 1989)
A mélyágyas szűrőtípus hatékonysága minden esetben a legnagyobb. Minden egyéb típusú
szűrő hatékonysága látványosan hanyatlik amint a részecske és az alumíniumolvadék sűrűsége
közötti különbség a nullához tart. Az eredmények igazolják azt a feltevést, hogy a szűrés
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folyamán elsősorban a szedimentációs erő juttathatja a részecskéket a közeg pórusainak a
falára. Zérus sűrűségkülönbség esetében csak a közvetlen úton a pórusfalakra sodródó
részecskéket fogja be a szűrő. Vagyis ilyen esetben csak a kis pórusú és mély ágyas szűrők
tarthatják fenn a hatékonyságuk jelentős részét. Ugyanakkor, a nagy sűrűségű részecskék különösen nagy áramlási sebességek mellett - jobban kiszűrhetők, mint a könnyű szemcsék,
még akkor is, ha az utóbbiaknak jóval nagyobb az átmérőjük. A szűrőréteg vastagságának a
hatását a 80. ábra szemlélteti a 14 - 28 mesh (1,70 – 0,71 mm) és a 3 - 6 mesh (~ 4,3 – 3,35
mm) lyukbőségű mélyágyas szűrőközegek eseteire.

80. ábra Számított hatásfok a rétegvastagság függvényében különböző finomsági fokozatú, a)
14-28 mesh b) 3-6 mesh, mélyágyas szűrőrétegek esetében (Desmoulins, et al., 1989).
A görbék - a (134) egyenletnek megfelelően - exponenciális jellegűek, és a  tényező értékeiben
megnyilvánuló hatás eredményeként kisebb pórusbőség és kisebb áramlási sebesség esetén érik
el gyorsabban az aszimptotájukat. Kedvező körülmények között üzemelő (nagy sűrűségű
részecskék, a névleges tartomány alsó értékéhez közeli áramlási sebesség) habkerámia szűrők
esetében a pórus- és részecskeátmérő tényezők a 81. ábrán szemléltetett összefüggés szerint
befolyásolják az elérhető szűrési hatásfokot.

81. ábra A kerámiahab szűrő szűrési hatásfokának változása a részecskeátmérővel és a szűrő
porozitásával (Lazzaro & Loddo, 1993).
A könnyebb megfigyelés és a zárványok mennyiségének az egyszerűbb meghatározhatósága
miatt laboratóriumi szimulációs kísérletekkel is vizsgálták a szűrők hatékonyságának a
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változását. Szilícium-karbid részecskéknek 95%-os etanol oldatban az alumínium olvadékra
vonatkoztatott ekvivalens sűrűsége 4,61 g cm-3. Ahogyan ezt a 82. ábra is szemlélteti,
kimutatták, hogy a szűrési hatásfok a névleges tartomány felső értékének megfelelő
közegáramlási sebességek esetén a friss kerámiahab szűrő indítását követő 10 órás működési
idő alatt kimutathatóan csökkent, ellenben a kísérleti körülmények között a kis áramlási
sebesség mellett nem csökkenő hatásfokkal.

82. ábra Kerámiahab szűrő hatásfokának szimulált változása a működési idő függvényében
(részecske ekvivalens sűrűség 4,61 g/cm3, átmérő 40 µm) (Desmoulins, et al., 1989)
Főleg a névleges sebességtartomány alsó értékéhez közeli lassú olvadékáramlás mellett friss
szűrővel indított kísérlet első időszakbán még a hatásfok növekedése volt a jellemző. Ez a
szedimentációs mechanizmus mellett a 76.b ábrán vázolt közvetett mechanikus szűrési módozat
fokozatos felépülésével kapcsolatos. Az általában nagy kapacitású mélyágyas szűrők a
kerámiahabos típusokéhoz viszonyítva sokkal (~ 10-szer) hosszabb ideig őrzik meg a friss
állapotukra jellemző jó hatásfokukat. A közeg áramlási sebessége a hatásfok időben való
változását hasonló módon befolyásolja.
A zárványok eltávolítását újszerű és különleges megoldásokkal is igyekeznek elősegíteni.
Erre példa az elektromágneses ülepítés. (Makarov, et al., 1999) A fémolvadékban egy erős
külső elektromágneses tér a keltett örvényáramok mágneses csatolásával nyomásváltozást hoz
létre. A nemfémes – szigetelőanyagú - zárványokon keresztül nem folyik áram, így rájuk a
Lorentz erő nem hat, ugyanakkor a közegből eredő térfogati erőket módosító hatással
irányítható a mozgásuk. A módszert laboratóriumi körülmények között fejlesztik. Nagy
térfogattal azonban, nagy áramsűrűséget fenntartani nehéz. Emellett nehézséget jelent a nagy
térerősségű és homogén mágneses mező kialakítása is. Ha a tér nem homogén, az olvadékban
keletkező áramlások ellenőrizhetetlenné teszik a folyamatot. Amennyiben a megfelelő szintet
eléri ez a technika, például szupravezető kábelek felhasználásával, a kisebb méretű zárványok
is jobb hatékonysággal lesznek eltávolíthatók.
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Az öntésre kerülő alumínium(ötvözet) olvadék tisztaságát több módszert kombinálva lehet
átfogóan vizsgálni. Az oldott fémes szennyezők meghatározása – az ötvözet összetételének a
beállításához szükséges olvadékból vett minták alapján - a technológia részét képező
spektrometriai elemzéssel történik. Az olvadék hidrogéntartalmának a közvetlen üzemi –
alapvetően minőségi – vizsgálata történhet az AlSCAN készülékkel, vagy az elterjedtebb
sűrűség-index módszerrel, ahogyan ezt a 6.2.2. fejezet már bemutatta. A mérések hitelesítésére
is alkalmas pontos analitikai eljárást a fém minták utólagos vizsgálatára fejlesztették ki. Ennek
két változata használatos. A „melegextrakciós” Ransley-féle módszer szerint a rézkokillába
öntött és megmunkált fémmintából az ötvözet olvadáspontjánál kb. 20 - 30 °C-al alacsonyabb
hőmérsékleten vákuumban távolítják el az oldott hidrogéntartalom egészét Majd a kinyert gázt
térfogat szerint (vagy újabban tömeg spektrométer segítségével) meghatározzák. Hasonló, de
gyorsabb az NCF (Nitrogen Carrier Fusion) módszer, amelyben a szilárd próbát N2
atmoszférában nemcsak felmelegítik, de meg is olvasztják. Az inert öblítő/hordozó gáz egy
katharométer egységhez szállítja a kinyert hidrogént, ami a mért hővezető-képesség értékéből
megadja a gázelegy hidrogéntartalmát. Ez – a LECO berendezésekkel végezhető – eljárás
viszonylag gyorsan, 10 – 15 perc alatt szolgáltat eredményt a gondosan előkészített próbadarab
hidrogénkoncentrációjára.
Nehezebb feladatot jelent az olvadék zárványtartalmának az elemzése, (Poynton, et al.,
2009) ha számszerű meghatározás a cél. Minőségellenőrzési céllal, az üzemben elterjedten
használják a K-Mold vizsgálatot, amely megbízható és gyors eredményt szolgáltat az olvadék
megfelelőségére. Ennek során a mintavétel egy előmelegített kokillába történik, melyben négy
bemetszés található, a megszilárdulást követően a mintát a bemetszések mentén eltörik. Majd
szemrevételezik a töret felületeket szabad szemmel vagy mikroszkóp segítségével, és
meghatározzák az átlagos zárványtartalmat. A kvantitatív zárvány-meghatározó módszerek
között a legelterjedtebb a Porous Disk Filtration Analyser (PoDFA), illetve ennek a
módosításával kialakított Pressure Filtration (Prefil) berendezéssel végezhető összetett eljárás.
Ehhez különleges tégelybe töltik a megfelelő hőmérsékletű olvadékot, amit a fenékbe épített
finomszűrőn keresztül szívnak át az alatta a vákuumkamrában elhelyezett fémfelfogó edénybe.
Az alkalmazott nyomáskülönbség a két tégely között gyakorlatilag állandó. A Prefil módszer
nyomás alá helyezi a felső tégelyt és az alsó – fogadó – tégely tömegét mérve regisztrálja az
átáramlási sebességet az idő függvényében, ami már önmagában is egy általános és számszerű
jelzést ad az olvadék tisztaságára (Djurdevic, et al., 2010). Ezt követően a tégely fenekéből
kiveszik és elvágják a próbaszűrő betétet, amiben ~ 4 nagyságrenddel nagyobb koncentrációban
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lesznek jelen az adott tömegű olvadékból kinyert zárványok. Az egyes zárványtípusok
mennyiségét a szűrő keresztmetszetének a csiszolatán lehet metallográfiai módszerrel
meghatározni. A zárványtartalmat képelemzéssel mm2/kg mértékegységgel ki lehet fejezni a
megjelenési alak és árnyalat szerint különböző zárvány típusokra, illetve db/kg egységben az
oxidhártyákra (pl. szürke és szögletes MgO, sötét és elágazó MgAl2O4 spinel, carbid, tűzálló
szemcse, TiB2, klorid, oxid hártya). A berendezés a 83.a ábrán látható tégely előmelegítő és
vákuumos fő egységekből áll. A 83.b ábra az olvadék minta szűrés elejét és végét jelentő
állapotokat vázolja egymás mellett. A 83.c és d ábrák ugyanilyen képi illusztrációval és elvi
vázlattal mutatják be a hasonló elven működő Prefil zárványtartalom vizsgáló eljárást.

b)

a)

c)

d)

83. ábra a PoDFA zárványtartalom vizsgáló berendezés képe (a) és az eljárás vázlata (b),
valamint a továbbfejlesztett Prefil eljárás képe (c) és vázlata (d). (Djurdevic, et al., 2010)
Miután megfelelő mennyiségű fémolvadék került át a gyűjtő (és mérő) tégelybe a szűrési
folyamatot leállítják és a maradék anyagot visszahűtik, hogy a szűrő betét kivágható legyen. A
felesleges részektől megszabadított, majd keresztbevágott mintát fenol-formaldehid gyantába
ágyazva kell több lépésben csiszolni, majd polírozni. A mikroszkópos minta kialakítását és
vizsgálati eredményeit a 84. ábra szemlélteti.
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c)
b)

a)
84. ábra A PoDFA/Prefil szűrő képi feldolgozása – kivágási vázlat (a), mikroszkópos (b) és
scanning elektronmikroszkópos (c) felvételek az összegyűjtött zárványokról.
Nagyobb cégek saját laboratóriumaikban rendezkednek be a rendszeres gyártásközi hidrogénés zárványtartalom vizsgálatra, az ötvözet összetételének a spektrometriai elemzése mellett.
Ennek hiányában felkészült központi laboratóriumok analitikai szolgáltatásait lehet (és
szükséges is) igénybe venni. A zárványok fajtáit a berendezéshez tartozó katalógus képei és
leírásai alapján kell azonosítani. Jellemzően, az olvadék felületén képződő vékony Al2O3
hártya feltöredezése és a dinamikus hatások miatt történő befordulása vékony (alig 1 µm
vastagságú) szabálytalan vonalakként jelenik meg a mikroszkóp alatt. A MgO zárványok
általában globulitos alakban, de nagyobb (> ~100 µm) méretű foltokat alkotva, vagy négyzetes,
apró elszórt szigeteket formálva jelennek meg. A spinel (MgAl2O4) zárványok változatos
formában és tömörebb, sötétebb megjelenése jól kitűnik a nagyobb (általában 2% feletti) Mgtartalmú ötvözetek szövetképében. A szemcsefinomítási céllal az öntéskor bevitt TiB2
csíraképző fázis a MgO zárványok apró elemi szemcséinek a csoportosulásaként szokott
megjelenni. A zárványok koncentrálása ugyan segíti a mennyiségi meghatározást, de egyben
információ vesztését is okozza, ugyanis így nem lehet megállapítani az eredeti zárványeloszlást,
valamint a szűréskor fellépő bizonyos fokú agglomeráció torzíthatja is az alkot. Továbbá, a
meghatározható zárványok alsó mérethatárát korlátozza a mérőrendszerbe épített szűrő
pórusmérete, így a legkisebb zárványok általában alul reprezentáltak lehetnek a mintában.
6.2.4. Az alumíniumolvadék tisztaságának folyamatos ellenőrzése
A zárványtartalom és a hidrogén koncentráció vizsgálatára a fent tárgyalt kvantitatív üzemi
analitikai módszerek alkalmasak minden szükséges információ megszerzésére. Azonban a
közvetlenül az olvadékban „in situ” mérésre is alkalmas AlSCAN hidrogénelemzés is legalább
10 perces beállási idővel képes az eredményt megadni. A még pontosabb gázextrakciós
hidrogénelemzés az olvadékból vett és megfelelő geometriával megszilárdított minta utólagos
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vizsgálatát tudja csak ajánlani. A pontos zárványtartalom meghatározás minőségi és
mennyiségi módszereit jelentő PoDFA és Prefil eljárások az olvadékból vett minták különleges
feldolgozását és hosszadalmas laboratóriumi műveleteket igényelnek. Ezek a vizsgálatokat
alapvetően a gyártásközi egy-egy ellenőrzés, valamint az előírásoknak megfelelő minőség
igazolása céljával alkalmazzák. Gyakorlatilag egyik módszer sem alkalmas a csapoló, illetve
öntőcsatornában áramló olvadék minőségének a folyamatos monitorozására. Pedig akár a
folyamatos átfolyó rendszerű in-line, vagy a szakaszos módszerekkel végzett kezelésekkel
kapott olvadék tisztasági jellemzőit öntés közben is fontos lehet ellenőrizni. Jó példa erre a
hidrogéntartalom, ami rossz hatásfokú gáztalanítás esetén a túl nagy porozitás miatt okoz
selejtet, a túl erős gáztalanítással viszont a zsugorodási hajlam növekedése jelent az öntésnél
minőségi nehézséget. A folyamatos hidrogénkoncentráció ellenőrzés módot adhat a
gáztalanítási

művelet

megfelelő

irányítására,

sőt

különleges

esetekben

éppen

a

hidrogéntartalom célzott növelésére (vivőgázba kevert H2 adagolásával). A zárványtartalom
öntés közben történő figyelése pedig az olvadék idegenfázisú szennyező koncentrációjának a
megengedhető határon belül tartását biztosíthatja a tisztítási folyamat megfelelő irányításával.
Az alumíniumolvadék zárványtartalmának folyamatos – noha relatív jellegű – mérésére is
van modern technikai megoldás. A LiMCA (Liquid Metal Cleanliness Analyzer) módszer az
olvadékban egy ponton egy speciális mintavevő-mérőszondával érzékelt ellenállás alapján
regisztrálja a zárványtartalmat (Poynton, et al., 2009). Ez kb. 1 perces mérési időszakot jelent,
és a módszer általában a 20 – 300 µm mérettartományra eső zárványok érzékelésére alkalmas,
a 85. ábrán vázolt berendezés szondájának a nyílásmérete szerint. A működés elve a kis
átmérőjű nyíláson keresztül és az elektródok között hajtott elektromos áram és a szükséges
feszültség viszonyára épül.
c)
b)

a)
85. ábra A zárványtartalom folyamatos vizsgálatára alkalmas LiMCA készülék képe (a) és
egy kijelzett eredménysora (b) (ABB, 2019), valamint a működési vázlata (c).
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A mérés folyamán az érzékelő szonda nyílásán beáramoltatott olvadékban jelen lévő (szigetelő
anyagú) zárványok megváltoztatják az elektromos ellenállást a mérőkörben. Az ebből eredő
feszültségjel amplitúdóját és frekvenciáját a berendezés felerősíti és digitálisan kiértékeli. A
továbbfejlesztett második generációs LIMCA műszer a szonda testét adó (bórszilikát) üveg
csőbe szív fel kb. 18 g fém mintát vákuummal percenként. A két elektróda közt ~ 60 amperes
áramerősség hoz létre. Az áramgenerátoros üzemmódban működő műszer az elektródok közt a
zárványok által okozott, és a méretüktől függő (általában 20μV -s 10mV tartományba eső)
nagyságú feszültség ingadozást méri. A zárványok koncentrációja és méreteloszlási
jellemzői a berendezéshez kapcsolt monitorról folyamatosan leolvashatók, valamint a
regisztrátum alapján az egyes technológiai beavatkozások hatása szinte azonnal értékelhető.
Azonban a technikai korlátok miatt, csak az összes zárvány 30 – 60 %-ára terjed ki az eredmény.
A szonda nyílását esetleg eltömíteni képes nagyobb zárványok ki vannak zárva a vizsgálatból
fizikailag is, hiszen ezeket egy megfelelő védőcső tartja távol. Azonban a fő zavaró tényezőt –
amennyiben az eszközt közvetlenül a gázöblítéssel végzett olvadékkezelést követően
használják – a gáz buborékok zárványként történő téves észlelése. Emellett természetesen nem
ad információt a zárványok típusára, alakjára és összetételére, valamint a beszerzési költsége is
nagy. Így ez a módszer egyelőre inkább csak különleges célokra, elsősorban jelentős
technológiai fejlesztések biztosítására jelent fontos gyakorlati lehetőséget.
Van lehetőség az ultrahangos zárványvizsgálati módszernek az olvadékok irányában
történő fejlesztésére is. (Gallo, et al., 2003) Ennek az alapját az anyagon keresztül bocsátott
ultrahang hullámok csillapodása képezi, amit a zárványok módosítanak (Mansfield, 1982). Az
olvadék nagy hőmérsékletét a szilárd anyagok esetében használt eszközök nem tudják elviselni.
Ezért a piezoelektromos ultrahang jeladóhoz és a detektorhoz 2 – 3 m hosszú hűtött
hullámvezető rudakat csatlakoztatnak. Így a jeladó 10 MHz-es jeleit az adórúd közvetít az
olvadékba, a zárványok által szórt hullámokat a detektorhoz pedig a vevőrúd viszi. A
kényszerűen alkalmazott hullámközvetítő rudakkal hamis visszhangok is jutnak a készülék
analizátorához ami növeli az egyébként is viszonylag magas zajszintet. Ezt csökkentő
fejlesztések (Poynton, et al., 2009) eredményeként lehetségessé vált a 20 – 200 µm méretű
zárványok észlelése. Mindemellett, ez a módszer továbbra is elsősorban csak az 50 - 100 µmnél nagyobb zárványok detektálására alkalmas, valamint a gyakorlat számára túl költséges.
Az öntésre kerülő alumíniumolvadékok üzemi vizsgálatának kritikus esetei a hidrogén- és
a zárványtartalom megbízható és gyors meghatározása. A fejlesztések további céljait jelenti a
minél gyorsabb, az üzemi körülményeknek is ellenálló és könnyen kezelhető eszközök és
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eljárások kialakítása. A legújabb ígéretes eredményeket (Kaettlitz, 2006) a Foseco cég
ALSPEK H közvetlen elven működő hidrogénelemző készülék amelyek a gyártás közben
folyamatos vizsgálatot és regisztrációt tesz lehetővé újszerű szonda és mérési módszer alapján.
Így elkerülhető az AlSCAN elemzéssel járó gáz megtáplálás igénye, valamint a viszonylag
hosszú - és tartós jelet nem adó - mérési eljárás. Az elektrokémiai szenzort (szilárd elektrolitos
hidrogénérzékeny elektródot) tartalmazó szondát, valamint a valódi folyamatos jelet szolgáltató
és csak elektromos megtáplálást igénylő Alspek H készüléket a 86. ábra szemlélteti vázlatosan
és képpel is (Pascual, 2009).
c)

b)

a)

86. ábra Az ALSPEK H berendezés képe (a) és a folyamatos jelet adó merülő szonda (b),
valamint az elektrokémiai szenzor (c) vázlata.
A hidrogénkoncentráció valós idejű folyamatos mérését a calcium-cirkonát szilárdelektrolittal
működő hidrogén gázra érzékeny szonda által előállított feszültségjel digitális feldolgozása
teszi lehetővé. A (129) – illetve ötvözetek esetén a (130) – alakú Sievert-egyenletnek
megfelelően, az oldott hidrogén koncentrációnak megfelelő egyensúlyi hidrogénnyomás alakul
ki a 86.b ábrán vázolt szonda gázterében. Ez pedig érintkezésben van a protonvezető
elektrolittal, ami a szonda belsejében lévő referenciaanyagnak megfelelő hidrogénpotenciált
módosítja. Az olvadékot a szonda belső gázterétől egy porózus ablak választja el, amelyen
keresztül a hidrogén át tud lépni, de az olvadék nem képes behatolni. Ugyanakkor, a jelnek az
oldott hidrogén koncentrációjára konvertáláshoz még szükség van a hőmérsékletre is, amit a
szondában a 86.b ábrán látható – közvetlenül a szenzor felett elhelyezett – termoelem szolgáltat.
Ismerve az ötvözet összetételét, a feszültségjeleket feldolgozó számítógép ki tudja számolni az
aktuális oldott hidrogénkoncentrációt. Az elektrokémiai koncentrációérzékelés (csakúgy, mint
a vizes oldatokban a pH mérése) állandó jelet szolgáltat. Így egy különleges öntvény
előállításakor az olvadék adag szakaszos kezelésekor az inert öblítőgáz, valamint a hidrogénnel
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kevert „formázógáz” gáz szükség szerinti befúvását is lehet a rotoron keresztül biztonságosan
irányítani. Ez mért jel alapján akár automatikusan is lehet irányítani a rotoros kezelőegységbe
juttatott kezelő gáz

adagolását.

Egy ilyen kísérlet során folyamatosan érzékelt

hidrogénkoncentráció regisztrátumát mutatja a 87. ábra.

87. ábra Az ALSPEK H készülékkel folyamatosan mért [H] koncentráció a N2 öblítőgázzal,
illetve N2+H2 formázó gázzal üstben végzett rotoros kezelés folyamán. (Pascual, 2009)
Közel száz adag 2 t tömegű alumíniumötvözet olvadékának az üstben 8 perc időtartamú rotoros
gáztalanítása után az elektrokémiai szenzoros (pontosnak elfogadott) hidrogénelemzések
eredményeit összevetették a kivett próbák sűrűségindex értékeivel. Az eredmények
korrelációját a 88. ábra pontjai mutatják.

88. ábra Több olvadék adagban rotoros kezelés után ALSPEK H szondával mért hidrogénkoncentrációk és a próbákból mért sűrűségindexek összefüggése. (Pascual, 2009)
A mérések eredményeit tartalmazó szóródási diagram pontjaira számított lineáris regresszió
illeszkedése alapján kb. 60%-os valószínűséggel lehet megadni a mért hidrogén-koncentrációk
alapján a várható sűrűségindexeket. A determinációs koefficiens jelzi a lineáris regresszió
elfogadhatóságát, valamint a bizonytalanság mértékét. Azonban a közelítő egyenes a
hidrogéntől teljesen mentes olvadék esetére is ad egy alap sűrűségindex értéket (~ 0,46%).
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Ebből is levonható a fentebb is indokolt tény, hogy a sűrűségindex a hidrogénkoncentráció
mellett egyéb tényezőktől (pl. a zárványtartalom) is függ.
A zárványtartalomnak a selejtet leggyakrabban okozó ~ 50 µm feletti mérettartományában
közel folyamatos, valamint a LiMCA eljárásnál mobilabb és könnyebben kivitelezhető,
egyszerűbb megoldását kínálja az ALSPEK MQ olvadéktisztaság diagnosztikai műszer. Ennek
az alapja a Prefil módszernél is alkalmazott szűrőn keresztül történő átáramlási sebesség
mérése. Azonban ezzel az új eszközzel a mérés közvetlenül az olvadékot előállító gyártó egység
olvadékfürdőjében történik. Nincs szükség előmelegített mérőtégelybe kanállal nagyobb
mennyiségű próbát önteni és azt egy külön berendezésben átpréselni a vizsgáló felületen. A 89.
ábrán látható úszó érzékelőt az olvadék felszínére helyezve, a merülőcsőbe épített 400 ppi
porozitású kerámiaszűrő betéten keresztül áramolhat kb. 1,5 kg tömegű olvadék fel a
gyűjtőkamrába miközben a merülés mértékét és a közben eltelt időt a műszer regisztrálja és
WiFi kapcsolattal az adatgyűjtő és feldolgozó számítógépre továbbítja. A kiszámított
beáramlási sebességet a szűrőkorongon megakadt zárványok mennyisége erősen befolyásolja.

89. ábra Az ALSPEK MQ zárványtartalom vizsgáló berendezés képei.
A hőmérsékletnek és az ötvözet összetételének elhanyagolhatóan kisebb hatása van az így
megállapított átfolyási sebességekre, mint a nagyobb méretű zárványoknak. A mért adatok
alapján egy fém minőségi indexet (Metal Quality Index, MQI) számít ki a kapcsolódó szoftver
az 1 – 6 skálán, ami alapján meg lehet ítélni az olvadék állapotát a gyártás különböző fázisaiban.
Noha ez a módszer nem teljesen folyamatos, de az egy percen belüli szolgáltatott eredmény
már annak tekinthető a fémolvadék állapotát befolyásoló folyamatok sebességéhez viszonyítva.
Ugyanakkor, az MQI értéken túl nem ad további információt a zárványok jellegéről,
méreteloszlásáról, vagy a valós koncentrációjáról sem. Így inkább csak gyártásközi
folyamatellenőrzési célra használható.
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6.2.5. Az in-line alumíniumolvadék-tisztítás laboratóriumi vizsgálata vizes modell alapján
Noha az utóbbi évtizedek alatt kifejlődtek az olvadék tisztaságának, elsősorban a
hidrogéntartalmának a folyamatos mérését és regisztrálását biztosító modern technikák, az
alumíniumolvadékkal végzett kísérletek – különösen üzemi körülmények mellett - nehézkesek,
a folyamatok pedig nem teljesen vizualizálhatók. A technológiai fejlesztések zöme az öblítőgáz
bevitelének a módjaira és mértékére koncentráltak, hiszen a kialakított buborékok mérete és
eloszlása meghatározza a gáztalanítás, valamint a reakcióképes szennyező elemek eltávolítási
hatásfokát. Emellett a környezetvédelem szempontjából is alapvetően fontos a bevitt gáz, illetve
az adagolt reagensek hasznosulása. Ezt illusztrálja az olvadékkezelő technológia fejlődését és
előnyös, illetve hátrányos – zöld, illetve piros keretekkel jelölt – fő jellemzőit vázlatosan
összefoglaló 90. ábra.

a)

b)

90. ábra Az öblítőgázos alumíniumolvadék tisztítási technológia fejlődése (a) és az egyszerű
lándzsával, illetve rotorral bevitt gáz szélsőséges buborékeloszlási képei vizes közegben (b).
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A fejlesztésekhez fontos támasz lehet a gáz befúvásával elérhető fizikai állapotok
megfigyelése, amellett, hogy a hatékonyságot számszerűen a folyamatok eredményeként
tapasztalható szennyezőkoncentráció változása adhatja meg. Ugyanakkor a - nagy
teljesítményű öntőgépeket kiszolgáló - folyamatos olvadékkezelő rendszerek kísérleti célokra
történő felhasználása nehezen elképzelhető széles faktortérben a különböző hatásokat
vizsgálatára. Az olvadékon végzett ilyen kísérletek jellemzően néhány kilogrammos, esetleg 12 tonnás, és általában szakaszos kezelésekre vonatkoznak. A vizsgált folyékony közegként az
alumíniumolvadék helyett a víz használatával a technológiai és fizikai korlátokat ki lehet
tágítani. Átlátszó anyagból elkészíthető a berendezések makettje, így a bevitt öblítőgáz
buborékok mérete, mozgása és a térben kialakuló eloszlása is jól megfigyelhetővé válik. Az
eredményesség számszerűen is kimutatható a vízben oldódó oxigén koncentrációját
helyettesítve az alumíniumolvadékban oldott hidrogén szerepébe. Az oxigén ugyan
molekulárisan, de szintén korlátosan (általában az 5 – 10 mg/dm3 mértékben, a hőmérséklettől
és a sótartalomtól függően) oldódik a vízben. Ez jól mérhető a vízkémiai vizsgálatok céljára
már rég óta rendelkezésre álló elektrokémiai szenzor feszültségjelét digitálisan feldolgozó
műszerek alkalmazásával. A szonda finom membránján az oxigén gáz át tud lépni, majd a
katódon redukálódik, ami az oxigén anyagáramával arányos galván áramot hoz létre:
O2 + 2H2 O + 4e− = 4OH −

(153)

A szonda stabil értéket szolgáltat áramló vízben, illetve a membrán menti oxigénkoncentráció
változását kiküszöbölő mozgatással. Az inert gázzal történő öblítés pedig olyan mechanizmus
szerint képes az oldott oxigént a vízből eltávolítani, mint az alumíniumolvadékban oldott
hidrogént. Ráadásul a hálózati vizet használva a nyers olvadék modellezésére egy in-line
rendszerű kísérleti berendezésben, a befolyó nyers folyékony közegnek az oldott gáz
szennyezőtartalma és egyéb jellemzői állandóbbnak tekinthetőek, mint az a pihentető
kemencéből csapolt alumíniumolvadék esetében fennáll.
A legfontosabb számszerű jellemzőt a tisztító berendezésből kifolyó víz oldott
oxigénkoncentrációjának a befolyó víz – állandó – oxigénkoncentrációjához viszonyított
aránya jelenti. A kísérleti elrendezés lehetővé teszi a közegáramoknak, a különböző alakú
rotorfejek fordulatszámának, valamint a pozíciójának a szélsőséges beállításaival előidézett
változások értékelését. Az oldott gáz eltávolítási hatásfoka jelezheti a vizsgált faktorok relatív
jelentőségét és a legjobb kombinációkat. Ugyanakkor a buborékok eloszlási képei is jól
összehasonlíthatók.
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A buborékeloszlatás minőségének a vizsgálatára többen is használtak már vizes
modellkísérleteket (Pattle, 1988), noha az eredményeket inkább csak a buborékképek vizuális
megfigyelése jelentette. Azonban a vízben oldott oxigén koncentrációjának mérésén alapuló
vizsgálatra is van példa. Norvég kutatók (Johansen & et al, 1997) (Johansen & et al, 1998) a
vezetékes víz folyamatos áramoltatása mellett vizsgálták a különböző rotor típusokkal elérhető
oxigéneltávolítási hatásfokokat. Sőt, a különböző rotor alakokra vonatkozó jellemzőket az
egyensúlyi állandók és a transzportkoefficiensek alapján megpróbálták átszámítani az
alumíniumolvadék esetére is. A két eltérő fizikai tulajdonságú folyékony közegben a különböző
rotor típusok összehasonlítása azonban még így sem mindig felelt meg a gyakorlatnak. A
különböző rotorok – a buborékképzés sajátos feltételei miatt - az eltérő közegekben eltérő
relatív hatékonysággal működtek.
Az alumíniumolvadékban jellemzően kb. kétszer nagyobb buborékok képződnek,
mint a vízben, (Johansen & et al, 1997) és a nagyobb sűrűségkülönbség is. Így kisebb a
buborékok fajlagos felülete és gyorsabban mozognak a felszín irányában, mint a vízben.
Mindez kisebb öblítési hatásfokot okoz. A buborékok egyesülési és szétválási folyamatain
keresztül a jellemző méretüket a gázáram és a turbulens energia-disszipáció határozza meg. A
rotor mentén viszonylag apró buborékok képződnek, amelyek a folyadék felszíne felé
mozgásuk során egyesülésekkel egyre nőnek. A buborékok maximális méretét a turbulens
nyíróerő és a felületi feszültség ellentétes hatásaiból lehet kifejezni:
 0,6 𝑀 0,4

𝑑b = ( )


(𝑃)

(154)

ahol  a felületi feszültség,  a folyadék sűrűsége, M a reaktorban lévő folyadék tömege és P
az energia amit a forgó fúvókafej közöl a folyadékkal, amit vízben a következő összefüggés
fejezhet ki (Johansen & et al, 1997):

𝑃=

𝑎∙𝑓𝑏
1+𝑐∙𝑄𝑔𝑑

(155)

(f – rotor fordulatszám [1/min], Qg – gázáram [dm3/min], a konstansok értéktartományai
Hycast, illetve a Hydro típusú rotorok esetében: a = 3,21·10-5 , ill. 0,04·10-6 , b = 3, ill. 2,5, c =
0,017, ill. 0,05, d = 1, ill.0,5). A számítások mellett közvetlen mérések is igazolták, (Johansen
& et al, 1997) hogy a vízben kb. 3-5 mm, az alumíniumolvadékban pedig 10-15 mm maximális
buborékátmérők várhatóak a szokásos fordulatszám és gázáram tartományokban. A bevitt
energiát természetesen nagyon erősen növeli a fordulatszám növelése, de csökkenti a gázáram.
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Ez utóbbi tényt a folyadék látszólagos sűrűségének – és ezáltal a turbulens Reynoldsfeszültségeknek - a bevitt gáz okozta csökkenése okozza. Így a buborékméret stabilizálása
növelt gázmennyiségek esetén a fordulatszám növelését igényli.
A vizes rendszerekből az alumíniumolvadék tisztító berendezésre való számszerű
vonatkoztatásnál figyelembe kell venni az oldott gáznak az öblítő buborékok határfelületén való
átlépésének a sebességét. A hidrogén esetében ezt az aktuális koncentráció és a buborékban
kialakult hidrogénnyomásból a Sievert-törvény
𝑝H2 = 𝐾H 𝑐H2

(156)

szerint számítható egyensúlyi koncentráció különbsége szabja meg (Kékesi, et al., 2007):
 𝑛b
𝑡

R𝑇

= 𝑘b 𝐴b (𝑐H − √𝑛b 𝐾

H 𝑉b

) /2

(157)

ahol: cH a hidrogénatom-koncentráció, KH a hidrogén oldódás egyensúlyi állandója, nb a
buborékban lévő hidrogén kémiai mennyisége, kb a buborékfelületre irányuló anyagtranszport
koefficiense, Ab a buborék határfelület. Ebből kifejezhető a tisztító berendezésre vonatkozó
hidrogénmérleg. Az anyagtranszport koefficiens a felület megújulását a gyakorlatban zavaró
idegenfázisú szennyezők miatt stacioner határfelületre vonatkozó (ks) értékekkel is
helyettesíthető, amely a 𝑘𝑠 ∝ 𝐷0,67 összefüggés szerint aránylik a diffúziós tényezővel. Így az
alumíniumolvadék és a víz összevetésében a jellemző (T, K) hőmérsékleten kb. 10-szer
nagyobb az anyagtranszport koefficiens (Kékesi, et al., 2007):
𝑘s,Al
𝑘s,víz

𝐷

0,67

= (𝐷 H,Al )
O2 ,víz

=(

7,4∙10−11 𝑇
2,1∙10−9

0,67

)

≈ 10

(158)

Az összehasonlítások szempontjából azonban kedvező, hogy az alumíniumolvadékban a
határfelület irányában kialakuló gyorsabb anyagtranszport és a nagyobb buborékméretek
ellentétes irányban hatnak, és a két hatás egymást a körülményektől függő mértékben
ellensúlyozhatja. Az alumíniumolvadékban kialakuló gömb alakúnak tekintett buborékok kb.
kétszeres buborékátmérője 8-szoros térfogat mellett 4-szeres felületet, azaz fele nagyságú
fajlagos felületet jelent, mint a vizes rendszerben kialakuló buborékoké. Ugyanakkor ez a
lamináris körülményekre vonatkozó (41) Stokes-képlet szerint 4-szeres emelkedési sebességet
is okozna. Ugyanakkor az alumíniumolvadékban a sűrűségkülönbség is kb. 2-szeres, ami
további kétszeres emelkedési sebesség növekedést okozhat, noha a közeg nagyobb viszkozitása
ezt tompítja. Így az alumíniumolvadékban érvényes kb. 10-szeres oldott anyag transzport
sebességgel szemben közel 12-15-ször kisebb lehet az átlépési reakció számára rendelkezésre
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álló fajlagos felület és az érintkezési idő együttesen. Ezek az ellentétes hatások közel
kompenzálhatják a két eltérő közegben különböző transzport és átlépési folyamatokban
megmutatkozó különbségeket, így a vizes modellben is hasonló időállandójú és
hatékonyságú – noha valószínűleg kedvezőbb - lehet a gáztalanítási folyamat, mint a
valóságban. Ugyanakkor, a megfeleltetés nem lehet pontos, így a fizikai modellel elsősorban a
paraméterek relatív hatása a cél, ami alapján el lehet dönteni, hogy mit célszerű változtatni a
gázöblítés hatásfokának a javítása érdekében.
Ilyen vizes modellezést alkalmazó laboratóriumi kísérletek több rotortípussal és a valós inline berendezést több méretarányának is megfelelő léptékű modellel, valamint adatgyűjtési
módszerrel folytak a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti, illetve Metallurgiai
Intézetének kémiai metallurgiai kutatócsoportjában az elmúlt másfél évtizedben. A
kísérletekhez poli-metil-metakrilát (plexiüveg) lemezből készült a cella, amiben plexi rúdból
gázvezető furattal kimunkált rotor tengely és arra megfelelő alakú, cserélhető bonamid fej volt
menettel rögzítve. Felülről is zárható cellában a folyadék felett inert védőgáz áramoltatás
csökkentette az oxigén visszaoldódását okozó levegő jelenlétét. Az egyik ilyen
kísérletsorozatban (Kékesi, et al., 2007) használt kiépítést a 91. ábra szemlélteti vázlatosan,
valamint a rendszert a 92. ábra képei mutatják.

b)

a)

91. ábra Az egyrotoros in-line olvadéktisztító egység vizes modelljének működési vázlata (a)
és az alkalmazott oldott oxigén (DO) mérő műszer a szondával (b). (Kékesi, et al., 2007)
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a)

b)

92. ábra Az in-line berendezés vizes modellje feltöltés közben (a), valamint áramló vízzel,
gáz bevezetése nélkül (b).
A kísérleti cellába befolyó hálózati víz hőmérsékletének és oldott oxigén-koncentrációjának az
állandósága megfelelő mennyiségű előzetes víz kiengedése után adott feltétel. A cella fő kifolyó
nyílásánál elhelyezett oxigénszonda (DO) pedig az aktuális oldott oxigén-koncentrációt méri,
amit időközönként regisztrálni lehet. A víz és az öblítőgáz áramlási sebességeit megfelelő
tartományú rotaméterekkel lehet beállítani. A víznyomás esetleges ingadozásai miatt azonban
szükséges egy szintező kifolyónyílást is biztosítani a fő kifolyó felett. Az alatta elhelyezett –
nagyobb keresztmetszetű – fő kifolyónyíláshoz csatlakozó cső fojtószelepével lehet beállítani
a kifolyó víz áramlási sebességét, amit a rotaméterrel beállított befolyási sebességhez kell
igazítani az állandó szint tartása érdekében. A kísérleti cella és az alkalmazott rotor egy ipari
berendezés lineáris méreteinek 1:2 arányú kicsinyített másaként működik lehetőleg az üzemi
jellemzőket reprodukálva, ugyanakkor, a közegek áramlási sebességeinek az értékei az üzemi
jellemzőket a térfogati arányok szerint tükrözik. A vizsgált faktorok középértékeit így
megválasztva, a variációs intervallumok ezek körül ± 30 %-os eltéréseket jelentettek. A
hatékonyságot jelző célfüggvény az állandósult állapotban a berendezésből kifolyó víz maradék
oxigén-koncentrációjának a viszonya a befolyó friss víz értékéhez, továbbá az állandósult
állapotban az egységnyi idő alatt eltávolított gáz mennyisége is értékelhető.
A legkisebb és legnagyobb vizsgált folyadékáram, valamint három-három különböző
gázáram és rotor forgási sebességek kombinációi mellett végzett kísérleteknél a kifolyó
közegben az oldott gáz koncentrációját az öblítőgáz indítását, illetve elzárását követő tranziens
időszakokban mutatja a 93. ábra. A különböző beállításokban kismértékben eltérő állapotú friss
vízzel és érzékelő szondával mért értékek összehasonlíthatósága érdekében a kifolyó vízben
oldott gáz koncentrációit a befolyó vízben mért érték százalékában adják meg az ábrák.
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a)

b)

93. ábra A távozó folyadékban oldott gáz relatív koncentrációja a gázöblítés kezdete után,
majd az állandósulást követő gázáram leállítása után kis (a) és nagy (b) sebességű
folyadékáram mellett. (Kékesi, et al., 2007)
Egy-egy fordulatszámot azonos színű és a fordulatszám növelésével telítettebb szimbólumok
jelölnek. A gázáramok növekedését pedig a szimbólumok növekvő szögletessége jelöli. Míg az
átlagértékeket az összekötő vonalak szemléltetik, az egyedi mérési pontok külön-külön
szerepelnek az ismételt mérésekből látható hibahatárok szemléltetésére.
Az eredmények szemléltetik, hogy a gázáram elindítást követő (illetve a fordított irányú)
tranziens folyamatok időigénye a legkisebb vizsgált közegáram esetén kb. 10 – 11 perc, a
legnagyobb vizsgált közegáram esetén pedig csupán 5 - 6 perc. A görbék relatív helyzetéből
kitűnik, hogy a fordulatszám növelésének minden esetben erős a hatása, ami nagy gázáram
esetén még fokozódik (négyzet szimbólumos görbék). Fordított kombinációban még inkább
szembetűnő az összevetés. A gázáram növelése csak nagy rotor fordulatszám mellett okoz erős
csökkenést a megmaradó oldott gáz koncentrációjában. A fordulatszám kiemelkedő
jelentőségét mutatja a piros és a zöld színű görbeseregek összevetése. A vizsgált szimmetrikus
(30-30%) paramétertartományokban a kis fordulatszám alkalmazása esetén a legnagyobb öblítő
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gázárammal is csak jóval kisebb hatásfokot lehet elérni, mint nagy fordulatszámon a legkisebb
gázárammal. A legkisebb vizsgált fordulatszám esetében nem is érdemes a gázáramot
tartomány középértéke fölé emelni, mert ilyen kis fordulatszám mellett a nagyobb gázáram csak
nagyobb méretű buborékokat alkotva tud a folyadékba behatolni, a gázeloszlást nem javítva és
az összes buborék határfelületet nem növelve. Az állandósult állapotokban bizonyára kisebb
maradék oldott gázkoncentrációk is elérhetők, amennyiben a felszíni oxigén visszaoldódás
jobban kizárható. A N2 védőgáz a levegőnél könnyebb, valamint a cella felső zárása messze
nem tökéletes a ráhelyezett lapokkal, így különösen nagy fordulatszámokon és erős gázáramok
mellett alakult ki turbulencia a folyadék felszínén, ami fokozta a gáz visszaoldódását.
Az analitikai eredmények alapján levont következtetésekkel jó összhangban vannak a 94.
ábrán bemutatott buborékeloszlások jellemző képei.

94. ábra Buborék-eloszlások a jelölt fordulatszámokon és gázáramokon (Kékesi, et al., 2007).
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Míg kis fordulatszámon a bevezetett öblítőgáz a rotor tengelyéhez közel mozgó buborékokban
emelkedik fel a folyadék felszínére, és nem jut el a keverőtér oldalaihoz, a vizsgált legnagyobb
fordulatszámon a bevezetett gáz apró buborékok formájában oszlik szét a cella teljes
keresztmetszetében. Sőt, a rotor által keltett áramlás a cella fenekéig le is kényszeríti a bevitt
öblítőgáz apró buborékjait. Ebből az is következik, hogy még nagyobb fordulatszámok
alkalmazásával már nem várható a gáz eloszlatás javítása. Azon túl, hogy a túlzott
fordulatszám növelés nem eredményez jobb öblítőgázeloszlást, a rotor körül egy beszívási
tölcsér is kialakulhat, valamint az geometriai szabálytalanságok miatt a tengely forgása erős
mechanikai igénybevételt is okozhat. Így a túl nagy fordulatszám nem célszerű, de a
folyadékfelszín viszonylagos nyugalma mellet elérhető legnagyobb fordulatszám használata
ajánlatos. A túlzott fordulatszámnövelés hatásait szemlélteti a 95. ábra.

a)
b)
95. ábra A távozó folyadékban oldott gáz átlagos relatív koncentrációja a gázöblítés kezdete
után (a) széles rotor fordulatszám-tartományban közepes vízárammal, valamint a két
legnagyobb fordulatszámon kialakult tölcsér a folyadék felszínén (b).
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A 95.a ábra görbeseregeinek minden gázáram melletti elkülönülése csak a 617/min rotor
fordulatszámig volt jellemző. Ennél nagyobb fordulatszámon csak a legnagyobb gázárammal
lehetett jobb hatásfokot elérni, mint az ezt megelőző kisebb fordulatszám és a legnagyobb
gázáram kombinációjával. A két különlegesen nagy fordulatszám mellett a 95.b ábrán látható
tölcsérek alakultak ki a folyadékfelszínnek a rotor tengely körüli részén. A legnagyobb
fordulatszámmal létrehozott tölcsér képén jól láthatók a felszínről beszívott gáz buborékjai is.
A rotor elhelyezkedési magasságát a fő kísérletsorozatokban az üzemi berendezés
szerkezeti rajzáról leolvasható magassági arány határozta meg. A reaktor és a kivezető tér
közötti válaszfal alsó élénél mélyebbre semmiképpen nem helyezhető a rotor, mert a gáz nagy
része elszökhetne a kivezető kamra felé. Azonban egy magasabb helyzet rövidebb tengellyel a
gyakorlatban elképzelhető, hiszen ez kedvező módon növelné a forgó tengely mechanikai
stabilitását, különösen a nagyobb fordulatszámok esetén. A rotornak a válaszfal alsó élétől
számított elhelyezési magasságának a hatását a 96. ábra görbéi szemléltetik a közepes
folyadékáram és közepes fordulatszám mellett, különböző gáz áramlási sebességek eseteire.
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96. ábra Az oldott gáz relatív koncentrációja a gázöblítés kezdete után rotor fenéktől mért
különböző magassága eseteiben, közepesen erős víz- és gázárammal (Kékesi, et al., 2007).
A legnagyobb vizsgált (617/min) fordulatszámon a rotort az alaphelyzetről (5,7 cm) erősen
(19,7 cm-re) megemelve (a folyadékszint felső harmadáig), csak kb. 5%-kal csökkent a
gáztalanítás hatásfoka. Ez összefügg a nagyobb fordulatszámokon tapasztalt lefelé irányuló
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kezdeti buborékmozgással és a buborékok általi jó térkitöltéssel. A kisebb forgási sebességeken
azonban az emelés viszonylag jelentősebben ronthatja a hatékonyságot.
A fő kísérletsorozat alapján előállítható egy interpolációs függvény, ami a tervezett
rendszerben, a vizsgált három fő faktor (fordulatszám, gázáram, vízáram) három szintjével
elvégzett kísérletekkel kapott állandósult gáztalanítási hatásfokokra épül. Ez három elem
harmadosztályú ismétléses variációjának megfelelően, 27 kísérleti beállítást jelent, amit a
szignifikancia vizsgálat miatt legalább egy ismétléssel kellett elvégezni. A faktorok természetes
értékeit – a többváltozós regresszió jobb kivitelezhetősége érdekében - az alkalmazott alap(közép)szinttől való eltérésnek a variációs intervallumhoz viszonyított arányaként érdemes
transzformálni (Adler, et al., 1977). A kísérlettervezéssel vizsgált faktorok választott alsó és
felső szintjéhez -1, illetve +1, alapszintjéhez pedig a zérus transzformált értékek tartoznak. A
faktorok értékét az alábbi transzformációs képlet fejezi ki:

𝑥𝑖∗ =

𝑥𝑖 −𝑥𝑖,o
𝑥𝑖,felső −𝑥o

𝑥𝑖,o =

=

𝑥𝑖 −𝑥𝑖,o
𝑥o −𝑥𝑖,alsó

(𝑥𝑖,felső +𝑥𝑖,alsó )
2

,

=

𝑥𝑖 −𝑥𝑖,o
𝐼𝑖

∗
𝑥𝑖,o
=0

(159)
(160)

ahol: 𝑥𝑖∗ az adott faktor transzformált értéke, xi,felső, xi,alsó és xi,o pedig az adott faktor felső és
alsó szintjeinek, illetve a középső (alap) szintjének a természetes egységben kifejezett értéke.
Az adott faktor szélső és a középső értékeinek az abszolút különbségét nevezzük a variációs
intervallumnak, aminek a jele Ii . A 10. táblázat a faktorok kísérleti beállítási szintjeit adja meg
természetes és transzformált értékekkel.
10. táblázat A fő kísérletsorozatban terv szerint vizsgált numerikus faktorok tartományai

Faktorszint
Alsó
Közép
Felső
Ii

Közegáram
W
W*
3 -1
dm h
430
-1
620
0
810
+1
190
-

Vizsgált faktorok
Fordulatszám
Gázáram
*
n
n
V
V*
-1
3 -1
min
dm h
333
-1
240
-1
475
0
340
0
617
+1
440
+1
142
100
-

A széles tartomány és a pontosság igényeinek az összeegyeztetésére a faktorok eredeti variációs
intervallumait az alapszinteknél kettéosztva, minden faktorra egy alsó (A) és felső (F)
résztartományt jelölhető meg. A faktorok alsó és felső részintervallumait minden lehetséges
módon kombinálva az alapszinteken érintkező résztartomány-kombinációk hozhatók létre.
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kombinációkat a közegáram-fordulatszám-gázáram (W-n-V) sorrendben a részintervallumokra
utaló „A”, illetve „F” jelölések adják meg a 11. táblázatban. A szűkített résztartományokban
pontosabb

interpolációs

függvényeket

lehetett

készíteni,

amelyek

mozaikszerű

összefűzésével kapott „összetett” modell már az eredeti tartomány belső beállításai esetében is
a mért értékek átlagához közeli becsléseket képes adni.
11. táblázat A fő kísérletsorozat összetett matematikai modelljének részintervallumai
Vízáram, W,
dm3/h
Walsó
Wfelső
430
620
620
810
430
620
620
810
430
620
620
810
430
620
620
810

Fordulatszám, n,
1/min
nalsó
nfelső
333
475
333
475
475
617
475
617
333
475
333
475
475
617
475
617

Gázáram, V,
dm3/h
Valsó
Vfelső
240
340
240
340
240
340
240
340
340
440
340
440
340
440
340
440

Résztartománykombináció*

Részmodell
száma

AAA
FAA
AFA
FFA
AAF
FAF
AFF
FFF

1
2
3
4
5
6
7
8

Az egyes kísérleti beállításokkal kapott eredmények alapján kiszámított reprodukálhatósági
szórásnégyzetek közös elméleti értékhez tartozását minden részmodell esetén igazolta a Bartletpróba. A reprodukálhatósági szórásnégyzethez és a megalkotott modell illeszkedési
szórásnégyzetéhez tartozó szabadsági fokok száma szerint elvégzett Fisher-próba a
részmodelleket az 5%-os szignifikancia szint szerint adekvátnak minősítette. A hatások
elemzésére és a pontos interpolációs becslésre használható összetett modell a faktortérben a 11.
táblázatban megjelölt módon kialakított nyolc résztartományra vonatkozó interpolációs
polinomokra épül, melyeket a (161) - (168) egyenletek adnak meg.
Y1  65,07  3,25W *  7,73n*  2,39V *  0,48W *n*

(161)

Y2  69,35  1,03W *  6,87n*  2,29V *  0,37W *n*

(162)

Y3  51,56  3,84W *  5,78n *  2,88V *  0,25n V *  0,23W * n V *

(163)

Y4  56,77  1,37W *  5,71n*  2,78V *  0,35n*V *

(164)

Y5  60,91  3,44W *  8,26n*  1,77V *  0,60W *n*  0,28n*V *

(165)

Y6  65,52  1,17W *  7,50n*  1,53V *  0,27W *V *  0,49n*V *

(166)

Y7  46,70  3,93W *  5,94n*  1,97V *  0,11W *n*

(167)

*

*

Y8  51,98  1,35W *  6,04n*  2,00V *

A teljes szélességű faktortérre vonatkozó átfogó interpolációs modell pedig az alábbi:
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(168)

Y1  58,79  4,53W *  13,57n*  4,14V  0,85nV *

(169)

Természetesen, ez a kísérleti tartomány belsejében rosszabb közelítést nyújt mint a (161) –
(168) egyenletek közül az adott résztartományra vonatkozó modell. A fő hatásoknak a teljes
vizsgált faktortérre vonatkozó általános megítélésére azonban a (169) átfogó modell a
legmegfelelőbb.
Az összes mérési pontban kiszámolt rezidium-négyzetek összegének kis értéke jól mutatta
a modellel kapott becslések pontosságát. Az interpolációs modell egyenletek nem tartalmazzák
a teljes 23 faktoriális modell alábbi képlet szerint jelölt mind a 8 (bij) regressziós együtthatóját:
Y  bo 

n


i 1

bi xi* 

n 1

n

 b x x

* *
ij i j

 b123 x1* x2* x3*

(170)

i 1 j i 1

A jogosulatlan elhanyagolások elkerülését az együtthatók szignifikanciájának a Student-féle
t-próba szerinti ellenőrzés biztosította, amely tiltotta az olyan együttható elhagyását a
függvényből, amely esetében a képezett t-érték a reprodukálhatósági vizsgálatánál használt
szabadsági fokok számának megfelelő 95%-os szignifikancia szinthez tartozó kritikus t-érték
felett volt. Ugyanakkor, minden esetben szerepelnek az egyes faktorok önálló szerepét kifejező
főhatás-együtthatók.
Az egyes résztartomány-kombinációk átlagos hatékonyságát - a faktorok átlagos értékű
beállításai mellett megmaradó oldott gáz koncentrációkkal - a bo konstansok értékei mutatják.
A résztartomány-kombinációk együtthatóinak átlaga az egész vizsgálati faktortérre jellemző
értéket adja. Nem meglepő, hogy a legrosszabb a hatékonyság, vagyis a legtöbb gáz marad
oldott formában vissza a távozó közegben, a 2. (FAA) résztartományban, ahol a vízáram a felső,
a rotor fordulatszáma és a gázáram az alsó résztartományaiban szerepel. A legjobb
hatékonyságot, a legkisebb visszamaradó gáztartalommal pedig a 7. (AFF) résztartományban
lehet elérni, ahol kis közegáram mellett a fordulatszám és a gázáram a felső résztartományaiban
szerepelnek. A kísérleti tartományban a legjobb hatékonyság (35 % visszamaradó oldott
gáztartalom) természetesen a legnagyobb fordulatszám - legnagyobb gázáram – legkisebb
vízáram beállítás mellett érhető el. A legrosszabb hatásfokot (79 % maradó gáztartalom),
természetesen, az ezzel ellentétes beállítás eredményezte. E két szélső értékű eredmény egyben
jelzi a vizsgált tartomány reális megválasztását, valamint a vizsgált faktorok jelentőségét.
Ugyanakkor, ezekkel érdemes összevetni az adott üzemi alapértékeknek megfelelő
kombinációra a modellel kapott kb. 42 %-os (58 % maradék oldott gáz koncentrációnak
megfelelő) gáztalanítási hatásfokot. Az összevetés jelentős javítási lehetőséget sugall. Az
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irodalomban talált információk a hidrogén eltávolítására kb. 55% hatásfokot mutattak átlagosan
a normál termelésben alkalmazott paramétereknek megfelelően. Tehát a modell alapján kapott
hatásfokok abszolút értékei is jól közelíthetik a valóságot.
A kísérletek fő célját jelentő egyes faktorok hatáserősségének összehasonlítására az a
következtetés vonható le, hogy a vizsgált (alapérték körüli ± 30 %-os szimmetrikus) kísérleti
tartományban a legerősebb relatív hatása a rotor fordulatszámának van. Az ehhez kapcsolt
főhatás együttható közel háromszorosa a folyadék, illetve az öblítőgáz közegáramaiénak. Ez
a viszony állapítható meg mind az átfogó, mind pedig a részmodellek szerint is. A gázáram a
leggyengébb hatásnak bizonyult a vizsgált faktorok között. Az öblítőgáz mennyiségének a
növelése csak akkor lehet hatékony beavatkozás, ha a rotor képes a gázt apró buborékokban
eljuttatni a kezelőtér teljes térfogatában. Az együtthatók előjele a várakozásnak megfelelően
fejezi ki a közegáramnak a visszamaradó gáztartalmat növelő, a fordulatszámnak és a
gázáramnak pedig az azt csökkentő hatását. A (161) – (168) részmodell egyenletek
együtthatóinak a számértékei az adott faktornak a résztartomány középértékéről a felső értékére
történő szintnövelésével a visszamaradó relatív gáztartalomban okozott hatás mértékét
mutatják. A (169) egyenletben ugyanez kétszer szélesebb tartományra vonatkozik.
Az együtthatók áttekintése jól tükrözi azt a természetes tényt is, hogy mindegyik faktor
változtatása az alacsonyabb résztartományában okoz erősebb változást a maradék oldott
gázkoncentrációban. A kereszthatások közül csak a fordulatszámnak a víz-, illetve a
gázárammal való kombinációja jelentkezik értékelhetőnek. Az nV (b23) kölcsönhatás
jellemzően negatív előjele igazolja, hogy a nagyobb fordulatszámok esetében csökkentheti
erősebben a gázáram növelése a maradék oldott gáztartalmat. Ugyanez megfordítva azt is
jelenti, hogy a fordulatszám növelésének a hatása az átlagosnál erősebb a nagyobb gázáramok
esetén. Ez a kereszthatás mindkét faktor felső értéktartományában (azaz a nagy fordulatszámok
és nagy gázáramok esetében) elhanyagolhatóvá válik. A másik értékelhető kereszthatás
jellemzően pozitív előjelű. Ez alapján mondható, hogy a fordulatszám növelése a nagyobb
vízáramokon kevésbé csökkenti a maradék oldott gázkoncentrációt, illetve a vízáram változása
a nagyobb fordulatszámok esetében erősebben befolyásolja a kapott gáztalanítási
hatékonyságot. Az kísérletsorozat eredményei azt mutatják, hogy az in-line gázöblítésű
tisztítóberendezés működését elsősorban a rotor fordulatszámának a változtatásával, a
gázáramot ezzel összehangolva érdemes az adott öntési sebességhez optimalizálni.
A faktor transzformációra, a tartomány-vizsgálatra, a modellválasztásra, valamint a
várható érték számítására egy MS Excel alapú számítógépes program is készült a fenti fizikai
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modell viselkedésének a prediktív leírására (AL1-8u.xls). Így a fent definiált teljes szélességű
kísérleti faktortérben a megosztott tartományokra jellemző pontosságú közelítést adó
matematikai modellel lehet a kérdéses faktorbeállításokkal várható gáztalanítási hatékonyságot,
vagyis a maradék oldott gáztartalmat azonnal megkapni. A számítógépes modell adatbeviteli
és eredmény kijelző felületét a 97. ábra szemlélteti.

97. ábra Az összetett interpolációs modell számítógépes programjának működését
szemléltető adatátviteli felület. (Kékesi, et al., 2007)
Az in-line alumíniumolvadéktisztító berendezés laboratóriumi vizes modelljével végzett
kísérletek alapján levont következtetések és a kialakított matematikai modell helyességét az
elméleti megfontolások, az szakirodalomból szerzett információ és az üzemi tapasztalatok is
valószínűsítik. A megbízhatóságot azonban csak az üzemi berendezésen végzett hasonló
mérések eredményeivel történő összevetés validálhatja. A tranziens folyamatot az inert
öblítőgázba kevert klór által okozott Ca-koncentráció változás jól mutatja a 98. ábrán.

98. ábra Az üzemi in-line berendezésből kifolyó alumíniumolvadék Ca-tartalma a klór gáz
bekeverése (a) és megszüntetése (b) után.
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Mivel az oldott kalcium klórral történő reakciójához is a rotorral az olvadékba bevitt gázra van
szükség, ennek az elemnek a koncentráció-változása alkalmas a rotoros gázöblítési folyamat
tranziens idejének a meghatározására. Ezzel szemben, a gyors változást a közvetlen
hidrogénelemzés nem képes követni. Az in-line berendezés kifolyó oldalán az olvadékból sűrűn
vett minták kalcium koncentrációit spektrometriás elemzés szolgáltatta. A 98. ábrához tartozó
üzemi paraméterek beállításai a vizes modellhez alapként tekintett értékek százalékában
kifejezve 80% olvadékáram, 100% fordulatszám és 100% gázáram kombinációt jelentettek. A
vizes modell kísérleteiben a faktortér az alapérték 70% – 130% arányában csökkentett, illetve
növelt szélső értékei közötti szerepelt. Az így kapott – a 98. ábrán nyilakkal bejelölt - csökkenő,
illetve növekvő irányú tranziens idők jó közelítéssel megegyeznek a megfelelő transzformált
paraméterek beállításával a vizes modellel kapott - a 88. ábrából leolvasható - időknek.
A paraméterbeállításoknak megfelelő gáztalanítási hatásfokot a vizes modellben
alkalmazott módszer szerint lehet ellenőrizni az üzemi in-line berendezés esetében, de a befolyó
alumíniumolvadék hidrogénkoncentrációja itt nem tekinthető állandónak. Ezért egyszerre két –
kvázi folyamatos – hidrogénelemzésre van szükség a berendezés mindkét oldalán. Az ehhez
szükséges műveleteket és feltételeket szemlélteti a 99. ábra.

b)

a)

99. ábra Az in-line tisztító berendezés két oldalán végzett AlSCAN hidrogénkoncentráció
mérések, a - a felület megtisztítása a szonda behelyezése előtt, b – mérés a két oldalon.
A 99.a ábrán jól látható az áramló alumíniumolvadék felületén képződő – viszonylag vastag –
oxidos réteg, ami egyrészt védi az olvadékot az atmoszféra hatásától, de az AlSCAN szonda
bejhelyezése előtt, a mérési pont környékén ezt el kell távolítani. A 99.b ábra felvétele jól
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mutatja az olvadék hidrogénkoncentrációjának a viszonylag lassú (~ 10 perces) beállási idejű
méréseknek az egység befolyó és kifolyó oldalán egyszerre történő mérését.
Mivel az üzemi körülmények között használt AlSCAN analitikai technika alkalmanként
nehézségeket és bizonytalanságokat képes okozni, elsősorban a szonda és a mérő gázkör
érzékenysége miatt. Így a méréseket az adott beállítások mellett lehetőség szerint több
ismétléssel kell végezni. A műszer gázcirkulációs rendszere érzékeny a levegő harmatpontjára
(Gansemer, et al., 2007). A mért eredményeket pozitív irányban torzítja, ha a műszer szivattyúja
nedvesebb levegővel érintkezik. Ekkor nemcsak a konstans hibák, hanem a mérési görbe
meredeksége is megnő, valamint az egyensúlyi szint beállása is nehezen érhető el. Azonban a
validáló méréseknél két azonos feltételek mellett kapott eredmény viszonyát kell
megállapítani, ami a mérések rendszeres hibáit közelítőleg semlegesíti. A technikai okok miatt
egyedileg hibás méréseket a közvetlenül képződő regisztrátumok alapján, illetve az utólagos
adatfeldolgozáskor ki lehet szűrni. Az üzemi validáló kísérletekhez rendelkezésre álló két
készülék összehangolása után - a fenti hibalehetőségekre is figyelemmel történt az in-line
befolyó és kifolyó oldalon mért hidrogén-koncentrációk viszonyának a meghatározása. A
paraméter beállítások értékeit a modellhez is alapot adó szokásos üzemi értékek százalékában
kifejezve, a megfelelő paraméterek írhatók be 97. ábrán bemutatott modellbe. A két rendszerből
így kapott maradék gáztartalom arányokat a 12. táblázat veti össze.
12. táblázat Az üzemi mért és a laboratóriumi modell alapján számított gáztalanítási
hatékonyságok összehasonlítása

A paraméter beállítások százalékban kifejezett szintjei mellett a beállítási kódnevek első betűje
a rotor forgási sebességére (Sz – szokásos, vagyis az alapérték, Gy- gyors, vagyis a vizes
kísérleteknél használt 30%-kal növelt felső érték, valamint L – lassú, vagyis a vizes
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kísérleteknél használt 30 %-kal csökkentett alsó érték) utal. A második betű ugyanilyen módon
a gázáram alap és szokásos és kb. ± 30 %-kal eltérített értékeire utal (Sz – szokásos, N – nagy
és K – kis gáz). A folyékony közegáramot az üzemi validáló kísérletek során – az öntési
technológia kötöttségei miatt nem lehet megváltoztatni.
A 12. táblázatban szereplő utolsó oszlop a két módon kapott eredménysor viszonylag jó
megfelelését jelzi. A nagyobb eltérések inkább a nagyobb rotor forgási sebességek esetén
mutatkoztak csak. Ezeket leszámítva, az átlagos eltérés ~ 10 %-os. Emellett a változások
tendenciája még jobb egyezést mutat. Ezt szemlélteti az egyes beállításoknak a modell szerint
várható és az üzemi validáló mérésekkel kapott eredményeit egymás melletti oszlopokban
megjelenítő 100. ábra.

100. ábra A laboratóriumi vizes kísérleteken alapuló matematikai modellel számított és a
megfelelő paraméter beállításokkal az üzemi mérésekkel kapott gáztalanítási hatékonyságok.
A két eredménysor között egy rendszeres eltolódás látszik az üzemi gáztalanítási hatékonyság
rovására. Ez jó összefüggésben van az elméleti alapon a (145) egyenlet és a két közegben
kialakuló buborékokok méretkülönbsége alapján levont következtetéssel. Vagyis az
alumíniumolvadékban hiába kb. 10-szer gyorsabb a hidrogénnek a transzport-koefficiense, a
nagyobb jellemző buborékméret miatt kb. 12 – 15-ször gyorsabb ezek emelkedése, ami a
hidrogén átlépését jelentő folyamat számára rendelkezésre álló időt ilyen mértékben csökkenti.
Az üzemi validáló mérésekből és a vizes kísérletek eredményeire épített modellből kapott
maradék gáztartalmak értékei közötti korrelációt grafikusan mutatja be a 101. ábra.
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101. ábra Az in-line tisztító berendezés vizes modelljén alapuló és az üzemi validáló mérések
alapján kapott maradék gáztartalmak közötti összefüggés.
A 10. táblázatban szerelő számszerű eredmények, valamint az azokból készített 100. és 101.
ábrákon láthatóvá tett összefüggések igazolják a laboratóriumi vizes kísérletek eredményeire
épített matematikai modell felhasználhatóságát a hatások értékelésére amelyek jellemzik az inline alumíniumolvadék tisztítás hatékonyságát meghatározó fő paramétereket. Figyelembe véve
a 101. ábrán szereplő összefüggést, nemcsak az egyes paraméterek egymáshoz viszonyított
hatáserősségei, valamint a megfelelő összehangolásuk, hanem a gyakorlatban várható
tisztítási hatásfokok is megítélhetők. Továbbá, az eredmények nemcsak a hidrogén
eltávolítására érvényesek, hanem a gázzal történő reakción alapuló egyéb oldott szennyezők
eltávolítási hatékonyságaira is értelmezhetők, hiszen az aktív gáz komponenst is feltételező
heterogén reakciót éppen úgy a gázbuborékok mérete, mozgása és eloszlatása határozza meg.
A vizes fizikai modell kísérletek sajátossága az injektált kezelőgáz buborékjainak a
láthatósága, így a méreti és eloszlási jellemzőinek a vizsgálhatósága. Erre mutatott példát a 94.
ábra képsorozata. Azonban a nem átlátszó olvadék lehetetlenné teszi ennek a minőségi - illetve
képfeldolgozással akár mennyiségivé is fejleszthető - jellemzőnek a valós üzemi vizsgálatát.
Ugyanakkor a buborékok az olvadék felszínére érkezve, legalább a kiszabadulásuk pillanatában
láthatókká válnak. Így a működés közben rotor körül látható felszíni jellemzők információval
szolgálhatnak a buborékok jellemzőire. Ezt szemlélteti a 102. ábra az üzemi in-line
berendezésen a szimulációs tartománynak megfelelő szélsőértékű rotor forgási sebesség és
gázáramok kombinációjában. A jellemző olvadékfelszín képek mellett szerepelnek a vizes
modell megfelelő paraméterbeállításai mellett készített buborékeloszlási képek is.
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102. ábra A kísérleti tartomány szélsőséges rotor fordulatszám és gázáram beállításaival az
üzemi in-line berendezésben és a vizes modellben tapasztalt buborék képek összevetése.
A bal oldali két oszlopban a kis (alapérték ~ 70 %-ka), a jobb oldalon pedig a nagy (alapérték
130%-a) gázáramokkal és mindkét oldalon a felülről lefelé rendre növekvő rotor
fordulatszámokkal kapott képek láthatók a buborékok áramlásáról, illetve olvadékfelszínről. A
jobb oldali felső blokkban a lassú rotor forgási sebesség mellett bevitt nagy gázáram által
okozott nagy buborékméret, és rossz eloszláslátható a vízben. Ennek megfelelő viszonyok
mellett az olvadék felszínén nagy buborékokban és a tengelyhez közel tör fel az öblítőgáz. Ezzel
átlósan szemben, a bal alsó blokkban, a nagy rotor fordulatszám egyenletes osztja el a befúvás
szintjén igen apró méretű buborékokat, ami az olvadék felszínen egyenletes és kis méretű
hólyagokban jelentkezik. A kevés öblítőgáz azonban a 12. táblázatban látható kis gáztalanítási
hatékonyságot eredményez. Az ideális körülmények a 102. ábra jobb alsó blokkjában láthatók,
ahol a gyorsan forgó rotor a nagy gázáramot megfelelő buborékmérettel és a cella teljes
keresztmetszetében egyenletesen képes eloszlatni. Az olvadék felszíne ugyanakkor még
viszonylag nyugodt. A vizes modellben látható buborékalakok és eloszlások tükröződése a az
üzemi berendezés olvadékfelszíni képeiben - a hatékonyságok korrelációja - mellett szintén
igazolja a szimuláció helyességét az egyes hatások megítélése tekintetében.
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7. Szekunder alumíniummetallurgia
Az alumínium világméretekben egyre növekvő termelési és felhasználási üteme együtt jár a
termelési selejtből adódó gyártási és a felhasználásból visszakerülő „ócskafém”, vagy
amortizációs hulladékok mennyiségének a növekedésével. Ezek újra-hasznosítása képezi a
fejlett gazdasági térségekben dominánssá váló szekunder alapú alumíniumelőállítás alapját.
Tekintettel a primer alumíniumelőállítás nagy elektromos energiaköltségére, valamint a bauxit
források távolságára és a környezetvédelmi szempontokra, az alumíniumkohók is nagy
mennyiségben

dolgoznak

fel

alumíniumhulladékot,

amivel

javítják

a

termelésük

gazdaságosságát. Az alumíniumhulladékból történő szekunder fémelőállításnak a primer úthoz
viszonyított csupán 5% energiaigénye nagy gazdasági előny, amivel szemben azonban az
előkészített fémhulladékok emelkedő ára áll. Emellett a hulladék olcsó forrása az
ötvözőelemeknek is. Mivel a leggyakoribb alumínium ötvöző fémek ára emelkedik, az ötvözött
alumíniumhulladékok egyre értékesebb nyersanyagoknak tekinthetők. A környezetvédelem
szempontjából jelentős előny a másodlagos alumíniumelőállítás 90%-kal kisebb arányú CO2
kibocsátása, valamint a kohók gáztisztítását terhelő fluoridos, illetve veszélyes policiklikus
aromás szénhidrogén tartalmú vegyületek sem jelentkeznek. A szekunder alumíniumelőállítás
üzemei elsősorban a fejlett ipari területeken találhatók, ahol nagy mennyiségben képződik a
fémhulladék és a primer fémelőállításnak kevésbé vannak meg a gazdasági feltételei. A
nyersanyagbázis és a termelt fém felhasználási központjainak megfelelően helyezkednek el a
nagy európai alumíniumhulladék feldolgozó üzemek, ahogyan a 103. ábra szemlélteti.

103. ábra A nagyobb szekunder alumínium-előállító kapacitások Európában (Pawlek, 2015).
A felhasználásokból származó, sokszor fizikailag is szennyezett, illetve bevonatolt
ócskafém hulladékok feldolgozására a fejlett olvasztó és olvadékkezelő rendszerekkel felszerelt
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szekunder olvasztóművek képesek. Az ilyen hulladékok nemcsak az ötvözet összetétel
kialakítása és a szennyezők eltávolítása szempontjából jelentenek technológiai kihívást, hanem
ezek olvasztása nagyobb mennyiségű salak képződésével is jár. Az alumíniumsalak feldolgozás
a másodlagos alumíniumelőállítás további területét jelenti, amit a gazdaságosság és a
környezetvédelem szempontjai tesznek egyre fontosabbá.
A másodlagos alumíniumkinyerés általában a megfelelően összeválogatott és előkészített
hulladékok nagy befogadóképességű (20 – 100 tonnás) földgáztüzelésű álló, illetve forgó
lángkemencés olvasztásával történik. Ennek során jelentős mennyiségű és nagy fémtartalmú
salak

keletkezik,

aminek

a

feldolgozása

további

alumíniumkinyerést

jelent.

Az

alumíniumhulladékok olvasztásánál képződő salak nem homogén. A fürdő felszínéről lehúzott
„felzék” az alapfém és a gyakran előforduló AlMg ötvözet alapú hulladékokból származó
magnézium oxidjai mellett kevés egyéb oxidod tartalmaz, amit az oxidációs reakciók 5. ábrán
szereplő termodinamikai jellemzői indokolnak. A salakképződés az olvasztási folyamat
velejárója. Az alumínium nagy reakcióképessége miatt felületi oxidréteg mindig képződik. Az
oxidáció sebessége függ a hőmérséklettől, és még a betét megolvadása előtt is jelentős mértékű
lehet. Ez különösen a vékonyfalú és nagy fajlagos felületű hulladéktípusok esetében okoz
nagyobb mértékű oxidációt. A kialakult olvadék felületén viszont az oxidréteg egy fizikai határt
képez ami csökkenti a további gyors oxidálódást. Azonban az ötvözés, keverés, homogenizálás,
további adagolás műveleteivel járó turbulencia hatására szabaddá válhat a fémfürdő és tovább
növekedhet az oxidréteg vastagsága. Az oxidréteg eltávolítása („salakolás”) során a betéttől
függő nagyságú fémveszteséggel is számolni kell. Ugyanis az olvasztási hőmérséklet (kb. 750
C) nem elegendő a képződött oxidok megolvadásához és homogén állapotban történő

o

elkülönüléséhez. A felületi feszültségi viszonyok miatt alapvetően a fürdő felszínén maradó
oxidos réteg („felzék”) mechanikus eltávolítása viszonylag nagy mennyiségű (sokszor akár 80
%-ot is elérő, vagy akár meg is haladó) olvadt fémmel keveredett állapotban történik.
A mechanikusan elragadott nagy fémtartalom miatt eltétlenül szükséges a heterogén
állapotú olvasztási (primer) alumíniumsalak feldolgozása, amivel a fémtartalom zöme
visszanyerhető. Erre az egyszerűbb lehetőség a fizikai elválasztás, amely során egy durva
aprítást követően a nagyobb fémdarabok kiemelhetők, majd egy hidegen történő őrlés, majd
szitálás után a képlékeny és ellapult fém szemcsék szitálással elválaszthatók a zömében oxidos
maradvány fázis finom szemcséitől. A nagyobb olvasztóműveknél azonban rendelkezésre
állnak oxigénes gázégővel felszerelt forgó és billenthető kemencék („konverterek”) amelyekbe
még melegen adagolható a lehúzott olvasztási salak, és viszonylag nagy mennyiségű NaCl-KCl
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alapú só adagolása mellett a fémtartalom kiolvasztható. Az ilyen „meleg feldolgozásból” a fém
csapolása után visszamaradó másodlagos maradványsalak még mindig tartalmaz néhány
százalék fémet, valamint – a technológiától függően - esetleg jelentős mennyiségű sót, így
közvetlenül nem hasznosítható. Azonban a hidrometallurgiai kezelésével a sótartalom
visszanyerhető, az alapvetően oxidos maradvány pedig már egyéb célokra hasznosítható. Így
elkerülhető a veszélyesnek minősülő konverterezési maradványsalak – költséges és
környezetvédelmi terhet is jelentő – letárolása. A maradvány salak – a néhány százaléknyi Altartalma, valamint az Al2O3 és MgO fő alkotói miatt - például az acélok üstmetallurgiai
kezelésénél szintetikus salakképzésre kiválóan alkalmas acélgyártási adalékként is
hasznosítható. A szekunder – hulladék – alapú alumíniumelőállítás primer salakjaiból a fenti
meleg eljárással történő fémkinyerés tekinthető tercier alumíniummetallurgiaként is.
A másodlagos alumíniummetallurgia tehát két részre osztható: a hulladékolvasztásra és a
nagy fémtartalmú salakok kezelésére. Az oxidáció egy felületi jelenség, így a betétanyag
vastagsága befolyásolja az oxidképződés mértékét. Nagy fajlagos felületű hulladék
használatánál nagyobb az oxidképződés. A képződő oxidréteg a beolvasztás során káros, hiszen
rontja a hőátadás feltételeit, a beolvasztás hatékonyságát. Sőt, mivel az alumínium-oxid igen
stabil, és az olvadáspontja 2000 oC feletti, a hulladékdarabok/szemcsék felületét lehatárolva
gátolja az olvadt fémfürdő kialakulását. Ez együtt jár a nagyobb mértékű salakképződéssel.

7.1. Alumíniumhulladékok olvasztása
A nagy mennyiségű és általában változatos formájú, tömörítve is laza szerkezetű
alumíniumhulladék hatékony olvasztására a lángkemencék alkalmasak, annak ellenére, hogy
a reakcióképes fém oxidációja salakképződést okoz. A lángkemencékben a hőmérsékleti
viszonyoktól függően különböző hőátadási formák érvényesülhetnek a betét melegítése és
olvasztása során. Alapvető jelentősége van a hevítésnél a falazatról, valamint a lángból, illetve
a forró füstgázból eredő hősugárzásnak. Emellett érvényesül a közegek közötti konvektív
hőátadás mechanizmusa is. A modern fejlesztések éppen ezért törekednek nagyobb sebességű
gázsugárra, ami a hőmérsékleti rétegződést és a helyi túlhevüléseket is megtörve, a kemence
atmoszférát is meg tudja mozgatni, valamint bejuttatja a gázsugarat mélyebben a betétbe. Így a
kialakuló olvadékba merülő szilárd darabok hőmérséklete is nagyobb, ami csökkenti az olvadék
visszahűlését és gyorsítja az összefüggő fürdő kialakulását. A melegedő szilárd anyag
hatékonyabban képes hőt felvenni a gáztérben, mint az olvadék alá merülve, noha az előbbi
esetben az oxidáció rontja a hőátadási feltételeket is.
188

7.1.1. Az alumíniumalapú hulladékok fajtái és olvasztási jellemzői
A nagy volumenű szekunder alumíniumelőállításban jellemző a hagyományos széleslángú
égők alkalmazása. Az így kialakuló hőátadási formák részesedését, valamint az
alumíniumolvasztó kemencékben a szokásos lángképet mutatja a 104. ábra. Itt látható, hogy a
hőmérséklet emelkedésével – a különböző gázáramlási sebességek mellett eltérő mértékben –
csökken a közvetlen konvektív hőátadási forma jelentősége.

a)
b)
104. ábra Egy lángkemencében zajló hőátadás fajtáinak vázlatos részaránya a
hőmérséklet függvényében (a) és a szokásos lángkép (b).
A hulladék betét alaki tulajdonságaiból eredően, fizikai nehézséget okoz a beolvasztási
folyamat elején az is, hogy a szilárd betét nagy része árnyékolva van a sugárzással szemben,
valamint a kisebb térrészre szorult forró gázpárna közvetlen sugárzása sem hatékony. Ilyen
körülmények alakulhatnak ki a 105.a ábrán szemléltetett nagy térfogatú betét berakását
követően a kemencében. A 105.b ábrán pedig a kedvezőbben olvasztható, tömör és nagyobb
darabokból álló betéttel megfelelően érintkező láng képe látható.

b)

a)

105. ábra A hulladékolvasztó lángkemencébe rakott nagytérfogatú laza betét kedvezőtlen
elhelyezkedése (a), valamint a tömör darabos betét olvasztása (b).
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Ilyenkor a betét a forró pontok környékén gyorsabban olvad, majd a képződött olvadék lefelé
haladva visszafagy. A folyamat többszöri ismétlődése fokozza a salakképződést. Így az
olvasztási folyamat elején, a kis hőmérsékletű betét melegítésénél a közvetlen hőátadást
célszerű a forró füstgáz áramlási jellemzőinek befolyásolásával javítani. Az olvadék
kialakulása után azonban főleg a boltozat hevítésén keresztül - közvetett sugárzással – tud a
láng hőt közölni az anyaggal. Ekkor lép fel a salak járulékos szerepe. Az olvadékkal nem
nedvesedő vékony salakhártya töredezése elősegíti a folyamatos oxidképződést, valamint egy
szivacsos szerkezetű oxidos halmaz kialakulására vezet, ami nagy mennyiségű olvadt fém
cseppeket is zár magába. Ez nemcsak az oxidos formájú, illetve emellett a mechanikusan bezárt
fémes állapotú alumínium tömegével kifejezhető fémveszteséget („leégést”) okozza, hanem a
fémfürdő felé történő hőátadás körülményeit is rontja. A salakréteg minden centimétere kb.
400 kJ/kg mértékben növeli az alumíniumhulladék beolvasztásának a fajlagos hőigényét. Így
túl vastag salakréteg miatt a kemence boltozati hőmérséklete a normális ~ 1000 oC értékről
akár 200 fokkal is megemelkedhet (Das, et al., 2007). Ez ugyan biztosíthatja az olvasztási
folyamat megfelelő sebességét, de a tűzálló falazat erősebb kopását, valamint arányában
nagyobb mennyiségű salak képződését is okozza.
Az alumíniumolvasztást különösen befolyásolja a betét felületén zajló oxidáció. A
folyamat első szakaszában az alumíniumon egy amorf, felületi, vékony és ellenálló γ-Al2O3
réteg képződik. Ez a réteg egy akadályt képez a fém és az atmoszféra között, és ez a kezdeti
réteg befolyásolja a magas hőmérsékletű oxid növekedést. Majd 425-450 °C között az γ-Al2O3
rétegben egy szakaszos szerkezeti változás történik. Ebben a hőmérsékletközben a fém/oxid
határfelületen az oxigén gyors migrációjának hatására kristályosodás kezdődik a kezdeti amorf
réteg alatt (Totten & MacKenzie, 2003). Az amorf γ-Al2O3 növekedés folytatódik, kation
diffúzióval az oxid/gáz határfelületre, egyidejűleg a kristályok γ-Al2O3 növekedésével, amelyek
a fém/oxid határfelületen képződnek és egy inkubációs időszak után a fém irányában
növekednek. Ugyanakkor, már kevés magnézium hatására is növekszik a γ-Al2O3
csíraképződés sebessége, és csökken a kristályképződés határhőmérséklete. Közelítőleg 1 atom
% Mg tartalom felett már önálló MgO kristályok képződése kezdődik először a fém/oxid
határfelületen. Az oxidáció előre haladásával MgAl2O4 spinell képződés is történhet, ami az
Mg koncentrációtól függően stabil marad (Totten & MacKenzie, 2003). Az oxidáció
szempontjából kiemelt jelentősége van az olvasztott alumínium Mg-tartalmának. Ezt
illusztrálja az italos dobozok testét alkotó alacsony Mg-tartalmú (3000-es típusú) és a tetejét
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adó nagyobb Mg-tartalmú (5000-es) ötvözetek felületén kialakuló oxidrétegek képződését
összehasonlító 106. ábra.

b)

a)

106. ábra A kis Mg-tartalmú (3004-es) (a) és a közepes Mg-tartalmú (5182-es) (b) Al-ötvözet
levegőben történő oxidációjának a derivatogramjai (Totten & MacKenzie, 2003).
Látható, hogy a magnézium tartalom különösen a nagyobb hőmérsékleten növeli meg az
alumíniumötvözet oxidációjának a sebességét. Gyakorlati szempontból fontos megfigyelés
szerint az alacsonyabb Mg-tartalmú (3000-es sorozatú) ötvözetnél 10 perc 800°C-on
tartózkodás után az oxidációs sebesség meredeken emelkedik. Így még a kisebb Mg-tartalmú
ötvözeteknél is fontos a 800°C-os hőmérséklet megközelítésének elkerülése. Továbbá, ahogyan
a 107. ábra is szemlélteti, a kemence atmoszférája is jelentős különbségeket képes okozni a
betét hevítése során fellépő oxidáció mértékében.

107. ábra A kis Mg-tartalmú Al-ötvözet különböző atmoszférákban történő oxidációjának
viszonylagos sebességei (750 oC) (Totten & MacKenzie, 2003).
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Az oxidáció és a salakképződés mértékét, valamint a salak jellemzőit nagymértékben képes
befolyásolni az olvasztott hulladék alumíniumötvözet típusa. Ezek között főleg a
képlékenyalakítással feldolgozott ötvözetek között fordul elő nagyobb magnéziumtartalom.
Néhány jellemző ötvözettípust foglal össze a 13. táblázat.
13. táblázat A főbb alakítható és polírozható Al-ötvözetek alkotóinak átlagos koncentrációi.
Fe

Cu

Mn

Összetétel, %
Mg
Cr

0,75
0,45
0,7
0,7
0,7
0,45
0,4
0,4
0,5
0,55
0,4
0,4

0,1
0,1
0,1
0,12
0,25
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,6
1,2

0,1
0,3

0,1
0,1

1,25
0,15
0,1
0,5
0,35
0,8
0,75
0,7

1,05
0,9
2,5
3,1
5,05
2,05
2,7
4,5

0,1
0,25
0,3
0,2
0,3
0,25
0,25

0,2
0,2
0,2
0,2
0,15

Mn+Cr
Mn+Cr
Ti0,1

0,3
0,1
0,27
4,0
4,35
4,45
0,2
0,75
1,6

0,5
0,7
0,15
0,7
0,6
0,8
0,23
0,25
0,3

0,47
0,55
0,9
1,0
0,7
1,5
0,5
1,2
3,15
2,5

0,3

0,2

Ti0,1

0,15

0,2
0,1
0,1
0,1
0,22
0,2
0,22

0,25
0,25
0,25
0,25
4,5
4,75
5,6

Ti0,15
TiZr0,2
Ti015
Ti0,15
TiZr0,15
TiZr0,2
TiZr0,25

0,15
0,15
0,15
0,15

0,12
0,12
0,2

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05

0,47
0,95
0,45
0,9
0,52
0,52
0,95

0,1

0,04
0,04
0,05
0,05
0,4
0,05
4,2

Ti0,01
Ti0,01
Ti0,02
Ti0,02
Ti0,1
Ti0,02
Ti0,02Zr0,15

0,1
0,1
0,15
0,15
0,1
0,15
0,2

Jelölés
Si
Nem nemesíthető ötvözetek
AlFeSi
0,6
AlMn0,6
0,3
AlMn
0,5
AlMnCu
0,6
AlMn1Mg1
0,3
AlMg1
0,3
AlMg2,5
0,25
AlMg3
0,4
AlMg5
0,4
AlMg2Mn0,8
0,4
AlMg2,7Mn
0,25
AlMg4,5Mn
0,4
Nemesíthető ötvözetek
AlMgSi0,5
0,45
AlMgSi0,7
0,7
AlMgSi1
1,0
AlMg1SiCu
0,6
AlCuMg1
0,5
AlCuMg2
0,5
AlCuSiMn
0,85
AlZn4,5Mg1
0,35
AlZnMgCu0,5
0,5
AlZnMgCu1,5
0,4
Polírozható ötvözetek
Al99,9Mg0,5
0,06
Al99,9Mg1
0,06
Al99,85Mg0,5
0,08
Al99,85Mg1
0,08
Al999,9MgSi
0,52
Al99.85MgSi
0,52
Al99,8ZnMg
0,1

0,2
0,35
0,5
0,7
0,7
0,5
0,7
0,4
0,5
0,5
0,04
0,04
0,08
0,08
0,04
0,08
0,1

Zn

Egyéb

+ max

0,1

Ti0,5

0,2
0,1

Ti0,1

0,25
0,15
0,15

0,2

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,15
0,15

A hulladékok begyűjtésénél és az olvasztásra előkészítésénél nagy figyelmet kell fordítani a
jellemző kémiai összetételükre. A lángkemencében előállított olvadékban már alig van mód a
kivett minta elemzése alapján az esetleg túl nagy mennyiségben jelenlévő alkotók
koncentrációjának a csökkentésére. Szelektíven oxidálva és elsalakítva – az 5. ábra szerint –
aligha van lehetőség az előforduló egyéb elemek eltávolítására. Az alumíniumolvadék
tisztítására a 6. fejezetben részletesen tárgyalt – meglehetősen korlátozott lehetőségek állnak
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rendelkezésre. Ugyanakkor, az olvasztásnál két alapvető kívánalomnak kell teljesülni. Az egyik
a biztonságos gyártásnak megfelelő beolvadási összetétel, a másik a hulladékok arányának
a növelése a betétben. Az első szempont a gyártás alapvető feltétele, míg a másik a
gazdaságosság – és a környezetvédelem – miatt fontos. A hulladékok között azonban csak a
saját visszatérő anyag összetétele ismert biztosan, a vásárolt fémhulladékok összetétele - a
begyűjtés és az előkészítés gondosságától függően – változóan megbízható. Noha ezen a téren
sokat fejlődött a hulladékelőkészítő iparág az utóbbi években. A betét előkészítésében és az
olvasztási folyamatok irányításában fejlett számítógépes rendszer segítheti az olvasztár felelős
munkáját. Az egyre szigorúbb összetételi előírásokat a megfelelő betétösszeállítással és a
beolvadási próba alapján végzett ötvözéssel lehet biztosítani.
Az oxidáció, a hőátadás és a salakképződés összefüggései miatt kiemelt jelentőségű
magnézium a hulladékokban is meghatározó ötvözőelemként van jelen. Noha a magnézium az
oxidációval kapcsolatos fentebb említett nehézségeket okozza az olvasztásnál, de a termék
tulajdonságait nagymértékben képes megváltoztatni. Így a magnézium kiemelten fontos ötvöző
a nem nemesíthető alakított alumínium alapú anyagok gyártásánál. Ugyanis, a magnézium
növeli az alumínium-ötvözetek szilárdságát és az alkalikus, illetve sós oldatokkal szembeni
ellenállóságát, amely hatást a mangán még tovább tud erősíteni. A 2,5 % feletti Mg tartalmak
esetén az ebbe a csoportba tartozó ötvözetek jól hegeszthetők. A nemesíthető ötvözeteknél a
magnézium szerepe kisebb, noha ott sem hagyható el. A préselt termékek előállítására kis
mértékben növelt szilíciumtartalom mellett alacsony magnéziumtartalmak a jellemzőek. A
nagy hideg- és melegszilárdságú nemesített ötvözeteknél a magnézium helyett a réz szerepel a
fő ötvöző alkotóként. Amennyiben a magnézium helyett cinket alkalmaznak fő ötvözőként,
csak közepes szilárdságú lesz az anyag, de kiválóan hegeszthetővé válik. A legnagyobb
szilárdságú, de még nemesíthető ötvözeteknél közepes magnézium koncentráció mellett nagy
cinktartalomra és kis mértékben emelt réztartalomra van szükség, azonban rossz a
hegeszthetőségük és a korrózióállóságuk. A polírozható ötvözetek csak nagytisztaságú
alumínium alapfémből gyárthatók és csak kisebb mértékű magnézium tartalom mellett
mérsékleten emelt szilícium tartalom fordulhat még elő bennük. Jellemzőjük a jó eloxálhatóság.
A különböző ötvözetcsoportokban a Mg alapvető, vagy jelentős ötvözőelem. Mellette a Mn, Cu
a Zn és a Si szerepelhet gyakrabban. Az olvasztókemencében előidézett szelektív reakcióval
legfeljebb a magnéziumtartalom lenne csökkenthető, de az így növelt salak mennyiség nagyobb
fémveszteséget is okozna. A többi ötvöző reakcióképessége kisebb, mint az alumíniumé, így
ezek koncentrációját legfeljebb tiszta kohófémmel történő hígítással lehet csökkenteni.
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7.1.2. Az alumíniumolvasztás fizikai-kémiai jellemzői
Az alumínium fizikai-kémiai tulajdonságaiból adódóan viszonylag nehezen olvasztható fém.
Nagy a fajlagos hőkapacitása, ami önmagában nem okozna nehézséget, de a viszonylag kis
sűrűség nagyobb térfogatú anyagnak történő hőátadást igényel. Ez egyrészt a kemencébe
történő megfelelő berakással és az anyag egyenletes melegítésével, valamint a reakcióképes
fém nagyobb felületén képződő oxidréteg kapcsolatban jelent nehézséget. A nehézkes
hőfelvétel sebességével összemérhetővé válik a túlhevülő felület oxidációs sebessége. A felületi
oxidréteg különböző vastagságban jelen van már az adagolt betétanyagokon is. Ennek a további
vastagodása következik be a beolvadást megelőző hevítési fázisban. A felületi oxidréteggel és
az egyéb szennyeződésekkel elszigetelt fém részek nem tudnak egyesülni, így nehezen tud
kialakulni egy összefüggő olvadéktömeg. Ez különösen jellemző a laza szerkezetű, nagy
fajlagos felületű hulladékok olvasztásánál. Egy ilyen szélsőséges példát mutat a 108.a ábra,
ahol a vékony, nagy fajlagos felületű lemezek hevítése nem vezetett olvadék képződésére, mert
a gyors felszíni oxidáció mértéke meggátolta az alatta esetleg képződő olvadt anyag
egyesülését. A 108.b ábra pedig szemlélteti a nagy tömegű és nagy fémtartalmú salak lehúzását
a fürdő felszínéről.
b)

a)

108. ábra A vékony lemez hulladék olvadás helyett történő oxiddá alakulása (a) és a nagy
fémtartalmú salak „lehúzása” az olvasztókemencéből (b).
Az oxiddá alakult fém közvetlenül elvész, de az olvadék felszínén nagyobb mennyiségben
képződő salak mechanikusan kötött fémtartalmán keresztül közvetve is növeli az olvasztási
fémveszteséget, amit a szakma „leégésnek” nevez. A gazdasági jelentőségén túl, ez zavarokat
okoz a betét és az öntési tömegek összehangolásában. Mivel az olvasztási fémveszteség
összefüggésben van a fém felületi oxidációjával, jelentős szerepe van a különböző betétanyagok
fajlagos felületnagyságának és - a fent említett tapasztalatok alapján - a Mg-tartalomnak.
Emellett jelentős hatása lehet még a berakás és az olvasztás körülményeinek.
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Az intenzív hőközléssel együtt jár a betétanyag felületi túlhevülése, amit még fokoz az
alumínium oxidációjából felszabaduló hő. Az oxidok képződése általában exoterm folyamat.
Az alumínium oxidációja különösen nagy hőfejlődéssel jár. Az 5. ábrából leolvasható a
2
3

4

Al + O2 = 3 Al2 O3

(171)

reakció 1 mól oxigén reagensre vonatkoztatott standard hőeffektusa a normál szabadentalpiakJ

változás függvénygörbéjének a T = 0 K-re extrapolált 𝐻k,o Al2 O3 ≈ −1100 mol O értékéből. Ez
2

pedig helyi túlhevülést okoz, ami a reakció sebességét tovább fokozza.
A szilárd fém hevítésekor is erősen vastagodó tömör felületi oxidrétegre nedves levegőn
egy porózus víztartalmú fedőréteg rakódik. Ennek a vastagsága – a hőmérséklettől függően –
több tized m is lehet. Az alumínium olvadáspontját megközelítve az amorf réteg egyre inkább
-Al2O3 módosulattá alakul. Az alumínium olvadék felületén rövid idő alatt kialakuló
összefüggő γ-Al2O3 hártya 700 oC felett lassan α-Al2O3–dá, vagyis a kemény és inert korunddá
alakul át. A primeren kialakuló -Al2O3 nagy (~ 400 m2/g) fajlagos felülettel és ezért nagy gáz
adszorpciós képességgel rendelkezik. Gyakorlati sűrűsége 3,5 – 4 g/cm3. A korund fajlagos
felületét már kb. 40-szer kisebb. A kialakuló oxid hártyában a 700 oC felett lejátszódó szerkezeti
változás is befolyásolja a további oxidációt. A fokozatos átalakulással képződő α-Al2O3
sűrűsége (4 – 4,1 g/cm3) nagyobb, ami érzékelhető térfogatcsökkenést eredményez. Ezért az
oxidhártyában szakadások lépnek fel. Ez elősegíti az oxigén-fém érintkezést, vagyis a további
oxidációt még nyugvó olvadékfelszín esetében is. Ilyenkor az oxidréteg átlagos vastagsága (v)
az alábbi összefüggés (Krone, 2000) szerint alakul:





v  A 1  exp - 0,33t 0,6



(172)

Ahol, t az idő percben és az A állandó mikrométerben kifejezett értéke pedig 700 oC
hőmérsékleten 0,4, viszont 800 oC-on már 2,4. Ez jól szemlélteti a túlhevüléssel járó káros
következményeket. A felületi oxidációt nehéz gátolni a lángkemencékben. Az alumínium-oxid,
igen stabil vegyület. A 3. fejezet megmutatta, hogy szokásos módokon nem lehet redukálni. A
képződő oxidok nagyobb sűrűsége miatt „fenékiszap” keletkezésével is számolni kell, de az
oxid szemcsék mérete és felületi jellemzői általában lehetővé teszik egy viszonylag nagy
mennyiségű és gyakran sok fémolvadékot magában tartó felzék kialakulását a fürdő felszínén.
A felhevült alumíniumot nemcsak az oxigén, hanem a szénhidrogén tüzelőanyag
elégetéséből származó nagy mennyiségű vízgőz és szén-dioxid is oxidálja. Ennek a
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termodinamikai lehetősége olyan széles hőmérsékleti tartományban áll fenn, ahol az 5.
ábrában szereplő alábbi
2H2 + O2 = 2H2O

(173)

2CO + O2 = 2CO2

(174)

reakciók szabadentalpia-változási görbéi az Al (171) egyenlet szerinti - szintén egy mól
oxigénnel történő - oxidációjára vonatkozó görbéje felett helyezkednek el. Azonban figyelembe
kell venni, hogy a (173) és (174) reakciók (az 5. ábra bal oldali „H”, illetve „C” pontjaiból
induló) szabadentalpiaváltozási görbéinek a meredeksége a jobb oldalon szereplő skála
jelölések irányában a H2/H2O, illetve a CO/CO2 parciális nyomásviszonyok szerint
csökkenhet. Azonban a gyakorlati kemenceatmoszférában az oxidált gázalkotók nagy
túlsúlyban vannak, (H2/H2O << 1, CO/CO2 << 1) így a standard állaphoz viszonyítva is erősebb
a füstgáz oxidáló képessége. Az 5. ábrából leolvasható, hogy a H2/H2O parciális
nyomásviszonyt akár 1020 nagyságrendig is lehetne növelni a gázfázisban, a vízgőz még akkor
is oxidálná a fémes alumíniumot a szokásos (~ 750 oC) olvasztási hőmérsékleten. Közönséges
körülmények között 1 m3 levegő 17 g vízgőzt tartalmaz, ami 1 – 2 hPa parciális H2O nyomásnak
felel meg. A lángkemencékben a füstgáz vízgőztartalma pedig ennél jóval magasabb, 12 – 20
% is lehet a földgáztüzelés esetén, ami 120 – 200 hPa parciális H2O nyomást okozhat a fémmel
érintkező gázatmoszférában, miközben a hidrogén parciális nyomása ennél jelentősen kisebb.
Tehát a lángkemencében olvasztott fém hevesen reagál a vízgőzzel is:
2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2

(175)

ami jelentős mennyiségű alumínium-oxid képződését okozhatja. Továbbá, a (127) megoszlási
folyamattal a (129) egyensúlyi kifejezés szerint a fém hidrogéntartalmát 1 – 2 cm3/100g szintig
is megnövelheti. Minőségileg ugyanez igaz az 5. ábrán szintén szereplő CO-ból történő CO2
képződés szabadentalpia-változására is. A diagram jobb oldalán körbefutó parciális
nyomásviszony skála alapján látható, hogy akár 1010 nagyságrendig is növekedhetne a CO/CO2
parciális nyomásviszony, a széndioxid akkor is képes lenne az alumíniumot oxidálni az
olvasztás jellemző hőmérsékletén:
2Al + 3CO2 = Al2O3 + 3CO

(176)

Mivel a földgáz elégéséből kapott füstgázban a vízgőz és a széndioxid térfogati (és moláris)
aránya közel kétszeres, a vízgőzös alumíniumoxidáció jelenti a leglényegesebb oxidálószert.
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Sőt a vízgőz származhat – a fűtőanyag hidrogéntartalma mellett - az égési levegőből, vagy a
beadott szilárd anyagok felületi nedvességéből is.
Az alumínium az olvasztáskor a felszín közelében jelentősen túlhevülhet. Ilyenkor nem
hanyagolható el a nitrid és karbid vegyületeinek - a szintén exoterm - képződése sem. Ez
összefügg a vizes környezettel, nedves levegővel érintkező forró olvasztási salakból érezhetően
fejlődő szagokkal. Az AlN és az Al4C3 azonban reagálhat már a kemence gázterének
vízgőztartalmával is az alábbi egyenletek szerint.
2AlN + 3H2O = Al2O3 + 2NH3

(177a)

2AlN + 6H2O = 2Al(OH)3 + 2NH3

(177b)

Al4C3 + 6H2O = 2Al2O3 + 3CH4

(178a)

Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4

(178b)

Az alumínium-nitrid és karbid vízgőzzel történő reakciójának a termodinamikai hajtó erejét a
14. táblázat adja meg a fő oxidációs reakciókéval összevetésben.
14. táblázat Az Al2O3 képződésének számított normál szabadentalpia-változásai
𝐺 o600o C , kJ/mol Al2O3
-1402
-804
-782
-257
-709

Reakció
2Al + 3/2O2 = Al2O3
2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2
2Al + 3CO2 = Al2O3 + 3CO
2AlN + 3H2O = Al2O3 + 2NH3
Al4C3 + 6H2O = 2Al2O3 + 3CH4

𝐺 o800o C , kJ/mol Al2O3
-1336
-771
-768
-224
-652

A 14. táblázat utóbbi két reakciója is nagy valószínűséggel végbe mehet. A nitrid oxidációjának
a legkevésbé negatív a normál szabadentalpia változása. Azonban az ebből ~750 oC-ra – az
alábbi módon - kifejezhető egyensúlyi állandó:

K (176a) = exp (−

o
𝐺(176a)

𝐑𝑇

)=

2
𝑝NH
𝑎
3 Al2 O3
3
𝑝H
𝑎2
2 O AlN

≈

2
𝑝NH
3
3
𝑝H
2O

~1012

(179)

értéke 1012 nagyságrendű. Vagyis az alumínium-nitrid reagál a vízgőzzel, ha a gázfázisban az
ammónia parciális nyomása a vízgőzénél az alábbi kifejezés szerint kisebb:
6

3
2

𝑝NH3 < 10 ∙ 𝑝H

2O

(180)

Mivel a (177a) reakcióban képződő ammónia gáz szabadon távozhat, így a gázelegy összetétel
biztosan megfelel (180) kifejezés szerinti feltételnek, vagyis a reakció termodinamikai feltételei
bizonyosan adottak. Azonban a hagyományos kemence lángja alig hatol be az anyagba, így a
képződött AlN zöme jelen lesz a „lehúzott” olvasztási salakban, és a nedves levegővel, vagy
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vízzel érintkezve ammónia gázt fejleszthet. Ez magyarázza a gyakorlatban – különösen nedves
környezetben - érzékelt szagot. Ugyanilyen megfontolás valószínűsíti a karbid jelenlétét is. Az
ilyen utólagos reakciókra tekintettel kell lenni az olvasztási salak biztonságos tárolásánál.
Az ötvözőelemeknek is lehet jelentős szerepe az olvadék felületén keletkező oxidok
mennyiségére valamint az oxidréteg szerkezetére és összetételére. Az 5. ábrán látható
termodinamikai feltétlek, valamint a 13. táblázatban bemutatott jellemző ötvözet összetételek
mellett elsősorban a magnézium hatása lehet számottevő. Azonban az olvasztóművek
tapasztalata szerint (Schlesinger, 2014) a nagyobb magnéziumtartalommal több salak
képződése is együtt jár. Az oxidációt a levegővel érintkeztetett és szabályozott hőmérsékletű
olvadék tömegét az időben regisztráló termogravimetrikus kísérletek eredményei alapján
(Krone, 2000), a 109.a ábra mutatja, hogy 700 oC hőmérsékleten a magnézium - rövid kezdeti
kinetikai gátlást követően erősen gyorsítja a nyugalomban lévő olvadék oxidációs sebességét.
Ez a hatás jelentősebb mennyiségű felzék kialakulása után erősödik fel. A többi gyakori ötvöző
(Fe, Cu, Mn) oxidációt gyorsító hatása ezen a hőmérsékleten teljesen elhanyagolható. Az
ötvöző elemek oxidációt gyorsító hatása az olvasztás későbbi fázisában jut igazán érvényre,
különösen, ha az olvadék hőmérséklete erősen megemelkedik. A 109.b ábra szemlélteti, hogy
az alumíniumolvasztási hőmérsékletek felső határa közelében, 800 oC-on az oxidációs reakciók
lényegesen meggyorsulnak. A magnézium hatása azonnal jelentkezik, mivel a nagy
reakciósebesség rövid időn belül jelentős felzék mennyiséget eredményez. Igen nagymértékben
és időben állandóan növeli az alumíniumolvadék oxidációját.

109. ábra Az 1 atom-%-ban adagolt ötvözők hatása az alumíniumolvadék oxidációja során
tapasztalt tömegváltozásra két hőmérsékleten (a – 700 oC, b – 800 oC) (Krone, 2000).
Az ötvözőelemeknek az olvadék oxidációjára gyakorolt hatása az oxidréteget képző, illetve az
annak a szerkezetét megváltoztató viselkedésük alapján alakul ki. Az oxigénhez nagy
affinitású ötvözőelemek saját, vagy az alumínium-oxiddal együtt összetett (pl. MgAl2O4,
AlNaO2) fázisokat hoznak létre. Viszonylag alacsony (kb. 1% alatti) Mg tartalom esetén 700 –
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800 oC tartományban a magnézium összetett (spinell), illetve egyszerű (MgO) oxid formában
épül be a kialakuló oxidos felzékbe. Magasabb, kb. 3% feletti Mg-tartalom esetén pedig, már
alapvetően a spinell képződése a jellemző (Thiele, 1962). Az oxigénhez kis affinitású elemek
(Cu, Fe, Mn és ilyen értelemben a Zn is) csak kis mértékben épülnek be az oxidrétegbe, így alig
befolyásolják az alumíniumolvadék oxidációját.
Az alumínium mellett kevés elem oxidációja várható. A különböző fémek egy mól
oxigénnel történő reakciója során fellépő normál szabadentalpia-változások 5. ábrán szereplő
hőmérsékleti függvényei szerint, az olvasztás során általában elért 700 -750 oC hőmérsékleti
tartományban a fizikai kémiai szempontból tisztának tekinthető alumínium oxidációját igen
nagy, -940 – -920 kJ/mol O2 értékű, szabadentalpia-változás kíséri. A leggyakrabban előforduló
ötvözőelemek közül csak a Mg-nak nagyobb az affinitása az oxigénhez, ami alapján
feltételezhető a preferenciális oxidálódása az ötvözött hulladékok olvasztása során. Viszont a
többi ötvözőelem között a réznek és a vasnak sokkal, a mangánnak, sziliciumnak és a cinknek
pedig jelentősen gyengébb az oxidálódási hajlama, mint az alumíniumé. A termodinamikai
mellett a reakciókinetikai feltételek is az alumínium oxidációját segítik elő. A reagens számára
rendelkezésre álló túlnyomó mennyisége miatt, elsősorban az olvadékot képező alapfém tud
oxidálódni minden olvasztási műveletben. A benne oldott fémek vagy a felületen közvetlenül,
vagy a fürdőben oldódó alapfém-oxid diffúziós transzportja révén reagálhatnak az oxigénnel.
Azonban az alumínium-oxid csak idegen fázisként fordulhat elő az alumíniumolvadékban, így
a magnézium közvetett oxidációs mechanizmusának kicsi a jelentősége. A Mg ötvözéskor
elsősorban a kis sűrűség miatt nehéz bekeverésekor az olvadék felszínén kialakuló gyors
olvadás és oxidáció jelentheti a szelektív reakció feltételét. A kisebb cseppeket képező, olvadó
fém intenzív oxidációját kísérő hőfelszabadulás gyakran jár fényjelenséggel is. Erre utal a
magnézium ötvözés után a fürdő felületét mutató 110. ábra.

110. ábra Nagy Mg-tartalmú olvadék felületén kialakuló fényjelenség.
199

A Mg egyszerű oxid képződésével járó oxidációja:
2Mg + O2 = 2MgO

(181)

során a szabadentalpiaváltozás egyszerűen kifejezhető az alábbi formában:
o
𝐺2MgO = 𝐺2MgO
+ 𝐑𝑇ln

2
𝑎MgO
2 𝑓
𝑎Mg
O2

(182)

Mivel a keletkező oxid önálló fázist alkotva nem elegyedik a reagensekkel, az aktivitása
egységnyi, valamint a tüzelés állandósága mellett az oxigén fugacitásával (közelítően a parciális
nyomásával) kifejezett oxidációs potenciál is állandó. Ugyanakkor, a spinell az egyszerű
oxidnál még stabilabb vegyület, ami a magnézium oxidációját - a még nagyobb mértékű
szabadentalpia felszabadulás által - termodinamikai szempontból elősegíti. Így a magnézium
felszínhez közeli oxidációjának a szabadentalpiaváltozása (vagyis a termodinamikai hajtóereje)
az olvadék Mg-aktivitásától (alapvetően a koncentrációjától) függ. Minél nagyobb a Mgkoncentráció, annál nagyobb mértékű lehet a szelektív oxidációja. A folyamat az egyensúlyát
akkor éri el, ha a Mg-koncentráció annyira lecsökken, hogy a Mg (181) reakcióval fellépő és
az alapfém Al (171) szerinti oxidációs szabadentalpiaváltozásai egyenlővé válnak.
Amennyiben az oxidos alkotókból kialakuló felzék felületi jellemzői jelentős olvadt
fémadszorpciót is okoznak, a további oxidációtól még az összefüggő fedőréteg sem tudja
megóvni a fürdőt (Schmitz, 2006). Ez különösen jellemző a kialakuló összetett oxidokat
tartalmazó magnéziumos salakok esetében. Tehát az ötvözés hatékonysága érdekében fontos a
magnézium fémet a csapoláshoz közeli időben bevinni, valamint minél gyorsabban és minél
tökéletesebben elkeverni a fürdő felületéről. Egyéb esetben jelentős magnézium „leégéssel”
romlik az olvasztás gazdaságossága és az előállított ötvözet összetételi biztonsága.
Az 5. ábrán látható standard termodinamikai feltételek szerint az alumíniumba ötvözött
szilícium és a mangán szelektív oxidációja nem valószínű. Míg az alumínium esetében az
oxidációs reakció (a fürdőben az alumíniumtartalmának és a képződő stabil alumínium-oxidnak
az aktivitásait egységnyinek tekintve) közel standard körülmények között zajlik. A különböző
elemek oxidációs lehetőségeinek az összehasonlításánál pedig szokásosan az oxigén fugacitását
egységnyi értékben lehet rögzíteni. Mivel a homogenizált állapotban az (y vegyértékű Me)
ötvözők koncentrációja az alumíniumolvadékban általában alacsony, így a viszonylag kis
aktivitásuk (𝑎Me ) miatt az alábbi oxidációs reakciójuk
2𝑥
𝑦

2

Me + O2 = 𝑦 Me𝑥 O𝑦
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(183)

szabadentalpiaváltozása (𝐺2 Me
𝑦

𝑥 O𝑦

) kevésbé negatív, mint a standard érték, így az oxidációjuk

még inkább hátrányban van az alumíniuméhoz viszonyítva:
𝑎22

𝐑𝑇ln

Me O
𝑦 𝑥 𝑦
2𝑥
𝑦

𝑎Me 𝑓O 2

< 0 → 𝐺2Me O < 𝐺2oMe O
𝑦

𝑥 𝑦

𝑦

(184)

𝑥 𝑦

Azonban az ötvöző anyag beadásakor fennállnak az oxidáció kinetikai feltételei. Különösen
igaz ez a nagy apró szemcsés, illetve brikettált formájú ötvöző segédanyag esetében. A salakos
felületen még önálló fázisban – nagy aktivitással - létező beadott anyag a gázokkal szabadon
érintkezik és a termodinamikai egyensúly nem alakulhat ki a heterogén többfázisú
rendszerben. Ekkor a fürdő felszínén elkülönülő felzékbe kerülnek SiO2 és MnO, illetve
MnxOy alkotók, amelyekkel az alumíniumolvadék érintkezése tökéletlen, így nem alakulnak ki
a termodinamikailag elvárt további reakciók. Ennek megfelelően, az intenzív bekeverés előtt a
felszínen szilícium- és mangán-oxidban dús salak alakulhat ki. Mivel a salak keveredése az
alumíniumolvadékkal egyéb szempontból sem ajánlatos, az ötvöző oxidok redukciója az
alumínium által:
Me𝑥 O𝑦 +

2𝑦
3

𝑦

Al = 𝑥Me + 3 Al2 O3

(185)

spontán nem tud végbe menni. A próbavétel után gyakori pótló ötvözéskor viszont a fenti
reakció a salak bekeveredésekor felléphet. A termodinamikai feltétleknek megfelelő (184)
szekunder reakció révén az alumínium oxidálódik, és a felzékben volt átmenetileg oxidos
ötvöző vissza-redukálódva beoldódhat a fürdőbe. Ez a salak alumínium-oxid tartalmának a
növekedésére és a fürdő alumíniumnál kevésbé reakcióképes (Mn, Si, Zn, Fe, stb.) ötvözőelemkoncentrációjának az esetleg meglepetést okozó emelkedésére is vezethet.
A fentieknek megfelelően, az olvadék felszín fizikai jellemzői erősen befolyásolják az
oxidációs reakciókat. Az olvadék felszínén képződő szilárd oxid szemcsék egy heterogén
anyagként megjelenő oxidos felzéket eredményeznek. A képződő γ-Al2O3 valódi sűrűsége 3,80
g/cm3, valamint az egyéb gyakran előforduló oxidok sűrűsége (MgO: 3,58 g/cm3, MnO: 5,28
g/cm3 is nagyobb, mint az alumíniumötvözet olvadéké (összetételtől függően ~ 2,3 g/cm3),
ennek ellenére mégis az olvadék felszínén maradhatnak. Ennek alapvető okai a képződő oxid
részecskék kis mérete és az olvadékkal szembeni nagy határfelületi feszültségükből adódó rossz
nedvesíthetőségük.

Az

oxid

szemcsék

stabilizálhatják

a

felzékben

adszorbeált

alumíniumolvadék vékony rétegeit, amelyek gázt is zárhatnak közre, így a kialakuló lágyult
állapotú, de nem olvadt salak (felzék) kis térfogattömege miatt a felületen úszik. A primer γ201

Al2O3 aktív fajlagos felülete igen nagy (~400 m2/g is lehet) és ezért a gázok is könnyen
adszorbeálódhatnak. Túlhevülés esetén nemcsak az alumínium oxidációs sebessége nő, hanem
a keletkező oxid jelentős része kis aktív fajlagos felületű, de finomszemcsés α-Al2O3 (korund)
formába alakulhat át. A szilárd láncokat alkotó különböző oxid szemcsékből álló felzék (dross)
nem rendelkezik egy összefüggő sima felülettel, így – a szivacshoz hasonlítható módon jelentős mennyiségű folyékony anyagot, olvadt fémet képes mechanikusan magába zárni. Ezzel
az olvadt fém oxidációjának még nagyobb felületet teremt. Így az oxidos alapú heterogén és
nagy fajlagos felületű felzék (angolul „dross”, amit magyarul egyszerűen salaknak neveznek)
kialakulásával erősen megnőhet, felgyorsulhat a fém további oxidációja. Ezért fontos a durva
salakréteget az olvadék felszínéről minél előbb és a fürdőtől minél jobban elkülönítve
eltávolítani („lehúzni”). Mindemellett az olvadékkal nedvesedő oxid szemcsék olvadék szintje
alá keveredhetnek és „iszapot” képezve lesüllyedhetnek a kemence fenekére.
A felületi oxidréteg különböző vastagságban jelen van már az adagolt betétanyagokon is.
Ennek a további vastagodása következik be a beolvadást megelőző hevítési fázisban. A vastag
oxidréteg nem törik meg, így – különösen a vékony szerkezetű, nagy fajlagos felületű
hulladékok esetében - gátolja az olvadást és az olvadt fázis egyesülését. Az elszigetelt fém
cseppek nehezen egyesülhetnek, így nehezen tud kialakulni egy összefüggő olvadéktömeg, ami
pedig biztosíthatná az egyenletesebb melegedést és a felületi oxidáció visszaszorítását. Az
olvasztás hatékonyságán javíthatna egy átgondolt és arányos olvasztási só adagolás. Az olvadt
alkáli-kloridos-fluoridos só segíti a cseppek egyesülését. Emellett jelentős hatása lehet még az
olvasztás körülményeinek, a berakás és a kemence kezelés módjának is a fellépő
fémveszteségre. A beolvadás gyorsítását célzó korai mechanikus beavatkozás segíti megtörni
az olvadék egyesülését gátló oxidrétegeket. Különböző „kezelősó” adása további lehetőséget
jelent a nagy fajlagos felületű laza hulladék, illetve az apró szemcsés, erősen oxidos, valamint
az oxidrétegekkel elszigetelt fémcseppeket tartalmazó betét olvasztási hatékonyságának a
növelésére (Roy & Sahai, 1998).

7.2. Az olvasztási hatékonyság javítása adalékanyagokkal
Az olvasztásnál fellépő fémveszteség alapvető oka a hevítéskor fellépő oxidáció, aminek a
mértékét és sebességét – mint minden heterogén reakció esetében – a határfelület nagysága
alapvetően megszabja. Ugyanakkor, a kisebb darabok felületén képződő oxid réteg gátolja az
olvadt magok egyesülését, így beavatkozás nélkül nehezen alakulhat ki az összefüggő, kis
fajlagos felülettel rendelkező olvadék („fürdő”). Ezért a laza szerkezetű nagy fajlagos felülettel
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rendelkező, vékony, illetve apró darabos fémhulladék olvasztása jelenti a legnagyobb
nehézséget. A fémkihozatal szempontjából igen fontos a kis alumíniumcseppek egyesülése.
Azonban ezt a felületi oxidrétegtől való megszabadulásnak meg kell előznie, aminek az
elősegítése a „kezelősó” különleges feladata. Ez a kritikus folyamat az alábbi mechanizmus
szerint történhet:
• hibahelyek keletkezése az oxidhártyában,
• a só olvadék benyomulása az alumínium és az oxidréteg közé,
• az oxidréteg leválása.
Ez a folyamat annál nagyobb mértékben megy végbe, minél kisebb az alumínium-oxid és a
sóolvadék közötti határfelületi feszültség, vagyis minél jobban képes a só behatolni az
alumíniumrészecske/csepp és a fedő oxidréteg közé. Természetesen, az olvasztás során a
megfelelő mechanikus hatások is segíthetik az oxidréteg eltávolítását.
Az alumínium részecskéket fedő és elszigetelő oxidréteg eltávolítása mellett, a sónak
általában a következő alapvető feladatai is vannak:
• a felülethez tapadó szennyeződések feloldása, felvétele,
• a kis alumíniumcseppek koagulációjának az elősegítése,
• az olvadék felületének a védelme az oxidációtól.
A feladatok teljesítését az elvárt fizikai-kémiai tulajdonságok biztosítják. A sónak nagy
kémiai stabilitással, alacsony gőznyomással és likvidusz hőmérséklettel, kis viszkozitással és
az alumíniumolvadékénál megfelelően kisebb sűrűséggel kell rendelkezni, valamint kis
határfelületi feszültséget kell mutatnia az olvadékkal és az alumínium-oxiddal szemben,
továbbá a nemfémes szennyezők felvételére is képesnek kell lennie és a kemencefalazatot
kímélnie kell. A hőmérséklettel és az alumíniummal szembeni kémiai stabilitásnak és az
alacsony gőznyomásnak csak az alkáli- és alkáliföld kloridok és fluoridok jöhetnek szóba.
7.2.1. A legfontosabb kezelősó alkotók jellemzői
A gyakorlatban legelterjedtebben alkalmazott olvasztási sók alapvetően NaCl-ból és kb. feleharmada mennyiségű KCl-ból állnak. A fő alkotókhoz legyakrabban még egy kevés
kalciumfluoridot, vagy kriolitot is kevernek. A fluorid tartalom a határfelületi feszültség
megváltoztatásán keresztül befolyásolja az oxidok és egyéb szennyezők oldódását. Európában
az általában használt keverék 65-75% NaCl, 25-30 % KCl és 2-5% CaF2 alkotókból áll.
Amerikában azonos mennyiségű (40-60%) NaCl és KaCl, valamint max. 5% kriolit és/vagy
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szükség szerinti alkáli-fluorid összetétel a leggyakoribb (Krone, 2000). A legfontosabb alkotók
fő fizikai jellemzői a 15. táblázat foglalja össze.
15. táblázat Az olvasztási sók leggyakoribb alkotóinak fizikai-kémiai jellemzői
Képlet

NaCl
KCl
MgCl2
NaF
CaF2
Na3AlF6

Sűrűség
(25oC)

Sűrűség
(727oC)

g/cm3

g/cm3

2,17
1,98
2,32
2,56
2,41
2,90

1,55
1,52
1,69
1,96
2,41
2,09

Olv.
pont
o

C

805
774
714
993
1423
1000

Forr.
pont
o

C

1413
(1500)
1412
1695
2513

Din.
Viszk.
(727 oC)
mPa s
1,46
1,09
2,20
1,85
(0,96)
6,5

Felületi
fesz.
(727 oC)
mN/m
mJ/ m2
98
82
139
185
134

Gőz-nyomás Képz. szabad(727 oC)
entalpia
(727 oC)
hPa
kJ/mol
1,3·10-7
1,4·10-7
1,4·10-7
3,3·10-10
< 1·10-10
2,5·10-8

-638
-684
-482
-942
-1057
-919

Megj.

Szubl.

Boml.

Az olvasztási kezelősó két fő alkotója, a NaCl és a KCl igen erős ionos kötésű stabil vegyületek.
Termodinamikai jellemzők alapján ugyanilyen stabilak az egyéb alkáli- és alkáliföldfémek
kloridjai, illetve még inkább a fluoridjai. Így nem várható az anyagok mennyiségét
érzékelhetően megváltoztató kémiai reakció ezeknek az alumíniumolvadékhoz adagolása
során. Az Európában leggyakoribb só komponensekkel alkotott egyensúlyi fázisdiagramokat a
111. ábra mutatja. A NaCl-KCl binér rendszert a tökéletes elegyedés és széles koncentrációtartományban már viszonylag alacsony hőmérsékleten folyékony állapot jellemzi.

a)

b)

111. ábra A NaCl-KCl binér rendszer fázisdiagramja (a), valamint a likvidusz hőmérséklet
módosulása a CaF2 adagolás hatására (b) (Milke, et al., 2005)
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A 111.a ábrán látható, hogy az ekvimoláris NaCl-KCl sóelegy likvidusz hőmérséklete
jelentősen alacsonyabb, mint a tiszta alkotóké. Az európai gyakorlatban azonban ~ 70 % NaCl
(azaz ~ 75 mol%) összetételű NaCl-KCl alap sóelegy használatos, ami 690 – 710 oC közötti
likvidusz hőmérsékletnek felel meg. A CaF2 adásával csökkenthető a fém-só határfelületi
feszültség, ami segíti a sóolvadék behatolását a felületi oxidréteg alá, de ez jelentősen emeli a
likvidusz hőmérsékletet a ternér eutektikálishoz viszonyítva (111.b ábra), valamint növeli a
sóelegy viszkozitását. Ezért csak a kísérletekkel igazoltan hasznos (~ 2%) mértékű CaF2
adagolás indokolt. (Milke, et al., 2005) Ez közelíti az Európában elterjedt 70NaCl-30KCl
szilárd oldatot képező kloridos sóelegy eutektikus összetételét, és a CaF2 alkotó koncentrációja
a 750 oC-on érvényes ~ 2,6% oldhatósági határa alatt van. A fluorid tartalmat NaF adagolással
is lehet biztosítani, ami a 112. ábra szerint, kevésbé növelné a likvidusz hőmérsékletet. Azonban
a NaF vegyületnek kisebb a kémiai stabilitása és párolgásra hajlamosabb. A tiszta állapotú fő
és adalék só alkotók a gőznyomását a 113. ábra mutatja a hőmérséklet függvényében.

112. ábra A NaCl-KCl-NaF rendszer egyensúlyi fázisdiagramja (Krone, 2000).

113. ábra Kezelősó alkotók egyensúlyi gőznyomása (Luxel, 2013).
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A CaF2 gőznyomása nagyságrendekkel kisebb, mint a két alapvető kloridos alkotóé, a nagy
hőmérsékletű olvasztáskor az alapalkotók párolgása miatt a fluoridtartalom növekedhet. A
CaF2 adalék esetében azonban, a 3% alatti oldhatósági határt átlépve az idegen fázisú alkotó
erősen megnövelheti a viszkozitást és huzamos túlhevítéssel a só teljesen el is vesztheti az
elvárt kedvező hatásait. Sőt a CaF2 néhány százaléknál nagyobb koncentrációja erősebben
megnövelheti a sóelegy általában elfogadott 1,5 ~ 1,6 g/cm3 sűrűségét is, ami egyébként
biztosítja a ~ 2,3 g/cm3 sűrűségű alumínium olvadéktól való megfelelő elkülönülést. Ennek a
nagy mennyiségű előre olvasztott só fürdővel történő szennyes hulladék, vagy salak
feldolgozásánál van különös jelentősége. Az olvadt fém cseppek elkülönülése, mozgása és
egyesülése a só olvadék közegében csak kis sűrűség és kis viszkozitás esetén megfelelő. Ekkor
a cseppek (41), illetve (42) képletek szerint kifejezhető mozgási sebessége elegendően nagy
lehet. A NaCl-KCl alapalkotókból álló sóolvadék viszkozitása a 720 – 800 oC tartományban
növelve a hőmérsékletet, 2-ről 1,4 Pas értékre csökken (Beljajev, et al., 1964). Ugyanakkor, az
alumíniumhulladék olvasztásakor a leválasztott alumínium-oxid filmből viszont jelentős
mennyiségű alumínium oxid részecske kerülhet a só olvadékba, ami erősen megnöveli a
viszkozitását. Kísérleti eredmények szerint (Beljajev, et al., 1964) egy 790 oC hőmérsékletű
50% NaCl – 50% KCl olvadékhoz 2 % -Al2O3 –ot adva a dinamikai viszkozitás 1,3 mPa s-ról
akár százszorosára is növekedhet. Ilyen körülmények között bármilyen hőmérsékleten nehéz az
alumíniumcseppeknek a mozgása, ülepedése.
Az alumínium és az oxidréteg közé a sóolvadék elvárt behatolása függ a határfelületi
feszültségektől. A 114. ábrán látható a fluorid adalékolás hatása az ekvi-moláris NaCl-KCl
sóolvadéknak az alumíniummal szembeni határfelületi feszültség módosításában.

114. ábra Fluorid só adagolás hatása az ekvi-moláris NaCl-KCl olvadék alumíniummal
szembeni határfelületi feszültségére 800 oC hőmérsékleten (Beljajev, et al., 1964)
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Az alumínium felületi feszültségénél kisebb a só olvadék és az alumínium közötti határfelületi
feszültség, így a só olvadék az alumínium felületét bevonni próbálja. Mivel a fluoridok
csökkentik az alumínium és a só olvadék közötti határfelületi feszültséget (energiát), így a
„nedvesítés” még fokozódik. Ez fizikai okokból segíti az alumínium és a felületi oxidréteg
elválasztását. Az alkáli-fluoridok hatása szélesebb koncentráció-tartományban folytatódik,
mint az alkáliföldfém-fluoridok esetében. A felületaktív (adalék)anyagok - amelyek mindkét
érintkező olvadékfázis határfelületénél dúsulhatnak - csökkentik a határfelületi energiát. A só
olvadék esetében ilyen felületaktív adalékok a fluoridok. Ugyanakkor az alumíniumolvadékok
esetében is lehet ilyen hatást tapasztalni. Az ötvözőelemek részéről legerősebben a magnézium
befolyásolhatja az alumíniumolvadék felületi feszültségét. Ezt szemlélteti a 115. ábra. A
szennyezők közül elsősorban az alkálifémeknek, és főleg a lítiumnak van erős hatása (Silny &
Utigard, 1997). A Mg hatásának nagy a gyakorlati jelentősége, hiszen sok alakított alumínium
termék alapanyagában szerepel ötvözőként. A fémolvadékok mérhető felületi feszültségét
azonban erősen csökkenti a levegővel érintkezésben gyorsan képződő felületi (monomolekuláris) oxid réteg, amit egy kapillárison bevezetett gáz maximális buborék nyomásából a
Cantor-Schrödinger-összefüggés alapján lehet meghatározni (Garcia-Cordovilla, et al., 1986).

115. ábra A magnézium koncentráció hatása az AlMg olvadék felületi feszültségére (a) –
tökéletesen oxidmentes (ideális) felület, (b) – oxidos mono-réteggel burkolt (reális) felület
(Garcia-Cordovilla, et al., 1986).
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A fémolvadék csökkenő felületi feszültsége miatt a magnéziumötvözés csökkenti a sóval
szembeni határfelületi feszültséghez viszonyított pozitív eltérést, így csökken a só olvadékot az
alumínium felületére terítő erő. Ezért a növekvő Mg-tartalom gátolja az alumíniumötvözet
olvadék fázis felületéről az oxidréteg eltávolítását és a cseppek egyesülését. A magnézium
hatása az oxidáció kizárása, vagy jelenléte estén is azonos. Mivel a Mg-tartalommal az AlMg
ötvözet olvadék felületi feszültsége erősebben változik, mint azt a lineáris keverési szabályból
lehet várni, a magnéziumnak az olvadék felületi dúsulása jelentős mértékű lehet (Lang, 1974).
A só adalék alapvetően az olvasztási hatékonyságot és a fémkihozatal növelését szolgálja.
Azonban összefüggő sóolvadék alatt végzett olvasztás során is felléphet fémveszteség. Ezt
egyrészt a fémnek a sóban való oldódásán keresztül lehetővé váló felületi oxidációja, illetve a
sóval történő reakciója, valamint a fémcseppeknek az olvadékfázisban való rossz ülepedése
okozhatja. Gyakorlati szempontból azonban, az alumínium oldhatósága elhanyagolható a NaClKCl olvadékban (Beljajev, et al., 1964).
Az oxidburoktól megszabadult alumínium cseppek a sóolvadékokban hajlamosak
egyesülni. Az ilyen koaleszcencia egyben egy viszonylag kismértékű tömegvesztéssel is jár.
Oxidált felületű (1,91%Mg, 0,79%Mn, 0,16% Si és 0,35% Fe összetételű) alumínium ötvözet
darabkákat és különböző fluoridokkal adalékolt ekvi-moláris NaCl-KCl olvadékokat (740 oC)
tartalmazó kerek fenékű tégelyekbe adagolva a megolvadt fémdarabkák koaleszcenciája és a
sóban fellépő tömegvesztése között a 116. ábra szerint – az AlF3 esetét leszámítva - viszonylag

Kiváló
koaleszc.

a)

Mérséklet koaleszcencia

jó összefüggés volt tapasztalható. (Roy & Sahai, 1997)
b)

Jó
koaleszc. Rossz
koal.

116. ábra A fémcseppek koaleszcenciája ekvimoláris 5% fluoridvegyülettel adalékolt ekvimoláris NaCl-KCl sóolvadékba adott fémszemcsék maradék száma (a) alapján, valamint a
lemért oldódási fémveszteség (b) (740 oC) (Roy & Sahai, 1997).
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A különböző sóolvadékokban tapasztalt koaleszcencia folyamatát a különböző idejű hőn tartás
után befagyasztott anyagból vizes kezelés után kinyert fém részecskék képei alapján szemlélteti
a 117. ábra. A bal felső kép a kiinduló lemez darabkákat szemlélteti.

117. ábra A 740 oC hőmérsékletű különböző sóolvadékokba tett alumínium darabkák
kialakuló koaleszcenciája az idő függvényében (Roy & Sahai, 1997)
A sóolvadékba került oxidált felületű fémdarabkák melegedése során a felületi oxid réteg
felrepedezik a fém nagyobb mértékű hőtágulása miatt és a kémiai hatások következtében.
Eközben a darabka meglágyul és megolvad, majd gömbhöz közeli alakot vesz fel. Ez
mindegyik vizsgált sóolvadék elegyben néhány perc alatt bekövetkezik. Ezt követően, a
sóolvadék behatol a repedéseken a fém és az oxid burok közé és a felületi feszültségek,
valamint a fém és a só között esetleg fellépő kémiai reakciók, valamint egyéb fizikai hatások a
réteg leválását és a cseppek egyesülését okozzák. Noha az oxidréteg leválására és a fémolvadék
cseppek koaleszcenciájára a fentebb bemutatott tapasztalatok és összefüggések érvényesek, az
ezt kiváltó folyamatok ismerete még nem teljes. Természetesen, az oxidrétegek leválasztását
külső mechanikai behatásokkal is elő lehet segíteni, amelyek különleges – forgó –
kemencékben, vagy speciális keverő eszközök használatával valósítható meg. A 117. ábrát
eredményező kísérleteknél az olvasztótégely gömbölyű feneke jelentett egy gyengéd
mechanikai hatást a cseppek egymáshoz terelésével.
7.2.2. A fémolvadék cseppek egyesülési folyamata
Kézenfekvő megközelítéssel, az alumínium csepp felületének a tisztulását lehetne magyarázni
a burkoló alumínium-oxidnak a só olvadékban történő oldódásával. Azonban több kísérleti
eredmény bizonyítja, hogy az Al2O3 gyakorlatilag oldhatatlan a fentebb ismertetett
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sóolvadékokban. Egyéb ok lehetne a 6. fejezetben az olvadéktisztítás kapcsán már jellemzett
illékony AlCl3 képződése a fém/só határfelületen. Azonban ezt cáfolja a tisztán kloridos
sóelegyek esetében a - 117. ábrán is bemutatott - kedvezőtlen oxid réteg leválás és
koaleszcencia. Továbbá, a fenti kísérletek kimutatták, hogy a kloridos sóolvadékban elsősorban
az

alkáli-fluorid

vegyületek

jelenléte

biztosítja

az

alumíniumcseppek

hatékony

koaleszcenciáját, miközben a só olvadék valamennyi alumíniumot is felvesz. Az utóbbi
jelenség egyrészt történhet közönséges oldódással, máarészt feltételezhető a fém és a só alkotók
között kémiai reakciók fellépése is (Roy & Sahai, 1993).
A fémcseppek egyesülési hajlama egyértelmű összefüggésben van az alumínium/só
határfelületi feszültséggel, amit a NaCl-KCl alapalkotókhoz adott NaF és KF – a 114. ábra
tanúsága szerint is - a legerősebben csökkent. Feltételezhető, hogy a fluoridok disszociációja,
illetve reakciója okozza a felületi feszültség csökkenését a sóolvadékban (Sydykov &
Friedrich, 2005). Ez - a 118. ábrán látható feszültségi egyensúly biztosításában - nagyobb
nedvesítési határszöget eredményez, így az olvadt alumínium cseppek hatékonyabb
egyesülését eredményezi. A CaF2 és MgF2 kevésbé csökkenti az alap sóolvadék határfelületi
feszültségét az alumínium cseppek felé, így azok egyesülése is nehézkesebb. Az AlF3 adagolás
mind a koaleszcencia elősegítésében, mind pedig a határfelületi feszültség csökkentésében a
legkevésbé hatékony. A 116 - 117. ábrákhoz alapot adó koaleszcencia kísérletekben a
sóolvadékkal érintkezésben tapasztalt néhány százalékon belüli fémveszteség együtt jár a
sóolvadék felületi feszültségében való csökkenéssel, ami indokolhatja a fémcseppek
egyesülését elősegítő képességgel talált összefüggést.
Az alumínium rosszul nedvesíti az oxidját. Ennek megfelelően alakul az érintkező fázisok
elhelyezkedése a 118. ábrán vázolt olvadékrendszerben.

118. ábra Az alumínium és az oxidja közötti nedvesítési egyensúly a sóolvadék közegben.
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A szilárd alumínium-oxid és az alumíniumolvadék közötti határfelületi feszültség (ox/Al)
egyensúlyt tart a szilárd alumínium-oxid és a sóolvadék közötti határfelületi feszültséggel
(ox/só), figyelembe véve az alumínium és a só olvadékok közötti határfelületi feszültségnek
(Al/só) a mérhető a szilárd felületre vetített komponensét. Utóbbi értékét a nedvesítési
határszög () befolyásolja. Ezt az erő-egyensúlyt a Young-Dupre egyenlet fejezi ki:

ox/só = ox/Al + Al/sócos

(186)

Az alumínium és az alumínium-oxid közötti határfelületi feszültség a nedvesítési határszögnek
a vákuumban történő mérése alapján meghatározható:

ox = ox/Al + Al cos’
ahol

(187)

ox az alumínium-oxid (~1500 mN/ m), és Al az alumínium, (~890 mN/m) felületi

feszültségei 740 oC hőmérsékleten, valamint

’ (99o) az alumínium-oxid és az alumínium

közötti nedvesítési határszög értéke vákuumban (Roy & Sahai, 1997). Ezek alapján alumíniumoxid és az alumíniumolvadék közötti határfelületi feszültség ~1660 mN/m értékűnek tekinthető.
Az NaF, Na3AlF6, AlF3, KF, LiF és CaF2 fluorid adalékokat tartalmazó ekvi-moláris NaCl-KCl
sóelegyeiben BN kapillárisból leszakadó cseppek tömegei alapján megmért határfelületi
feszültségek (Ho & Sahai, 1997) szintén ismertek, melyek az adalékmentes sóolvadékban
érvényes 710 mN/m maximális értéktől a fenti fluorid sók adalékolásával minden esetben
csökkentek. A fluorid alkotó 1%-os aránya mellett, a leggyengébb csökkenés az AlF3, a
legerősebb pedig a KF és NaF adagolásával volt elérhető. Az utóbbi esetekben 630 – 650 mN/m
érték volt mérhető, a kriolit, a LiF és a CaF2 adalékok eseteiben pedig ~ 680 mN/m értékek
adódtak. A nedvesítési határszögek mérésekor alkalmazott legfeljebb 1% fluorid adagolás kis
arányát az indokolja, hogy nagyobb arány mellett túl erős elsötétedés lép fel, ami a fluorid
tartalmú sóolvadéknak az alumíniummal történő reakcióját feltételezi. Így csak viszonylag
kis változás volt mérhető, és a 132 – 140o tartományba eső átlagértékek változása a szórással
összemérhető volt. (Roy & Sahai, 1997). Következésképpen, az ilyen eredmények alapján a
(186) összefüggéssel az alumínium-oxid és a sóolvadék határfelületi feszültségére számított
(1120 – 1240 mN/m) értékek is meglehetősen bizonytalanok.
A sóolvadékban kialakult alumínium cseppek felületi oxidrétegének az eltávolítása
energiaváltozással jár:
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Gel = F(Al/só + ox/só - ox/Al)

(188)

ahol F az alumínium fázis határfelülete. A fenti bizonytalan alumínium-oxid/sóolvadék
határfelületi feszültségek mellett is meggyőző, hogy a legnagyobb (234 mJ/m2) – pozitív –
szabadentalpia-változás a fluoridot nem tartalmazó NaCl-KCl alapsó olvadék esetére adódott.
Ennél kisebb energia befektetéssel távolítható el a fedő oxidréteg már 1% fluorid adagolásával
a

sóolvadékokban,

de

minden

esetben

pozitív

a

(188)

egyenletben

szereplő

szabadentalpiaváltozás (Ye & Sahai, 1996). A fémcseppek felületét megtisztító folyamathoz a
felületi feszültségekből adódó energiaváltozások mellett további hatásokból eredő munka
befektetésére is szükség van.
Az oxidréteg eltávolításához szükséges energiához egy hozzájárulást tehet a határfelületi
feszültség gradiense által a csepp felületén előidézett áramlás. Ez a 119.a ábrán vázolt módon
akkor léphet fel, amikor a kloridos alapsó elegyében az adalékolt NaF koncentráció a felület
mentén – valamely egyéb hatás eredményeként – változik. Továbbá, a 119.b ábra a fém felület
melegedésekor az oxidréteg kisebb hőtágulása miatt keletkező repedéseken bejutó
sóolvadékban a két fázis érintkezési pontjánál lokálisan képződő (oldódó) Al3+ ionok miatt
kialakuló helyi elem szerepét mutatja. Ez a spontán jellegű elektrokémiai korróziós folyamat
során termelődő energia ellensúlyozhatja a (188) kifejezés szerint pozitív szabadentalpiaváltozást, ami az oxid réteg eltávolításakor történő új határfelületek képzéséből ered. Ezt
igazolja a fluoridok adagolásával megerősödő elektrokémiai oldódás (Ye & Sahai, 1996).
c)
b)
a)

119. ábra Az oxid hártyák eltávolítási mechanizmusaiban a felületi erők szerepét kiegészítő
hatások (a – fejlődő gáz, b – felületi áramlás, c – galván korrózió) (Ye & Sahai, 1996).
A 119.c ábrán szereplő hatás a felszabaduló alumínium felületen a sóval történő kémiai
reakcióból keletkező termékekkel kapcsolatos. Ilyen reakciók valószínűsége – noha a
termodinamikai körülmények miatt kicsi – nem zárható ki.
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7.2.2. A só adalékok reakcióinak termodinamikai feltételei
Az alumínium reakciója a - termodinamikailag igen stabil - alkálifém-kloridokkal, fluoridokkal normál körülmények között nem várható. Erre utal a 120. ábrán látható klorid,
illetve fluorid képződési normál szabadentalpia-változások viszonya.

a)

b)

120. ábra Kloridok és fluoridok képződési normál szabadentalpia-változásai (Krone, 2000).
Azonban a 113. ábrán szereplő gőznyomásgörbék mutatják, hogy az alumínium-klorid
intenzíven elgőzölög, ha keletkezik, de nagyobb hőmérsékleten az alumínium-fluorid is
illékonyabb, mint bármelyik alkáli- és alkálifém-halogenid. Továbbá, az alumínium aktivitása
is sokkal nagyobb az olvadékban, mint az alkáli és alkáliföldfémeké. Így az AlCl3 (valamint
kisebb mértékben az AlF3) intenzív illanása és a nagy alumíniumkoncentráció miatt az
Al + 3(MeX) = AlX3(g) + 3[Me]

(189a)

reakciónak - ahol Me az alkálifém, X pedig a Cl, vagy F – aktuális szabadentalpia-változása
(∆G) akár negatív is lehet. A kerek zárójel a só fázist, a szögletes az alumínium alapú
fémolvadék fázisát jelöli. Az alumíniumból képződő gőz állapotban távozó halogenid
vegyületet az AlX3(g) jelöli. Emellett, a halogenid sóalkotónak az alumíniummal történő
reakciójából felszabaduló alkálifém oldódhat közvetlenül a sóolvadékban is:
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Al + 3(MeX) = AlX3(g) + 3(Me)

(189b)

A fémolvadékban lehetséges nagyobb oldhatóság a (189a) reakciót teszi valószínűbbé, ami
egyben az alumínium alkálifémmel történő szennyeződésének a lehetőségét is jelenti.
Ugyanakkor, a (189b) reakcióval keletkező alkálifémnek a só fázisában történő oldódását
sötétedő színváltozás is jelzi (Roy & Sahai, 1997), ami azonban az aktív fluorid komponens
fogyásán – valamint egy aránylag kismértékű alumínium veszteségen kívül - gyakorlatilag
nem jár együtt más káros következménnyel. Ezért - a kritikus technológiai vonatkozásai miatt
- az alumíniumolvadék alkáli szennyeződésének a lehetőségét jelentő (188a) egyenlettel
kifejezett mechanizmus termodinamikai lehetőségét célszerű részletesebben is vizsgálni.
Mivel a NaCl képződési normál szabadentalpia-változása kevésbé negatív, mint a káliumkloridé és ez a só egyik alapalkotója, elsősorban a NaCl bontását lehet feltételezni, amire a
(189a) általános reakció az alábbi módon írható fel:
Al + 3(NaCl) = AlCl3(g) + 3[Na]

(190)

A folyamat fellépését a rendszerben érvényes aktivitásoknak az alábbi egyensúlyi állandóhoz
viszonyított értékei határozzák meg:

K (190) = exp (−

𝑜
𝐺(190)

𝐑𝑇

)=

3
𝑎AlCl3 𝑎Na
3
𝑎Al 𝑎NaCl

= 𝑎AlCl3 (

𝑎Na

𝑎NaCl

3

)

(191)

A K(190) állandó értéke kiszámítható a (190) reakciót a kloridképződési reakciók alábbi
különbségeként kifejezve:
(Al +3/2Cl2 = AlCl3) – (3Na + 3/2Cl2 = 3NaCl)

(192)

és a 120.a ábrán szereplő az AlCl3, valamint a 3NaCl képződési szabadentalpiáira a ~ 750 oC
𝑜
hőmérsékleten leolvasható értékek különbségeként képezve a feltételezett reakció 𝐺(190)


420 kJ/mol (3/2Cl2) normál szabadentalpia-változását. Ebből a (190) összefüggés szerint 10 -21
nagyságrendű egyensúlyi állandó adódik. Ez olyan kis érték, hogy a sóból származó
nátriumszennyezés zárt rendszerben elhanyagolható lenne. Azonban a 180 oC felett intenzíven
illanó AlCl3 eltávozik a reakciótérből és az áramló füstgázba kerülve a kemencéből is, valamint
az alkálifém szennyező eredeti koncentrációja igen alacsony az alumíniumolvadékban.
Ugyanakkor, a NaCl koncentrációja nagy a só olvadék fázisában, a fémfázisban oldott Na
átlagos koncentrációja pedig elhanyagolható. Így a káros reakció aktuális aktivitási indexe a
gyakorlati koncentrációs viszonyok között akár az egyensúlyi állandónál is kisebb értékű lehet
az alumíniumolvadék sóval érintkező határfelületénél, vagyis a szennyezést okozó reakció nem
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zárható ki. A mértéke kinetikai feltételektől, így az alumínium és a só fázisok határfelületének
a nagyságától, az AlCl3 gáz távozását elősegítő körülményektől, valamint a só mennyiségétől
függ. Tehát a szabdalt, rögös felszínű anyag és a sózás után a felszín erős átkeverése ebből a
szempontból hátrányos. A fémfázis határfelületénél dúsuló Na-koncentráció azonban
csökkentheti a (190) reakció termodinamikai lehetőségét.
Az olvadék Na-tartalmát az öntés előtt aktívgázos öblítéssel kell a határérték alá
csökkenteni. Ennek a módszerével a 6. fejezet foglalkozott. Az in-line berendezésben végzett
aktív klóros olvadéktisztításnál is érvényben vannak a fenti összefüggések, de ott a
koncentrációviszonyok - elsősorban az AlCl3 tekintetében – jelentősen eltérnek a kezelősóval
adalékolt olvasztásétól, ami a (190) reakció fellépését a fordított – és termodinamikailag
kedvezőbb – irányban segíti elő. A tisztítóberendezésben kialakuló viszonyok mellett a
nátriumkoncentráció jelentős csökkenése mehet végbe. Sőt, a klór tartalmú (1-5%) argongázzal
végzett öblítés során a klórral nem reagáló stabil idegenfázisú zárvány-szennyezők flotálása is
javul (Kumar, 1978). Ez a jelenség a szilárd oxid és az olvadt alumínium közötti határfelületi
feszültség növekedésével, vagyis az oxidok felületére érvényes - kedvezően nagy - alumíniumérintkezési szög további növelésén keresztül fellépő közvetett hatásnak tudható be.
A 120.a ábra alapján az is megállapítható, hogy az AlMg ötvözetek esetében a nagyobb
reakcióképességű Mg jelenléte miatt még inkább előfordulhat a fémfürdő szennyeződése
nátrium felvételével:
[Mg] + 2(NaCl) = (MgCl2) + 2[Na]

(193)

Ennek a reakciónak az egyensúlyi állandója:

K (193) = exp (−

𝑜
𝐺(193)

𝐑𝑇

)=

2
𝑎MgCl2 𝑎Na
2
𝑎Mg 𝑎NaCl

=

𝑎MgCl2
𝑎Mg

𝑎Na

(𝑎

NaCl

2

)

(194)

a 119.a ábrából az alábbi kloridképződési reakciók különbségére
(Mg +Cl2 = MgCl2) – (2Na + Cl2 = 2NaCl)

(195)

𝑜
és 750 oC-ra kiolvasható képződési normál szabadentalpia-változások alapján 𝐺(193)
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kJ/mol Cl2. Ennek megfelelően a reakció egyensúlyi állandója jelentősen nagyobb, 10-9
nagyságrendű. Az egyensúlyi állandó ebben az esetben ugyan jelentősen nagyobb, mint az
alumíniumos reakcióban, de mivel a MgCl2 – ahogyan a 113. ábrán is látszik - nem illékony,
így nem tud eltávozni az olvadék közeléből, valamint a Mg aktivitása is kisebb az egységnél.
Így a káros folyamat csak az alumíniumolvadék és a só határfelületéhez közeli diffúziós
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régióban a nátrium-koncentráció gyakorlatilag teljes hiánya esetén léphet fel. Mivel a (193)
képletben szereplő kloridok aktivitása egységnek tekinthető és a magnézium aktivitása is több
nagyságrenddel nagyobb, mint a nátriumé, a (193) reakció csupán néhány ppm Na
megjelenéséért lehet felelős az olvadékban.
Az olvasztott szemcséket burkoló oxidos réteg fellazításában és eltávolításában kitüntetett
szerepe van a só fluorid komponensének. Azonban, összehasonlítva a 120.a és b ábrákat,
látható, hogy a só alkotókkal esetleg fellépő reakciókból keletkező AlF3 jelentősen stabilabb
vegyület, mint az AlCl3. Így éppen a sóelegy fluorid komponenseinek a bontása léphet fel
nagyobb valószínűséggel. Kísérleti körülmények között (Milke, et al., 2005), még a
legstabilabb CaF2 esetében is mérhető (0,16 g/m²h - az Al – só fázisok határfelületére
vonatkoztatva) fluorid fogyás volt meghatározható. Ezt szemlélteti a 121. ábra.

121. ábra Fluoridfogyás az alumínium sóolvadék alatti olvasztásakor (Milke, et al., 2005).
A fluorid fogyás erősebb a beolvasztási periódusban, amikor az olvadt alumínium cseppek
jelentős részben még diszpergáltan vannak jelen a só olvadékban. A reakció feltételezését
igazolta egy kísérlet, amelyben a só olvadékot a tégelyben alumínium hiányában tartották
azonos hőmérsékleten a fluorid koncentrációjában érdemleges változást nem tapasztalva
(Milke, et al., 2005). Így a fluorid fogyást okozó reakció minden bizonnyal az alábbi lehet:
Al + 3/2(CaF2) = (AlF3) + 3/2[Ca]

(196)

Ennek a fellépését elősegíti a keletkező alumínium-fluorid – hőmérséklettől függő mértékű illanása:
(AlF3) = AlF3(g)

(197)

Így az egyensúlyi állandó:

K (196) = exp (−

𝑜
𝐺(196)

𝐑𝑇

3/2

)=

𝑎AlF3 𝑎Ca
3/2

𝑎Al 𝑎CaF

2
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= 𝑎AlF3 (

𝑎Ca
𝑎CaF2

3/2

)

(198)

kifejezésében AlF3 termék aktivitása természetesen növekedhet a reakció előre haladásával, de
ezt mérsékeli a (197) megoszlási folyamat, ami nagyobb hőmérsékleten a keletkező alumíniumfluorid nagyobb részét gőz formájában eltávolítja a kondenzált rendszerből. A 120.b ábrából az
alábbi fluoridképződési reakciók különbségére
(Al +3/2F2 = AlF3) – (3/2Ca + 3/2F2 = 3/2CaF2)

(199)

𝑜
és 750 oC-ra leolvasható képződési normál szabadentalpia-változások alapján 𝐺(196)
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kJ/mol F2, ami 10-16 nagyságrendű egyensúlyi állandót eredményez. A reakció termékeinek az
aktivitása - egyrészt a lokálisan kialakuló nagyobb hőmérsékleten az AlF3 illanása, másrészt a
nagy tömegű fémfázisban történő oldódás miatt - nem érhet el jelentős szintet. Így a kalciumfluorid (196) egyenlet szerinti bontásának a sóolvadékban oldott CaF2 koncentráció csökkenés,
valamint az alumínium olvadék egységes fürdővé egyesülésével csökkenő reakció felület szab
korlátot. A CaF2 adaléknak az oxid réteget eltávolító és az olvadt fémcseppek egyesülését segítő
hatása a sóelegyben kb. 0,5 – 1 % tartalomig erősödik, majd a viszkozitás növelése miatt már
akár csökkenhet is a hatékonysága. (Milke, et al., 2005) Azonban az olvasztás során az
alumíniummal történő részleges reakció miatt csökken a mennyisége, ezért érdemes a 2 – 2,5%
nyers koncentrációban alkalmazni a ternér kezelősóban.
Noha a CaF2 a legstabilabb adalék az alumíniummal szemben, a NaF, vagy a kriolit
hatékonyabban segíti az oxidhártya eltávolítását és az alumíniumcseppek egyesülését (Krone,
2000). A fluoridok bontásával azonban káros AlF3 emisszió is fellép, ami egy további fontos
környezetvédelmi szempont. A sóelegy fluorid alkotójának a megválasztásában – elsősorban
Európában - nemcsak az oxid hártya bontásában mutatott hatékonyság, hanem az alumínium
olvadékkal szemben fennálló stabilitás meghatározó szemponttá vált az utóbbi évtizedek során.
Az magnéziummal ötvözött alumíniumolvadékok esetében a fluorid bontás jelensége egy
másik reakcióhoz is köthető. A magnézium reakcióképessége ugyanis nagyobb az
alumíniuménál a fluorid képzés tekintetében is. A 120.b ábra mutatja, hogy azonos mennyiségű
fluor reagenssel vegyülve a Mg, a Na és a K esetében 700 oC hőmérsékleten közel azonos
mennyiségű az energia-felszabadulás a megfelelő fluorid vegyületek képződésekor. Így a
magnézium nagy valószínűséggel reagálhat a só alkáli-fluorid (MeF) alkotóival, ami egyrészt
a fluoridok aktivitását befolyásolja, másrészt az oldat alkáli szennyeződéséhez járulhat hozzá.
A NaF és a KF (egységesen MeF) eseteiben a
[Mg] + 2MeF = MgF2 + 2[Me]
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(200)

reakció normál szabadentalpia-változása a 120.b ábrából a megfelelő fluoridok képződési
reakcióinak a különbségeként:
(Mg +F2 = MgF2) – (2Me + F2 = 2MeF)

(201)

750 oC hőmérsékleten ~ -20 kJ/mol F2 értékű mindkét alkálifémre, így a (200) reakció

K (200) = exp (−
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2
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)

(202)

egyensúlyi állandója közel 101 nagyságrendű. Ez a veszélyesen nagy egyensúlyi állandó érték
elég tág határt ad az alkáli szennyezést eredményező reakciónak, ami csak a MgF2–nak a
sóolvadékban történő dúsulása és az alkálifém-koncentrációnak az alumíniumolvadék sóval
érintkező határfelülete mentén jelentősebb emelkedése szabhat határt. A só eredeti MgF2
tartalmát jelentősen megnövelve a reakció valamennyire visszaszorítható, azonban ez a só
likvidusz hőmérsékletének az elvárt alacsony értéken tartása miatt nem lehet praktikus
megoldás. Ezért a KF, vagy NaF tartalmú kezelősók nem ideálisak a nagy magnézium
tartalmú ötvözetek olvasztásához. A magnézium jelenléte a fémolvadékban még a legstabilabb
fluoridos adalék a CaF2 esetében is fokozza a bomlás veszélyét. A 120.b ábrából kiolvasható
képződési normál szabadentalpia-változási adatok alapján a
[Mg] + (CaF2) = (MgF2) + [Ca]

(203)

reakció fenti módszerrel számított egyensúlyi állandója 10-7 nagyságrendűnek adódik. Ez az
érték több nagyságrenddel nagyobb, mint az alumíniummal történő reakcióé, így az AlMg
olvadékok esetében a sóelegy fluoridtartalmának a fogyása még erősebb tendencia lehet.
Ugyanakkor, a (203) reakció következtében a fázishatár környezetében a só olvadékban
növekedő MgF2 koncentráció, valamint az alumíniumolvadékban ezzel szemben fellépő
kalcium koncentráció növekedés mérsékelheti ezt a káros reakciót. Továbbá, a 111.b ábrának
megfelelően, a CaF2 adalék koncentrációja is csak igen alacsony (1-2 %) lehet a sóban a
megfelelő likvidusz tulajdonságok biztosítása miatt. A fentiek alapján látható, hogy a só
alkalmazásánál körültekintően kell eljárni és az optimális összetételre, valamint mennyiségre
kell törekedni. Az alumíniumolvadék és a só olvadék közötti kedvezőtlen – és esetleg kedvező
- reakciók az olvasztás fontos metallurgiai jellemzői.
Az amerikai gyakorlatban ekvi-moláris NaCl-KCl alaphoz kriolitot keverve állítják elő
az olvasztási kezelősókat. Ez környezeti szempontból kifogásolható, ugyanis a Na3AlF6
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nagyobb hőmérsékleten termikusan disszociál, és a felszabaduló AlF3 1000 oC hőmérsékletet
megközelítve – a 113. ábra szerint - erősen illékonnyá válik. Ráadásul, a földgáztüzelést
jellemző nedves kemenceatmoszférában ez a vegyület hidrolizál és így HF-tartalmú füstgáz
keletkezik. Az oxidhártya eltávolítása javul az alumínium és az oxid közötti határfelületi
feszültség növekedésével, valamint az alumínium és a só közötti határfelületi feszültség
csökkenésével. Az előbbi ötvözetlen alumíniumban kedvezőbb, az utóbbi a só összetételének a
módosításával biztosítható. A NaCl-KCl ekvi-moláris só olvadékhoz adott fluorid és klorid
adalékok között a NaF, KF, LiF, Na3AlF6 a leghatékonyabb az alumíniumcseppek
egyesítésének elősegítésében. Ezeknél kevésbé hatásos a CaF2 és MgF2 adalékolása, és még
kevésbé hatásos a LiCl, CaCl2 és MgCl2 (Krone, 2000). Az oxidok láncszerű vázat képezve sok
olvadt fémet köthetnek meg a salak belsejében. Különösen megnövekedhet az elragadott fém
aránya a sűrű salakok esetében, ha nem alkalmaznak olvasztási kezelősót. Erre utal a 122.
ábrán egy ilyen salakminta keresztmetszeti csiszolatának a mikroszkópos felvétele.

122. ábra A só mentes olvasztásnál kapott sűrű alumíniumsalak visszaszórt elektronokkal
készített SEM képe (Tenorio & Espinosa, 2002).
A visszaszórt elektronokkal készített rendszám érzékeny képen az oxidokat a sötét, a fémet a
világos területek jelzik. A nagyobb sűrűségű oxidszemcsék lesüllyednek a salaknak a
fémolvadékkal érintkező alsó zónáiba, és ott összefüggő mátrixot alkotnak. Ebbe – különösen
a fémolvadék-oxid elválasztást elősegítő sók mellőzésekor – jelentős mennyiségű olvadt fém
ragadhat. A 122. ábra azt is szemlélteti, hogy az elragadott fémtartalom akár túlsúlyba is
kerülhet az oxidvázzal szemben.
A kezelősókban is előfordulnak szennyezők. A gyártási eljárásból, a tárolásból származhat
víztartalom, valamint a természetes eredetű sókban megtalálható a gipsz. Ezek reagálnak az
alumíniummal, ami alumínium-oxid képződésével jár. A sók szennyezőinek káros hatását
kísérleti eredmények is igazolják (Ye, et al., 1996). Ez jelentős tényező lehet a fémveszteség
alakulásában (Ho & Sahai, 1990).
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7.3. A betét jellemzőinek a szerepe az olvasztás hatékonyságában
Adott olvasztási technológia mellett is nagy különbségek lehetnek a szekunder alumínium
előállítás fémkihozatalában az adagolt hulladék elemi összetétele és fizikai állapotától
függően. Mindkét szempont jelentősen befolyásolja a beolvasztáskor képződő salakos felzék
mennyiségét és az abban elragadott fémes fázis arányát. Mivel az alumíniumelőállításnál
homogén olvadt salak nem jöhet létre, nem jönnek szóba a fémfürdő és a salak közötti
megoszlási mechanizmusokon alapuló metallurgiai folyamatok, így nincs ilyen célt szolgáló
salakképzés. Az alkalmazott kezelő/fedősó kis mennyisége csak egy vékony folyékony réteget
képezhet a beolvadás után. Ezt is csak akkor, ha a keletkező salak nem alkot durva rögös
felszínt, ami elragadja az olvadék jelentős részét. A hulladék nyersanyag minőségétől függő
oxidációból eredő fémveszteség már az olvadék kialakulása előtt megkezdődik, illetve a
lehúzott salakban is folytatódik. Különösen az oxidációra hajlamos betétanyagok esetében
célszerű a kemencében a gáz oxidáló jellegét a lehetőségek és a korlátok szerint csökkenteni.
7.3.1. Az ötvözők hatása a fémveszteségre
Az olvadék állapotán túl az ötvözők – elsősorban a magnézium - oxidációs reakciói módosítják
a salakos felzék összetételét és fizikai állapotát is. Ettől pedig a salakkal elragadott fém
mennyisége nagymértékben függ. Az ötvözők általában növelik a fémveszteséget az
alumíniumolvasztásnál, noha a hatáserősség eltérő. A 123.a ábra szemlélteti, hogy a
magnéziumnak különleges szerepe van a fémveszteség növelésében még a levegőtől fedősóval
elzárt alumíniumolvadék esetében is. A magnézium fémveszteséget növelő hatása különösen
a nagyobb hőmérsékletek esetén érvényesül. Ezt mutatja a 123.b ábra, üzemi körülmények
mellett adott ideig végzett hőn tartási eredmények alapján.

a)

b)

123. ábra A különböző ötvözők hatása a NaCl-KCl fedősó alatt képzett alumíniumolvadékból
fellépő fémveszteségre (a) (Krone, 2000), valamint a különböző ötvözet olvadékok relatív
leégési jellemzői a hőn tartási hőmérséklet függvényében (b) (Jancok, 2008).
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Közvetlen hatásként jelentkezik a magnézium - 5. ábrán látható - nagyobb oxidációs hajlama,
valamint az alacsony (1107 oC) forráspontja miatti párolgása is. Sőt, ehhez járul egy fontos
közvetett hatásként az olvadék felszínén így képződő MgO∙Al2O3 (MgAl2O4) spinell oxid
képződése. Ez egyrészt termodinamikailag még stabilabb oxidációs termék, másrészt
megnöveli a szilárd felzék tömegét és egyenetlenné teszi a szerkezetét. A rögösebb, durvább
felszínhez tapadó alumínium nagyobb felületen oxidálódhat. A magnézium koncentráció
növelése a salak mennyiségét és a fémveszteséget jelentősen növeli. Ugyanígy hat a laza
szerkezetű, vékony falú hulladékok arányának emelése, amit a felület nagyságától erősen
függő intenzitású heterogén oxidációs reakció okoz. A fémveszteségre a Cu, Fe és Sn ötvözők
által gyakorolt viszonylag kismértékű hatás mechanizmusa az alumíniumolvadék és a só közötti
határfelületi feszültség változásával van összefüggésben. Ezek az elemek csökkentik az
alumíniumolvadéknak a só olvadék általi nedvesítését.
A nagy Mg-tartalmú üzemi olvasztási salakminta szemcséinek felületén megjelenő spinelltípusú oxid makro fotóját és szekunder-elektronokkal készített scanning elektronmikroszkópos
(SEM) képét a 124.a, illetve 124.b ábrák szemléltetik. A SEM képen „1” –el jelölt területről
készített és a 124.c ábrán látható energiadiszperzív röntgen spektrum (EDS) a sötét tónusú
MgAl2O4 spinell összetételére utal.
Al

Al
O
Mg
1. pont

2. pont

O

b)

c)

a)

124. ábra A magnéziummal erősen ötvözött alumíniumolvadék felszínén képződő salak
makro képe (a), egy oxidos szemcse SEM felvétele (b), valamint a szemcse felületét burkoló
rétegek röntgenspektrumai (c). (Tóth, et al., 2013)
A 124.b ábra 2 jelű pontjában látható spinell-típusú oxid nagyobb sűrűsége miatt hajlamos a
felzék alsó felületénél dúsulni. Ezzel megnő ennek a rétegnek a viszkozitása és nehezebbé teszi
a fémolvadéktól való elválasztást. Így nemcsak a salak nagyobb tömege, de a fizikai állapota
miatt is jelentősebb fémveszteségek léphetnek fel a magnéziumos alumíniumötvözetek
olvasztásakor. A képződő oxidos szerkezet nagy felületéhez tapadó jelentős mennyiségű és
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nagyobb felületen szétterülő, finom eloszlású fémolvadék még erősebben ki van téve az
oxidációnak. A rögös felzék így nem tudja megóvni a fürdőt a további oxidációtól.
A szállóporban jelentkező klasszikus illanási fémveszteség nem jellemző az
alumíniumhulladék olvasztásánál, illetve csak a nagyobb cink tartalmú ötvözetek esetében,
amikor a cink aktivitása és parciális gőznyomása ezt lehetővé teheti nagyobb hőmérsékleteken.
7.3.2. A hulladék fizikai jellemzőinek hatása a fémveszteségre
Az alumínium nagy olvadási hője, a cseppeket burkoló oxidréteg miatti nehéz koaleszcenciája
mellett az olvasztást nehezíti az anyag belseje felé irányuló rossz hőátadás is. Ezt a betétanyag
vékony rétegei közötti levegő tovább rontja. A nehezen olvadó – főleg az eleve réteges betétanyagok esetén ez intenzív felületi oxidációhoz és végül pernyeképződéshez is vezethet.
Erre mutatott példát a 108. ábra a salakos felzékből kiemelt vékony lemezes hulladék nagy
hőmérsékleten olvadás helyett oxiddá átalakulást mutató képével. A szokásos beolvasztási
technológia mellett, az ilyen betétanyag csak a salak tömegét és a fémveszteséget növeli.
A szemcsék felületén tapadó finom eloszlású forró alumínium, illetve Al-Mg ötvözet a
nagy oxigénkoncentrációjú levegővel intenzíven oxidálódhat. Emellett a salak porózus
szerkezetében rejlő apró olvadékcseppek is hirtelen hő fejlődést okozó oxidációt indíthatnak.
A nagy mennyiségű, de oxidhártyákkal elszigetelt cseppek formájában jelenlévő fémes fázist
tartalmazó salakban a cseppeket burkoló oxidos felületi réteg feltöredezhet, ami intenzív utóoxidációt és jelentős hőfejlődést okozhat. Ez a jelenség már a forró salak kihúzásakor és az
üstbe rakásakor is fellép. A salak fémfázisának az utó-oxidációja még tovább is folyhat, amit
elősegít a laza szerkezetből adódó nagy érintkezési felület a levegővel, az üstből eredő
hőszigetelés és a felületet tisztító só jelenléte. Ezt szemléltetik a 125. ábra fényképfelvételei.

a)

b)

125. ábra A kemence küszöbére (a) és az üstbe (b) húzott salak látható exoterm reakciói.
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A hőszigetelést (hőkoncentrációt) is nyújtó üstben az exoterm oxidációs reakciók
felgyorsulhatnak, miközben a másodlagosan visszanyerhető fémtartalom tovább csökken. Nagy
magnézium tartalmú fémfázis esetén ez a folyamat 126.a ábrán látható vakító fényjelenséggel
is jár. A 126.b ábrán mutatott izzó salakrög makro-fotója, pedig a már lehűlt külső felület
MgAl2O4 spinellre jellemző feketés színével (Han & al., 2003) igazolja a nagy magnéziumtartalmú alumínium-ötvözetek utó-oxidációra különösen hajlamos természetét.

a)

b)

126. ábra Utó-oxidáció a leszedett salakban (a – az üst belsejében, b – a kivett izzó darab).
Az apró szemcsés forgács, illetve vékony lemezes hulladékoknak a legnagyobb a fajlagos
felülete. Ezen a fizikai tömörítés (brikettálás/pakettálás) sem változtat – noha a kemencébe
adagolást megkönnyít – és fémveszteséget fokozó „leégési” hajlamuk megmarad. Amennyiben
a hulladék már a berakás pillanatában is vastag oxidréteget, illetve felületi szennyező réteget
hoz magával, a vékony anyag belsejében képződő olvadék elszigetelődhet. Az oxidréteggel és
idegen anyagokkal körbezárt kisméretű olvadékcseppek egyesülésének a jelentős gátoltsága
esetén az exoterm hatás következtében önmagát is gerjesztő további felületi oxidáció az ilyen
hulladék zömét felemésztheti. A tiszta felületű anyagok só nélküli olvasztásakor a Mg-tartalom
5 %-ra növekedése akár három - négyszeresére is növelheti a fémveszteséget. Azonos
anyagminőség esetén viszont a felületi festék éppen ilyen arányban képes növelni a leégést.
Amennyiben a festék előzetesen el van távolítva (pl. leégetéssel), a fémveszteség akár felére is
csökkenthető (McAvoy & et al., 1990). A relatív méretben jelentős felületi szigetelőrétegek
jelenlétét és a kemencében történő további növekedését meggátolni csak az olvadék alá
juttatással lehet. Ilyen nagy fajlagos felületű és utólag tömörített anyagoknak a kemencében
történő lokális túlhevülését és oxiddá alakulását mutatják a 127. ábra képei. A nehezen
olvadó betétek esetében szükségessé válhat a hőátadás mechanikus beavatkozással történő
elősegítése, a réteges darabok és a kialakuló olvadék jobb érintkeztetésével, ami a felületi
oxidáció visszaszorításában is segít.
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a)

c)

b)

127. ábra A nagy fajlagos felületű tömörített anyag felületi oxidációja és túlhevülése a salak
felületén (a, b) és az összesült salaktömb lehűlt állapotban (c).
A vékony réteges, illetve porózus – különösen a magnéziummal ötvözött – alumíniumnyersanyagok nyílt rendszerben és nyugvó állapotban történő olvasztása kiemelkedő
nehézséggel jár. Hasonlóan nagy fémveszteséggel jár a tömörnek látszó vékonyfalú tekercsek,
valamint a belső felületén oxidrétegeket is tartalmazó mikroszkopikus – és a külső térrel is
összekötött - üregrendszerrel rendelkező szekunder tömbök olvasztása. Ezek mindegyike
rendelkezik a makroszkópikus anyagon belül egy erős oxidhálóval, ami megakadályozza a
keletkező cseppek egyesülését, fenntartja az eredeti alakot és a kemencében a további
oxidációt segíti elő. Ezért különösen, a magnéziumos alumínium-ötvözetek esetében, csak az
eléggé nagyméretű tömör részekből álló és tiszta hulladékból képződhetnek a hártyájukat is
áttörni képes nagy cseppek. A felületi oxidréteg eltávolításában 7.2. fejezetben tárgyalt
kezelősók alkalmazhatók. Ugyanakkor, az oxidréteg áttörését fizikai behatással is lehet segíteni
(Schlesinger, 2014). Erre legalkalmasabbak a kisebb olvasztókapacitások esetén eredményesen
használt forgódobos kemencék, de ez elősegíthető a statikus lángkemencés beolvasztásnál a
nehezen olvadó darabok törésével, mozgatásával, illetve a kialakuló olvadék alá nyomásával is.
A hulladék betét kedvezőtlen fizikai jellemzőinek az olvasztási fémveszteségben
megnyilvánuló káros hatását a kemencébe adagolás megfelelő rendjével is lehet csökkenteni:
•

Először a kisméretű, illetve vékonyfalú hulladékot kell adagolni, a nagy darabokat
felülre kell helyezni,
Az apró, vagy vékonyfalú hulladékot az égőktől minél távolabb, a kemence közepében
koncentráltan kell elhelyezni,
A szilárd hulladék előmelegítésével, különösen télen, elkerülhető az oxidáló hatás
szempontjából is jelentős nedvesség bevitele a kemencébe.

•
•
A

fémveszteséget

a

kemencék

anyagmérlege

alapján

lehet

kimutatni.

Az

olvasztókemencébe adagolt betét zöme az olvasztókemence - pihentető kemence – in-line
tisztító berendezés technológiai egységen keresztülhaladva jelenik meg az öntött tuskó
termékben. Emellett még közvetlenül a kemencékből az öntés befejezése után a fenéken
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bennmaradó fémet még külön lecsapolják, ha a gyártandó ötvözet típusa megváltozik. Továbbá,
az olvasztó-öntőmű mellett általában létezik egy salakfeldolgozó technológia is. Itt a
fémveszteség zömét okozó olvasztási (és pihentetési) felzék salakokból, valamint a kampányok
végén a kemence kiürítése során a fenékről és az oldalfalakról kiszedett „kemencetisztítási
salakokból” nyerik még vissza a fémes állapotban elragadott alumínium nagy részét. Ezzel a
gyakorlati fémveszteség csökkenthető, hiszen a salakokból kinyert fém további adagokhoz
visszajáratható. Az üzem szempontjából mindenképpen az olvasztási (és pihentetési)
salakokból, valamint a kemencetisztítási salakokból kinyert fém visszajáratásával számolt
gyakorlati fémmérleg a mérvadó. Amennyiben nem áll rendelkezésre saját salakfeldolgozó
kapacitás, akkor sem vész el a salakból kinyerhető fémtartalom, hiszen az erre szakosodott
feldolgozó cégek ezt elismerik az alumíniumolvasztási salak árában.
Az üzemi mérések körülményei nehezítik a pontosságot, hiszen az adagonként akár 50 100 tételből is álló betét mérlegelése, regisztrálása és az adagolása is hibával terhelt. Emellett a
fő nehézséget az jelenti, hogy az egyes adagok csapolása után változó és nehezen mérhető
mennyiségű fémolvadék, üzemi zsargon szerint „zsomp” marad még vissza a kemencében,
aminek a változó mennyisége az adag során a kemencékbe adott és az onnan kapott anyagokból
számítható fémérleget erősen befolyásolja. A csapolás után visszamaradó olvadék mennyisége
– üzemi zsargonban a „visszfém” – meghatározása mechanikus merülő eszközzel nem
határozható meg a kemencefenék egyenetlenségei miatt. Amennyiben azonban mindig marad
vissza a teknő keresztmetszetét egyenletesen kitöltő fémolvadék, a szint magassága optikai
módszerrel mérhető. Ezt a kemencetérnek egy rögzített pontjához és a vízszintes tengelyhez
viszonyítva lehet megállapítani. Alapvető nehézséget jelent azonban a salakos felszín
határozatlansága. Ezért előbb gépi, majd kézi „salakoló hákkal” ki kell alakítani a mérésre
alkalmas viszonylag egyenletes fürdő felszínt. Ezt szemlélteti a 128. ábra szemléltet.
a)

c)

b)

128. ábra Az olvadék felszín tisztítása gépi salakhúzással (a), a salak csurogtatása (b),
valamint a sima, vékony oxidhártya képzése kézi eszközzel (c) (Kékesi, et al., 2010).
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A 128.a ábrán látható a lehúzott salak fogadására alkalmas, fenekükön csurogtató nyílással
ellátott öntöttvas salaküstök sora. A lehúzott és megtört salakból közvetlenül kicsurgó – és
visszajáratható - fémet az üstök alá helyezett öntöttvas tálak gyűjtik (128.b ábra). A 129.a ábrán
jelölt derékszögű háromszögek alapján meghatározható a fémszintnek a vízszintes síktól mért
távolsága. A mérés körülményeit szemléltetik a 129.b és c ábrák. Az üzemben szerzett
tapasztalatok szerint, az elérhető pontosság ±0,5 cm a legjobb körülmények mellett is (Kékesi,
et al., 2010). Az olvasztókemence nagy felülete és viszonylag kis fürdőmélysége esetében ez
közel 0,5 – 1 %-os hibát is jelenthet az egyes adagok fémmérlegében.

a)

b)

c)

129. ábra Az olvadékszint lézeres mérésének az elve (a) és a kivitelezése az olvasztó - (b) és
a pihentető kemencékben (c) (Kékesi, et al., 2010)
A fémmérleget nagyobb pontossággal inkább csak az üres kemencével induló és üres
kemencével végződő, több adagból álló kampányokra lehet megállapítani. Azonban ez
tompítja a betétanyagok jellemzőihez köthető hatások kimutathatóságát. Ugyanis, a kampány
egyes adagjainál nem biztosítható a betét azonos fizikai összetétele. Ennek ellenére, a 130.
ábrán jól megmutatkoznak a két szélsőségesen eltérő hulladéktípus adagolási arányai által
okozott fémveszteségek különböző irányú alakulásai. A laza, fajlagosan nagy felületű, valamint
az ugyanilyen, de mechanikusan tömörített hulladékfajták együttes arányának a növekedésével
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nő a gyakorlati (az olvasztás-pihentetés-tisztítás-öntés vonalán jelentkező) fémmérleg hiánya
(Hgyak), vagyis a közvetlen fémveszteség:
𝐻gyak =

𝑚csapolt + 𝑚visszanyert −𝑚betét

𝑚betét

∙ 100%

(204)

Az adott kampány összes hasznosult fém tömege az öntött tuskók és egyéb csapolt tömbökben
közvetlenül, valamint a salakból visszanyert tömbök formában közvetve kapott/kapható fém
tömegek összegeként adódik. A gyakorlati fémkihozatal (gyak) értéke pedig a közvetlen
fémmérleg hiányának a 100%-ra vonatkozó komplemense:

𝑔𝑦𝑎𝑘 = 100% − 𝐻gyak

(205)

A vizsgált mennyiségeket érdemes a betét teljes tömegére vonatkozó relatív értékekkel
kifejezni. Alapvetően az egyes (átlagosan kb. 8 - 10 adagos) kampányok laza (nagy fajlagos
felületű), illetve a tömör (kis fajlagos felületű) betétalkotó arányainak függvényeként érdemes
az átlagos gyakorlati fémveszteséget vizsgálni. Mivel azonban a Mg-tartalomnak is jelentős
befolyása van a képződő salak mennyiségére és állapotára, a betét fizikai jellemzőinek a hatása
a különböző Mg-tartalmú alumínium-ötvözetekre eltérő mértékű lehet. Ennek megfelelően, a
130. ábra a nagy (3 - 4 %) Mg-tartalmú, a 131. ábra pedig kicsi (0 – 1%), ötvözetek
gyártásának és a csapolással egybekötött folyamatos öntésének a kampányaira vonatkozik.

b)

a)

130. ábra A nagy (a) és a kis (b) fajlagos felületű hulladékfajták átlagos aránya és a nagy Mgtartalmú kampányok átlagos fémmérlegei közötti összefüggések. (Kékesi, et al., 2010)
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a)

b)

131. ábra A nagy (a) és a kis (b) fajlagos felületű hulladékfajták átlagos aránya és a kis Mgtartalmú kampányok átlagos fémmérlegei közötti összefüggések. (Kékesi, et al., 2010)
A betét fizikai állapotának a hatása a nagy Mg-tartalmú ötvözetek olvasztási fémveszteségére
erősebb és határozottabb tendenciát mutat, mint a kis Mg-tartalmú ötvözetek esetében. Ez jelzi,
hogy a betét fajlagos felülete a nagy Mg-tartalom esetében képes erősebben növelni az oxidáció
és a salakképződés folyamatait. A fémveszteség zöme az olvasztásnál képződő és a kemencéből
eltávolított salak tömegéből adódik. Ezt igazolja a 132. ábrán látható korreláció a nagy Mgtartalmú, valamint a 133. ábrán a kis Mg-tartalmú ötvözettípusok gyártási kampányaiban
eltávolított átlagos salaktömegek és az adagolt hulladéktípusok átlagos mennyiségi arányai
között. Mindkét jellemző a betét tömegére vonatkozó relatív értékkel szerepel.

a)

b)

132. ábra A nagy (a) és a kis (b) fajlagos felületű hulladékfajták átlagos aránya és a nagy Mgtartalmú kampányok relatív salaktömegei közötti összefüggések. (Kékesi, et al., 2011)
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b)

a)

133. ábra A forgács (a) és a kohófém tömb (b) betétanyagok átlagos aránya és a kis Mgtartalmú kampányok relatív salaktömegei közötti összefüggések. (Kékesi, et al., 2011)
A 133. ábra nem a nagy és a kis fajlagos felületű betétalkotó csoportokra, hanem ténylegesen
az ezeknek leginkább megfelelő forgács, illetve kohófém tömb betétalkotókra vonatkozó
összefüggéseket mutat. Látható, hogy a beadott forgács a saját tömegének akár a 30%-a
mennyiségű salak képződését is eredményezheti. Ezzel szemben a kis fajlagos felületű és tömb
alakú kohófém megnövekvő aránya a betétben jelentősen csökkenti a keletkező – illetve a
kemencéből eltávolított – salakos felzék mennyiségét. A 133.b ábra szerint a közel teljesen
kohófémből előállított kis Mg-tartalmú ötvözetek esetében a keletkező salak mennyisége alig
haladja a meg a betét tömegének az 1 %-át, miközben az olvasztás gyakorlati mérleghiánya 0,3
% értékű volt az összes (kb. 300) adag átlagában. A 134. ábrán szereplő – üzemi mérési
körülmények mellett – jó korrelációk igazolják, hogy a fémveszteség zömét az olvasztáspihentetés-olvadéktisztítás folyamatában keletkező (és mechanikus úton eltávolított) salakos
felzék és a kemencetisztítási salak képezi (Kékesi, et al., 2010).
Az eltávolított összes salak és a kapott fém tömegeinek a betétre vonatkoztatott relatív
értékei közötti korrelációt elsősorban az olvasztó és a pihentető kemencéből, valamint az inline tisztító berendezésből álló kaszkád egység részeiből származó salakok tömegmérési és
regisztrálási pontatlansága gyengíti. Azonban, hibával terhelt a betét össztömegének a
megállapítása is. Továbbá, az aprószemcsés és a vékonyfalú hulladékokból pernye/porképződéssel olyan veszteség léphet fel, ami sem a csapolt fémben, sem a salakban nem
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jelentkezik. Mindemellett, a 134.a és b ábrák összevetéséből kitűnik, hogy a nagy Mg-tartalmú
ötvözetek gyártásakor jellemzően nagyobb a betét tömegére vonatkozó salaktömeg és a
fémveszteség.
b)

a)

134. ábra Az olvasztás-öntés vonalon keletkezett salak fajlagos tömege és a gyakorlati
fémkihozatal összefüggése nagy Mg-tartalmú (a) és kis Mg-tartalmú (b) kampányok alapján
(Kékesi, et al., 2011)
Az eltávolított összes salak és a kapott fém tömegeinek a betétre vonatkoztatott relatív értékei
közötti korrelációt elsősorban az olvasztó és a pihentető kemencéből, valamint az in-line tisztító
berendezésből álló kaszkád egység részeiből származó salakok tömegmérési és regisztrálási
pontatlansága gyengíti. Azonban, hibával terhelt a betét össztömegének a megállapítása is.
Továbbá, az aprószemcsés és a vékonyfalú hulladékokból pernye/por-képződéssel olyan
veszteség léphet fel, ami sem a csapolt fémben, sem a salakban nem jelentkezik. Mindemellett,
a 134.a és b ábrák összevetéséből kitűnik, hogy a nagy Mg-tartalmú ötvözetek gyártásakor
jellemzően nagyobb a betét tömegére vonatkozó salaktömeg és a fémveszteség. A 135. ábrán
az olvasztás-pihentetés-tisztítás-öntés kaszkád egység vonalán fellépő valós fémveszteség
értékei szerepelnek a salakok relatív össztömegei függvényében. A salakokból helyben - vagy
egy feldolgozó partner által - fizikai módszerekkel visszanyerhető fém tömeget az előállított
fém részeként tekintő gyakorlati fémmérleg nem veszi figyelembe a salak feldolgozásánál
oxiddá alakuló és a feldolgozási maradványsalakban még fémes állapotban létező, ki nem
nyerhető fém mennyiséget. Ezt is figyelembe véve kapható a valós fémveszteség, illetve a már
sem fizikailag, sem gazdaságilag nem hasznosuló valós fémmérleg:
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𝐻valós =

𝑚csapolt + 𝑚visszanyert +𝑚feldolgozott −𝑚betét

𝑚betét

∙ 100%

(206)

Az olvasztási salakokból történő fémvisszanyerésnél már a vizsgált olvasztó-pihentető-tisztítóöntő kaszkád egység működésén kívüli okokból lép fel a feldolgozott maradványsalakba
kerülő fémtartalom, ami azonban egy hatékonyabb feldolgozással még mindig visszanyerhető
lenne. Ezért a valós fémmérleg, ha nem is tekinthető az aktuális olvasztási technológia aktuális
gyakorlati jellemzőjeként, a fémveszteség elvi értékét mutatja. Ehhez a feldolgozási
technológia további fejlesztésével közelíthető a gyakorlati fémmérleg. Ennek tudatában
érdemes összevetni a fenti 134. ábrán szereplő gyakorlati és az alábbi 135. ábrán szereplő valós
fémmérlegek értékeit.
b)

a)

135. ábra Az olvasztás-öntés vonalon keletkezett salak fajlagos tömege és a valós (salakból
kinyert fémmel is számoló) fémmérleg összefüggése nagy Mg-tartalmú (a) és kis Mg-tartalmú
(b) kampányok alapján (Kékesi, et al., 2011)
A salak feldolgozása ugyan jelentős mennyiségű fém pótlólagos kinyerését biztosítja, azonban
ennek is van járulékos önköltsége. Ezért mindenkor cél a közvetlen, gyakorlati fémkihozatal
növelése. Ugyanakkor az önköltségcsökkentés és a megfelelő nyersanyaggazdálkodás
megköveteli az olvasztási betétben a hulladékok arányának a növelését a kohófémmel szemben.
Ez azonban növeli a salakképződést. Ennek visszaszorítására megfelelően tiszta és lehetőleg
minél kisebb fajlagos felületű hulladék alapanyag felhasználására és optimális olvasztási
technológiára van szükség.
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7.3.3. Az olvasztókemence hatékony működtetése és a fémveszteség csökkentése
Mivel az alumínium erősen reakcióképes fém, az olvasztási veszteséget alapvetően befolyásolja
az olvadt fém oxidációja. A fellépő heterogén reakció természetéből következik, hogy a
sebességét az olvadás során az oxidációra rendelkezésre álló felület, valamint az
oxigénpotenciál – vagyis a felülettel érintkező gázban érvényes oxigén parciális nyomás határozza meg. A hulladék betét nagy fajlagos felülete és a képződő salak rögös, egyenetlen
jellege az oxidációt fokozzák a nagy reakciófelület miatt. A szilárd oxidos, de nem összefüggő
salakrétegbe penetráló olvadék a rögös szerkezet nagy felületén vékony rétegeket alkotva
szétterül. Emellett a kemence atmoszféra oxigénkoncentrációja jelenti a másik nyilvánvalóan
kedvezőtlen hatást. Ezért, különösen az erős oxidációra hajlamos betétek esetében, fontos
technikai feltétel a leszorított kemenceajtók és egy megfelelő kemencetér túlnyomás használata,
ami gátolja a hamislevegő bekerülését. A tüzelés szabályozásával kerülni kell a földgáz
megfelelő elégetésénél több levegő betáplálását, vagyis sztöchiometrikus oxigénigényhez
közeli

levegőáramokkal

célszerű

dolgozni.

Emellett,

általában

kerülni

kell

az

alumíniumolvadék 750 oC fölé hevítését. A hőmérsékletet növelve különösen a Mg-tartalmú
betétek esetében erősen nő a fémveszteség. Ezt mutatták a 123.b ábrán látható üzemi fémmérleg
eredmények is. Nagyobb hőmérsékleten gyengül az oxidációt gátló felületi oxidréteg által
képezett kinetikai akadály, mivel a porozitása is növekszik. Így a felület jobban hozzáférhetővé
válik a kemencegázoknak és az oxidációt jelentő kémiai reakció sebessége mellett felgyorsul
az anyagtranszport is. Sőt, az exoterm folyamatok erősítik a felületi túlhevülést, amit a növekvő
salakképződés miatt rossz hőátadás is előidéz. E két folyamat a fémveszteséget erősen növelő
spirális hatást hoz létre. A tűzálló anyagok tartóssága érdekében általános eljárás a boltozat
hőmérsékletét kb. 1000 – 1050 oC szinten korlátozni. A füstgáz hőmérsékletét szükség esetén
több levegő bekeverésével lehet gyorsan csökkenteni, ami viszont az oxigéntartalom
növekedését eredményezi.
Az olvasztókemence üzemeltetése során több jellemző értékét is célszerű nyomon követni
és regisztrálni. Az olvadék hőmérsékletet és az olvasztási programra számított földgáz
mennyiség felhasználási ütemét az adagvezetés követeli meg nyomon követni. Ezen túl, a
kemence boltozati hőmérséklete is szerepel a folyamatosan regisztrált paraméterek között. Ez
alapvetően a tüzelés szabályozását szolgálja. Azonban információt adhat a betét beolvasztási
hatékonyságáról is. A 136. ábra szemlélteti egy - viszonylag kedvezőtlen tulajdonságú - betét
olvasztásának regisztrált paramétereit.
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136. ábra Egy lángkemence regisztrált jellemzői az olvasztási ciklus fő szakaszában. (Kékesi,
et al., 2010)
A 136. ábrán - skálázva - szerepel a boltozat és a képződő olvadék hőmérséklete. Továbbá, a
legfelső sávban látható a 110. ábrán bemutatott kemence szinte teljes homlokfalát elfoglaló ajtó
helyzete. Ez alapvetően és azonnal meghatározza a kemence – szintén ábrázolt - térnyomását.
A jobbra lejtő egyenes vonal mutatja a számítógépes beolvasztási modell szerint az adagra
tervezett földgáz igénynek az adott időben még fennálló hányadát. Az egymás mellett futó (kék
és sárga) görbék a kétoldali tüzelést váltva biztosító égők földgázáramait jelölik. A teknőhöz a
kemence hosszabb hátsó falánál csatlakozó magneto-hidrodinamikai (MHD) szivattyú elvén és
váltott iránnyal működő elektromágneses keverő állapota szintén szerepel az ábrán.
Az égők működésével együtt jár a boltozati hőmérséklet emelkedése. Emellett, a képződő
olvadék hőmérséklete az olvadás endoterm és az oxidáció exoterm hatásait is tükrözve
változik. Ideális esetben ez a likvidusz hőmérséklethez közeli értékű. A különböző
betétanyagok eltérő hőmérséklet-felfutással olvadnak be. A 136. ábrán mutatott példában a laza,
nagy fajlagos felületű hulladék a berakott betét felső tartományába és az égő közelébe került.
A kedvezőtlen betét-elrendezés megmutatkozik a hőátadás hatékonyságában és a
fémmérlegben is. A nagy fajlagos felületű, vékonyfalú anyagokat tartalmazó betétek esetében
az olvasztási program (a tervezett gázfelhasználás) végén az átlagost erősen meghaladó
boltozati hőmérséklet tapasztalható, míg az olvadék hőmérséklete jelentősen elmarad. Ezt a
tapasztalati összefüggést szemlélteti a 137.a ábra a kis (0-1 %) és a nagy (3-4%) Mg-tartalmú
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ötvözetek csoportjaira a beolvasztási program végén regisztrált hőmérsékleti adatok alapján.
Ugyanakkor, a túlhevülő boltozat jelzi a betétanyag nehézkes olvadását, az oxidáció
erősségével is összefüggő felületi túlhevülést, mindez együtt jár az olvasztási fémveszteségének
a növekedésével. Ezt mutatja be a kemenceboltozat hőmérsékleti adatainak és a fémmérleg
számításokból kapott eredményeknek az összevetése a 137.b ábrán.

a)

b)

137. ábra Az olvasztási program végén tapasztalt olvadék- és boltozati hőmérsékletek (a),
valamint a boltozati hőmérséklet és a valós fémmérleg (b) összefüggései nagy és a kis Mgtartalmú ötvözetcsoportok eseteiben. (Kékesi, et al., 2010)
Jellemzően a nagy Mg-tartalmú ötvözetcsoporthoz rendelt betétek olvasztása során emelkedik
magasabbra a boltozati hőmérséklet. Ennek közvetlen oka lehet a magnézium erősen exoterm
oxidációja, ami azonban az összes közölt hőnek kis részét teszi ki, ugyanakkor a keletkező
vastagabb – a hőátadást nagyobb mértékben gátló – salakréteg közvetve okozhatja a boltozat
túlhevülését. A nagyobb boltozati hőmérsékletek esetén pedig az olvadék hőmérséklete és
hőtartalma inkább hajlamos elmaradni, ami a hőátadás gátoltságát igazolja. A nagy fajlagos
felületű, oxidálódott hulladék nehézkes olvadását a fentebb tárgyalt mechanizmus indokolja. A
137.b ábra által sugallt korreláció - üzemi mérési pontosságot alapul véve - elfogadható.
Azonban a fémveszteség nem a nagyobb boltozati hőmérséklet miatt emelkedik, hanem
mindkettőt a nehezen olvadó, nagy fajlagos felületű betétalkotó nagyobb aránya növeli.
A gyakorlati fémmérlegek 130 - 133. ábrákon bemutatott összefüggéseihez hasonlóan
ábrázolható a boltozati hőmérséklet függése is a betétalkotók jellemzőitől. Ezt mutatja be a
138. ábra, ahol a vízszintes tengelyen a laza, nagy fajlagos felületű, vagyis erősen oxidálódó,
így ebben az összefüggésben „rossz hőfelvételű” megjelöléssel nevezett betétanyagok aránya
van feltüntetve.
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138. ábra A kemence boltozati hőmérséklete az olvasztási program végén a betét nehezen
olvasztható (nagy fajlagos felületű laza, illetve zömített) alkotóinak az aránya függvényében.
(Kékesi, et al., 2010)
A boltozati hőmérséklet 136. ábrán látható felfutása jó mutatója lehet az adag olvasztása során
várható fémveszteségnek. Ennek alapján az olvasztár dönthet az adott helyzetben (egy
mechanikai, vagy hőtechnikai jellegű) beavatkozás szükségességéről, amivel elő lehet segíteni
a nehezen olvadó betét hőfelvételét és az oxidációtól való védelmét. A fémkihozatal mellett ez
javíthatja az energiahasznosulást is. Az alumíniumolvasztó lángkemencék legnagyobb
hőveszteség-tétele (35-50%) a füstgázokkal lép fel (Li, et al., 2006). A betét hatékonyabb
olvasztása a leégéssel együtt ezt a veszteséget, valamint a teljes földgázfelhasználást is
csökkenti. A beolvasztás folyamán fellépő erős oxidképződés elleni szokásos intézkedések
alapvető formája a nagy fajlagos felületű betétalkotók minél mélyebbre adagolása, valamint a
betét és az égőből kiáramló forró füstgáz közvetlen érintkezésének a kerülése. A megfelelő
berakási rend mellett, a beolvasztás végéhez közeledve, a hőmérsékleti profil jelzése alapján a
nehezen olvadó anyagokat a fürdő szintje alá segítő, valamint az oxidrétegek törését és
leválasztását fokozó mechanikus beavatkozással lehet hatékonyabbá tenni. Ehhez a szokásos
technológia részeként, a rendszeres és pontosan végzett felzék-salak eltávolításnak kell járulnia.
Az alumíniumolvadék felületén képződő durva, rögös és a nagy felületen szétoszlatva sok
elragadott fémet tartalmazó salak nem véd az oxidáció ellen, hanem a további oxidáció kinetikai
feltételeit bővíti. Érvényes a nemzetközi szekunder alumínium-metallurgiai technológiában
ismert motto: „Dross makes more dross”!
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8. Az alumíniumolvasztási salakok hasznosítása
Az alumíniumhulladékok olvasztásánál keletkező heterogén fizikai állapotú felzék-salak
legnagyobb arányú alkotója az olvadt fémtartalom, ami az olvasztásnál képződő oxid
struktúrába penetrál és a szilárd vázhoz tapad. Viszonylag kis mennyiségben jelen lehetnek még
kloridos alkotók is, ha az olvasztásnál kezelősót is alkalmaznak. A keletkező salakos felzék
mennyisége és összetétele nagymértékben függ az olvasztott hulladékok minőségétől és az
olvasztási eljárástól is. Nagy Mg-tartalmú ötvözetek gyártásakor több salak képződik, amiben
a fémes fázis arányát nagymértékben befolyásolja az olvasztár gépi erővel végzett
„salakhúzási” technikája. Ugyanarról a fémfürdőről lehet – gondosabban – kevesebb fémes
fázist magával ragadva „lehúzni” a felzék salakot, illetve - kevesebb odafigyeléssel több
fémmel együtt, amikor akár 80%-nál nagyobb fémtartalom is adódhat. Hasonlóan nagy a
fémtartalma a kampányok végén esedékes kemencetisztítások során a fenékről és a falakról
eltávolított maradék salaknak. Nem meglepő, hogy gyakran a kisebb mennyiségű képződött
salak esetében tapasztalható nagyobb arányú fémes fázis az eltávolított salakban. Nemzetközi
átlagban, a primer alumíniumelőállításban kb. 1%, a szekunder technológia esetén azonban 2 5% is lehet a képződő salak mennyisége a termelt fémre vonatkozóan (Smith, 2008). Ez évente
kb. 760 000 tonna alumíniumsalak képződését jelenti évente, a primer és a szekunder
fémelőállítás között közel egyenletesen megosztásban (Schlesinger, 2014).
A jellemző összetételtől függetlenül, az alumíniumolvasztási salak feldolgozása
mindenképpen fontos, hiszen jelentős mennyiségű fém nyerhető vissza, amivel csökken a
végső hulladékanyag mennyisége is. Az apró darabos, nagy fajlagos felületű, valamint
nagyobb Mg-tartalmú hulladékok olvasztásánál az oxidációt, valamint az oxidrétegeknek a
fémcseppek koaleszcenciáját gátló hatását gyakran nagyobb mennyiségű – a 7.2 fejezetben
részletesen tárgyalt – kloridos alapú és fluoridokat is tartalmazó só adalékok alkalmazását is
szükségessé teszi. Ilyenkor az olvasztásnál sötét színű sós salakok keletkeznek. Alapvetően
tömör, kis fajlagos felületű hulladékok olvasztásánál sokkal kisebb mértékű a kezelősó
adagolása, ami az alumínium-oxidot és a fémes fázist tartalmazó igen kis sótartalomú világos
színű salakok keletkezésével jár. Nagy fémtartalom esetén a salak az oxidos mátrixot látható
fémes fázissal összekötve, nagy darabokból áll, így az üzemi zsargon „nedves” megjelöléssel
minősíti. A primer alumíniumelőállításnál képződő kisebb mennyiségű felzék-salak az
elektrolitból származó kriolit mellett az átlagosító-pihentető kemencékbe adott fedősó
maradványai miatt tartalmaz kloridokat és fluoridokat is.
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alumíniumtartalma általában 40 - 70% közötti, ami mellett számos vegyület van jelen. Ezek
között a legjelentősebbek az oxidos mátrixot alkotó Al2O3, MgAl2O4 (spinell), MgO, valamint
az olvasztáskor képződött AlN, Al4C3, MgF2, NaAlCl4, KAlCl4, SiO2, továbbá a – a 7.2.
fejezetben tárgyalt okokból - beadott (viszonylag kevés) kezelősó alkotói. A salakok alapvető
jellemzői összefüggenek a forrásként szolgáló technológia jellemzőivel. Eszerint alapvetően
két kategória különböztethető meg a salak fizikai megjelenése alapján:
o Fehér salak: az alumínium előállítás és az olvadékfeldolgozás salakja. Az extrudáló,
hengerlő üzemek tiszta hulladékainak olvasztásánál, illetve az öntödékben keletkezik. A
legfőbb sajátosság a kezelősók gyakorlati hiánya, és emiatt a színük fehéres / szürkés vagy
világos árnyalatú.
o Fekete salak: a szekunder alumínium gyártás / hulladékolvasztás során keletkezik, ezekhez
a folyamatokhoz mindenképpen használnak kezelősókat, így a keletkező salak sötét színű.
Egy harmadik kategóriát jelent a fenti két olvasztási salak nagy mennyiségű só adagolása
mellett történő újra-olvasztásával kinyert alumíniumolvadék mellett képződő szekunder salak,
ami a 8.2.2. fejezetben alább tárgyalt meleg salakfeldolgozás maradványa:
o Feldolgozási maradvány salak („salt cake”): Ez a fajta salak lehet akár a fehér, vagy a
fekete salakokból kiolvasztással történő alumínium kinyerési folyamat alapvetően
oxidokból és a só alkotóiból álló maradvány anyaga. Nagy (általában 20 – 40%) só
koncentráció jellemzi és többnyire sötét a színe. Ez a fajta salak még mindig tartalmaz 17% fémalumíniumot.
A fekete salak közelebb állhat feldolgozási maradvány/végsalak összetételéhez - leszámítva az
általában eltérő sótartalmat – mint a fehér salak.

8.1. Az alumíniumolvasztási salakok fémtartalma
A szilárd láncokat alkotó oxid szemcsékből álló salakos felzék („dross”) nem rendelkezik
összefüggő határfelülettel, így – a szivacshoz hasonlítható módon - jelentős mennyiségű
folyékony anyagot, olvadt fémet is képes mechanikusan magába zárni (Kékesi & Kulcsár,
2017). Ilyen fizikailag és kémiailag heterogén anyagból nehéz reprezentatív mintát gyűjteni.
Első lépésben az üzemben kell az adott adaghoz tartozó salaktálakból átlagos megjelenésű
darabokat kivenni a laboratóriumi fémkinyerési, valamint a scanning elektronmikroszkópos
(SEM) és röntgen diffrakciós (XRD) vizsgálatokhoz. Ezt szemléltetik a 139. ábra képei.
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b)

a)

139. ábra A salakminták (a -kézi mintavétel, b – üzemi kiszállítás a laboratóriumba).
Az üzemi olvasztókemencéből lehúzott és a salaktálakból gyűjtött – jellemzőnek ítélt –
salakmintákat durva aprítás után célszerű kiteríteni, majd átlagosnak tekinthető vizsgálati
mintacsomagokat kell képezni. A fémtartalom vizsgálatára kidolgozott módszer a fémkinyerés
meleg és hideg feldolgozási lépésein alapul, ami akár üzemi szinten is megvalósítható.
A salakminták fémtartalmának a nagyobb része egy tégelyes (ellenállás fűtésű, illetve
középfrekvenciás indukciós) kemencében 800 – 900 oC-on kinyerhető csapolt fémtömb
formában. Ez a kiolvasztási művelet nevezhető egy speciális „termo-mechanikus”
kezelésnek, hiszen hevítés közben egy megfelelő alakú szerszámmal történő nyomó és keverő
jellegű mechanikus ráhatásra is szükség van a salakszemcséket burkoló oxidrétegek törésére és
a fémcseppek koaleszcenciájának az elősegítésére. Ugyanezt a hatást segíti a fémtartalom
kiolvasztásához 10 ~ 20% arányban adagolt klorid alapú és fluoridot is tartalmazó kezelősó.
Emellett, a fedett tégelyben az olvadt só, valamint a gőzei - illetve esetleg Ar védőgáz
alkalmazása - a művelet közben gátolják a fémcseppek oxidációját is. Megfelelő hőmérsékletet
és mechanikai hatást kombinálva az alumínium kiolvasztása, vagyis a fémolvadék képzése és
az oxidos fázistól elkülönítése, majd tömb formában csapolása lényegesen meggyorsítható. A
csapolás után megmaradó anyaggal érdemes lehet megismételni a termo-mechanikus kezelést,
amivel újabb tömb csapolható. A végmaradvány még tartalmaz fémet: (i) nagyobb összeállt
részecskék formájában és (ii) az erősebb oxidréteggel burkolt finom szemcsékben. A maradék
fémtartalom kinyerését segíti a vízben granulálás. Ezért a fém lecsapolása után, a végsalakot
a kemencéből közvetlenül vízbe kell juttatni izzó állapotban. Itt a nagyobb rögök aprózódnak,
és a gyors zsugorodás töri a felületi rétegeket. Továbbá, a kiolvasztáshoz adagolt só
maradványa a vízben feloldódik. A nagy hőmérsékletű műveletsort az 140. ábra szemlélteti.
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c)

b)

d)

a)

140. ábra A termo-mechanikus kiolvasztás műveletei (a – kiolvasztás mechanikus behatással,
b – csapolás, c – kiolvasztott tömb, d - granulálás) (Kékesi, et al., 2011).
A hűtővíz dekantálását követően a granulált salakot szárítókemencében kell szárítani, majd
célszerű dörzsmalomban, illetve kalapácsos malomban törni. Ennek során az oxidos fázis
morzsolódik, azonban a kisebb-nagyobb fémszemcsék ellapulva egyben maradnak. A nagy
fémszemcséket – egy ~5 mm-es lyukbőségű - durva szitával el lehet különíteni, a további őrlés
körülményeinek javítása céljával. A vegyes összetételű maradékszemcséket tovább lehet őrölni
golyósmalomban. Ezt követően egy 0,5 mm-es lyukbőségű finom szita alkalmas a közepes
mérettartományba eső fémszemcsék elkülönítésére a finomra őrlődő oxidos fázistól. A 141.
ábra a kiolvasztási maradék őrlő-osztályozó kezelésének néhány lépését szemlélteti. A
szitálással elkülönített ~ 0,5 mm-nél nagyobb átmérőjű durva szemcsék az őrlés során
deformálódnak, gyakorlatilag fémesnek tekinthetők, így a teljes tömegük összevonható a
csapolt fémével. Ugyanakkor a kemény, de törékeny oxidos alkotók porrá őrlődnek.

a)

b)

d)

c)

e)

f)

141. ábra A kiolvasztási salakmaradvány feldolgozása (a – granulált maradvány, b – durva
attríciós őrlés, c – szitálás, d - durva fémszemcsék, e – finom őrlés golyósmalomban,
f – szitálás és a kinyert finom frakciók) (Kékesi, et al., 2011).
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A 0,5 mm alatti finom maradvány tartalmazza gyakorlatilag az összes oxidos anyagot, azonban
ebben a frakcióban léteznek még részben töredezett oxidréteggel burkolt apró fémszemcsék
is. Ezek szitálással már nem különíthetők el az oxidos porszemcséktől. Az ilyen formában rejlő
fémtartalom meghatározása kémiai módszerrel lehetséges. Erre az alumíniumnak savban,
vagy lúgban történő oldódása folyamán felszabaduló hidrogén gáz mennyisége ad módot. Az
erős és meleg lúgos közeg használata célszerű, ami a finom alumíniumszemcsék felületét
burkoló oxid réteget is roncsolni képes. Az oxidok vagy nem, vagy pedig csak víz felszabadítása
mellett oldódnak:
Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O

(207a)

Al2O3 + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2O

(207b)

Ugyanakkor az alumínium oldódása egyenértékű hidrogén gáz felszabadulásával jár:
Al +NaOH + H2O = NaAlO2 + 1,5H2

(208a)

Al +3NaOH = Na3AlO3 + 1,5H2

(208b)

A 0,5 mm alatti finom porban található alumínium szemcsék viszonylag nagy fajlagos felülete
révén a reakció 6M NaOH oldattal - melegítés és keverés mellett - intenzíven megy végbe. A
reakció sebessége és teljessége érdekében por szemcsék felületét érdemes aktiválni achát
mozsárban dörzsöléssel. A meghatározáshoz elegendő 0,5 ~ 1 g tömegű mintát reagáltatni és a
felszabaduló hidrogén gázt a 142. ábrán látható rendszerben gyűjteni.
a)
b)

c)

142. ábra A salakmaradvány por frakciója (a) és a tölcséres (b), illetve a kiegyenlítőtartályos
(c) gázbüretta rendszer a H2 térfogat mérésére (Kulcsár & Kékesi, 2017) (Kékesi, et al., 2019).
A 142.b ábrán látható egyszerűbb kialakításban a mintát – esetleg platina katalizátor hálóval
együtt - egy finomszövésű szűrőzsákba kell helyezni, a tartózsák felső élét egy kúposra
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hajlított rézspirál felső menetébe befogva. Így a reaktor edény fenekén a mágneses keverőrúd
szabadon foroghat, a zsákból a (208) reakció szerint kiszabaduló hidrogénbuborékokat pedig a
falhoz lazán illeszkedő fordított tölcsér összegyűjtve vezeti fel a csatlakozó fordított bürettába.
Az edény magassága elegendő teret biztosít a kiszorított oldat számára. A meniszkusz felső
szintje vákuummal állítható be a reakció kezdetén, illetve a büretta - nagyobb gáztérfogat
mérésekor szükséges - újra töltésekor. A 142.c ábrán látható fejlettebb rendszer teljesen zárt
és pontosabb mérésre alkalmas. A reaktor edényben fejlődő hidrogén gáz kis túlnyomással
áramlik át a gázbürettába, ahol a vízoszlop feletti térben gyűlik össze. A lefelé szorított
meniszkusszal közel azonos szinten tartható a kiegyenlítő tartályban a vízszint. A büretta
térfogatánál nagyobb gázmennyiség mérése a kiegyenlítő edény emelésével és a reaktor feletti
3-utú csap megfelelő elforgatásával újra töltött állapotból folytatott gázgyűjtést igényel.
Az összes gáztérfogatból, a leolvasáshoz tartozó mérőfolyadék szintkülönbsége,
hőmérséklete és a gőznyomása alapján kiszámítható a légköri nyomásra és szobahőmérsékletre
vonatkozó hidrogén térfogat, illetve ebből a bemért minta mAl, [g] fémes alumínium-tartalma:

𝑚Al = ∑𝑖 (𝑉𝑖

𝑝𝑜 −gℎ𝑖 −𝑝H2 O
𝑝𝑜

·

298
𝑇

·

27
1,5·24·100

)

(209)

ahol Vi a bürettában egy ciklusban fejlődött gázzal kapott résztérfogat [cm3], po a légköri
nyomás [Pa], ρ a bürettában lévő folyadék sűrűsége [kg/m3] és T [K] a hőmérséklete. Továbbá,
g a nehézségi gyorsulás [9.81 m/s2], hi a mérőfolyadékoszlop magassága a nyílt oldatszint felett,
pH2O pedig a bürettában meniszkuszt képező - adott összetételű és hőmérsékletű - oldat
gőznyomása [Pa]. A 143. ábra SEM felvétele mutat be két szemcsét a finom frakcióban, ahol
az őrlés hatására felszakadt a felületet burkoló oxidréteg.

a)

b)

143. ábra Az őrölt salakmaradványban található szemcsék SEM felvétele (a – különböző
mértékben oxidált felületek, b – felszakadt oxid réteg) (Kulcsár & Kékesi, 2017).
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Nagyobb hőmérsékleten több spinell típusú oxid képződik a magnézium-tartalmú fémes fázis
felületén. A különböző oxidok jelenlétét szemlélteti a 144. ábrán bemutatott maradványsalak
por röntgendiffrakciós (XRD) spektruma. A diagram első részletében az egyszerű oxidok és
a fémes alumínium, a másodikban az összetett oxidok diffrakciós erősítési szögei és a megfelelő
relatív intenzitások vannak bejelölve különböző színű vonalakkal a kapott spektrumra illesztve.

a)
Al
Al
Al

MgO

MgO
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b)

Al2SiO5
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144. ábra Mg-tartalmú Al-ötvözetek olvasztási salakját feldolgozó meleg eljárásból kapott
maradvány őrleményének XRD spektruma (a – egyszerű oxidok és Al, b – komplex oxidok).
A röntgendiffrakciós spektrumban az Al2O3 csúcsok tisztán és a várható intenzitási arányokban
jelentkeznek. Ugyanez igaz a MgO csúcsokra is. Ugyanakkor a fémes Al és a spinell MgAl2O4
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csúcsok közel esnek egymáshoz, így az interferencia torzítja a kimutatható mennyiségeiket. Az
alumínium-szilikát csúcsok ugyan kimutathatók a spektrumban, de nem jeleznek jelentős
mennyiséget ebből a vegyületből. Az erős és meleg lúg a fémes szemcse felületi oxidrétegét is
képes oldani, majd a folyamat intenzitása nő, amikor a fémes alumínium tartalom gázfejlődéssel
is járó oldódása folyamán. Az oxidhártya eltávolítása ilyenkor már a keletkező hidrogén gáz
mechanikus hatása nyomán is erősödik.
Adott fajtájú és mennyiségű só adagolása mellett végzett termo-mechanikus kezeléssel
kimutatott fémtartalmakat a 145. ábra mutat a primer salak különböző Mg fémfázisai eseteire.
Az elhanyagolható Mg-tartalmú ötvözet salakjából a fizikai módon kinyert fém kb. 4/5-öd része
csapolt tömbként adódott és 1/5 része jelentkezett granulálás, aprítás és szitálás után durva
szemcsékben. A közepesen nagy (2-3%) Mg-tartalmú ötvözet salakjában viszont a fizikailag
kinyert fémtartalom 2/3-ad részét adta a tömb, valamint 1/3 részét pedig a durva szemcsés alak.

145. ábra Különböző Mg-tartalmú ötvözetek olvasztási salakjában termo-mechanikus
módszerrel kimutatott fémtartalom megoszlása (Kulcsár & Kékesi, 2017).
A nagyobb Mg-tartalmú fémfázis mellett kialakult oxidos alkotók szerkezete erősebben gátolta
a salakból kiolvasztott fém csapolható fürdővé egyesülését. Emellett, az őrlés után kapott
oxidos por tömege is nagyobb. A kimutatott összes fémtartalom azonban az elhanyagolható
Mg-tartalmú ötvözet salakjában volt nagyobb, hiszen az olvasztókemencénél a vékonyabb
salakréteg több fémmel kerül eltávolításra. A kinyerhető fémtartalomnak a termo-mechanikus
kezeléssel kapott frakciók közötti megoszlását befolyásolja a kiolvasztáshoz adagolt só
összetétele is. A nagyobb fluorid-tartalom elősegíti a finom fémcseppek felületéről a vékony
oxidhártya eltávolítását. Ez azonban a levegővel érintkező anyagban fokozza az apró
fémcseppek öngerjesztő, - erősen exoterm – és gyors oxidációját, és az anyag több száz fokos
túlhevülése szemmel láthatóan bekövetkezik. A cseppek egyesülését segítő hatás miatt nő a
tömbként leöntött fémtömeg, de a cseppek nagy része közben oxiddá alakul, és ezért nő a finom
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frakció tömege is. A hidrogénfejlesztéses analitika igazolja a fenti mechanizmust, hiszen
hatékonyabb sóval kapott nagyobb tömegű finom frakcióban igen alacsony fémes
alumíniumtartalom mérhető.

8.2. Fémkinyerés az alumíniumolvasztási salakokból
Az alumíniumelőállítás salakjainak a – döntően fémkinyerés célú – feldolgozására
alkalmazhatók hideg (mechanikai elválasztáson alapuló), illetve meleg (nagy hőmérsékletű
„kiolvasztáson” alapuló) salakfeldolgozási eljárások. Akár hideg, akár meleg eljárással történik
az alumíniumolvasztási salakból a fémtartalom kinyerése, az eljárásból jelentős tömegű
maradvány „végsalak” is származik. Az elért kihozatalnak megfelelően, ez az eredeti
salaktömeg kisebb (~ általában kb.harmad) részét teszi ki, és a maradék néhány százalék
fémtartalom mellett jelentős lehet a sótartalma, valamint előfordulhatnak benne esetleg szintén
vízzel oldható veszélyes fémtartalmú vegyületek is. Mindez alapján veszélyes és
környezetterhelő anyagnak minősül (Shinzato & Hypolito, 2005).
8.2.1. Hideg salakfeldolgozás
Az alumíniumhulladék-olvasztás során képződő salak fémtartalmának egy része már helyből
visszajáratható, hiszen a 125. ábrán látható módon a kemenceajtó küszöbére húzott salakból az
olvadt fém egy része vissza tud csurogni a teknőbe, valamint a salaküstök fenekén is éppen
ilyen céllal képeznek ki csurogtató nyílást. A kemencéből eltávolított forró salak olvadt
fémfázisának az eltávolítását speciális edényekben préseléssel, illetve centrifugálással is lehet
fokozni (Friedrich, et al., 2001). Az alumíniumolvasztási salak hideg feldolgozása azonban a
lehűlt salakban megszilárdult nagy mennyiségű fém mechanikai úton történő elkülönítését
jelenti (Schlesinger, 2014). Ez megköveteli a salak előzetes hűtését, ami erősen csökkenti az
oxidhálózatba ragadt alumíniumcseppek utó-oxidációját. Az olvasztó kemencéből leszedett
forró salak fémes fázisának a salaküstben történő – önmagát gerjesztő - utó-oxidációját a 7.3.2.
fejezet mutatta be és a 126. – 127. ábrák szemléltették. Ez a káros jelenség különösen a nagy
magnézium-tartalmú ötvözetek gyártásakor keletkező primer salakok jellemzője, amely során
nemcsak a magnéziumtartalom „ég ki”, hanem az intenzív hő fejlődés miatt felgyorsul a
finoman eloszlott fémes fázis általános oxidációja is. A reakciót elősegíti a fémcseppek felületét
tisztító só adalék jelenléte. A forró salak gyors hűtése történhet nagy felületen történő egyszerű
kiterítéssel, vagy rostélyos berendezésben légárammal történő gyorsított módon.
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A hideg salakból a nagyobb fémes tömböket kézi válogatással emelik ki, a salakot
kíméletes őrlésnek vetik alá, például a 146.a ábrán szemléltetett rudas malmokban. Ennek során
a rideg oxidos részek porrá zúzódnak, az értékes fémrészek viszont csupán képlékeny
alakváltozást szenvednek, ellaposodnak, de térfogatuk nem csökken. Így ezek szitálással
elválaszthatók a finomra őrlődő oxidos por frakciótól. Az őrölt, koptatott anyag a malom túlsó
végén, gravitációsan távozik (kihull), majd egy szalagon - vibrációs adagolással egyenletesen
elterítve – az őrlési folyamatban felszabadult vas-részek egy felül elhelyezett mágnessel, vagy
a szállítószalag mágneses dobjával elválaszthatók. A nem mágneses őrölt anyag a 146.b ábrán
bemutatott többszintes szeparátor rostára hullik, amely a 146.c ábrán szemléltetett különböző
frakcióra bontja az anyagot. A szemcseméret szerinti osztályozott frakciók csúszdákon
keresztül fémkonténerekbe kerülnek. A feldolgozás során szállópor is képződik, ezért az őrlőkoptató berendezéseknél hatékony elszívás és a zsákos porleválasztás is működik. A
leválasztott por vályús csigával és kanalas elevátorral táplált porbunkerből pneumatikus
adagolással kerül - mérlegelve - a 146.d ábrán látható lágyfalú (big-bag) konténerekbe. A
megközelítően sómentes port 20 kg-os egységekben zsákolva is kiszerelhetik, illetve a
felhasználás során fellépő porzás elkerülése érdekében a 146.e ábrán látható brikett formába is
hozhatják optimális mennyiségű víz hozzáadása mellett végzett préseléssel.
a)

c)

b)

e)
d)
d)

146. ábra Fémkinyerés az alumíniumsalakból hideg feldolgozó módszerrel (a – rudas őrlő
malom, b – többfokozatú osztályozó rosta, c –őrölt frakciók, d – gyűjtött por frakció, e –
brikettált por) (Guzsal & Kékesi, 2013).
Az alapvetően fémes (durva) frakciót zárt tégelyben, illetve az oxidáció elleni megfelelő
védelem alkalmazásával olvasztva, szekunder metallurgiához közvetlenül visszajáratható
fémtömböket eredményez. Az elválasztott frakciókban a szemcseméret csökkenésével az Al245

tartalom is csökken. A legfinomabb (< 1mm) frakcióban már annyira kevés (általában 10 %
alatti) a fémtartalom, hogy ebből már nem lenne gazdaságos a további fémkinyerés. Ezért, a
salak eredeti fémtartalmától függően jelentős mennyiségű zömében nem hasznosított
maradvány is keletkezik (Guzsal & Kékesi, 2013). A néhány százaléknyi fémes alumínium
mellett zömében alumínium-oxidot tartalmazó finom por frakció, valamint a leválasztott
szállópor jellemző módon a salakfeldolgozó technológiához kapcsolódó végleges lerakóban
kerül deponálásra. Ugyanakkor, a sómentes salak feldolgozásából származó oxidos
maradványpor, illetve a sós salakok esetében sómentesített és tisztított maradványpor a fentebb
említett acélgyártási, illetve üveg/építőanyag, illetve kerámia-ipari alternatív felhasználásokra
is kerülhet. Ilyen esetben lehet célszerű, vagy éppen szükséges is a maradványport brikettezni.
8.2.2. A meleg salakfeldolgozás módszere és jellemzői
Az alumíniumolvasztási salakból olvadt állapotban is lehet fémet visszanyerni. A
heterogén állapotú olvasztási salak oxidos mátrixában ragadt fémet nagy hőmérsékleten
kiolvasztó meleg feldolgozó módszert az olvasztóművek elterjedtebben alkalmazzák. Ennek
során, a fémtartalom kiolvasztása a még forró „primer” olvasztási salak további hevítésével
hatékonyan kivitelezhető. Utóbbi művelet hatékonyságát növeli az oxidrétegek törését és
eltávolítását elősegítő mechanikus agitáció és a fémcseppek koaleszcenciáját gyorsító
sóadalék alkalmazása. A meleg feldolgozást az olvasztóműbe érdemes telepíteni, hiszen a
fémkinyerés így kevesebb energiát igényel és jobb kihozatal érhető el. Ugyanis a forró salak
közvetlenül adagolható, amivel a fizikai hőtartalma jól hasznosul, valamint, ha ez késedelem
nélkül történik, akkor kevesebb az idő a fémes fázis káros utó-oxidációjára.
Alumíniumsalak feldolgozására továbbá, a nagy fajlagos felületű hulladék beolvasztására
elterjedten alkalmazzák a forgódobos kemencét. A hevített elegy percenként néhány
fordulattal történő folyamatos mozgatása az oxidrétegek törését és leválasztását elősegíti,
miközben a kemence a fedéllel elzárható a légkörtől. A 147. ábrán a tipikus alumíniumsalak
feldolgozó „konverterek” sematikus ábrája látható. A berendezés szakaszosan működik,
általában 2-10 tonna közötti adagsúlyokkal. A hagyományos módszer szerint, kezelősó
keveréket is adagolnak az olvasztás kezdetén, amely mennyisége viszonylag nagy, általában 15
- 60 % között változik. Az adagolt só – a mennyiségétől függően - összetett és különböző
erősségű hatással lehet a fém kiolvasztási folyamataira. A kezelősók főbb feladatait a 7.2.
fejezet tárgyalta részletesen.
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b)

a)

147. ábra Különböző (a - dönthető, száraz salakos, b – vízszintes, nedves salakos) forgó
dobkemencék sematikus vázlatai (Schlesinger, 2014).
A láng és a betét közötti hőátadást a rossz hővezető képességű só réteg gátolja, azonban ezt a
hatást a forgatással ellensúlyozza. Lángsugárzással így sem lesz elegendő mértékű hő átadás,
de az égő felett felforrósodó falazat a betét alá kerül és érintkezéssel / hővezetéssel is ad át
hőt. Földgáz vagy olaj-égők is használhatóak. Az oxigénégők szintén elterjedtek. A kisebb
nitrogén térfogat miatt jobb hőtechnikai hatékonyság, és a magasabb lánghőmérsékletekkel
gyorsabb a hőátadás a falazatra. Egy levegő/földgáz égős kemence tüzelőanyag igénye 35004000 kJ kg-1 a salak megolvasztásához (Schlesinger, 2014). Ha a kemence oxigén-tüzelőanyag
égőkkel és váltott áramú regeneratív égőkkel is fel van szerelve, akkor ez az érték akár a
harmadára is csökkenhet. Továbbá, lehetséges a tűztér elszigetelése így szabályozott redukáló
atmoszféra kialakításával csökkenthető az oxidáció, vagyis leszorítható a fémveszteség és a
kezelősó felhasználás. A felfűtési idő a betétmennyiség és a hőátadási intenzitás függvénye. A
régi típusú salakkonvertereknél a csapolástól csapolásig eltelt idő 4 óra vagy ettől hosszabb
is lehet, az újabb berendezéseknél ez 1 óra alá is csökkenthető. A vízszintes konverternél az
úgynevezett „nedves salakos eljárást” használják, ahol nagy mennyiségű sóolvadékkal együtt a
végsalak is keveredik a fémmel csapolás közben. Ezért elterjedtebben használatos a dönthető
forgódobos kemence, ahol a fémet lehet először csapolni és a száraz salak visszatartható. Ez a
száraz salakos olvasztási eljárás, amelyhez feleakkora mennyiségű só szükséges, valamint a
végsalak („salt cake”, amit 5-10% Al, 25-50% kezelősó és további oxidok alkotnak) szilárd
„száraz” állapotban távolítható el a kemencéből. Tiszta – általában apró darabos, vékony falú,
nagy fajlagos felületű – hulladékot is szokás adagolni a salak mellé, ami tovább csökkenti a só
igényt. Mindemellett, jelentős mennyiségű só gőz is távozik a kemencéből, amit a
füstgáztisztító ciklonokban választanak le kristályos porként. A legkellemetlenebb
melléktermék azonban a maradvány anyag, a sós végsalak, amiben már nincs érdemleges
alumínium-tartalom, de a maradék só miatt költséges a letárolása, illetve nehezen
feldolgozható. További hasznosítása a sótartalom hidrometallurgiai eltávolítását igényli. A 16.
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táblázat különböző kemencékkel megvalósított ipari salak/hulladék-olvasztó eljárások műszaki
jellemzőit foglalja össze. A fém csapolása után megmaradó végsalak 17. táblázatban szereplő
tipikus összetevői között az oxidok és a hozzáadott kezelősó mellett a meleg feldolgozás által
ki nem nyert, kis alumínium cseppekből megszilárdult szemcsék is megtalálhatók.
A kiolvasztással elérhető fémkihozatalra a salak szemcseméretének is jelentős hatása van.
A durva (> 1 cm) szemcsés alumíniumolvasztási salakok esetében viszonylag kis kiolvasztási
veszteséggel általában 60% feletti fémkihozatalok érhetőek el. Azonban finomszemcsés por
állapotú (~ 100–150 µm-es) salakból már alig lehet fémet kiolvasztani a forgókemencés
(konverteres) meleg feldolgozási eljárással még nagyobb sóadagolás mellett sem.
16. táblázat Különböző alumínium kiolvasztási (meleg salakfeldolgozási) eljárások
technológiai jellemzői (Totten & MacKenzie, 2003)

Égést tápláló gáz
Sófaktor
Kezelt betét tömege(t)
Só tömege (t)
Teljes betét tömeg (t)
Csapolt alumínium (t)
Alumínium kihozatal
(fém / kezelt betét) (%)
Csapolt salak (t)
Oxid tartalom a
salakban (%)
Energia fogyasztás
kezelt betétre (MJ/t)
Energia fogyasztás
csapolt Al-ra (MJ/t Al)
Csapolások közti idő (h)

Dönthető forgódobos kemence
Hulladék betét
Salak betét
Oxigén
0,5
7
6
0,5
1,5
7,5
6
3,3

Vízszintes forgódobos kemence
Felesleg sóval Optimum sóval
Levegő
1,8
1
11,8
13
3,2
2
15
9,9
11

85

55-65

85

1,6

4,2

5

4

67

67

36

49

1830

2100

3300

3000

2150

3800

3900

3550

~3

2-3

~6

4-8

17. táblázat A forgódobos kemencés (konverteres) kezelés végsalakjának fő alkotói (Totten
& MacKenzie, 2003)
Alkotók
Fém alumínium (%)
Oxidok, CaF2 (%)
NaCl,KCl (%)

Dönthető forgódobos kemence
(száraz végsalak)
minimum/maximum
5/15*
50/60*
25/45*

Vízszintes forgódobos kemence
(„nedves” salakos olvasztás)
tipikus
min./max.
8
5/20
37
20/40
55
45/75

Ellentétben az alumíniumhulladék olvasztással, a primer olvasztási salakok hagyományos
meleg feldolgozásánál az adalékolt só mennyisége a betétben jelentős, akár 20 % feletti is lehet,
hiszen itt nagy az oxidos fázis aránya és a fémtartalom nagymértékben diszpergálódva fordul
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elő. Alapvetően fontos a diszpergált fémcseppek összefüggő, csapolható olvadékfürdővé
egyesülése. A létrejövő koaleszcencia előtt a fémcseppek a kezelő só olvadékában lebegnek a
kisebb alumínium cseppek, majd egyesülve nagyobb cseppek képződnek, amelyek egy
küszöbméret fölé növekedve kiülepednek. A kb. 1%-nál nagyobb Mg-tartalmú alumíniumötvözetek salakjai esetében a fémcseppeket burkoló oxidréteg megtöréséhez és elválasztásához
mindenképpen szükséges legalább 1 – 2 % fluoridos alkotó jelenléte a kloridos alapsó
keverékben (Tenorio & Espinosa, 2002). A forgó dobkemencékben a kezelt salakhoz adagolt
só mennyiségének jelentős hatása van a salak fémtartalmából csapolva kinyerhető fém
mennyiségére, vagyis a gyakorlati fémkihozatalra. Ezt szemlélteti a 148. ábra ekvimoláris
NaCl-KCl sóelegy adagolására. Ehhez a keverékhez további 2 – 3 % fluoridot is adva, akár
további 5-7%-kal még tovább növelhető a konverteres fémkihozatalt.

148. ábra Az adagolt ekvi-moláris NaCl-KCl sóelegy hatása a primer alumíniumsalakból
történő kiolvasztás fémkihozatalára (Totten & MacKenzie, 2003).
Elsősorban, a Mg tartalmú fémes fázist hordozó salakok feldolgozásánál léphet fel a (200)
egyenlet szerinti reakció a só alkáli- fluorid alkotóival, illetve az alumínium-fluoriddal. Így
az oxidrétegek eltávolításában hatékony fluoridokból veszteség keletkezik, amit kompenzálni
szükséges, vagy a kémiailag stabilabb CaF2 adalékot tartalmazó kezelősókat kell használni.
Ugyanakkor, az oxidképződés 5. ábrán látható preferenciái, valamint a gyakorlati tapasztalatok
szerint, a salak fémes fázisának a Mg-tartalma gyakorlatilag teljesen oxiddá alakul („kiég”) a
konverteres feldolgozás alatt, sőt főleg a MgAl2O4 spinell keletkezik, ami pedig a salak
tulajdonságait kedvezőtlenül befolyásolja és hozzájárul a sötétebb színéhez. Ezért a nagyobb
magnézium-tartalmú ötvözetek gyártásánál keletkező salakok meleg feldolgozása viszonylag
kisebb fémkihozatallal valósítható meg.
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Az üzemi konverteres kiolvasztással végzett meleg salakkezelés fémkihozatali hatásfokát
a feladott nyers olvasztási salakból kiolvasztással kapott fémtömb és a feladott salak fémes
fázisának a tömegaránya jelöli. A fizikailag heterogén állapotú salakban megolvadó fémes
fázis egyesülésének, a kiszabaduló fémcseppek koaleszcenciájának a hatékonysága mellett, a
kiolvasztási fémkihozatalt befolyásolja az olvadék fázis oxidációja, vagyis a konverteres
leégés is. Ennek a mértékét közvetlenül nem lehet meghatározni, mivel nem ismert a feladott
nyers salak aktuális fémtartalma és nem biztosítható a kiolvasztással képzett fémes olvadék
mindig azonos hatékonyságú elválasztása a maradéksalaktól. Azonban a leégésre információt
adhat a konverterbe kerülő salak fém fázisának és a kiolvasztás eredményeként leöntött fém
összetételének az eltérése. Az oxidációs egyensúlyok a 3.1 fejezet 5. ábráján láthatók. Ez
alapján a Mg mellett az alumínium alapfém mennyiségének csökkenése léphet fel, míg a
viszonylag inertnek tekinthető összetevő elemek (Cu, Fe, Mn) koncentrációi növekednek.
Ennek megfelelően, a konverterre feladott nyers olvasztási salak fémes fázisának a fémes
állapotban maradó „kihozatali” aránya kiszámítható. Mivel a primer salakot közvetlenül a
beolvadás után távolítják el – még az ötvözés előtt – a kemencéből, így a fémes fázis összetétele
a gyártott ötvözet összetételéből a pótlólagosan beadott ötvözők mennyiségének a
leszámításával határozható meg. A salakot feldolgozó forgódobos kemencéből csapolt fém
pedig közvetlenül elemezhető.
A salak fémes fázisának a konverteres feldolgozás során fellépő leégését a ~3% („nagy”)
Mg-tartalmú alumíniumötvözet és a 0 - 1% („kis”) Mg-tartalmú ötvözetek csoportjaihoz tartozó
kategóriák szerint külön bontva mutatja a 149. ábra. Az egyes ötvözetcsoportok jellemző
konverterezési fémveszteségére vonatkozó átlagos „leégési arányokat” a három vizsgált
alkotóval (Cu, Fe, Mn) kapott értékek alapján eltérő alakú és színű jelölők mutatják. A három
viszonylag inert alkotó alapján számított eredményeket együtt kezelve adódtak a szaggatott
vonallal jelölt teljes átlagérték. A kis koncentrációban jelenlevő ötvözőelem esetén az analitikai
értékek is bizonytalan pontosságúak, valamint a konverter adagok közötti tisztítása sem lehetett
mindig tökéletes, így - természetesen - az eredmények szórása viszonylag nagy. Továbbá, a
három vizsgált elem közül a Mn esetében az oxidációval szembeni érzéketlenség még a nagy
alumínium felesleg mellett sem teljesülhetett maradéktalanul, így a mangán alapján számított
leégések alábecslést jelenthetnek. A nagy Mg-tartalmú ötvözetek olvasztási salakjai esetében a
fém fázis leégési aránya 9,2 % átlagos értéket mutatott az üzemi adatbázisból kigyűjtött
adagok alapján. Ugyanakkor a kis Mg- tartalmú ötvözetek adagjai esetében a fém fázis
számított átlagos leégése 4,5 % értékűnek adódott.
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a)

b)

149. ábra A konverteres leégés meghatározása inert alkotók koncentráció-változása alapján: a
- nagy (~3%), b - kis (0 – 1 %) Mg-tartalmú Al-ötvözetek esetén (Kékesi, et al., 2017).
Mivel a Mg-tartalom gyakorlatilag eltűnik a konverteres kiolvasztás folyamán a fém fázisból,
ez közvetlenül is növeli a leégést. A vizsgált ötvözetek esetében azonban ez csak kb. 2%
különbséget indokol. A nagy Mg-tartalom közvetett módon is növeli a konverteres
salakfeldolgozás során a fém fázis veszteségét, hiszen az 5. ábra szerint a Mg oxidációját
nemcsak a nagyobb termodinamikai hajtóerő jellemzi, de az entalpia-változás abszolút értéke,
vagyis az in situ hőfejlődés is nagyobb. Így az oxidációs reakciókat felgyorsítja a helyi
túlhevülés. Emellett a nagy Mg-tartalmú ötvözetek salakjában jelentősebb mennyiségben fordul
elő a spinell vegyület, ami a salak oxidos mátrix szerkezetét ellenállóbbá teszi és rontja a fém
fázis termo-mechanikus hatások által történő kiszabadításának a hatékonyságát.
A 150. ábrán két üzemi billenthető forgódobos kemence („salak-konverter”) látható a
működés különböző fázisaiban. Az egyik (150. a,b,d,e) egy régebbi és kisebb, a 150.c ábrán
látható másik pedig egy újabb, fejlettebb, magasabb szinten gépesített és automatizált, valamint
nagyobb (~ 10 m3) hasznos térfogatú kemence. Mindkettő oxigénes gázégővel van felszerelve
a beadott olvasztói salak hevítésére. A mechanikus (törő) hatást biztosító forgatás folyamatos
és a technológiai előírás szerint beállított sebességű. Az olvasztási salak és a kezelősó adagolása
után a hevítés a kemence forgatása mellett történik. A földgázhoz kevert oxigén térfogatáramát
a megfelelő hőfejlesztés és a biztosítandó kemencegáz jellemzői szerint szabályozzák.
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a)

c)

b)

d)

e)

150. ábra Az alumíniumsalak feldolgozó konverter működése ( a,b – salak adagolás, c,d – a
kiolvasztott alumínium csapolása, e – maradvány végsalak eltávolítása) (Kékesi, et al., 2017)
Az alumíniumolvasztási salakok közvetlen meleg feldolgozásának a gyakorlati jelentősége
igazolható egy modern oxigénégős forgó dobkemencét (salakkonvertert) működtető üzemből
származó összesített adatok alapján. Egy ilyen berendezés a változó (1 – 3 % Mg-tartalmú)
alumíniumötvözetek gyártására vonatkozó huzamosabb üzemi periódus hozzávetőlegesen 1000
tonnás olvasztási salaktömegéből kb. 150 tonna só felhasználásával 650 tonnát meghaladó
mennyiségben volt képes alumíniumot visszanyerni csapolt tömb formájában (Kékesi, et al.,
2017). Ez a feldolgozott salaktömegre vonatkozóan kb. 65%-os fémkihozatali aránynak felel
meg. A visszanyert fém összetételét ellenőrizve, a hulladékolvasztáshoz értékes betétalkotóként
visszajáratható. Figyelembe véve a konverteres feldolgozásnál a 149. ábra szerint adódó kb. 67 %-os fémleégési arányt, valamint a kisebb tömegű konverteres maradványsalak 17. táblázat
szerinti átlagos kb. 10% fémtartalmát, az olvasztási „primer” salak átlagos fémtartalma a
vizsgált időszakban megközelíthette a 75 - 80%-ot. Azonban a nyers olvasztási salakok fémes
fázisai – a gyártott ötvözetek típusaitól függően - változó összetételűek. Ez a konverteres meleg
feldolgozási folyamatok körülményeit erősen befolyásolni képes Mg-tartalom tekintetében
fontos különbség. Továbbá, az egyes adagok konverteres technológiai paraméterei is
változhattak. Így az átlagolás jelentősen különböző értékekből képződhet. Egy több száz adagos
vizsgálat (Kékesi, et al., 2017) szerint, a különböző Mg-tartalmú ötvözetek gyártásából
származó salakokra külön bontva is kifejezhetők a fémkihozatali átlagértékek. Ezeket mutatja
a 151. ábra, ahol a feldolgozott salak tömegére vonatkozó kihozatali értékek mellett halványabb színnel – a szórások is fel vannak tüntetve. A szórás legnagyobb értéke a legkisebb
Mg-tartalmú ötvözet gyártásából származó primer salak meleg feldolgozási fémkihozatalához
tartozott, miközben általában kb. 6-8% értékhatárok között maradt.
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151. ábra Átlagos fémkihozatalok és szórásai (társoszlopok) a meleg salakfeldolgozás során
különböző AlMg ötvözetekhez tartozó salakok csoportjaiban (Kékesi, et al., 2017).
Látható, hogy az átlagos szórás megközelíti fémkihozatalnak a fémes fázis Mg-tartalma szerint
változását. A viszonylag jelentős szórást a zavaró faktorok, elsősorban az olvasztókemencékről
történő salakhúzásnak a szubjektív okok miatt nehezen szabályozható jellege okozza.
A primer olvasztási salakok feldolgozásakor a só adagolás csökkentését, vagy elkerülését
is lehetővé tevő alternatív módszerek is felmerülhetnek. Ilyen esetben a betét oxidálódását a
kemence atmoszféra oxigéntartalmának csökkentésével próbálják megoldani. A kezdeti só
mentes próbálkozások a forgódobos kemencével sikertelenek voltak, mivel a só réteg hiányában
beindult a „termitreakció”, vagyis a fémes fázis öngerjesztő oxidációja. Ez az exoterm reakció
a betét gyors melegedését okozta, ami az oxidáció további gyorsulásához vezetett. Emiatt csak
a salak fémtartalmának alig több mint a felét sikerült kinyerni, és a falazatok gyorsabban
elkoptak. A fejlesztések azonban nem álltak le. Ennek a legegyszerűbben megvalósítható
példája az ALUREC eljárás (Schlesinger, 2014), ami egy speciális forgó dobkemencében
oxigénes égőket használva elszigetelten szabályozható kemenceatmoszférát próbál kialakítani.
Az oxigén alkalmazása miatt kisebb, tömörebb a láng, emiatt kevesebb a direkt hősugárzás a
salak felé, nagyobb hőmérséklet, intenzívebb hőátadás a falazatra ami a betétet alulról,
hővezetéssel is hevíti. Ugyanakkor, itt a forgatásnak különösen nagy szerepe van az oxid
rétegek megtörésében. Így akár 10 % alatt is tartható a konverteres fémveszteség, 1300 kJ/kg
salak alatti tüzelőanyag felhasználás mellett. A végsalak mennyisége is kb. a fele a közönséges
konverteres eljárásokhoz viszonyítva, ami nagymértékben hozzájárul az önköltségnek közel
felére csökkentéséhez a hagyományos konverteres eljáráshoz viszonyítva (Ünlü & Drouet ,
2002). Az olvasztási szakasz közben a konverter forgási sebessége 1 - 5 fordulat/perc, az égési
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levegő minimum 80% oxigén-tartalmú. Amikor a fém elkezd megolvadni a forgási sebességet
8 - 25 fordulat per percre növelik és az égőteljesítményt az eredeti 10 - 50%-ára csökkentik. A
légtéri oxigén kizárása, a belső tér elszigetelése argon befúvásával történik. Azonban a
szekunder alumíniummetallurgia salakjainak a meleg salakfeldolgozásában továbbra sem
jellemző a valamilyen mértékű só adagolás mellőzése.
8.2.3. A meleg salakfeldolgozás jellemző maradványsalakjai
Az alumíniumolvasztási salakok meleg feldolgozásból eltérő állapotú és - szélsőséges
esetekben – a 152. ábrán láthatóan különböző megjelenésű – „világos” és „sötét” végsalakok
is maradhatnak vissza. A 8.1 fejezetben leírt módszerrel meghatározott fémtartalom általában
kisebb a világosabb végsalakokban. A bemutatott világos végsalak mintában ez 9,9 % volt, míg
ennek az őrlés után kapott < 250 μm szemcseméretű finom frakciójában ez csupán 1,1%
tömegrészt képviselt. A másik szélsőséget jelentő sötét tónusú végsalak minta esetében ezek az
értékek 13,6 %, illetve 4,5 % voltak (Kékesi, et al., 2018). A finom (< 250 µm) őrlemény a
végsalak tömegének ~ 90%-át tette ki mindkét szélsőséges minta esetében.
b)

a)

152. ábra A meleg feldolgozás világos (a) és a sötét (b) végsalakjai (Kékesi, et al., 2018).
A konverteres maradványsalak oxidos mátrix anyagát szinte teljes mennyiségében tartalmazó
250 μm alatti szemcseméretű finom őrleménye gyakorlati információt nyújthat a meleg
feldolgozásnál fellépő folyamatokról, valamint a maradvány tulajdonságairól. A por mintát első
lépésben pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételekkel és az ezekhez kapcsolódó
energiadiszperzív röntgen mikroszondával (EDS) felvett spektrumok alapján kell vizsgálni. A
berendezés vázlatát és képét a 153. ábra szemlélteti.
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a)

b)

153. ábra A pásztázó elektron mikroszkóp, a röntgen mikroszondás analizátor és a képalkotó
rendszer vázlata (a), valamint a Miskolci Egyetem egyik berendezésének a képe (b).
Az elektronmikroszkópos felvételeket a visszaszórt elektronokkal készítve, a mikrofelvételeken
látható különböző anyagok nemcsak alakjuk, hanem összetételük szerint is elkülönülhetnek. A
nagyobb fényintenzitású világosabb területek nagyobb koncentrációban tartalmaznak nagyobb
rendszámú elemeket. A SEM-EDS mikroszondája gyors referenciát ad a képen látható anyag
alkotóiról. Így a különböző fémek (Al, Mg, stb.) és nemfémes elemek (O, Cl stb.) jelenléte és
viszonylagos koncentrációja is kimutatható volt. Azonban a mennyiségi információ csak a
felületen található anyagok elemeire terjed ki. Az elemanalitika alapján csak a vegyületek
fajtájára csak az elemek viszonylagos mennyiségeiből lehet következtetni. A vegyületek döntő
kimutatása csak a kristályos anyagról különböző szögekben visszavert monokromatikus
röntgensugárzás intenzitáscsúcsai alapján lehetséges. Ez a röntgen diffrakciós (XRD) módszer
a kristályos anyagokat a rácsállandóik alapján képes azonosítani a finom porrá őrölt mintákban.
Az XRD mérések elvét és a berendezését a 154. ábra szemlélteti.

a)

b)

c)

154. ábra A porminták röntgen diffrakciós vizsgálat elve (a), vázlata (b), valamint a Miskolci
Egyetem egyik berendezésének a képe (c).
A 152. ábrán bemutatott két szélsőséges megjelenésű konverteres végsalak jellemző
elektronmikroszkópos mikrofelvételeit, valamint a minták átlagos energia-diszperzív röntgen
255

spektrumait (EDS) a 155. és 156. ábrák foglalják össze. A minták XRD spektrumai pedig a 157.
ábrán láthatók.
a)

b)

155. ábra Olvasztási salak meleg feldolgozásából származó világos végsalak jellemző SEM
képe (a) és átlagos EDS spektruma (b) (Kékesi, et al., 2018).
a)

b)

156. ábra Olvasztási salak meleg feldolgozásából származó sötét végsalak jellemző SEM
képe (a) és átlagos EDS spektruma (b) (Kékesi, et al., 2018).
a)

b)

157. ábra Olvasztási salak meleg feldolgozásából származó világos (a) és sötét (b)
végsalakok XRD spektrumai (Kékesi, et al., 2018).
Az EDS spektrumok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a gerjesztő elektronsugár az
oxidos felületi rétegbe kb. 5 µm mélységéig képes behatolni. Így a vizsgált szemcsék fémes
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magja, csak ennél vékonyabb felületi réteg esetén jelenhet meg. Emellett, a nagyobb atomokból
gerjesztett röntgen emisszió jelentősen erősebb, így az Al, vagy a Cl és a Ca jele azonos
mennyiség esetén is nagyobb intenzitású, mint a nátriumé, vagy a magnéziumé, vagy az
oxigéné. Mindemellett, a világos végsalakban alapvetően alumínium és oxigén volt
kimutatható. A sötét mintában pedig elsősorban a maradék só alkotói domináltak, nagyobb
Mg/Al mennyiségi arány és viszonylag kisebb oxigén tartalom mellett. Továbbá, egy-egy
alkotónak a két minta EDS spektrumában látható intenzitási arányai nem mutatják közvetlenül
a mennyiségi arányokat a különböző gerjesztési feltételek miatt. A végsalakok fázisainak az
egyértelmű kimutatására az XRD technika alkalmas. A röntgen diffrakciós spektrum igazolja,
hogy a világos konverter salakban dominálnak az - egyszerű, illetve összetett - oxidok (αAl2O3 és a MgAl2O4 spinell). Az alumínium-oxidnak elsősorban a nagyobb hőmérsékleten
kialakuló α-korund módosulata látható. Ezek mellett jelen vannak a maradék kezelősó fő
alkotói, elsősorban a NaCl, valamint kisebb mértékben a KCl. Az utóbbi só a nagy
hőmérsékleten nagyobb mértékben illanhatott. Meglepően jelentős mennyiségűnek mutatkozik
az AlN ebben a mintában. A jelen lévő fémes Al kimutatása azonban a jellemzően vastagabb
oxidos réteggel fedett szemcsékben előfordulása miatt nem egyértelmű. A sötét végsalakban
jelentősen nagyobb arányú a maradék sótartalom. A spinell alkotó nagyobb aránya mellett
kitűnik, a kimutatható jelentősebb fémes alumínium tartalom. Mindez markáns különbségként
jelenik meg a világos típusú végsalak maradvány fázisösszetételével szemben. Egy
mérsékeltebben hevítő meleg feldolgozás során kevésbé gőzölög el a fémes Mg és oxidálódva
nagyobb mennyiségű spinellt képezhetett, valamint a só illanása sem annyira nagymértékű.
Preferenciális elgőzölgésre a Mg mellett elsősorban a KCl esetében lehet számítani. Mindez
jelezheti a kevésbé intenzív hevítéssel végzett kiolvasztást. A nagyobb sótartalom pedig
elősegíti a fémcseppek egyesülését, ami kisebb mértékű másodlagos oxidációt és tisztábban
megjelenő fémes felületű szemcséket eredményez. Így érthetők az XRD spektrumban
határozottabban megjelenő fémes alumíniumhoz tartozó csúcsok is.
8.2.4. Túlhevült salakdarabok jellemzői
A meleg feldolgozás során túl nagy hőmérsékletekre hevülő salakban a fémtartalom
nagyobb arányú „kiégése” mellett sajátos fázisátalakulások is fellépnek. Erre ad példát a
minimális, illetve elhanyagolható arányú só alkalmazásával végzett intenzív hevítéssel kapott,
és izzó állapotból levegőn lehűlt világos színű salak. Egy ilyen darab fehéres területét a 158.
ábra kisebb és nagyobb felbontású SEM képei, valamint a megfelelő EDS spektruma mutatja.
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158. ábra Olvasztási salak sómentes hevítéséből származó világos végsalak darab fehéres
területének SEM képei (a,b) és EDS spektruma (c) (Kékesi, et al., 2018).
A fehér színű terület sűrű Al2O3 kristályokból áll. A 158. ábra két különböző nagyítású
felvétele a nagy túlhevüléskor kialakuló szerkezetet szemléltet. A dendrites kristályok
valószínűsítik az oxidos fázis lokális olvadását, a nagyobb pórusok pedig a dermedéskor fellépő
gázfelszabadulásra utalnak. Ebben a salak részletben gyakorlatilag csak alumínium-oxid
található, amit a 18. táblázat EDS elemanalitikai eredménye is igazol.
18. táblázat A „kiégett” salakdarab fehéres területének EDS elemzése.
Elem
O
Mg
Al

Koncentráció
Tömeg-%
38,46
0,53
61,01

Atom-%
51,29
0,47
48,24

A magnéziumot alig tartalmazó fémfázis is képes lokálisan nagy hőmérsékletet gerjesztve
oxidálódni, ha a finom diszperz fémcsepp eloszlás amellett az oxigénnel való érintkezés és a
reakció indulásához szükséges hőmérséklet is adott. Ezt igazolja, hogy a 18. táblázat szerint a
vizsgált kiégett salakdarabban nem található jelentős mennyiségben magnézium-oxid.
Ugyanakkor, a jellemzően fehéres színű „kiégett” salakdarabon láthatóak szürkés és
feketés területek is. Meglepő, hogy még a fekete területek röntgen spektruma is csak az
alumínium és az oxigén jelenlétét mutatja. A 159. ábrán - ezen túl - szemlélteti az alumínium
alapú tűkristály (whisker) halmazok képződésével jellemezhető különleges szerkezetet is.

159. ábra Olvasztási salak sómentes hevítéséből származó világos végsalak darab feketés
területének SEM képei (a,b) és EDS spektruma (c,d) (Kékesi, et al., 2018).
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A makroszkopikusan fehér, Al2O3-ból felépülő anyag feketének látszik ilyen finom és sűrű
„whiskeres” mikro-szerkezet mellett, hiszen a fénysugarakat nem veri vissza. Ilyen
morfológiára általában fázisátalakulási folyamatokkal történő átkristályosodás mechanizmusa
vezethet. Ez feltételezi a lehúzott olvasztási salak durva szerkezetén belül szabaddá váló
alumíniumolvadék cseppek és rétegek öngerjesztő oxidációját és erős felületi túlhevülését.
Erre utal az EDS spektrum alapján feltételezhető AlN vegyületképződés is. A salak fémes
alumíniumtartalma így gyorsan csökkenhet. A túlhevüléssel keletkező oxid vékony (< 5 µm)
α-Al2O3 rétegeket képezhet, mivel ez nem gátolja a fémes mag kimutatását a minta EDS
spektrumában.
A „kiégett” salakdarabok még egy további lehetséges jellemzője a gyűrött, redős és
szürkés fekete színű felület. Egy ilyen részletről készített mikroszkópos felvétel és a jelölt
pontokban felvett röntgen spektrumok a 160. ábrán láthatók.

160. ábra Olvasztási salak sómentes hevítéséből származó fekete redős felületű darab SEM
képei (a,b) és EDS spektruma (c,d) (Kékesi, et al., 2018).
A 158. ábra EDS mikroszondás spektrumai egyértelműen jelzik, hogy a gyűrt-szálas szerkezetű
fekete felületrészek az egyszerű Al2O3 és a spinell MgAl2O4 vegyületekből épülnek fel. A 19.
táblázat közelítő elemzési eredményei az alumínium-oxid túlsúlyát teszik valószínűvé a
spinellel kevert fekete oxidos rétegben is. Az 1 jelű simább terület esetében vas, vagy
magnézium-ferrit, illetve vas-aluminát is elegyedhetett a fémet fedő oxidos rétegbe.
19. táblázat Só adagolás nélkül hevített fekete redős felületű salak darab EDS elemzése.
Elem
O
Mg
Al
Fe

158. ábra 1. pont
Koncentráció
m-%
atom-%
10,55
17,22
24,88
26,74
51,61
49,98
12,96
6,06
259

158. ábra 2. pont
Koncentráció
Elem
m-%
atom-%
O
36,75
49,08
Mg
9,43
8,29
Al
53,83
42,63
Cl

Az alumíniumhulladék olvasztásából származó salakok meleg feldolgozása során a kiolvasztott
és csapolt, illetve a durvább szemcsék formájában fizikailag elválasztott és mechanikai
módszerrel még kinyerhető fémtartalom eltávolítása után visszamaradó anyag (konverteres
végsalak) alapvetően különböző oxidok keveréke. A mindenképpen domináns fő alkotó az αAl2O3, amit a kezelt olvasztási salak fémfázisának a Mg-tartalmától függő mennyiségű spinell
MgAl2O4 kísér. Továbbá, só adalékolása esetén annak a megmaradó alkotói is jelen vannak.
A fémtartalom zömének kinyerése után kézenfekvő lehet a meleg feldolgozási
maradványsalak hasznosítása az acélmetallurgiában (Harcsik & Kékesi, 2019). Ugyanis az
acélolvadék üstmetallurgiai kezelésénél az alumínium-oxid a redukált salak folyósítására
alkalmas adalék, a maradék fémes alumíniumtartalom pedig a végső dezoxidációban
hasznosulhat redukáló adalékként. Azonban ennek alapvető feltétele a sótartalom
kiküszöbölése. A termo-mechanikus fémkinyerés után megmaradó végsalak ártalmatlanítása
semleges, illetve savas/lúgos hidrometallurgiai kezelést (Hegedüs & Kékesi, 2018) igényel.
Ezzel egyrészt a sótartarlom vissza is nyerhető, valamint a végmaradvány már gyakorlatilag igen kis fémes alumínium tartalom mellett - csak inert oxidokból álló anyaggá alakítható. Ez a
környezetre sem káros, és már nemcsak acélgyártási segédanyagként használható fel, hanem
alkalmas lehet egyéb, igényesebb (pl. szilikát-, illetve üvegipari) alkalmazásokra is.

8.3. Az alumíniumkinyerő eljárás végsalakjainak hidrometallurgiai tisztítása
Az alumíniumolvasztási primer salakok meleg feldolgozásából származó maradvány anyag, a
„konverteres végsalak” jelentős mennyiségben megmaradt sót is tartalmazhat. Ennek a
lehetséges alkotóit a 7.2.1. fejezet tárgyalta. Ez a sótartalom okozza a maradvány
deponálásának, illetve hasznosításának a fő nehézségeit, ugyanakkor kinyerve vissza is
járatható lenne. Az őrölt konverteres végsalakban a szemcséket akár teljesen be is burkolhatja
a megolvadt, majd megszilárdult só kéreg, ahogyan ezt a 161. ábra felvétele is szemlélteti.
a)

Cl

b)
Na
Al

K

O

161. ábra Sóval fedett szemcse SEM képe (a) és EDS spektruma (b) (Guzsal & Kékesi, 2013).
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A végsalak azonban tartalmaz szabad felületű oxidos szemcséket is. A nagy hőmérsékletű
kiolvasztás során α-Al2O3 alakba átalakuló alumínium-oxid tipikusan durva felülete látszik a
162. ábra SEM felvételén.

2 pont

1 pont

Al

Al

O
O
Cl

162. ábra Sóval fedett szemcse SEM képe (a) és EDS spektruma (b) (Guzsal & Kékesi, 2013).
A lángnak közvetlenül kitett és a felületén túlhevülő salakrészecskék a σ-α átalakuláson
eshetnek át, így a salak alumínium-oxid alkotója a felhasználás szempontjából ellenállóbb és
tagoltabb szerkezetű állapotba kerülhet. Ugyanakkor az egyenetlen felületen, illetve a porózus
szerkezetben az idegen szennyező anyagok és a sók mechanikusan is megragadhatnak, így
egyszerű vizes mosással nehezebben lesznek eltávolíthatók.
8.3.1. A kioldó eljárás jellemzői
Az alapvető kloridos vegyületek jól oldhatók tiszta vízben közönséges hőmérsékleten is.
Ezért célszerű a végsalakot vizes kioldó műveletnek alávetni, amivel a végmaradvány
alkalmassá válik az esetleges hasznosításra, illetve veszélytelen deponálásra. Az eltávolított só
kinyerhető az oldatból és visszajáratható kezelősóként a meleg feldolgozáshoz, a lecsökkent
sótartalomú víz pedig újra felhasználható a só kioldási művelethez (Hegedüs & Kékesi, 2018).
A keletkező tisztított maradvány már megfelelhet a metallurgián kívüli egyéb célú hasznosítás
követelményeinek:





építmények inert töltőanyaga, habarcs alkotó, ásványgyapot
alumínium-oxid hidrát gyártása, epoxigyanta habarcs, és polimerek inert töltőanyaga
szintetikus salak képzése az acélgyártásban
mesterséges talaj, műtrágya előállítás

A végsalakban jelen lévő - és a felhasználásokat zavaró, illetve visszajáratható - maradék
só főként kloridos vegyületei jól oldhatók tiszta vízben, közönséges hőmérsékleten is, ezért
mindenképpen célszerű a végsalakot vizes kioldó műveletnek alávetni. A só eltávolítása
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önmagában is fontos eredmény, azonban a szintén veszélyesnek és a környezetre károsnak ítélt
sóoldat nem fogadható el járulékos melléktermékként. Ennek a további feldolgozása
mindenképpen a só kikristályosítását jelenti. Ez – meleg és száraz éghajlati területen végrehajtható egyszerű nyílt, természetes bepárlással, amivel azonban a folyamatba bevitt víz
elvész. A 163. ábrán vázolt eljárás azonban egy olyan vizes só kioldó rendszert mutat, ami jó
hatékonysággal képes az általában sötét megjelenésű „feketesalak” nagy sótartalmát
eltávolítani, ugyanakkor a sóoldatot zárt rendszerben, gőzzel fűtött edényekben bepárolja. A
kikristályosodott só további szárítás után visszajáratható a meleg salakfeldolgozáshoz, a
lecsökkent sótartalmú víz pedig újra felhasználható a só kioldási műveletnél.

163. ábra Elvi módszer a végsalak sótartalmának eltávolítására (Xiao, et al., 2005).
A salakbetétet először törik és őrölik, majd meleg, illetve hideg fizikai úton szeparálva a
lehetséges legtöbb fémes alumíniumot eltávolítják belőle. Mivel a felesleges víz bepárlása a
kristályosításkor növelné az energia igényt, az oldáshoz csak annyi vizet adnak, hogy a telítési
koncentrációnak megfelelő 22-25%-os oldott sótartalmat elérjék. Az alumíniumsalakok vízzel
reagálni képes alkotói hőt fejlesztenek a kioldási művelet alatt, ezzel az oldat hőmérséklete
60°C-ig is melegedhet. A kapott iszapot egy szilárd-folyadék szeparátorba adagolják. Ez egy
kétlépcsős folyamat, ami centrifugálással kezdődik. Ez elválasztja a folyadék nagy részét a nem
fémes szilárd anyagtól (oxidok, maradék fém). Ezt követően, a folyadék fázis egy ülepítőbe
kerül, ahol leülepedik a finomszemcsés nemfémes szilárd anyag. A kapott sűrű iszapot mosva
és szűrve, sómentes nemfémes végtermék keletkezik. Ez a szilárd, finomszemcsés és tisztított
végmaradvány már könnyebben lerakható, vagy éppen más célokra felhasználható. Az
oldhatatlan szilárd anyag elválasztása után szükséges lehet a sóoldatok tisztítása is, ami az
egyéb szilárd anyagok - CaSO4 és Mg(OH)2 - eltávolítását is szolgálja. Ezek nem kívánatosak,
mert kiválást okozhatnak a kristályosítóban.
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Amennyiben szükséges a só kinyerése és a vizes anyaoldat visszajáratása, az oldatot zárt
rendszerben kell feldolgozni. Ez hőenergia felhasználásával bepárló kristályosítóban történik,
ahol kinyerhető a - nedves - sókristály, amit szárítva lehet kezelősóként visszajáratni. Az
elpárologtatott vizet kondenzáltatás után vissza lehet vezetni a kioldó lépéshez. Mivel a KCl
nagyobb arányban párolog/gőzölög olvasztás közben, ezért meleg feldolgozás végsalakjában
megmaradt só összetétele általában nem egyezik a nyers só keverékével. Így a kinyert só
visszajáratása során a KCl pótlásra is szükség lehet. A só újrahasznosítás energiaköltsége
azonban számottevő lehet, és nehezen igazolható a visszanyert só értékével.
A meleg feldolgozásból származó végsalak az alapvető oxidok mellett egy kevés
alumínium-nitridet és alumínium-karbidot is tartalmaz, különösen, ha nagy hőmérsékleten és
levegőt nem kizáró hevítéssel keletkezett a salak. Ezek az alkotók nehézségeket okozhatnak.
Ugyanis, ha az AlN nedvességgel ammóniát fejlesztve lép reakcióba:
AlN + 3H2O = Al(OH)3 + NH3 (+ hő)

(210)

AlN + NaOH +H2O = NaAlO2 + NH3 (+ hő)

(211)

Az alumínium-karbid is reagál a vízzel, ami metánt eredményez:
Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4 (+ hő),

(212)

valamint egyéb veszélyes melléktermékek (foszfin, kén-hidrogén) is keletkezhetnek a vizes
közegű reakciók során. Sőt a lúggal, vagy savval reagáló fém szemcsék hidrogént is
fejlesztenek. Mindegyik fenti hidrolízises reakció exoterm. A hőfejlődés és hidrogén jelenléte
tűz- és robbanásveszélyt okoz. További veszélyforrást okoz a gázok kellemetlen, sőt egyesek
esetében mérgező jellege. Így a meleg feldolgozási melléktermék, illetve sós alumíniumsalak,
a „sósalak” elhelyezése, még az ártalmatlanítása is lehet veszélyes. Azonban a kioldás során
keletkező kellemetlen gázokat összegyűjtve és elégetve, nincs szennyező légköri kibocsátás
sem, a felszabaduló hőenergia pedig felhasználható a bepárlásnál. A nemfémes maradvány
tartalom hasznosítási lehetősége elsősorban a klorid tartalomtól függ, ezért az alapvető kioldás
után további vizes mosási lépések lehetnek szükségesek. Megfelelő ipari technológia alacsony
élőmunka igény mellett biztosítja a só ~99%-os kihozatalát és az alacsony klorid tartalmú (<
0,2%) oxidos végterméket (Xiao, et al., 2005).
Noha az alapvető cél a vízzel jól oldható kloridos sótartalom eltávolítása a meleg eljárással
feldolgozott végsalakból, bizonyos alternatív hasznosítások igényelhetik a kb. 10 % alatti
mennyiségben még mindig jelen lévő maradék fémtartalom eltávolítását is. Az olvasztási
salak meleg feldolgozásánál ki nem nyert maradvány fémtartalom diszpergált apró (zömében
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250 µm átmérőjű) szemcsékben fordul elő, amelyek felületét változó vastagságú és kémiailag
ellenálló oxidréteg burkolja. Ezért részben inertnek tekinthető, illetve a hozzáférés korlátozott
a reagensek számára. Amennyiben a maradvány-salak felhasználás igényli, a só vizes kioldását
követően savas, vagy lúgos reagenssel az alumínium szemcsék is oldatba vihetők. Lehetséges
azonban a só és a fémszemcsék egyidejű kioldása is a savas, vagy lúgos közeg közvetlen
alkalmazásával. Ha nincs jelentős átmenetifém ötvöző jelen, akkor a lúgos közeg is alkalmas a
fém eltávolítására, hiszen – a 8.1. fejezetben leírtak szerint - az alumínium-oxidos burkoló réteg
roncsolásában hatékonyabb. A hidrometallurgiai kezelés alapfeltétele azonban a kezelésre
kerülő anyag finom őrlése. A kioldás heterogén reakciójának a sebességét meghatározza a
fajlagos érintkezési felület nagysága, ami a minél apróbb szemcsemérettel biztosítható.
8.3.2. Konverteres végsalak hidrometallurgiai tisztítása
A meleg feldolgozással végzett fizikai fémkinyerésből származó maradványsalak nedves
közegű kezelése viszonylag egyszerű eszközökkel és kevés ráfordítással megvalósítható. A
152. ábrán bemutatott és a 8.2.3 fejezetben jellemzett konverteres végsalak - különösen az
intenzív hevítés után keletkező világosabb változata - már alig tartalmaz fémes fázist („száraz”),
és a nagy hőmérsékleten végbement átalakulások miatt viszonylag morzsalékony, így könnyen
finomra őrölhető. Energia igényt elsősorban a só és a vizes közeg visszajáratását biztosító zárt
rendszerű bepárlás támaszt. Ezért is szükséges a minimális kioldási oldattérfogatot jelentő
folyékony/szilárd mennyiségi arányok, valamint az ugyanilyen ilyen mennyiségi arány
mellett végzendő vizes öblítések minimális számának a meghatározása. Erre alkalmas a
laboratóriumi szintű megvalósítás, amely alapvető lépéseit a 164. ábra szemlélteti.
a)

d)

e)

f)

b)
c)

164. ábra A meleg feldolgozási salakmaradvány hidrometallurgiai kezelése laboratóriumi
szinten (a – őrlés, b – kioldás rázógépen, c – vákuum szűrés, d – vizes mosás és újra szűrés, e
– bepárlás, só kristályosítás, f - oldatminták hígítása, elemzése) (Kékesi, et al., 2019).
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Az anyag viselkedését jól mutatja a vízzel, illetve a híg kénsavval - állandó folyadék/szilárd
mennyiségi arány mellett szobahőmérsékleten - végzett kioldó műveletekkel kapott oldatok
fémkoncentrációi. Ugyanakkor, ezek a reagensek jöhetnek számba egy gyakorlati megvalósítás
során, hiszen a só alapalkotói vízben jól oldódnak, a maradék fémes alumínium, illetve a
szennyezők pedig a hidrometallurgiában - gazdasági és technikai okokból preferált - híg
kénsavas reagenssel eltávolíthatók. Az anyag jellemzőinek a feltárásánál jó összehasonlítást ad
a tömény nátrium-hidroxid alkalmazása, amely reagens az ellenállóbb – és a fém szemcséket
esetleg burkoló – vastagabb alumínium-oxid rétegeket is képes hatékonyan roncsolni. A só,
valamint a maradék fém és a szennyezők vizes közegű eltávolítási lehetőségének a
bemutatásához elegendő a fenti alapvető megközelítés. Azonban a kis hőmérséklet és a
heterogén reakciók miatt a hidrometallurgiai művelet termelékenysége viszonylag kicsi, amit a
méretek növelése ellensúlyozhat. Ezzel azonban nagy oldattérfogatok is járnak, ami a só
kikristályosításánál nagy energiaigényben jelentkezik. Továbbá, a kioldás után visszamaradó
szilárd anyagból el kell távolítani a tapadó oldatot, ami anyag- és költségigényes mosó lépéseket
is szükségessé tesz. Így nagy jelentősége van a folyamatok részletes kísérleti vizsgálatának,
amely során a folyadék/szilárd mennyiségi arány, a kioldási idő, a szilárd maradvány vizes
mosási paramétereinek és ismétlési számának, valamint a folyékony/szilárd elválasztások
(szűrési, illetve dekantálási) módszereinek a jellemzése és optimalizálása a technológiai
fejlesztés körébe tartozik. Az ilyen vizsgálatok a folyamatok további értelmezését kevésbé, de
egy új eljárás gazdaságosságát annál inkább szolgálhatják.
Az üzemi meleg salakfeldolgozásból származó és a 155 – 157 ábrák SEM, EDS és XRD
diagramjaival részletesen bemutatott összetételű világos és sötét tónusú – szélsőséges típusú –
konverteres végsalakok finomra őrölt mintáiból vízzel, illetve 16,3 %-os (10 térf.-%-os)
kénsavval kioldott elemeknek a bemért minta tömegre vonatkozó relatív mennyiségeit a 165.
ábra adja meg a kioldás időtartama függvényében. A sötét végsalakból kioldott számottevő Clkihozatal – a klasszikus analitika hibái mellett is - jelentős vízben oldható sótartalomra utal. A
sötét salak esetében ~ 36 %-os a só kihozatal a minta tömegére vonatkozóan a vizes kezeléssel,
a pontosabb atomabszorpciós spektrometriai (AAS) műszeres analitikai módszer szerint. A
165. ábrán szintén feltüntetett, de csupán azonnali ellenőrzés céljára használt klasszikus
argentometriás kloridion elemzés értékei ennél rendre nagyobbak, amit a mérőoldat lecsökkent
hatóanyagtartalma okoz. A másik mintára vonatkozó eredmények jelentősen eltérőek. A
világos konverter salakból a vizes kioldással csak 5%-os a só kihozatal. Vagyis a sötét
végsalaknak kb. 7-szer nagyobb a sótartalma.
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a)

b)

c)

d)

165. ábra A világos (a,c) és a sötét (b,d) tónusú végsalakok vizes (a,b) és 16,3 % kénsavas
(c,d) kioldásával a minta tömegére vonatkozó elemi kihozatalok az idő függvényében
(Hegedüs & Kékesi, 2018).
Az is megfigyelhető, hogy a kloridos só kioldása igen rövid időn belül végbemegy.
Ugyanezeket a szélsőségesen különböző megjelenésű konverteres végsalak mintákat 16,3
tömeg-%-os (10 térfogat-%-os) kénsavval kezelve, a bemért salakminta tömegére vonatkozóan
~ 6% alumíniumot is kioldódott a sötét végsalakból. Viszont a világos végsalakból csak 1,5 %
volt az alumínium kihozatali aránya. Ez megerősíti a fentebbi feltételezést, miszerint ez az
anyag intenzívebb oxidációt szenvedhetett a meleg salakfeldolgozás során. Ugyanakkor, a só
kioldása nem növekedik a víz helyett híg kénsavval végezve a műveletet. Sőt a Na és K
elemekre vonatkozó AAS analitika alapján, a sötét végsalak híg kénsavas oldásával kb. 30,4
%-nak adódott kloridos só kihozatala a salakminta tömegére vonatkozóan. Ez kb. 5 %-kal
kisebb, mint a vizes kioldás esetén. Ez az eltérés a különböző kioldási kísérletekhez vett
heterogén porminták nem azonos összetételéből és a standard oldatok nem tökéletes mátrix
egyezéséből adódik. Megjegyzendő, hogy a kénsavas oldatokban a kloridion koncentráció
klasszikus argentometriás analízisét további pozitív hiba terheli, ami a kálium-kromát indikátor
jelentősebb mértékű inert H2CrO4 krómsavvá alakulásával függ össze. A 163. ábra kinetikai
görbéinek a felfutásai, valamint a kioldási maradványok vizes öblítési mintái igazolják minden
esetben a sótartalom szinte teljes eltávolítását a kioldási művelt során.
A nagyobb sótartalom miatt a sötét végsalak esetében jobban kimutathatók a
hidrometallurgiai kezelés hatásai. Ezt jól tükrözi a vizes, savas és lúgos kioldásokból származó
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maradványok 166. ábrán bemutatott XRD spektrumainak az összevetése a 157.b ábra kioldás
előtti állapotot tükröző spektrumával.

a)

b)

c)

166. ábra A sötét végsalak vizes (a), 16,3% kénsavas (b) és 6M nátrium-hidroxidos (c)
kioldása után kapott maradványok XRD spektrumai (Hegedüs & Kékesi, 2018).
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A vizes kioldással kezelt sötét végsalakban elsősorban a spinell MgAl2O4 és az α-Al2O3
vegyületek, valamint a maradék fémes Al voltak kimutathatók, viszonylag kisebb AlN tartalom
mellett. A só maradvány vizes eltávolítása után, a spinell alkotó dominanciája kitűnik, továbbá
jelentős a kimutatható fémes alumínium tartalom. A végsalak kloridos sótartalmát hatékonyan
eltávolította a vizes kioldás. A kénsavas oldás után még láthatók az AlN vegyület diffrakciós
csúcsai, ami jelzi a kellemetlen gázfejlődéssel járó (210-211) reakciók viszonylagos
visszaszorulását a savas közegben. Ugyanakkor, fémes alumíniumot az XRD spektrum már
nem jelzett a kénsavas kezelés után kapott végsalak maradványban, ami egy hatékony
kioldódást mutat. A lúgos kioldás a kénsavassal azonos módon volt képes eltávolítani a kloridos
só és a fémes alumínium alkotókat. Azonban a kellemetlen (211) reakció intenzívebbé válását
jelzi az AlN hiánya a kapott szilárd maradványban. Ugyanakkor a CaF2 tartalom csökkenése
csak a kénsavas kioldás esetében tapasztalható.
A fentiek alapján elmondható, hogy az üzemi meleg feldolgozásból származó konverteres
végsalakok esetében a vizes kioldás 10 - 15 perc alatt végbemegy a zagy intenzív mozgatása
mellett. Híg kénsavat alkalmazva a víz helyett, az alumínium tartalom kioldásához pedig 60
perc elegendő lehet. A vizes kezelés a sótartalom, a híg kénsav pedig a maradék fémes
alumínium tartalom megfelelő mértékű eltávolítására hatékony. Ennél jobb eredményeket a
referenciaként szolgáló tömény (6 mol/dm3 koncentrációjú) nátrium-hidroxidos közeg sem
biztosít. Sőt, a salakmintát azzal kezelve, heves gázfejlődéssel és erős felmelegedés járó
mellékreakciók tapasztalhatók. A gázfejlődés túlzott hevességét nem a NaOH-nak a fémes
alumíniummal a történő reakciója, hanem a meleg feldolgozásból származó végsalakban jelen
lévő AlN vegyületnek a (210), és főleg a (211) egyenletek szerinti intenzív reakciója okozza.
8.3.3. Hideg feldolgozási végsalak hidrometallurgiai tisztítása
Esetenként az alumíniumolvasztási nyers salakok is tartalmazhatnak jelentős mennyiségű
sót. Ezek mechanikai hideg feldolgozásából származó finomszemcsés maradványában a fémes
alumíniumtartalom is nagyobb. Ilyen anyagok emellett szennyeződnek finomszemcsés
vastartalommal is a 146. ábrán szemléltetett intenzív őrlés folytán, amely fizikai szeparálása
nem valósítható meg hatékonyan. A maradvány anyag tisztítására ezért a savas kioldás
alkalmazható eredményesen. Noha a sósav hatékonyabb oldószer, a tárolása és a használata
különleges korrózióálló anyagokból készült eszközöket igényel, valamint drágább, mint a
kénsav, ezért az utóbbi használata a jellemző a hidrometallurgiában. A hidegen feldolgozott,
durva szemcsés fémet már nem tartalmazó nyers alumíniumolvasztási sós salak savas tisztítási
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reakcióit a 167. ábra kinetikai görbéi szemléltetik. Az ehhez alapul szolgáló laboratóriumi
eljárást is a 164. ábra kapcsán leírt körülmények jellemezték.
10

10

b)

a)

Al
Kioldott tömeg, g/10g minta

Kioldott tömeg, g/10g minta

Al

1
Na
K

0,1

Mg

Fe

0,01
Ba

1
Na
Mg

0,1
Fe

K

0,01

0,001
Ba

0,001
0

30

60

90

120

Idő, perc

0,0001
0

30

60

90

120

Idő, perc
d)

c)

167. ábra A hidegfeldolgozási salakmaradványból ~ 5% HCl (a) és az 5% H2SO4 (b), 10%
H2SO4 (c) és 20% H2SO4 (d) oldatokkal kioldott fémionok relatív mennyisége a kioldási idő
függvényében (Guzsal & Kékesi, 2013).
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A kloridos sótartalom bármelyik közegben végbement gyors, 10 – 15 percen belül teljes
eltávolítását jelzi a Na és a K oldódása. A vas eltávolítás is mindegyik oldószerrel kb. 1 óra
alatt befejeződött, ahogy az alumínium oldódás intenzív szakasza is. A bárium kioldási
mértéke az 1M HCl oldattal sem növekedett a művelet folyamán, azonban a kis koncentrációja
nem tette lehetővé a pontos elemzést. Látható, hogy a kénsavas közeg is gyakorlatilag azonos
hatékonysággal alkalmazható, mint a közel azonos koncentrációjú sósav, azonban a bárium
kihozatala kb. egy nagyságrenddel csökken. Ez a BaSO4 vegyület analitikai csapadék jellegével
magyarázható. A gyakorlat szempontjából előnyösebb kénsavas közeget megtartva, és tovább
növelve a savtartalmat, a tendenciák folytatódnak. Azonban látható, hogy a 20%-os kénsav
alkalmazása esetén a vas és az alumínium kioldási reakciói is már 30 perc alatt teljesen
befejeződtek. Mivel a durva szemcsés fémtartalmat ebben az esetben hideg eljárással
távolították

el

a

nyers

salakból,

nagyobb

a

kezelt

salak

visszamaradó

fémes

alumíniumtartalma, és jelentősen kisebb az inert α-Al2O3 (korund) tartalom. Ez magyarázza
a meleg eljárással kezelt végsalak savas kioldásánál több oldott alumíniumot. Az 5%-os és a
20%-os kénsavas kioldással kapott tisztított - inert – maradvány SEM képét a 168 ábra mutatja.
a)

b)

168. ábra A hideg eljárással kezelt végsalak 5% (a) és 20% (b) H2SO4 oldatokkal végzett
kioldások után kapott maradványok SEM felvételei (Guzsal & Kékesi, 2013).
A 168. ábra SEM felvételei szemléltetik az agresszívabb savas kioldással nagyobb mértékben
végbemenő apró (zömében aktív alumínium-oxid oxid) szemcsék eltávolítását a salakból. Az
ezekkel kapcsolatos eredmények egyértelműen megmutatták, hogy az alkáli-kloridos olvasztási
adaléksó hideg salakfeldolgozás utáni maradványa jól oldható akár semleges vizes közegben
is, noha a fizikailag bezáródott hányad csak az alapfázis megfelelő mértékű savas roncsolása
mellett távolítható el ezzel a módszerrel. Az aktív alumínium-oxid és a fémes alumínium az
anyag domináns alkotói, melyek 10 - 20%-os kénsavval 0,5 – 1 h kezelési idő alatt
szobahőmérsékleten is oldatba vihetők.
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