
1 
 

A magnézium és a titán előállítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alapvető anyagot gyűjtötte és összeállította:  

Illés István Balázs, tudományos segédmunkatárs 

 

Az anyagot átdolgozta, kiegészítette és szerkesztette: 

Prof. Dr. Kékesi Tamás, DSc., egyetemi tanár 

 

Miskolci Egyetem 

 
2019. 

  



2 
 

Tartalomjegyzék 
1.A magnézium gyakorlati jellemzői ...................................................................................................... 3 

2. A magnézium előállítás nyersanyagai ................................................................................................ 5 

2.1. Ásványi magnézium nyersanyagok átalakítása .......................................................................... 6 

2.1.1. A magnézium oxisó ásványainak „égetése” ........................................................................ 6 

2.1.2. A magnézium-klorid hidrátok kalcinálása ............................................................................ 8 

2.1.3. A karnallit kalcinálása ......................................................................................................... 12 

2.2. Magnéziumsó kinyerése természetes vizekből ........................................................................ 13 

2.3. Magnézium-oxid konverziója kloriddá ..................................................................................... 15 

3. A magnézium előállítása elektrometallurgiai úton ......................................................................... 18 

3.1. Elektródfolyamatok a kloridos elektrolit olvadékban .............................................................. 19 

3.2. A magnézium kinyerő elektrolíziséhez használt kádkialakítások ............................................ 21 

3.3. Az elektrolit fizikai-kémiai jellemzői ......................................................................................... 23 

4. A magnézium előállítása szilikotermikus redukcióval ..................................................................... 26 

4.1. A redukció metallurgiai feltétlei ............................................................................................... 26 

4.2. A szilikotermikus magnézium előállítás megvalósítása ........................................................... 32 

5. A magnézium olvadék tisztítása ....................................................................................................... 35 

6. Magnéziumtartalmú hulladékok feldolgozása ................................................................................ 40 

7. A titán előállítása .............................................................................................................................. 42 

7.1. A titán-dioxid nyersanyagok tisztítása ...................................................................................... 43 

7.2. A titán-dioxid konverziója kloriddá........................................................................................... 47 

7.3. A titán-tetraklorid feldolgozás lehetőségei .............................................................................. 51 

7.3.1.  A titán-tetraklorid magneziotermikus redukciója ............................................................ 53 

7.3.2.  A titán-tetraklorid natriotermikus redukciója .................................................................. 56 

7.4. Titán elektrolitikus előállításának lehetőségei ......................................................................... 58 

7.5. A titán tisztítása ......................................................................................................................... 60 

7.5.1.  A titán raffinálása és dezoxidációja .................................................................................. 61 

7.5.2.  Nagy tisztaságú Ti előállítása jodidos körfolyamattal ...................................................... 62 

Hivatkozások .......................................................................................................................................... 65 

 

  



3 
 

1.A magnézium gyakorlati jellemzői 

Az alumínium mellett még léteznek egyéb könnyűfémek, melyeket egyre nagyobb 

arányban használnak az ipari termelésben. „A jövő a könnyűfémekben rejlik”, ez egyre 

általánosabban elfogadott nézet, amit a termelési és felhasználási tendenciák is igazolnak. 

Azonban a Mg és a Ti két olyan könnyűfém, melyek potenciálja még nincs teljesen kiaknázva.  

A magnézium a technikai fémek legkisebb sűrűségű tagja. A sűrűsége szilárd állapotban 

1.74 g/cm3, olvadékként pedig 1.58 g/cm3. Sűrűségét lítium ötvözéssel akár a vízénél is kisebb 

értékre lehet módosítani. A kis tömeg mellett biztosított mechanikai ellenállóképesség és 

tartósság értékes tulajdonságok, amelyek mellett a metallurgiai újrahasznosíthatóság a 

környezetvédelem és a fenntartható termelés szempontjai miatt is kiemelt jelentőségű.  

A magnéziumot különösen nagy kémiai reakcióképesség jellemzi. Az oxigénhez való 

affinitás szerint, csupán a ritkaföldémek és a kalcium előzik meg (Karapetyanc, 1951). A 

magnézium-oxid (MgO) nagy kémiai stabilitása a magnézium egyik legjobb és legrosszabb 

tulajdonsága is egyben. A kedvező a felületi oxidréteg kémiai és fizikai stabilitása, ami 

biztosítja a korrózióval szembeni jó ellenállóságát. A nagy reakcióképesség kedvezőtlen oldala 

viszont, a természetben előforduló stabil vegyületeiből történő előállítás nagy energiaigénye. 

Szintén a nagy reakcióképességét jelzi az erősen negatív (-2,37 V) normál elektród potenciálja. 

Ez azt is jelenti, hogy vizes oldatból katódos redukcióval nem nyerhető ki. A különleges 

tulajdonságai miatt, az eredendő nehézségek ellenére is nagy mennyiségben állítják elő. Ez 

2017-ben közel 1 millió tonna primer Mg-ot jelentett (statista, 2018).  

Nagy mennyiségben található a tengervízben és nagy sótartalmú természetben előforduló 

tavakban. A tengervíz 1km3 térfogata átlagosan kb. 1 millió tonna magnéziumot tartalmaz 

(Kirk-Othmer, 1981), noha a Mg-koncentráció térségenként változó. Azonban a vizekben 

előforduló magnézium tartalom csupán 3,7%-át teszi ki a földkéregben található mennyiségnek. 

A magnézium a földkéreg 8. leggyakoribb eleme. A többi elemhez viszonyított mennyiségi 

előfordulását a földkéregben az 1. ábra szemléltei. Az előállítására két fő módszer terjedt el: a 

kloridjának a kloridos sóolvadékból történő elektrolitikus redukciója, illetve az oxidjának a 

szilikotermikus redukciója. Mindkét módszer az alapanyag előkészítését, valamint viszonylag 

nagy hőmérsékletet és különleges berendezéseket igényel. Az utóbbi módszert azonban már 

inkább csak Kínában használják. Ugyanakkor, a világ primér magnézium termelésének közel 

80%-át Kína adja (Francesco, et al., 2008). 
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1.ábra  Az elemek relatív gyakorisága a földkéregben (pubs.usgs, 2002) (Sheehan, 1976). 

A magnézium oxidhártyája tömör, de nincs olyan védelmi képessége, mint például az 

alumíniuménak (Feliu, et al., 2014). A magnézium felhasználása igen széleskörű, jó 

szilárdsága és kis sűrűsége révén előszeretettel használják öntvények anyagául. Ennek nagy 

jelentősége van a szilárd, de különlegesen könnyű fémszerkezetek, vagy fejlett elektronikai 

eszközök (fényképezőgépek, mobiltelefonok, stb.) házát alkotó különleges anyagként. 

Önmagában túl kemény ahhoz, hogy képlékenyen alakítani lehessen azonban ritkaföldémekkel 

ötvözve, a tulajdonságai igen jól befolyásolhatóak. A második legnagyobb alkalmazási területe 

az alumínium ipar, ahol az alakítható ötvözetekben fő ötvözőként használják nagy 

mennyiségben. A nagy reakció képessége miatt más fémek kinyerésénél reagensként is 

alkalmaszzák. Erre jó példa a titán előállítása, de az acéliparban is szerepet kap. Továbbá a 

magneziotermikus redukciót alkalmazzák a zirkónium, berillium és az uránium előállításására 

is. Más fémek katódos korrózióvédelmében anódként is szolgálhat. Az egyes felhasználási 

területek közötti százalékos megoszlás az alábbi ábrán látható: 

 

2.ábra  A magnézium alkalmazási területeinek megoszlása (discoveryinvesting, 2015). 
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A magnézium megmunkálása nehézkes a nagy keménysége és ridegsége miatt, sőt a művelet 

során a fém begyulladásának veszélye is fennáll. Az autóalkatrészek nagy része készül 

alumíniumból, de újabban már a Mg-tartalmat kívánják növelni. A személyautókban jelenleg 

átlagosan 4 – 6 kg Mg van beépítve, de ez akár 40 – 160 kg-ra is növekedhet a következő 

években (Kinsey & Wu, 2011). A magnézium nemcsak könnyű, de jól önthető. Azonban a 

hexagonális kristályszerkezete miatt nem jól nyújtható. A hőmérsékletemelkedés hatására 

szilárdsági tulajdonságai romlanak, valamint a kúszási korrózióval szemben lesz kevésbé 

ellenálló (Yang, et al., 2008). Ezért gyakran ötvözik alumíniummal, ritkaföldfémekkel, 

mangánnal, szilíciummal, kalciummal, cinkel, stronciummal vagy esetleg cirkonnal. Így már 

olyan tulajdonságok nyer, melyek miatt nemcsak a vasfémek, de a rézötvözetek és akár az 

alumínium helyett is alkalmazzák az autók egyes elemeiben (Blawert, et al., 2004). A Mg 

különleges felhasználásai is egyre jelentősebbek. Sőt, jól alkalmazható az újratölthető 

akkumulátorokban is, a lítium-ion akkumulátorok helyébe lépő Mg akkumulátorokban illetve 

a napenergia tárolásában fontos szerepet játszó „folyékony” akkumulátorokban is.  

2. A magnézium előállítás nyersanyagai  

A magnézium előállítására alapvetően két módszer terjedt el. Az egyik a kloridos olvadékból 

történő elektrolitikus redukció, amihez magnézium-kloridra van szükség, a másik pedig a 

szilikotermikus redukció, ahol magnézium-oxid a nyersanyag. Az elektrolitikus eljárás 

általában a teljesen, vagy részben víztelenített magnézium-kloridot dolgoz fel, a szilikotermikus 

eljárás pedig a magnézium oxisó ásványaiból nyert oxid redukcióján alapul. A magnézium 

legfontosabb érc-alkotó ásványait az 1. táblázat mutatja be.  

1. táblázat  A magnézium ércek fő ásványai  

Ásvány Képlet Mg tartalom, % Kép 

Magnezit MgCO3 28,7 a) 
 

Bischofit MgCl2 6H2O 25,5 b) 

Karnallit MgCl2 KCl 6H2O 8,8 c) 

Dolomit CaCO3 MgCO3 13,8 d) 

Olivin 2MgO SiO2 34,8 e) 

Talkum 3MgO 4SiO2 H2O 23 f) 

Szerpentin 3MgO 2SiO2 2H2O 25 g) 

e)  f) 

g) 

c) d) 

a) b) 
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A magnézium-kloridot ércekből vagy nagy só tartalmú tengerek, tavak vizéből esetleg a 

kálium-klorid gyártás anyaoldatából nyerik ki, valamint az égetett magnezitet klórozása is egy 

elterjedt eljárás. Mindemellett, a titán előállítás melléktermékeként szolgáló magnézium-klorid 

is jól hasznosítható alapanyaga lehet a magnéziumgyártásnak. A kloridos ércek azonban nagy 

mennyiségű kötött (kristály-)vizet tartalmaznak ezért előbb egy több lépcsős víztelenítésen 

kell, hogy átessenek, és csak utána használhatók a Mg-előállítás alapanyagaként.  

2.1. Ásványi magnézium nyersanyagok átalakítása 

A magnézium természetben előforduló ásványi vegyületei általában nem alkalmasak 

közvetlenül a fém kinyerését célzó eljárások kiinduló anyagaként. A hatékony redukció, tiszta  

kloridos, vagy oxidos alakú formából lehetséges. Ezt biztosítják az általában pirometallurgiai 

módszerekkel végzett előkészítő eljárások. 

2.1.1. A magnézium oxisó ásványainak „égetése” 

A magnezit, MgCO3 a magnézium karbonátos ásványa. Ahhoz hogy magnézium előállításra 

használható legyen először oxiddá (MgO, magnézia) kell alakítani, amit kalcináló „égetés”-nek 

nevezett nagy hőmérsékletű hevítéssel érnek el. Ekkor a karbonát termikusan disszociál: 

MgCO3 = MgO + CO2                                                     (1) 

A folyamat monovariáns, mert a kiinduló és a keletkező fémvegyület szilárd halmazállapotú és 

külön fázist alkotnak, így az egyensúlyi állandó egyszerűen kifejezhető a 𝐻(1)
o  normál 

szabadentalpiaváltozásból a keletkező szén-dioxid 𝑝CO2
 parciális nyomásával:  

K(1) ≅ 𝑝CO2
= exp (−

𝐺(1)
𝑜

𝐑𝑇
)                                              (2) 

ahol R az általános gázállandó és T a termodinamikai hőmérséklettel. A van’t Hoff -egyenlet 

szerint (Kékesi, 2018) állandó nyomáson az (1) bomlási reakció egyensúlyi állandójának a 

hőmérsékleti függését a hőeffektus határozza meg: 

d lnK(1)

d 𝑇
 =

𝐻(1)
o

𝐑𝑇2                                                         (3) 

Mivel a termikus bomlás endoterm jellegű, azaz az (1) reakció normál entalpiaváltozása 

pozitív (𝐻(1)
o > 0), így az egyensúlyi állandó (K) értéke a hőmérséklet növekedésével 

növekszik, azaz a folyamat egyre nagyobb mértékben mehet végbe zárt rendszerben. 

Amennyiben a keletkező gáz eltávozhat a reakciótérből, az aktuális szén-dioxid parciális 
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nyomás kis értékű, és a rendszer nem lesz képes az egyensúlyát beállítani, és a bomlás 

tökéletessé válik kisebb hőmérsékleten is. Ugyanakkor a gyorsabb reakció érdekében érdemes 

lehet az „égetési” műveletet - a technikai feltételeknek megfelelően - nagyobb hőmérsékleten 

végezni. Azonban az égetés hőmérsékletét a termék felhasználásának célja is meghatározza, 

hiszen az oxid termék a hőmérséklettől függően különböző szerkezeti módosulatban is 

keletkezhet. A kisebb hőmérsékleten égetett termék az úgynevezett „kausztikus” magnézia, a 

nagy hőmérsékleten kiégetett pedig a „kiégetett” magnézia, melyet az inert állapota miatt a 

kerámia iparban használnak fel. A magnézium-karbonát bomlásakor lehasadó CO2 parciális 

nyomása 300°C-on 0,0209 bar, 540°C-on pedig eléri az 1 bar-t, ami a bomlást intenzívvé teszi. 

Amennyiben a kialakult oxidos termékből klórozással MgCl2 előállítása a cél, az égetés 

hőmérséklete maximum 700-800°C lehet, mivel a hőmérséklet további emelése csökkenti az 

oxid kémiai aktivitását (Zhang, et al., 2012) (Birchal, et al., 2000). A szilikotermikus redukció 

betétanyagául szolgáló magnézium-oxid azonban nem tartalmazhat karbonátot és kristályvizet, 

ezért az égetés 1250-1300 °C-on történik.  

A dolomitban található magnézium-karbonát és kalcium-karbonát szelektívwen is 

égethető, hiszen az utóbbi csak 900°C hőmérsékletet megközelítve bomlik számottevően. A 

dolomit égetésekor 700 - 800 oC között gyakorlatilag csak a magnezit alkotó bomlik: 

CaMg(CO3)2 = MgO + CaCO3 + CO2       (T < 800 oC)                          (4) 

A 3. ábra szerint a MgCO3 bomlása az (1) reakció szerint kiteljesedhet, mielőtt a CaCO3 

bomlása érzékelhetővé válna: 

CaCO3 = CaO + CO2          (T > 850 oC)                                     (5) 

 

3. ábra  A dolomit 1 bar nyomáson történő kalcinálásának hatására kialakuló egyensúlyi 

összetétel hőmérsékletfüggése (Halmann, et al., 2008). 

A részlegesen égetett dolomitőrleményből a MgO fizikai módszerekkel (szitálással, vagy 

légátfúvásos szeparálással) elkülöníthető (Yildirim & Akarsu, 2010). Egyéb fémek - pl. Fe, Cr, 

Mn, Ni, Ti, és Cu – oxidjai nem kívánatosak, hiszen a nagyobb reakcióképességű magnézium 
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redukciója során ezek is redukálódnak és szennyezést okoznak, valamint nemcsak az energia 

de a redukálószer felhasználását is növelik.  

2.1.2. A magnézium-klorid hidrátok kalcinálása 

A bischofit (MgCl2yH2O) egy nagy (y = 6 - 12) kristályvíz tartalmú ásvány. Az egyes 

módosulatai egy-egy adott hőmérsékleti tartományban stabilak, így dehidratációja az egyes 

módosulatok bomlásának hőmérséklete fölé hevítéssel több lépésben történik. A 12 és 8 mól 

vizet tartalmazó módosulatai már 0 oC alatt bomlanak (Shamsuddin, 2016). A hexahidrát 

konverziója a tetrahidráttá alacsony hőmérsékleten bekövetkezik: 

MgCl26H2O ⇋ MgCl24H2O + 2H2O                  Tbomlás= ~ 70 oC            (6) 

A víztelenítés a 4 mól, de még inkább a 2 mól kristályvizet tartalmazó hidrát kialakulása után 

válik nehézkessé (Huang, et al., 2011) (Liu & Cui, 2016). A vízvesztési folyamat sorozatos 

lépéseit a - derivatográffal történt hevítés alapján – a 4.a ábra mutatja. A 4.b ábra pedig a 

MgCl2-H2O egyensúlyi rendszerben mutatja a likvidusz hőmérsékleteket.  

  

4. ábra Relatív tömegcsökkenés (TG) és hőeffektus (DSC) a bischofit hevítése során (a) (Liu 

& Cui, 2016), valamint a MgCl2-H2O egyensúlyi diagram (b) (Vetjukov, et al., 1987). 

A fenti derivatogram szerint a dehidratáció nem minden lépése történik egész számú molekulák 

arányában, a folyamat első szakaszát az alábbi reakciók jellemezhetik formálisan: 

MgCl24H2O ⇋ MgCl22H2O + 2H2O,                  Tbomlás= ~ 130 oC           (7) 

MgCl22H2O ⇋ MgCl2(H2O)n + (2-n)H2O,   (n = 1…2)   Tbomlás= ~ 170 - 240 oC      (8) 

A fizikai nehézséget az jelenti, hogy túlzottan gyors melegítés nem megfelelő, ugyanis a 

bischofit kis (~117 oC) hőmérsékleten olvad (chemicallbook, 2019), de akár intenzív habzást is 

a) 

b) 
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okozhat. A vízvesztéssel képződő következő fokozat, a tetra-hidrát 181 oC-on válik 

folyékonnyá (Emons & Fanghanel, 1992). Az egyszerű melegítés nem képes az összes vizet 

eltávolítani, mert a magnézium-klorid 200 oC fölött egyre inkább hidrolizál a kristályvizéből 

keletkező vízgőzzel reagálva, miközben hidrogén-klorid gázt fejleszt (Peled, 1986). A 

hidrolízis során bázikus magnézium-klorid (magnézium-hidroxi-klorid) keletkezik, ami 

felfogható két részreakció eredményeként: 

MgCl2H2O ⇋ MgCl2 + H2O(g)                                           (9a) 

MgCl2 + H2O(g) ⇋ Mg(OH)Cl + HCl(g),        K(9b) ≅ (
𝑝HCl

𝑝H2O
)

es.

         (9b) 

ahol az adott reakció egyensúlyi állandó kifejezésében (K) az egyensúlyi parciális nyomások 

szerepelnek. Az egyensúlyi viszonyokat jelöli a zárójeles kifejezés alsó „es.” indexe. A (9a) és 

(9b) reakciók összegzésével, bruttó folyamatban alábbi átalakulás észlelhető: 

MgCl2H2O(g) ⇋ Mg(OH)Cl + HCl(g)                                     (9c) 

Az, hogy a kedvező (9a), vagy a kedvezőtlen (9c) reakció fog dominálni, a kritikus (9b) reakció 

körülményeitől függ. Amennyiben a magnézium-kloriddal érintkező gáztérben az aktuális 

𝑝HCl/𝑝H2O parciális nyomásviszony kisebb, mint a (9b) kifejezésben szintén jelölt 

(𝑝HCl/𝑝H2O)
es

 egyensúlyi érték, a hidrolízis reakció fellép.  

Tovább is hevítve, kb. 550 oC felett a bázikus klorid teljesen elbomlana magnézium-oxid 

keletkezésével az alábbi reakció szerint: 

Mg(OH)Cl ⇋ MgO + 2HCl(g)                                         (10) 

A (9c) reakció kedvezőtlen, hiszen a MgCl2 jelentős veszteségét okozhatják nem kívánt bázikus 

klorid, illetve oxid képződésével. Így nem várható, hogy egyszerű, forró levegővel/füstgázzal 

történő hevítéssel hatékonyan el lehetne távolítani a teljes kötött víztartalmat a hidratált 

magnézium-kloridból. Ezt igazolja a bischofit egyszerű hevítése során kapott termékek relatív 

mennyiségeit bemutató 5. ábra. Látható, hogy az anyag csupán igen kis hányada képes teljes 

mértékben kémiailag vízmentes MgCl2-á alakulni. Azonban a kedvezőtlen (9) és (10) reakciók 

akkor lépnek fel, ha a reakció gázelegyében a HCl és a H2O gázok parciális nyomásviszonya – 

vagyis a reakciók aktivitási indexe – kisebb, mint a (9) és (10) kifejezésekben jelölt egyensúlyi 

állandók értékei. Ez lehetőséget ad a reakciók befolyásolására a gázfázis összetételének 

módosításával. Amennyiben az anyaggal érintkező gáztérben nagy HCl parciális nyomást 

sikerül fenntartani, a káros reakciók visszaszoríthatók.  
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4. ábra  A MgCl2 bomlása egyszerű melegítés hatására (Adham, et al., 2012). 

A gyakorlatban, amennyiben a teljesen víztelenített MgCl2 létrehozása a cél, a végső hevítést 

hidrogén-klorid gázban dús atmoszférában végzik. Ilyenkor az előzetes szárító lépéseknél 

képződött bázikus klorid is visszaalakul tiszta kloriddá: 

Mg(OH)Cl + HCl(g) ⇋ MgCl2 + H2O(g)                                    (11) 

Végeredményben, így a magnézium-klorid képes teljes mértékben dehidratálódni: 

MgCl2H2O  ⇋  MgCl2(s) + H2O(g)                                       (12) 

Eközben gyakorlatilag nem képződik oxigéntartalmú vegyület, ami a kloridos olvadékból 

történő elektrolitikus magnézium kinyerésnél okozhatna veszteségeket. A teljesen víztelenített 

termék előállítása forró HCl gáz által fluidizált állapotban kivitelezhető. A berendezésen a nagy 

HCl és az kis vízgőz koncentráció biztosítása érdekében több lépésben, forró gázzal 

érintkeztetve kezelik a betétet.  

Több esetben egyszerűbb módszerrel inkább részlegesen vízmentes MgCl2-t állítanak elő 

az elektrolízis számára, amit összeségében - még a maradó víztartalom által okozott 

anódfogyást is figyelembe véve - megéri az elektrolízishez adagolva feldolgozni. Azonban ezt 

is óvatosan kell kivitelezni, hiszen a bischofit 117 oC-on már megolvad. Ugyanakkor, a 

víztartalom csökkenésével az olvadáspontja emelkedik, így a munkahőmérsékletet 

folyamatosan növelve elkerülhető az alapanyag olvadása.  

A Vízmentes MgCl2 előállításához nemcsak kloridos nyersanyagból lehet kiindulni. 

Ugyanis a magnezit feldolgozásának a 2.1.1 szakaszban tárgyalt pirometallurgiai útja helyett 

egy kis hőmérsékleten kivitelezhető alternatívája lehet a sósavas oldás, majd a kloridos irány. 

Így csökkenthető az energia igénye is (Mejdell, et al., 1987). Ugyanakkor, a magnezit ércek 

sósavval való kioldása során a nem kívánatos komponenseket is el lehet távolítani. Az eljárás 
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fő lépésében a nyers magnezitet először megfelelő méretű darabokra aprítják, utána egy kioldó 

reaktorban 40 – 90 °C-ra előmelegített 28-34%-os tömény sósavval oldatba viszik: 

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2                                      (13) 

A keletkezőt gázokat elvezetik és hasznosítják. A magnezit számos szennyező elemet tartalmaz 

(Fe, Ni, Mn, Si, Al, stb.), melyek közül jó néhány a magnéziummal együtt oldatba megy. Ezeket 

könnyen elválasztható hidroxid formában igyekeznek kiejteni az oldatból, szabályozott 

hidrolízist alkalmazva. Az ehhez szükséges pH beállítását a kioldó tartályba adagolt bázikus 

MgO adásával érik el. Az egyes precipitációs reaktorokban a pH-t a 4-9 tartományban 

szabályozva az egyes szennyező csoportok hatékonyan eltávolíthatók hidroxid csapadékok 

formájában. Amennyiben a termékben kis mennyiségű Fe tartalom az előírt, abban az esetben 

a Fe2+ ionokat nátrium-hipoklorit vagy hidrogén-peroxid segítségével Fe3+ ionokká kell 

oxidálni, így jóval alacsonyabb pH mellett és jó hatásfokkal Fe(OH)3 csapadékként 

eltávolítható a vas. A megtisztított MgCl2 oldat pH értékét vissza kell állítani a semleges állapot 

alá sósavval a vákuumszűrés előtt, ugyanis a hőmérséklet csökkenés hatására az oldatból 

magnézium-oxi-klorid precipitálódhat, mely veszteséget okozna. Végül ~ 34 % MgCl2-t 

tartalmazó oldatot kapnak. A szennyező tartalom pedig alacsony szinten tartható ( <10 mg/dm3 

Fe, <1mg/ dm3 Ni, <0,5mg/ dm3). Az oldat tovább kerül bepárlásra, majd a kapott hidratált 

állapotú sót a fentebb leírt módon víztelenítik.  

A szilárd betétet, illetve kloridos oldatot kezelő különböző víztelenítő lépések technikai 

megvalósítását az 5. és 6. ábrák szemléltetik.  

  

5. ábra  Az adagolt bischofit szemcsék (a) és a bepermetezett MgCl2 oldatból kiváló só (b) 

részleges víztelenítése dihidrát fokozatig forró füstgázzal fluidizálva (Adham, et al., 2012). 

a) b) 
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6. ábra  Bischofit teljes víztelenítése HCl atmoszférában (Adham, et al., 2012).  

A szemcsés ásványi nyersanyag feldolgozás kisebb energiafogyasztással jár, hiszen kevesebb 

víz elpárologtatását igényli, mint a magnézium-klorid oldatok feldolgozása.  

2.1.3. A karnallit kalcinálása 

A tiszta karnallit (KClMgCl26H2O) ásványt nemcsak a magnézium, hanem a kálium 

tartalma miatt is hasznosítják. A magnézium elektrolitos kinyerésénél a KCl fontos alkotója az 

elektrolitnak, így a víztelenített ásvány ott betétanyag lehet. Azonban, az előfordulást gyakran 

kiséri kősó (NaCl), kieserit (MgSO4), anhidrit (CaSO4). A karnallit víztelenítése kétlépésű 

folyamatban játszódik le: 

KClMgCl26H2O(s) ⇋ KClMgCl22H2O(s) + 4H2O(g)                                (14) 

KClMgCl22H2O(s) ⇋ MgCl2KCl(s) + 2H2O(g)                                        (15) 

Gyors melegítéssel az ásvány légköri nyomáson kb. 160 oC felett folyékonnyá válik 

kristályvíztartalmával együtt, ezért a dehidratálást, mint a bischofit esetében, lassú melegítéssel 

lehet végezni. További hevítés hatására a gázfázisban megnő a vízgőz parciális nyomása és 

fellép - a saját kristályvízzel - a hidrolízis, amit pedig a szilárd KCl kiválása is kísér (Emons & 

Fanghanel, 1992). Noha ez a hidrolízis kisebb mértékű, mint a bischofit esetében, de koránt 

sem elhanyagolható. Az eljárást ezért ebben az esetben is megnövelt hidrogén-klorid gáz 

parciális nyomás mellett kell végezni. A karnallit káros hidrolízisének bruttó reakciója: 

MgCl2KCl6H2O = KCl(s) + MgO(s) + 2HCl(g) + 5H2O                        (16) 
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A bischofit reakcióihoz viszonyítva fontos különbség, hogy a karnallit dehidratációja során 

keletkező oxi-klorid szilárd oldatot képez a kloriddal. Ilyen formában még kedvezőtlenebb 

módon zavarja az elektrolitos magnéziumkinyerést. Az elektrolitolvadékban MgOH+ és Cl- 

ionokra disszociál, és az előbbi a katódos folyamatokat közvetlenül zavarja.   

A víztelenítés végezhető kemencében vagy a 7. ábrán illusztrált fluid reaktorban.  

 

7. ábra  Karnallit fluidizált állapotban (a), illetve kemencében (b) történő dehidratálása. 

A kapott termék még jelentős mennyiségű magnézium-oxidot és vizet tartalmaz, ami az 

elektrolízisnél káros HCl gáz képződést és hatásfok csökkenést okozna. Ezért a fenti kezelést 

egy 810-850 °C-on történő klórozó átolvasztás is követi. Ehhez redukálószerként kokszot is 

kell alkalmazni. Az olvadékon átbuborékoltatott gáz pedig lehet az elektrolízisből származó 

anódgáz, mely 65-70% klórt tartalmaz. Az eljárás során lejátszódó fő reakciók: 

MgOHCl ⇋ MgO(s) + HCl(g)                                             (17) 

MgO(s) + C(s)+ Cl2 = MgCl2(l) + CO                                       (18) 

2H2O(g) + 2Cl2 + C = 4HCl(g) + CO2                                       (19) 

A klórozás után az olvadékot pihentetni kell, hogy a MgO, valamint más nem oldható 

szennyezők leülepedjenek.  

2.2. Magnéziumsó kinyerése természetes vizekből 

A tengerek illetve nagy só tartalmú tavak vizéből már hosszú ideje állítanak elő magnézium-

klorid sót, illetve ennek nagy részét tovább feldolgozzák a fém kinyerésére. Az Amerikai 

Egyesült Államokban található Green Salt Lake-ből 1972 óta, a Holt-Tenger vizéből pedig 1996 

óta termelnek magnéziumot. A tengervíz átlagosan 3,8 g/kg magnéziumot tartalmaz és az 

összes oldott anyag 15 %-át teszik ki a magnéziumsók. A 2. táblázat átlagos koncentrációkat 

a) b) 
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mutat a természetes nyílt, illetve az elzáródott és bepárlódott tengervizek fontosabb oldott 

elemeinek a koncentrációira. 

2. táblázat  A nyílt tengervízben, valamint a Holt-tenger vizében található alkáli-és 

alkáliföldfém sók átlagos koncentrációja (Lenntech, 2019) 

Elem Tengervíz, % Holt-tenger vize, % Kikristályosodott só 

Mg 0,129 4,2  

Na 1,077 3,5 

K 0,038 0,75 

Cl 1,95 20,8 

Br 0,067 0,6 

A magnéziumot precipitációval, hidroxid alakban ejthetik ki az oldatból. Az oldat pH-ját 

növelve, az oldott magnézium-klorid elveszti stabilitását és hidroxid vegyületet képez, aminek 

az oldhatósága a vízben elhanyagolható (Ksp = 5.61×10−12). Körülbelül 600m3 tengervízből 1 

tonna Mg(OH)2 nyerhető ki (Margarete S., 2005). A mésztej hatására az oldott magnézium az 

alábbi bruttó reakció szerint képez csapadékot.  

MgCl2(aq) + Ca(OH)2(aq) = Mg(OH)2(s) + CaCl2(aq)                             (20) 

Az így kapott szuszpenziót Dorr-féle sűrítőkben dekantálják, majd szűrik. A magnézium 

hidroxidot ezután az elektrolízisből származó klórgázzal kezelik, így egy kb. 15% MgCl2-t 

tartalmazó oldatot kapnak. Az oldat tovább kerül bepárlásra. A bepárlás utáni forró oldatból 

hűlés során 6 vagy 4 mol kristályvizet tartalmazó magnézium-klorid válik ki. Ezt egy szárító 

kemencében 1,5 mól-ra csökkentik. Az így kapott MgCl2.nH2O (n < 1,5) már technikailag 

alkalmas – noha a maradék víztartalom miatt még nem kedvező - lehet az elektrolízishez való 

adagolásra. Ezt a módszert mutatja be vázlatosan a 8. ábra. 

 

8. ábra  A magnézium tengervízből történő előállításának folyamatábrája (Kirk-Othmer, 1981). 
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2.3. Magnézium-oxid konverziója kloriddá 

A magnézium-oxid vagy a tengervízből kiejtett magnézium-hidroxid jó alapanyaga lehet az 

elektrolitikus magnéziumgyártásnak, amennyiben egy „klórozó” eljárásnak vetik alá, amivel 

magnézium-kloriddá alakítható. A klórozás elvi reakciója az alábbi: 

MgO(s) + Cl2(g) ⇋ MgCl2(l) + 0,5O2(g)                                         (21) 

K ≅ (
𝑝𝑂2

1
2

𝑝Cl2

)

es.

                                                            (22) 

Ez a gyakorlatban könnyen megfordítható folyamat. A (21) elvi reakció iránya a gázfázisban 

érvényes aktuális oxigén és a klór parciális nyomások (pontosabban fugacitások) viszonyától 

függ. Amennyiben a (22) képlettel kifejezett egyensúlyi parciális nyomás-aránynál kisebb az 

aktuális érték, a magnézium-oxid kloriddá alakul a (21) folyamat szerint. Azonban, a konverzió 

redukáló atmoszféra hiányában igen kis mértékben és lassan megy végbe (Smith, 1977). A 

reakció kellő sebességgel történő lejátszódásához a viszonylag nagy hőmérséklet (> 750 oC) és 

klór koncentráció alapvető feltételek. Emellett a felszabaduló oxigén megkötése – a tömeghatás 

törvénye szerint - szintén elősegíti a (21) reakciót, hiszen csökkenti a termelődő oxigén aktuális 

parciális nyomását. Ennek érdekében, megfelelő mennyiségű redukáló pótlék adagolása is 

szükséges. Ez leggyakrabban karbon (karbo-klórózás, angolul: carbo-chlorination). Az eljárást 

egy a 9. ábrán látható klórozó reaktorban valósítják meg.   

 

9. ábra  A magnézium-oxid klórozása. 
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A szilárd MgO és a szilárd karbon között közvetlenül nem várható semmilyen gyakorlatilag 

számottevő mértékű reakció, mivel igen csekély az érintkezési határfelület a két anyag között. 

A szilárd anyag reakciója, a vele jól érintkező gáz fázissal mehet végbe, amiben a molekulák 

transzportja is nagy sebességgel történhet. A gáz fontos komponenseit jelentő szén-oxidok 

eredendően a reaktor atmoszférájából és a magnézium-oxidból nyert oxigénnel képződnek: 

C(s) + O2 = CO2                                                           (24a) 

2C(s) + O2 = 2CO                                                          (24b) 

A MgCl2 visszaoxidálódásának elkerülése végett, szükség van a gázfázis oxigénpotenciáljának 

az alacsony szinten tartására. A beadott karbonnak ilyen szempontból is fontos a szerepe. A 

karbotermikus redukciók „indirekt és direkt” mechanizmusaiban mindenképpen a CO gáz 

komponens játszhatja az aktív szerepet (Kékesi, 2018). A kettős elnevezés által sugallt 

különbséget csupán a redukcióból keletkező CO2 termék stabilitása jelenti. A normál nyomáson 

működő eljárások esetében a Boudouard-reakció ~ 750 oC felett már biztosítja a CO 

dominanciáját egy CO+CO2 gázelegyben, amennyiben megfelelő mennyiségű porózus szén 

is rendelkezésre áll:  

CO2(g) + C(s) ⇋ CO(g)                                                      (25) 

A pirometallurgiában alapvető Boudouard-reakciónak az egyensúlyi viszonyait a 10. ábra 

mutatja. 

 

10. ábra  A hőmérséklet hatása a CO/CO2 megoszlásra légköri nyomáson (Kékesi, 2018). 

A fémoxid redukciójával képződő szén-dioxid, ennek megfelelően, az izzó állapotú koksz 

közreműködésével visszaalakul szén-monoxiddá.  

Kis hőmérsékleten ( ~ 650 oC alatt) a Boudouard-reakció már viszonylag kis arányban és 

az Arrhenius-törvénynek megfelelően (Kékesi, 2018) exponenciálisan csökkenő sebességgel 
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képes a redukáló CO reagenst képezni, ezért viszonylag kis mértékben lenne tapasztalható 

átalakulás. Azonban, a fajlagos kokszfogyasztás közel állhat az alábbi bruttó egyenlet szerinti 

minimumhoz: 

2MgO(s) + C + 2Cl2  = 2MgCl2(s) + CO2                                       (26) 

 

Ezzel szemben, viszonylag nagy hőmérsékleten ( ~ 850 oC felett) a (25) egyenlettel kifejezett 

és egyre inkább jobbra eltolódó Buodouard-reakció a távozó gázban is erősen lecsökkenti a 

CO2 koncentrációját, így akár a következő bruttó reakció is jellemzővé válhat: 

MgO(s) + C + Cl2  = MgCl2(l) + CO                                            (27) 

A nagy reakciósebesség kinetikailag kedvező, és a Boudouard-egyensúly jobbra tolódása miatti 

nagy redukálószer koncentráció miatt közel teljes lehet a redukció. A betáplált Cl2 mellett a 

folyamatosan újra képződő CO által meghatározott atmoszféra a MgO átalakulásának kedvez, 

noha a fajlagos kokszfelhasználás ekkor az elméleti maximumnak felelhet meg.  

A (27) reakció gyengén exoterm és a normál szabadentalpia változása 1027 °C-on - 220 

kJ/mol, és a gázfázis döntően szén-monoxidból fog állni. Azonban a legtöbb üzemi klórozó 

berendezés gazdasági szempontok szerint úgy van beállítva, hogy a maximálisnál kisebb 

mennyiségű fajlagos karbon szükséglettel tudjon működni, így gázfázisban nemcsak szén-

monoxid, hanem szén-dioxid is lesz, a feleslegben adagolt klórgáz, valamint a képződő fém-

klorid gázok mellett. Az általános bruttó folyamat – az anyagmérleg szempontjából - az alábbi 

formában fejezhető ki:  

MgO(s) + xC + Cl2  = MgCl2 + (2x-1)CO + (1-x)CO2                           (28) 

Ahol x a fajlagos karbonfogyás, amit a reaktorteret elhagyó gázban kialakuló CO/CO2 parciális 

nyomásviszony, azaz a munkahőmérséklet határoz meg.  

Tapasztalat szerint, szintén keletkezik hidrogén-klorid gáz is, ami a vízgőz jelenlétéből 

adódik. A H2O ugyanis formálisan behelyettesíthető a MgO komponens helyére a fenti karbo-

klórozási reakciókban. Vagyis a vonatkozó általános bruttó folyamat az alábbi:  

H2O(g) + xC + Cl2 = 2HCl(g) + (2x-1)CO + (1-x)CO2                          (29) 

A porózus állapotban adagolt magnézium oxid kezdetben gyorsan reagál a klór gázzal, azonban 

kinetikai okok miatt a betét átalakulása közben a reakció jelentősen lelassul. Ugyanis, az oxid 

felületén kialakuló klorid réteg fizikai gátat képez (Kanari & Gaballah, 1999). A magnézium-

klorid olvadáspontja 712 °C, tehát a kapott termék folyékony halmazállapotú. Így a darabos 
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anyag felületén nem képes vastag gátló réteget képezni. A folyamat további előnye, hogy a 

magnezit szennyezőinek jelentős része nem lesz jelen a kapott magnézium-kloridban mivel a 

szilícium, vas illetve alumínium szennyezőket a feleslegben lévő klórgáz ugyancsak klórozza, 

és mivel – a kalcium-klorid kivételével - nagymértékben illékonyak, gáz fázisban elhagyják a 

kemencét, illetve az Al2O3 és a SiO2, valamint a MgO egy része salakfázisba megy.   

2Fe2O3(s) + 3C(s) + 6C12(g) = 4FeCl3(g) + 3CO(g)                                 (30) 

SiO2(s) + 2C(s) + 2C12(g) = SiCl4(g) + 2CO2(g)                                   (31) 

2A12O3(s) + 3C(s) + 6C12(g) = 4AlCl3(g) + 3CO2(g)                               (32) 

MgSO4(s) + C(s) + C2(g) = MgCl2(l) + SO2(g) + CO2(g)                            (33) 

CaO(s) + C(s) + Cl2(g) = CaCl2(s) + CO(g)                                      (34) 

CaSO4(s) + C(s) + Cl2(g) = CaCl2(s) + CO2(g)                                   (35) 

A fenti eljárással dolomitból is készíthetnek magnézium-kloridot, de az alapanyagot 

először kalcinálni („égetni”) kell, majd a keletkező oxidokat kioldásnak vetik alá MgCl2 

oldattal, így az alábbi bruttó folyamat játszódik le: 

CaO(s) + MgCl2 + H2O = CaCl2 + Mg(OH)2(s)                                  (36) 

Így oldott kalcium-klorid és oldatból kiejtett magnézium-hidroxid csapadék keletkezik. Az 

oldatot elkülönítik és a visszamaradó MgO és Mg(OH)2-ot brikettezés és szárítás után a fent 

ismertetett módon klórozzák.  

3. A magnézium előállítása elektrometallurgiai úton 

A könnyűfémek általános jellemzője a nagy reakcióképesség, ami a magnézium esetében 

különösen érvényes. Ennek az egyik megnyilvánulása az erősen negatív standard 

elektródpotenciál, ami általában nehézséget okoz a vizes oldatokból történő katódos 

redukciónál. Míg ez az érték az Al3+/Al rendszerben -1,66 V, a Mg2+/Mg esetében ez még 

alacsonyabb, -2,38 V. Amennyiben a H+ ionok redukcióját kinetikai jelleggel nem gátolja egy 

ehhez hasonló nagyságú hidrogén-túlfeszültség, a fém nem nyerhető ki a katódon még a 

fémion aktivitás növelése, valamint a hidrogénion aktivitásnak a hidrolízis határáig csökkentése 

alapján sem. A folyékony higany, amin nagy lenne a hidrogénleválás túlfeszültsége – és a fém 

oldódásával növelhető lenne az eletktródpotenciálja, a Mg kinyerésére nem jöhet szóba. Ez 

nemcsak a veszélyességi és környezetvédelmi okok miatt kerülendő, hanem a Mg-Hg binér 

egyensúlyi rendszer likvidusz görbéje szobahőmérsékleten igen kis Mg-koncentrációkat 
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engedne meg (Feng, et al., 2009). A magnézium fémet ezért az alumíniumhoz hasonlóan 

olvadék elektrolízissel állítják elő. A magnézium-oxid azonban csak igen kis mértékben 

oldódik flourid só olvadékokban, valamint az olvadáspont csökkentésére és az oldhatóság 

növelésére szolgáló pótlékok adagolása is korlátozott, mert a keletkező magnézium 

metallotermikusan redukálhatja az adalékokat. Így a magnéziumot a MgCl2 ionos 

sóolvadékából lehetne, annak az olvadáspontja (714 oC) felett katódosan redukálni. Azonban 

kedvezőbb körülmények is kialakíthatók, ha a tiszta MgCl2 olvadék helyett az alkálifém- és 

alkáliföldfém-kloridok (zömében NaCl és KCl elegyében) oldott (10~25%) magnézium-

klorid olvadék-elegy képezi az elektrolitot.  

3.1. Elektródfolyamatok a kloridos elektrolit olvadékban 

Az elektrolit olvadékban a kloridos vegyületek disszociált állapotban, a magnézium ionok 

pedig javarészt Mg2+ kationokként vannak jelen. Az elektrolitban komplexionok képződése is 

végbe megy, ilyenek például: MgCl4
2-, MgCl3

- stb. Az elektrolitot alkotó fő komponensek 

bontási feszültsége 700 oC-os hőmérsékletű és eutektikus összetételű (5:3:2 mólarárnyú) 

MgCl2-NaCl-KCl olvadékban 2,534 V, 3,329 V és 3,566 V az alkotók ilyen sorrendjében 

(Yuan, et al., 2016). Így a Mg kinyerő elektrolízis alapvető bruttó reakciója: 

MgCl2(l) = Mg(l) + Cl2                                                    (37) 

az egyszerű katódos és anódos folyamatok eredője: 

Katódon: Mg2+ + 2e- = Mg                                              (37a) 

Anódon: 2Cl- = Cl2 + 2e-                                                (37b) 

A maradék víztartalom jelenlétében azonban az alábbi reakció is fellép: 

H2O(g) + C(s) = CO(g) + H2(g)                                                (38) 

A bázikus kloridok (MgOHCl) disszociációjából eredően, magnézium-hidroxid ionok 

(MgOH+) is jelen lehetnek, amennyiben részlegesen víztelenített kiinduló anyagból történik az 

elektrolízis, vagy a levegő vízgőz tartalmával reagál a magnézium-klorid. Részlegesen 

víztelenített MgCl2 nyersanyag esetében jelentős arányú is lehet, így a következő típusú reakció 

is szerepet játszik: 

MgOHCl + C + Cl2 = MgCl2  + HCl + CO                                    (39) 

Az elektrolit szennyezői kedvezőtlenül hatnak az áramhatásfokra, melyek közül a víz és a 

magnézium-szulfát magnézium oxidot képeznek: 

Mg + H2O = MgO + H2                                                   (40) 



20 
 

MgCl2 + H2O = MgO + 2HCl                                               (41) 

MgSO4 + Mg = 2MgO + 2SO2                                              (42) 

Ez nemcsak fémveszteség jelent, de a keletkező oxid képes, a katódon levált cseppek felszínét 

bevonva meggátolni azok egyesülését. A ferri-klorid nagymértékben képes az áramhatásfok 

csökkentésére, mivel a magnézium képes azt magneziotermikusan redukálni, illetve 

preferenciálisan válik le a katódon: 

2FeCl3 + Mg = 3MgCl2 + 2Fe                                            (43) 

A (37a) fő katódreakció mellett - ha a magnéziumnak nem kizárólag a kloridjait tartalmazza 

az elektrolit - a következő reakció is fellép: 

2MgOH+ + 2e- = 2MgO + H2                                            (44) 

Mindkét elektródfolyamat standard elektródpotenciálja közel azonos, kb. -2,7 V, azaz együtt 

léphetnek fel. Az így keletkezett magnézium-oxid bevonatot képez a katód felületén, mely 

annak passziválódásához vezet. A kialakult réteget a fém magnézium kisebb mértékben képes 

nedvesíteni, mint az acélkatódot, ezért lényegesen kisebb cseppek formájában válik le a 

magnézium. Az apró cseppek az elektroliton keresztül könnyen az anód közelébe kerülnek, ahol 

visszaklórozódnak, ezzel csökkentve az áramhatásfokot, illetve ha az apró cseppek felszínét 

magnézium oxid hártya veszi körül, a tömegnövekedés hatására (𝜌MgO = 3.6 g/cm3), egy részük 

lesüllyed a kád aljára. Mivel az oxid igen rosszul oldódik az elektrolitban, a kád alján iszapként 

gyűlik össze.  

Az elektrolízis előre haladásával az elektrolit MgCl2 tartalma csökken. Ennek 

megfelelően a magnézium egyensúlyi elektródpotenciálja (EMg) egyre negatívabb lesz: 

𝐸Mg2+ Mg⁄ = 𝐸Mg2+ Mg⁄
𝑜 +

𝐑𝑇

2𝐅
ln (

Mg2+ 𝑐Mg2+)                              (45) 

ahol  és c az elektrolitban oldott magnézium aktivitási koefficiense, illetve koncentrációja. Így 

az elektrolízis folyamán, ha nem történik megfelelő arányú rendszeres MgCl2 adagolás, fém 

nátrium válhat le a katódon, mely szennyezi a magnéziumot, valamint csökkenti az 

áramhatásfokot. A (37b) reakció szerint, az anódon Cl2 fejlődik. A klórgáz elektrolitban való 

oldhatósága igen kicsi, így a szén anódon történő leválás után a kádból távozik. A klórgáz nem 

reagál a szén anód anyagával, így – szemben az oxigénleválás esetével - nem okoz 

karbonfogyást sem. Az így keletkezett klórgáz értékes mellékterméke az elektrolízisnek, és a 
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későbbikben sósav gyártására vagy az elektrolízis alapanyagául szolgáló MgCl2 karbo-

klórozással végzett előállítására kiválóan alkalmazható.  

A kinyert magnézium fém csak elhanyagolhatóan kis mértékben oldódik az elektrolitban. Az 

anódon keletkező klórgáz, amennyiben oldott, vagy diszpergált fémes magnéziummal kerül 

érintkezésbe, azzal képes lesz reagálni. A redukált fémnek az anódgázzal történő 

visszaoxidációjából származik a magnézium veszteség legnagyobb része, kisebb hányada pedig 

a szennyezők által okozott veszteség.  

A leggyakoribb elektrolit szennyezők: MgO, H2O, C, Mn, Fe, S, Si, P, B. A 

legveszélyesebb mind közül a bór, mivel már 0,0001%-os megjelenése is 1%-al képes rontani 

az áramhatásfokon, mert nagymértékben növeli a fém magnézium finom szemcséinek 

eloszlását az olvadékban. A szennyezők káros hatása nátrium-fluorid vagy kalcium-fluorid 

adagolásával hatékonyan csökkenthető. Azonban nem csak a szennyezők képesek az 

elektrolízis áramhatásfokának csökkentésére, hanem a MgCl2 koncentráció valamint az 

elektródok távolsága is hatással vannak rá. Az áramhatásfok növekszik  az áramsűrűség és a 

MgCl2 koncentráció növelésével. Az elektródok egymástól való távolságának növelése 

kedvező, hiszen minél távolabb esnek egymástól annál kisebb mértékben képes a felszabaduló 

Cl gáz a katódon levált Mg-ot visszaklórozni, azonban egy bizonyos mértéknél nem növelhető 

tovább sem az áramsűrűség sem pedig az elektródtávolság, hiszen ugyan az áramhatásfok javul, 

de az alkalmazandó kádfeszültség is növekszik. 

3.2. A magnézium kinyerő elektrolíziséhez használt kádkialakítások 

A magnézium katódos redukcióját megvalósító technikák alapvetően két nagy csoportba 

sorolhatók: részlegesen, vagy teljesen vízmentes magnézium-kloridot feldolgozó 

rendszerekbe. Az alumíniumhoz hasonlóan, a magnézium is nagy hőmérsékletű sóolvadékban 

oldott ionjaiból nyerhető ki. Így – mint az alumínium esetében - a magnéziumkohóban is 

hőszigetelő anyaggal bélelt acéltartályok képezik a kádakat. Bélésanyaguk általában samott 

illetve kalcium-aluminát. Ellentétben az alumíniummal, itt minden kádban 4 - 5 szén anód és 

ezek két oldalával szemben elhelyezett acél katódok találhatók párhuzamos kapcsolásban. A 

katód különleges alakja a kisebb elektródtávolságot és az olvadt magnézium hatékony gyűjtését 

egyszerre szolgálja. A munkatér és a gyűjtőtér közötti cirkuláló elektrolit szállítja a magnézium 

olvadékot a gyűjtőtérbe ahonnan vákuumüsttel periodikusan kiszívják. A vízmentes MgCl2-ot 

feldolgozó, hagyományos 50 – 100 kA áramerősségű kád egy anódját tartalmazó részletét 

(celláját) a 11. ábra szemlélteti.  
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11. ábra  Az IG Farben típusú elektrolizáló kád vázlata és elvi ábrája (Höy-Petersen, 1969). 

Az elektrolit áramoltatását az anódon leváló klór buborékok idézik elő. A modernebb kádak 

nagy részénél az anódot alulról vagy felülről a katódokat pedig oldalról vagy pedig alulról 

vezetik be (12. ábra). Így a felületi hőveszteség csökken, ami kisebb áramsűrűség és 

kádfeszültség használatát, így kisebb fajlagos energiafogyasztást tesz lehetővé (R.L. Thayer, 

2001). Továbbá, az ilyen katódok védettebbek a korrózióval szemben.  

  

12. ábra  A részlegesen vízmentesített elektrolitot használó Dow-kád (a) vázlata, valamint egy 

Mg-elektrolízis üzem elrendezésének a képe (b) (Magontec, 2017). 

A teljesen víztelenített nyersanyag esetében az anód fogyása ugyan lassabb, de akkor sem 

elhanyagolható a szén oxidációja, ugyanis az elektrolitban mindig van valamennyi oxidáló 

vegyület (MgO és H2O), amely képes reagálni az anódszénnel (Höy-Petersen, 1969). Továbbá, 

részlegesen vízmentesített MgCl2 alkalmazása esetén a mellékreakciók hatására az anódgáz 

nagyobb mennyiségben tartalmazhat HCl-ot, valamint CO-ot és CO2-ot.  

A technológiai fejlesztések eredményeként a fajlagos elektromos energiafogyasztás - a 

kádak kialakításától és az elektrolittól függően – már a hagyományos 20 kWh/ kg Mg feletti 

tartományból a 11 - 18 kWh/ kg Mg szintre is lecsökkenthető (Yan & Fray, 2010). A modern 

kádak jellemző műszaki paramétereit a 3. táblázat összegezi.  
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3. táblázat Mg-elektrolizáló kádak technológiai jellemzői (Aghion & Golub, 2006) 

Jellemző IG Farben Norsk-Hydro Dow 

Termelékenység, (T/év) n.a. 1400-1500 600-700 

Áramerősség/ Feszültség (kA) 100 400 200 

Kádfeszültség (V) 6-7,5 5,3 7 

Mg előállítás en. igénye (KWh/kg) 12-14 12-13 18-19 

Elektród típusa Monopoláris Monopoláris Monopoláris 

Élettartam (év) n.a 6 2 

Munkahőmérséklet (°C) ~740 700-720 710-720 

Az anód korróziója ellen szokás a grafitot foszforsavval impregnálni és az egyes anódok fejeit 

levegővel, vagy vízzel hűteni. Ennek ellenére is az anódokat fél-másfél évente cserélni kell, 

vízmentes elektrolit esetén is. Ez pedig az IG Farben-típusú kádak esetében ez bonyolult 

művelet. A részlegesen vízmentes elektrolittal dolgozó kádak esetén az anódfogyás elérheti 

akár a 0,1 kg/kg Mg értéket, ami jelentősen nagyobb mint a víztelenített nyersanyaggal működő 

kádak esetében (Kipouros & Sadoway, 1987). Amennyiben nem megfelelő a nyersanyag, 

illetve nem megfelelő az elektrolit áramlás, előfordulhat, hogy a katódok passziválódnak. Jó 

esetben ez a jelenség megszüntethető CaF2 vagy NaF adagolásával. Rossz esetben ez nem vállik 

be, és a katód cseréjére, vagy a teljes elektrolit és az összes katód eltávolítására is sor kerülhet. 

A Mg oxigénhez való nagy affinitása miatt könnyen meggyulladhat. Az égés lánghőmérséklete 

a 2300°C-t is megközelíti. Általában ez csak akkor következik be a kohóban, ha az elektrolit 

rosszul nedvesíti a magnéziumot vagy jelentős mennyiségű nátrium vált le a katódon. Gyakran 

a meggyulladt magnéziumot szárított karnallit adagolásával el lehet oltani.  

3.3. Az elektrolit fizikai-kémiai jellemzői 

Régen a gyakorlatban használatos módszer volt, a tisztán magnézium-kloridos elektrolit 

alkalmazása, ma már azonban nem jellemző. Noha megvannak az előnyei, mint például a 

kohófém kisebb mértékű alkálifém szennyezettsége, az energiafelhasználás szempontjából nem 

kedvező. Mivel a fémet folyékony állapotában célszerű begyűjteni, ezért az elektrolit 

olvadáspontjának valamivel nagyobbnak kell lennie. Azonban a magnézium-klorid 

olvadáspontja magasabb (712 °C), mint a magnéziumé (650 oC), de még ezen a hőmérsékleten 

a viszkozitása is nagy, valamint az elektromos vezető képessége sem elég kielégítő. Továbbá, 

a fém magnézium oldhatósága igen nagy saját sóinak olvadékában, így a visszaoldódás az 

áramhatásfok nagymértékű csökkenéséhez vezetne. A kádak hővesztesége és az anyagának a 

kímélése is fontos szempont. Miután a tiszta magnézium-klorid önmagában nem kielégítő 

elektrolit, a nála reaktívabb fémek kloridjainak az adagolásával a tulajdonságai kedvezően 
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befolyásolhatók, miközben a fő elektródfolyamatok elvileg nem változnak. A fő pótlékok: 

NaCl, KCl, CaCl2, BaCl2, LiCl, ezek közül kálium-klorid és a nátrium-klorid igen fontos 

szerepet játszanak. Nemcsak növelik az elektrolit elektromos vezetőképességét, de 

hatékonyan képesek csökkenteni a likvidusz hőmérsékletét, a viszkozitását, felületi 

feszültségét, gőznyomását valamint a magnézium oldóképességét. A MgCl2 olvadék 730 oC 

hőmérsékleten képes lenne oldani 0,36% MgO-ot, de 70 mol-% NaCl-dal elegyítve ez az 

oldhatóság nagymértékben, kb. 0,01% szintre csökken (Yuan, et al., 2016).  

A magnézium és elektrolit sűrűségkülönbsége igen fontos tényező, hiszen minél jobban 

képes a két olvadék elkülönülni, annál nagyobb lesz a fémkihozatal. Általában cél az elektrolit 

sűrűségének a növelése, amit alapvetően a CaCl2, BaCl2 pótlékokkal lehet elérni. A nátrium- 

és kalciumfluorid adagolása jótékonyan hat a fémcseppek olvadék fürdővé alakulására, mivel 

ezek képesek a felületi oxidhártya megbontására. Noha az adalékokkal az elektrolit likvidusz 

hőmérséklete megengedné, hogy a Mg olvadáspontja közelében legyen a munkahőmérséklet, 

nagyobb hőmérsékleten azonban több fizikai jellemzője is olyan mértékben kedvezőbb az 

elektrolitnak, hogy a 3. táblázatban látható 700 – 720 oC tartományt választják. A hőmérséklet 

emelése emellett inkább a fémolvadék sűrűségét csökkenti erősebben, ami szintén kedvező. Az 

alábbiakban, néhány az iparban is használatos elektrolit összetétel látható (Jarrett, 1981):  

 Magnézium dihidrát: 60% NaCl; 25% MgCl2; 15% CaCl2, 

 Magnézium-klorid sóoldotból: 50% KCl; 35% NaCl; 15% MgCl2; 3% CaCl2, 

 Magnézium-klorid tengervízből: 40% CaCl2; 30-40% NaCl; 5-20% KCl; 10-15% MgCl2. 

Az adalékok hatását a MgCl2 olvadékhoz adott klorid adalékoknak a sűrűségre gyakorolt 

hatását a 13.a ábra, az elektromos vezetősképességre pedig a 13.b és a 14 ábrák mutatják. 

  

13. ábra  Az adalékanyagok hatása a MgCl2-olvadék sűrűségére (a) és elektromos 

vezetőképességére (b). (Horváth, 1967) (Bjeljajev, 1950) 

a) b) 
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14. ábra  A NaCl (a) és a KCl (b) adalékok, valamint a hőmérséklet hatása a MgCl2-olvadék 

elektromos vezetőképességére (Sato, et al., 1984) 

Az elektrolit vezetőképességét a NaCl nagyon hatásosan tudja növelni, ahogyan a 14.a ábrán 

is látható. Csak a LiCl lenne képes még erősebb hatásra, de az alkalmazásával megfordulhat a 

sűrűségkülönbség, és a Mg a könnyű sóolvadék alatt, a kád alján gyűlne össze.  

Újszerű módszer lehet a magnézium katódos leválasztása MgO-ot oldva tartalmazó 

kloridos olvadék elektrolitból. Noha általában a kloridos és fluoridos olvadékok nem oldják a 

MgO-ot, mégis elérhető a szükséges mértékű oldódás gyenge kötésű komplexként. Így a 

magnézium oxid redukálható miközben az alapolvadék alkotóinak a stabilitása megőrizhető. 

Ez a megközelítés hasonló a kriolit olvadékban oldott timföldön alapuló alumíniumkinyerő 

elektrolízishez. Ilyen lehetőséget jelent a LaCl3-MgCl2 (közel egyenlő mólarányú) alapolvadék 

használata, amiben 700 oC hőmérsékleten 10 % oldott MgO koncentráció is elérhető. A LaCl3 

koncentráció növelése hatékonyan növeli a MgO oldhatóságát, ugyanakkor 20-ról 80 mol-%-

ra növelve a LaCl3 koncentrációt, az elektrolit sűrűsége 1,77-ről 2,62 g/cm3 értékre növekszik. 

Ebben az olvadékban a Mg2+ és O2- ionok léteznek a klorid sók ionjai mellett és a katódon a 

magnézium redukálódik, a karbon anódon pedig szén-dioxid képződik, hasonlóan a Hall-

Héroult-eljárás reakcióihoz. Inert anódanyaggal pedig O2 gáz termelődhetne. Kísérleti 

megvalósításban 85% áramhatásfok mellett 12 kWh/kg Mg fajlagos energiafogyasztással 99% 

tisztaságú magnéziumot állítottak így elő (Lu, et al., 2016).  

a) 

b) 



26 
 

4. A magnézium előállítása szilikotermikus redukcióval 

A magnézium előállítás hagyományos módszere a MgO tartalmú alapanyagból történő 

nagyhőmérsékletű redukció. Ezt a gyakorlatban metallotermikus úton lehet megvalósítani. A   

vegyértékű fémes Me redukálószerrel az alábbi nagy hőmérsékleten fellépő redukcióban:  

2MgO(s) +  
4


Me(l) = 2Mg(g) +

4


MeO

2
(s)                                       (46) 

nagy jelentősége van a zárójelben jelölt stabil fázisoknak. 

4.1. A redukció metallurgiai feltétlei 

Az oxidok relatív stabilitását a 15. ábra mutatja a hőmérséklet és a gáztér jellemzői szerint. 

 

15. ábra  Az oxidok képződési normál szabadentalpia változásai és a relatív oxigénpotenciálok. 
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A kémiai metallurgia elmélete alapján (Kékesi, 2018) és a (46) kifejezés szerint, a MgO 

redukciójának a feltétele a közvetlen reakcióban szereplő redukálószer oxidjának (MeO

2
) a 

negatívabb képződési szabadentalpia-változása (negatívabb relatív oxigénpotenciálja), mint a 

MgO képződésének az értéke. A (46) folyamatot két egyensúlyra lehet bontani: 

2Mg + O2 = 2MgO                                                         (47) 

4


Me(l,s) + O2 =

4


MeO

2
(s)                                                 (48a) 

illetve a CO redukálószer esetében: 

2CO + O2 = 2CO2                                                        (48b) 

A (46) eredő reakció kifejezhető a (48) és a (47) oxidképződési reakciók különbségeként. 

Vagyis akkor lesz az eredő normál szabadentalpiaváltozás negatív, ha a két oxidképződési 

normál szabadentalpiaváltozás különbsége negatív: 

𝐺(48)
𝑜 − 𝐺(47)

𝑜 = 𝐺(46)
𝑜 < 0                                             (49) 

Karbotermikus redukció esetén a (48) egyensúly helyett a (49) egyensúlyt kell behelyettesíteni.  

Normálállapotú anyagok esetében ez - a 15. ábrán látható oxid képződési 

szabadentalpiaváltozás görbék metszéspontjai szerint - a CO-dal nem jöhetne létre ez a feltétel 

2000 oC-nál kisebb hőmérsékleten, viszont az alumíniummal kb. 1500 oC, a szilíciummal pedig 

kb. 2000 oC feletti hőmérsékleteken lenne erre mód. A redukció termodinamikai lehetőségét 

nagymértékben elősegíti a keletkező magnéziumnak a 15. ábrán jelölt alacsony (1091 oC) 

forráspontja. Ugyanis ennél nagyobb hőmérsékleten - a Mg stabil gőz állapota miatt - az oxid-

képződési reakciójának: 

2Mg(g) + O2 = 2MgO(s)                                               (50a) 

az entrópiaváltozása a kisebb hőmérsékleteken a  

2Mg(l) + O2 = 2MgO(s)                                               (50b) 

jellemző negatív érték kb. háromszorosa lesz. Így az (50a) reakció szabadentalpiaváltozási 

függvénye meredekebb. Normál állapotban még az alumíniummal végzett redukció is csak túl 

nagy hőmérsékleten válik lehetővé. Azonban a redukció elősegíthető a gáz komponensek 

parciális nyomását eltérítve a normál értékektől. Karbotermikus redukció esetén a 15. ábrán 

látható „C”-pontból a MgO képződés függvényének például az 1400 oC hőmérséklethez tartozó 

pontján keresztül a CO/CO2 skálára húzott egyenes kb. CO/CO2  108 parciális nyomásviszonyt 

igényét jelzi. Az ilyen nagy CO-felesleg létrehozására a (25) egyenlettel és a 10. ábrával 
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jellemezhető Boudouard-reakció egyensúlya képes, nagy kokszfelesleg adagolásával és 

legalább 1000 oC-ot megközelítő hőmérsékleten. Ennek a megoldásnak a gazdaságossága 

erősen kétséges. Ugyanakkor, a normál állapotból az (50a) rendszer is előnyösen eltéríthető. A 

keletkező Mg gőznyomását a rendszer vákuumozásával csökkentve, az (50a) reakció 15. ábrán 

látható töréspontja - a forráspont eltolódásával - kisebb hőmérsékletre kerül, valamint a 

nagyobb hőmérsékleti tartományhoz tartozó szakasza meredekebb lenne a negatívabb 

entrópiaváltozás miatt. Ezzel a kritikus metszésponti hőmérséklet még tovább csökkenthető. 

Ezt a „vákuummetallurgiai” lehetőségnek a főleg Mg gőzből álló atmoszférával jellemezhető 

metallotermikus redukció esetében lehet hatékonyan megvalósítani.  

A fenti okok miatt nehézkes pirometallurgiai MgO redukció kulcsfontosságú tényezője a 

keletkező magnézium alacsony forráspontja, illetve a nagy gőznyomása, amit a 16. ábra 

hasonlít össze irodalmi adatok (Haynes, 2015) alapján a metallotermikus redukcióban 

használható Al és Si jellemzőivel. A vákuummetallurgiai megoldás nemcsak a redukció 

termodinamikai feltétleit javítja, ezáltal kisebb munkahőmérsékletet biztosítva, hanem kinetikai 

szempontból is fontos szerepe van. A termék magnéziumgőzt eltávolítva a reakciótérből, a 

folyamat sebessége is megnő.  

 

16. ábra  A magnézium és néhány egyéb elem gőznyomása a hőmérséklet függvényében. 

Azonban metallotermikus eljárásban – ellentétben a karbotermikus folyamattal (Kékesi, 2018) 

- a szilárd MgO nyersanyaggal közvetlenül nem gázfázisú reagens szerepel, hanem legfeljebb 

folyékony fém reagens. Kinetikai szempontból ez hátrányos, hiszen a szűk pórusokba nem tud 

behatolni, de a határfelület egészére kiterjedő jó érintkezés mégis biztosítható. Az 
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aluminotermikus megoldás esetében már 660 oC feletti hőmérsékleten teljesül ez a fizikai 

feltétel, noha egyéb szempontok ennél mindenképpen nagyobb munkahőmérsékletet 

követelnek. A szilikotermikus redukciót tiszta szilíciummal gazdaságtalan lenne végezni, amit 

a reagens ára mellett a szilícium magas (1414 oC) olvadáspontja is okozna. Mindkét szempont 

szerint kedvezőbb helyzetet teremt, ha megfelelő összetételű ferro-szilíciumot alkalmaznak, 

aminek a likvidusz hőmérséklete a 17. ábra diagramjából olvasható ki. 

 

17. ábra A Fe-Si egyensúlyi rendszer (Massalski, et al., 1990). 

Noha a 15. ábrán látható oxidképződési szabadentalpiaváltozási görbék kisebb hőmérsékleten 

teszik lehetővé a MgO redukcióját alumíniummal, mint szilíciummal, az aluminotermikus 

redukció gyakorlati alkalmazása mégsem jellemző. Ennek egyik oka a drágább redukálószer, a 

másik pedig a nagyon stabil MgAl2O4 (azaz MgOAl2O3) „spinell” képződés. Mivel a bázikus 

MgO és a savas Al2O3 már alacsony hőmérsékleten egyesülnek stabil vegyületté:  

Al2O3(s) + MgO(s) = MgO⋅Al2O3(s)                                             (51) 

a gyakorlatban a MgO aluminotermikus redukciója az alábbiak szerint megy végbe: 

4MgO(s) + 2Al(l) = 3Mg(g) + MgO⋅Al2O3(s)                                      (52) 

A kialakuló spinell redukciójára: 



30 
 

3MgO⋅Al2O3(s) + 2Al(l) = 3Mg(g) + Al2O3(s)                                   (53) 

a 18. ábra szerint még nagy hőmérsékleten sem lehet számítani.  

 

18. ábra  A spinell képződés és bontás reakcióira számított normál szabadentalpiaváltozások. 

Azonban égetett (kalcinált) dolomitot alkalmazva nyersanyagként, az alábbi bruttó 

folyamatban: 

𝑛CaO(s) + 𝑚MgO(s) +
2

3
𝑚Al(l) = 𝑚Mg(l) + 𝑛CaO ∙

1

3
𝑚Al2O3                     (54) 

magnézium spinell helyett különböző arányú kalcium-aluminátok keletkeznek. 

A vákuumetallurgiai eljárással végzett redukciót – a nyomás és gázösszetétel szigorú 

feltételei miatt – csak zárt és kívülről fűthető reaktorban, ún. „retortában” lehet végezni. Ez 

nehézkes és szakaszos munkamódot jelent, valamint az indirekt hőátadás hatásfoka rosszabb, 

mint az anyagok közvetlen és ellenáram érintkezését biztosító aknáskemencés munkamód. A 

MgO redukcióját azonban a fenti termodinamikai feltétlek csak különleges technika 

alkalmazásával teszik a gyakorlatban lehetővé. A kialakult módszer szerint a (46) egyenletben 

általánosan jelölt metallotermikus redukciót ferro-szilíciummal végezve a fő folyamat az 

alábbi: 

2MgO(s) +  Si𝑥Fe(l,s) = 2Mg(g) + SiO2(s) + 𝑥Fe(s)                            (55) 

Azonban a szilikotermikus redukció fő folyamatát is kísérhetik mellékreakciók (Pidgeon & 

Toguri, 1961). A redukció mellett a keletkezett savas SiO2 az el nem reagált bázikus 

magnézium-oxiddal szilikát vegyületet képezhet: 

2MgO + Si = 2MgOSiO2                                              (56) 
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Mivel ez csökkenti a kiinduló MgO aktivitását, károsan érinti a folyamat termodinamikai 

feltétleit, ezzel csökkentve az eljárás fémkihozatalát. Ugyanakkor, egy megfelelő 

mennyiségben adagolt még erősebben bázikus oxiddal a keletkező SiO2 leköthető. Így a 

keletkező Mg parciális nyomása mellett a szintén képződő SiO2 aktivitása is csökkenthető. 

Mindez az (55) redukciós folyamat termodinamikai feltétleit javítja, vagyis a bruttó folyamat 

szabadentalpiaváltozását is kedvezően befolyásolja. Ennek érdekében a szilikotermikus 

redukció alapanyagául inkább csak kalcinált dolomitot használnak, mivel az ebben jelen lévő 

CaO megfelel a fenti követelménynek. Így a magnézium szilikotermikus kinyerése a 

gyakorlatban a következő bruttó folyamaton alapulhat: 

2(MgO⋅CaO)(s) + Si⋅xFe(l,s) = 2Mg(g) + 2CaO⋅SiO2(s) + xFe(s)                    (57) 

A dolomit magnéziumból álló része fémmé redukálódik, a CaO pedig a SiO2-vel egy nagy 

olvadáspontú (2130°C) kalcium orto-szilikátot (Ca2SiO4) képez. A maradvány salak a 

kemencéből a ferroszilícium vas tartalmával együtt könnyen eltávolítható. A keverék Fe 

tartalmának egy része oxidálódik és a keletkező FeO feloldódik a salakban és egy 

háromkomponensű ternér CaO-FeO-SiO2 olvadékrendszert alkotva csökkenti a salak 

olvadáspontját. Amennyiben az elegy nem tartalmaz annyi CaO-t mint amennyi az ortoszilikát 

képződéséhez szükséges, akkor a magnézium-oxidot is tartalmazó egyéb szilikátok is 

képződnek (MgO⋅CaO⋅SiO2, ill. 2MgO⋅2SiO2). Mivel ezek nehezebben redukálhatók salakba 

kerülve rontják az eljárás fémkihozatalát és növelik a maradvány tömegét. 

A fentebb tárgyalt fő reakciók mellett a magnézium égetett dolomitból történő 

szilikotermikus előállítása során egy kinetikai szempontból jelentős további körülmény a Ca2Si 

keletkezése, mely a redukálószerként használt ferro-szilíciummal egy 1000°C alatt olvadó 

eutektikumot képez. A létrejött olvadék hatására a magnézium színülése kisebb hőmérsékleten 

is nagyobb sebességgel megy végbe, hiszen a MgO és a redukálószer hatékony érintkezése tud 

kialakulni. Ilyen szempontból szintén hasznos a CaF2 pótlék adagolása. Az adagolt mennyiség 

akár a teljes betétre viszonyítva 5% is lehet. Azonban a maradvány fluorid szennyezettségének 

a csökkentésére a B2O3 is megfelelő folyósító pótlék lehet. Továbbá a természetben nagy 

mennyiségben található a magnézium-borát (B2Mg3O6), ami egyszerre lehet olcsó magnézium 

és bórforrás (Chen M., 2017).  

A redukcióból keletkező Mg gőzt olyan zárt és kívülről hűtött – „kondenzátor” - térbe 

vezetik, amely biztosítja a fém gőzök kondenzálódásának feltételeit. A kondenzátorban a 

gázfázis fémgőztartalma a levált fémmel tart egyensúlyt, vagyis a magnézium a hűtött térben 

lecsapódik, miközben a parciális nyomása a harmatpontnak megfelelő értéken marad. A 
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kondenzálódás magok kialakulásával majd azok növekedésével és újabb magok keletkezésével 

megy végbe. Ezek a középpontok úgy jönnek létre, hogy a hőmérséklet csökkentés hatására a 

fémgőzmolekulák kinetikus energiája ugyancsak csökken, így egyre nagyobb mértékben 

képesek folyékony halmazállapotú fémcseppekké egyesülni. A hőmérsékletet lassan 

csökkentve kedvezőbb a kondenzáció, ugyanis nagyobb cseppek keletkeznek, ha viszont túl 

gyorsan hűl le a gőz, akkor az erősen túltelítetté vállik és sok mag képződik kisebb cseppeket 

eredményezve.  

4.2. A szilikotermikus magnézium előállítás megvalósítása 

A magnézium szilikotermikus előállítása, 10 Pa nyomás mellett már ~1200 °C 

munkahőmérsékleten is hatékonyan végbemegy. A bruttó reakció szabadentalpiaváltozását 

különböző nyomáson és hőmérsékleten a 18. ábra szemlélteti.  

 

18. ábra  A magnézium szilikotermikus redukciójának a szabadentalpiaváltozása különböző 

nyomáson és hőmérsékleten. 

A többféle technikával is megvalósítható módszer kivitelezésére a fekvő retortás Pidgeon-

eljárás terjedt el, üzemenként 3000-15000 tonna/év kapacitással, ami a kínai 

magnéziumtermelés körülbelül 95%-át adja (Mehrabi, et al., 2012). Ennek a technológiának a 

munkapontja pirossal van jelölve a 18. ábrán. A Pidgeon-retortás magnézium előállítás során a 

betétanyag kalcinált dolomit és 75%-nál nagyobb szilíciumtartalmú ferro-szilícium, amiből a 

fajlagos felhasználás jellemzően 1,2 – 1,5 kg FeSi(75%)/kg Mg. A nyersanyagokat megfelelően 

apróra őrlés után összekeverik és brikettekké formálva kerülnek a 19. ábrán látható retorta fűtött 
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terébe. Ez a nyersanyagelőkészítési mód is elősegíti a reagensek közötti gyorsan kialakuló jó 

érintkezést. Adalékanyagként hozzákevernek 2-5% CaF2–t vagy újabban B2O3-t. A 

betétanyagot papírzacskókba csomagolva adagolják be a kemencébe, ahol a zacskó elégése után 

vákuumszivattyúval lecsökkentik a nyomást. Az alkalmazott 5-20 Pa vákuum mellett a 

munkahőmérséklet 1150 - 1200°C lehet.  

 

19. ábra  A Pidgeon-retorta felépítése és működése. 

A retortákat vízszintesen rakják be gázzal, olajjal vagy esetleg elektromosan fűtött kemencébe. 

Az egyes retorták termelékenysége nem nagy, viszont egy-egy ilyen kemencében akár 50-100 

retorta is sorakozik egymás mellett. Anyaguk erősen ötvözött Cr-Ni acél. A kemence fűtött 

részéből kinyúló rész tartalmazza a magnézium és az alkálifém kondenzátor szakaszokat, 

amelyek belső falára rakódik le a magnézium. A nátrium és kálium leválasztására szolgáló 

szakasz a leghidegebb, vízzel hűtött részén található a kondenzátornak. A radiációs ernyő két 

perforált lemezből áll, melyek rései nem fedik egymást. Ezáltal a Mg gőzt átengedi, de az elegy 

sugárzó hőhatását képes megfelelően csökkenteni. A külső fedelet a munkamenet alatt a légköri 

nyomás szorítja rá a retorta-kondenzátor testre. A magnézium kinyerés végeztével a 

vákuumszivattyút lekapcsolják, majd a fedél eltávolítása után sor kerül az alkálifém 

kondenzátor kihúzására, majd eltávolítják a Mg kristályokat tartalmazó kondenzátor köpenyt 

is, amelyről leszedik a Mg-kristályokat. A terméket beolvasztják és – esetleg tisztítás, ötvözés 

után - tuskókat öntenek belőle. Végül pedig kihúzzák a redukáló-desztillálási maradványt, a 

salakot. A fő műveleti lépéseket és anyagokat a 20. ábra szemlélteti.  
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20. ábra  A Pidgeon-eljárás betétanyaga (a), a kondenzált Mg (b), a retorták hevítése (c), a 

maradvány eltávolítása (d) és a gázfázisból levált Mg-kristályok közeli képe (e). 

A szilikotermikus eljárással állítják elő a világ magnézium termelésének ~70 %-át, 

elsősorban Kínában. Noha a nyugati világban alapvetően az elektrolitos kinyerés jellemző a 

szilikotermikus redukciónak is vannak előnyei (Bray, 2019). Ezek között a legfontosabb, hogy 

nemcsak viszonylag egyszerűen kivitelezhető, de a gőzfázisú elkülönítés révén tiszta 

magnéziumot is ad. A legfőbb – noha kis mennyiségű – elkerülhetetlen szennyező az eljárásból 

eredő szilícium és a vas. Továbbá, ha a nyersanyag tartalmaz a magnéziumhoz hasonlóan 

redukáló illósítással előállítható ólmot és cinket, ezek a szennyezők is jelentősekké válhatnak. 

A 3. táblázatban bemutatott szennyezőtartalom mellett akár 99,8 - 99,9%-os fémtisztaság is 

elérhető (Wulandari, et al., 2009).  

a) b) 

c) 

d) e) 
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3. táblázat  A Pidgeon-eljárással termelt magnézium szennyezői 

Szennyezők 
Koncentráció, % 

Laboratóriumi eredmény Üzemi termék 

Fe - 0,002 – 0,003 

Ni 0,002 < 0,005 

Cu 0,0002 0,002 – 0,005 

Si 0,07 0,003 – 0,008 

Al 0,02 < 0,007 

Mn - ~ 0,001 

Na - < 0,005 

Pb 0,06 - 

Ca 0,003 - 

Sn 0,002 - 

Zn 0,03 - 

Az eljárás gyakorlati hátránya azonban a kis termelékenysége és nagy munkaerőigénye, így 

inkább olyan országokban jellemző, ahol az oxidos alapanyag könnyen beszerezhető és az 

eljárás nagy munkaerő igénye is olcsón biztosítható. A legnagyobb hátránya, hogy a Cr-Ni acél 

retorták igen rövid élettartalommal bírnak. A nagy vákuum illetve az 1200°C körüli 

munkahőmérsékleten a retorta a folyáshatárhoz közel fekvő igénybevételnek vannak kitéve, 

ennek hatására horpadások keletkeznek a falán. A munkahőmérsékleten történő sűrített levegő 

benyomása által a horpadások kiegyenlíthetők, így a retorták élettartama akár kétszeresre is 

növelhető, ami kb. 250 napot jelent. A Pidgeon-eljárás energiaigénye hasonló az elektrolitikus 

eljáráséhoz, azaz közvetlenül 30 - 40 kWh energia szükséges 1 kg Mg előállításához (chemlink, 

2019). A ferroszilícium gyártása ehhez még hozzáad ~ 10 kWh/kg Mg elektromos 

energiafogyasztást (Ramakrishna & Koltun, 2004). Kínában jelenleg több mint 60 helyen 

működik a Pidgeon-technológia, de a növekvő munkaerő és energia árak és az eljárás 

működtetésével, valamint a hőenergia felhasználással járó nagytömegű CO2-kibocsátás miatt 

már csak a kloridos elektrolízissel történő magnéziumkinyerés kapacitásait fejlesztik.  

5. A magnézium olvadék tisztítása 

Az elektrolitikus vagy szilikotermikus úton előállított kohómagnézium tisztasága – a 3. 

táblázatban látható oldott fémes szennyezők mellett - igen jónak mondható, azonban 

nemfémes zárványokat is tartalmazhat. Az idegenfázisú szennyezők között főleg oxidok és 

nitridek, illetve az elektrolitos kinyerés esetén kloridok lehetnek jelen. Mivel a kloridok a 

magnézium erőteljes korrózióját képesek előidézni, a hidrogén és nitridek, valamint az oxidok 
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pedig a fém mechanikai szilárdságát rontják számottevően, ezeket el kell távolítani. Ennek 

kivitelezésére általában különféle folyósító pótlékkal ellátott sóolvadékokat használnak.  

Hasonlóan az alumíniumolvadék tisztítási módszeréhez, több feladatot is ellátó 

sókeverékkel kezelik a magnéziumolvadékot. A felszínre terített sóolvadéknak (fedősó) fő 

feladata a légkör felől védelem biztosítása, illetve a felúszó zárványok megkötése. A Mg 

általában kisebb sűrűségű, azonban az adagolt fedősó - a felületi feszültségek hatására - az 

olvadék felszínén helyezkedhet el. A másik kategória a finomító pótlékokat is tartalmazó 

sókeverék, amelyet az olvadékba bekeverve egyes szennyezők képesek vele reagálni majd a 

kád aljára süllyedve elkülönülni. Egy tipikus kezelősó összetétel: 

50%MgCl2+26%KCl+20%BaCl2+4%CaF2, ahol mindegyik komponens egy-egy külön 

feladatot tölt be (Proffitt, 1989). A MgCl2 és KCl egy alacsony olvadáspontú eutektikumot 

eredményez, a CaF2 egy megfelelő határfelületi nedvesíthetőséget, valamint a magnézium-

oxiddal reakcióképességet biztosít, elősegítve annak az eltávolítását. A BaCl2 növeli a sóelegy 

sűrűségét, elősegítve a magnézium olvadékkal történő keveredést, valamint a művelet végén a 

felvett szennyezőkkel történő leülepedést. Az egyes sók összetétele nagymértékben függ 

azonban az adott magnézium ötvözet összetételétől. Amennyiben a magnézium-ötvözet 

ritkaföldfémeket is tartalmaz, a MgCl2 komponens helyett CaCl2 a só egyik fő alkotója, mivel 

a MgCl2-t képes reakcióba lépni az egyes ritkaföldfémekkel, így jelentősen lecsökkentené a 

ritkaföldfém ötvözők kihozatalát. A sóolvadékkal történő kezelés során fontos tényező az idő 

és a hőmérséklet. Időt kell hagyni a só által nedvesített zárványok eltávolítására, a kémiai 

reakciók végbemenetelére és a keletkezett reakciótermékek „iszapfázisba” történő 

leülepedésére. Amennyiben fémes szennyezőket is el kell távolítani, a raffináló sókeverék 

egyéb adalékanyagokat is tartalmazhat. Erre példa a vas eltávolítása érdekében adalékolt 

MnCl2, amit a magnézium redukál és a keletkező mangán a vassal oldhatatlan intermetallikus 

vegyületet képez (Hanko, et al., 2002):  

MnCl2 + Mg = MgCl2 + [Mn]                                             (58) 

[Mn] + [Fe] = MnxFey(s)                                                (59) 

A szögletes zárójel az alapfémben oldott állapotot jelzi. A cink- illetve a kobalt-kloridokat – 

hasonló mechanizmus alapján - a szilícium eltávolítására alkalmazzák. A titán vagy titán- 

kloridok képesek a vas és cink egyidejű eltávolítására is. Kihasználva a magnézium nagy 

reakcióképességét, amivel felszabadítható a reagens fém a kloridos sójából, az ilyen formában 

történő adagolásnak a fizikai és metallurgiai szempontok mellett gazdaságossági előnye is lehet.  
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A Na, K, Ba, Sr és Ca oldott szennyezők egyszerűen és jó hatásfokkal eltávolíthatók MgCl2 

sóval ugyanis, a klórhoz való affinitásuk nagyobb mint a magnéziumé: 

[Na] + (MgCl2) = (2NaCl) + 2[Mg]                                       (60) 

[Ca] + (MgCl2) = (CaCl2) + 2[Mg]                                       (61) 

A sóelegyben a CaF2 és a MgCl2 aránya szintén fontos szempont lehet, ugyanis az alábbi reakció 

felléphet: 

MgCl2(l)+CaF2(s) = MgF2 + CaCl2                                        (62) 

A keletkező MgF2 csak kisebb mértékben oldható a sókeverékben és így a só tulajdonságai 

kedvezőtlenül módosulnak.  

Hasonlóan az alumíniumolvadékhoz, a magnézium esetében még fokozottabban fennáll a 

vízgőzből történő hidrogén felvétel lehetősége. Ezért az olvasztását célszerű védőgáz 

atmoszférában végezni. Azonban a hidrogén egyéb forrásból is bekerülhet a Mg-olvadékba. 

Ilyen a nyers olvadékkal érintkező elektrolit víztartalma, továbbá a kezelt olvadékba adagolt 

higroszkópos vagy nem teljesen vízmentesített kezelősók, a tüzelésből származó füstgáz, vagy 

magnézium hulladék olvasztása során a fémen lévő szénhidrogének. Az oldott hidrogén 

hozzájárul a magnézium öntvények mikroporozitásához és mikrozsugorodásához, melyek a 

termék minőségét jelentősen képesek rontani. A nagy hőmérsékletű olvadt magnézium – amint 

ez más fémekre is érvényes - a hidrogént az alábbi reakciólépésekkel veszi fel: 

Mg(l) + H2O(g) = MgO(s) + H2                                             (63) 

1/2H2 (g) ⇌ [H]                                                          (64) 

A második lépés egy megoszlási egyensúly a gáz és az olvadék fázisok között, ami egyben az 

oldott hidrogén eltávolítási lehetőségét is jelenti. Az ennek megfelelő egyensúlyi állandóból 

kefejezhető a Sievert-törvény, ami az egyensúlyi oldott hidrogénkoncentrációt adja: 

[H] ≅ K(64)(𝑇)√𝑝H2
                                                    (65) 

ahol K(64)(T) a jelölt reakció hőmérséklettől függő egyensúlyi állandója, és pH2 az olvadékkal 

határfelületen (felszínen, illetve buborékokkal) érintkező gázfázisban érvényes hidrogén 

parciális nyomás. Az egyensúlyi állandó változását a hőmérséklettel a 21.a ábra szemlélteti. 

Az ötvözőknek is erős hatása van a hidrogén oldhatóságra, amit a 21.b ábra mutat. A tiszta Mg-

ban nagyobb mennyiségű hidrogén képes oldódni, mint az egyes ötvözetekben. Jó példa erre a 

leggyakoribb AZ91 jelű (Al: 8.3-9,5%, Mn: 0,15-0,5%, Zn: 0,35-0,1%, Si: max. 0,1%) 

magnéziumötvözet.  
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21. ábra  Egyensúlyi oldott hidrogénkoncentráció a Mg-ban (a) és az „AZ91” ötvözetében (b) 

a hőmérséklet függvényében 1 bar hidrogén nyomáson (Shearouse & Mikucki, 1994). 

Az oldhatósági diagram alapján szembetűnik, hogy a hidrogén oldhatósága több mint egy 

nagyságrenddel nagyobb a magnéziumban, mint az alumíniumban. Továbbá, ahogy ez 

általában érvényes, a megoszlási állandó egyenletesen csökken a magnéziumolvadék hülésével. 

A fagyásponton azonban hirtelen csökken az oldhatóság, ami a megszilárduláskor hidrogén-

porozitást okoz. Ezért öntés előtt célszerű a hidrogén koncentrációját leszorítani a szilárd 

oldhatósági határ alá. A hidrogén eltávolítás az alumíniummetallurgiában is alkalmazott 

módon, inert gázzal öblítve történik. A hidrogénnek a friss buborékok határfelületen való 

átlépése jelenti a „gáztalanító” mechanizmust. Erre a (64) reakció ad lehetőséget, amennyiben 

a buborékok még kevesebb hidrogént tartalmaznak, mint amennyit a (65) szerint kifejezett 

egyensúly megenged. A hidrogén eltávolítható ~30 perces argonos öblítéssel 680°C-on, vagy 

~5-15 perces öblítéssel 725-750°C-on (Ditze & Scharf, 2008). Az inert öblítőgázba aktív 

komponensként 0,2 – 0,5 % Cl2 klórt keverve, MgCl2 keletkezik, ami az (60)-(61) reakciók 

szerint oldott Na és Ca eltávolítását eredményezheti. Az öblítőgázos kezelések hatékonysága 

nagymértékben függ - a gázáram mellett – a képződő buborékok méretétől és az olvadék teljes 

térfogatában történő eloszlatásától. A bevitt buborékok minél kisebb méretével növelhető a 

heterogén folyamat sebességét alapvetően meghatározó határfelület nagysága.   

A fenti általános olvadékkezelő eljárásokon túl, kihasználható a magnézium 16. ábrán 

látható viszonylagos illékonysága. Vákuum alkalmazásával a magnézium 1091 oC-os normál 

forráspontjánál kisebb hőmérsékleten is illósítható. Desztillációval akár 99,9999%-os (6N) 

tisztaságú Mg is előállítható, ami félvezetők vagy akkumulátorok gyártásában alkalmaznak.  

A szennyező elemek (pSz) gőznyomása függ az adott elem aktivitásától (aMe) a kondenzált 

fázisban a Raoult-törvény szerint: 

a) b) 
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𝑝𝑆𝑧 = 𝑎𝑆𝑧𝑝𝑆𝑧
∗ = 

𝑆𝑧
𝑥𝑆𝑧𝑝𝑆𝑧

∗                                               (66) 

ahol p* az adott szennyező tiszta állapotában az adott hőmérsékleten érvényes gőznyomása, γ 

az aktivitási koefficiense, x pedig a szennyező alkotó móltörtje az olvadék rendszerben. Így 

még az illékony szennyezők gőznyomása is jelentősen kisebb lehet a kis koncentrációjuk miatt. 

A magnéziumban oldott és a gyakorlatban előforduló szennyezők többsége nem követi a 

magnézium gőzét a desztillálás során. A gőzölgési folyamat erősen endoterm, ezért külső 

melegítést igényel. A fémek desztillációja négy, egymást követő folyamatból áll: 

 az illanó komponens transzportja a fémfürdő felületéhez, 

 gőzölgés, 

 transzport a gázfázisban, 

 kondenzáció. 

A vákuumos desztillációval olyan szennyezők távolíthatók el hatékonyan a Mg mellől, amelyek 

jelentősen kevésbé illékonyak, tehát az illékonyság szerint csökkenő sorrendben: In, Mn, Ga, 

Al, Cu, Cr, Fe. Az illékonyabb szennyezők - szintén illékonyság szerinti csökkenő sorrendben 

– a Zn, Na, Cd, K, Hg. Az utóbbi elemek már jelentős részben kerülnek a Mg desztillátumába. 

Ezek között a cink szennyező az, amelynek a hatékony eltávolítása nem várható, és a 

gyakorlatban is jelentősége van. A forgalmazott nagytisztaságú magnézium termékek 

szennyezőtartalmát hasonlítja össze a 4. táblázat.  

4. táblázat  Kereskedelmi Mg minőségek szennyezőtartalma (Decavis, 2015) (Puremat, 2019) 

Szennyezőelem 
Koncentráció, ppm 

99,9% Mg 99,995% Mg 99,9995% Mg 

Al 590 0,13 0,05 

Na - 0,01 0,05 

Si 170 0,09 0,05 

P - 0,007 <0,03 

S - 0,55 0,3 

Cl - 0,6 <0,2 

K - 0,05 0,05 

Ca - 2,2 0,05 

V - 0,01 - 

Cr - 0,21 - 

Mn 80 2,1 <0,05 

Fe 30 0,47 0,05 

Ni 10 0,1 - 

Cu 10 0,05 <0,05 

Pb - 2 - 

Zn 70 38 0,7 

Általánosan igaz, hogy a kapott fém tisztasága erősen függ az alapanyag szennyezőtartalmától. 

Ezért nagytisztaságú fémet többlépéses tisztító eljárással lehet előállítani.  
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6. Magnéziumtartalmú hulladékok feldolgozása 

A hulladékok olvasztásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a magnézium a ritkaföldfémek és a 

kalcium után a legnagyobb oxigénaffinitású fém. Lényegesen nagyobb mértékben és 

intenzívebb hőfejlődés mellett oxidálódik, mint az alumínium. Az olvadt állapotban lévő 

magnézium levegővel érintkezve a saját oxidációjából eredő hő hatására is képes begyulladni 

és akár 2200°C-on égni. Ez nemcsak veszélyes, de nagy mennyiségű fémveszteségre vezet. 

Ehhez kapcsolódik a salak és iszap képződés. Előbbi egy heterogén „felzék”, amit a fém 

felületén kialakuló oxidos mátrix és a bekeveredő fém alkot, utóbbi pedig az olvadékból kiváló 

és a kemencék alján összegyűlő intermetallikus és nemfémes szennyezőkből származik. Az 

idegenfázisú kiválások jellemzően kis méretű szemcsékként jelentkeznek. A vasban gazdag 

intermetallikus fázisok mérete pl.: 0,5-15m. Ezek miatt a közönséges beolvasztási 

technológiák nem jöhetnek szóba. Az apróbb hulladékokat vissza lehet adagolni a 

szilikotermikus eljáráshoz vagy vákuumdesztillációval is feldolgozhatók.  

Olvasztás során - a levegővel történő oxidációs reakciók elkerülésére - az egyes Mg 

olvasztási technológiák védőatmoszférát alkalmaznak. A Mg olvadék szabad levegőn történő 

tömbökbe való öntése során szokás kénport szórni az olvadékra, a begyulladás esetén vagy 

annak elkerülése érdekében. Egy a gyakorlatban is használatos alternatíva a SF6 mely egy nem 

mérgező, szagtalan, stabil gáz (Okhuysen, 2011). Ez a gáz a magnézium olvadékkal érintkezve 

MgF2-ot képez az olvadék felszínén, ami a MgO salakkal együtt képes az olvadékfelület 

védelmére. Mivel ez a reakció már igen kis mennyiségű SF6 koncentráció mellett is végbemegy, 

nem tisztán, hanem egyéb olcsóbb gázzal (Ar, CO2, N, SO2) keverik (Holtzer & Bobrowsky, 

2008). Az oxigén jelenléte fontos, ugyanis a kialakuló MgO réteg szükséges a Mg párolgásának 

megakadályozásában. Azonban a SF6 erős üvegházhatású gáz, így folyamatosan törekednek a 

helyettesítésére.  

A magnézium hulladékok újra-olvasztására és raffinálásra is alkalmas kemencéknek 

számos fajtája létezik. A teljesítményük, méretük és termelékenységük eltér, azonban az elvi 

alapjaik megegyeznek. Minden esetben használnak védőgázt és sókeverék adagolást. A Norsk 

Hydro által szabadalmaztatott acélköpennyel körbevett és tűzálló anyaggal bélelt, valamint 

sóolvadékkal töltött Mg olvasztó kemence a 22. ábrán látható. A sóolvadék itt betölti a reagens 

pótlék valamint a fűtőközeg szerepét is. Az elektromos áramot két elektróddal vezetik a 

sóolvadékba, melynek ellenállásán hő fejlődik. A magnézium beadagolását követően az egyes 

kamrákat védőgázzal töltik fel, majd a beolvadás után az olvadékot határozott ideig pihentetik. 

A szennyezők egy része reakcióba lép a sóolvadékkal és zárványként lesüllyedve, iszapként 
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gyűlik össze a kemence alján. A sóolvadék pedig megköti a zárványszemcséket, meggátolva a 

fém újra-szennyeződését. Az olvadékszint amint eléri a megfelelő magasságot az oldalfalazaton 

kialakított átfolyó nyílásokon egyik kamrából a másikba halad, eközben az oldatlan szennyezők 

egy csoportja a falazathoz ragad, mint tapadvány. A kemencébe adagolható magnézium 

hulladék is, mivel a védőgáz atmoszféra segít elkerülni az oxidációt, valamint a magnézium 

egyesülése is jó hatásokkal következik be a sóolvadék révén. Továbbá, ez a kemence típus 

alkalmas a primeren előállított kohófém tisztítására is óránként 2 - 3 tonna teljesítménnyel 

(Riopelle, 1996). Az olvadék öntését végezhetik vákuumban, vagy elterjedtebben védőgáz 

közvetlenül az olvadékra fúvatásával. 

 

22. ábra  Magnézium raffináló és hulladékolvasztó kemence elvi ábrája. 

Tömbök öntésekor az öntőcsatornára oldalról sok fúvókán keresztül fújják a védőgázt, valamint 

az öntési ponton – megfelelően telepített szerszámmal - gondoskodnak a felszínen képződő 

salak folyamatos leszedésére.  

Az értékes ötvözőket tartalmazó Mg hulladékok, vagy a magnézium salakok feldolgozása 

történhet hidrometallurgiai úton is. Az eljárás során az alapanyagot sósavval oldják, melynek 

hatására a magnézium és az oldható ötvözők oldatba mennek kloridokat képezve. Azok az 

ötvöző/szennyező elemek melyeket a sósav nem képes feloldani szilárd állapotban szűréssel 

elkülöníthetők az oldattól, sőt akár egy további eljárással ki is nyerhetők. A magnéziumot ebben 

az esetben bepárlás után MgCl2-ként lehet kinyerni, mely visszajáratható az elektrolízises 

magnézium előállításhoz. A fémes állapot azonban így elvész, hiszen a kloridot újra 

elektrokémiailag redukálni kell. Így csak akkor éri meg ezt a technológiát alkalmazni, ha az 

alapanyag megfelelő mennyiségben tartalmaz értékes kinyerendő komponenseket is. 
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7. A titán előállítása 

Konvencionálisan a titán szilárd állapotára vonatkozó sűrűség (4,5 g/cm3) jelenti a határt, 

amivel még a könnyűfémek csoportjához sorolható egy fémes elem. Noha a többi gyakorlati 

jelentőségű könnyűfém sűrűsége jelentősen kisebb (𝜌Al=2,7g/cm3, 𝜌Mg= 1,78 g/cm3, 𝜌Na= 

0.968 g/cm3, 𝜌Li= 0.534 g/cm3), a titánnak legnagyobb szilárdság : sűrűség aránya az összes 

fém között. Ötvözetlen állapotában a szilárdsági tulajdonságai az egyes ötvözött acélokéval 

vetekszik, azonban lényegesen könnyebb azoknál. Szintén fontos kiemelni a kiváló 

korrózióálló képességét, melyet a felületén kialakuló kémiailag inert oxidrétegnek köszönhet. 

A savakkal és lúgokkal szemben szobahőmérsékleten gyakorlatilag teljesen ellenálló. Sem a 

sósav, kénsav, salétromsav vagy az erős lúgok mint pl. a nátrium-hidroxid nem képesek 

standard körülmények között oldani. A titánt - az előállítás nehézségei miatt - inkább olyan 

helyeken használják, ahol a jó szilárdsági tulajdonságok mellett fontos a kis súly, azonban az 

ár kevésbé játszik szerepet a szerkezeti anyag választásában. A termelt titán legnagyobb 

falhasználási területei a repülőgép ipar, ahol különösképpen fontos szerepet játszik a magas 

olvadáspontja (1668°C) és a nagy szilárdság : sűrűség aránya. Ezért készítik ebből a fémből a 

repülőgépek gáz turbináit, kompresszor lapátjait, hővédő pajzsát. Emellett, a hajóipar is 

előszeretettel használja, kiváló korróziótűrő képessége és könnyedsége miatt. Továbbá, mind a 

tengeri mind pedig a szárazföldi olajkutakban is nagy mennyiségben szerepel a titán szerkezeti 

anyagként. Fontos hidrometallurgiai és vegyipari alkalmazásait jelentik a kinyerő elektrolízis 

inert anódjai.  

Mivel az atomátmérője hasonló a legtöbb technikai jelentőségű féméhez, a titán - mint a 

vas vagy alumínium - jól ötvözhető, és ezzel a saját kiváló tulajdonságai még fokozhatók is. Az 

egészségügyben is elterjedten használják, mint a protézisek és implantátumok anyaga, mivel a 

testnedvekkel szemben jól ellenáll, sőt bio-kompatibilis. Azonban az utóbbi időben az ilyen 

implantátum anyagok készülnek néhány százalék egyéb fémet is tartalmazó ötvözetből is, 

amely nem igényelnek nagy tisztaságot, így egyszerűbbek gyártani. 

A titánnak nagy a kémiai affinitása az oxigénnel karbonnal és nitrogénnel szemben, ezért 

az 1950-es évekig ipai méretekben inkább csak a könnyebben előállítható ferro-titánt 

használták, ami a hagyományos karbotermikus vagy aluminotermikus redukcióval fémes 

állapotban kinyerhető. Jellemző, hogy a titán tartalmú alapanyagok jelentős többségét nem 

fémes titánná, hanem tiszta titán-dioxiddá (TiO2) dolgozzák fel. A TiO2 jelentős részét 

pigmentként hasznosítják a festékgyártásban és a papíriparban, valamint nanoszemcsék 

alakjában a fényvédő krémek fő komponenseként szerepel, kisebb részben pedig a különféle 
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félvezetők gyártásában hasznosul. Mivel az ára korlátozza a fém felhasználását, jelenleg csupán 

5 ~ 10 %-a kerül titán előállításra (S.K. Gilman, 2001).  

7.1. A titán-dioxid nyersanyagok tisztítása 

A titán két legfontosabb ércalkotó ásványa a rutil és az ilmenit. A rutil a TiO2 legelterjedtebb 

természetes előfordulási formája. Két másik polimorf módosulata az anatáz és a brookit de a 

rutil termodinamikalilag legstabilabb TiO2 ásvány. A természetes rutil akár több százalékban is 

tartalmazhat vasat, vanádiumot, nióbiumot valamint tantált. A tiszta fehér színét gyakran 

megváltoztatják a szennyezői. A 23.a ábrán is látható vöröses színt, vagy a sárgás árnyalatokat 

a vas-, illetve a vanádium-oxid okozza. Az ilmenit pedig egy összetett – spinell típusú - titán-

vas oxid ásvány, aminek az elvi összetétele a FeTiO3 (illetve duális alakban a FeOTiO2) 

képlettel fejezhető ki. Az ilmenites érc TiO2 tartalma általában 45-65% között változik, és a 

kötött Fe(II)-oxidon kívül tartalmaz egyéb - Fe(III) – vas-oxidokat, sőt a vason kívül gyakran 

tartalmaz még kis mennyiségben magnéziumot és mangánt. A kőzetek mellett a tengeri 

homokban is jelentős mennyiségben található ilmenit és rutil. A 23.b ábrán mutatott ilmenit érc 

a 23.c ábrán látható ferro-titán gyártásának a legfőbb nyersanyaga. A nagyobb tömegben 

gyártott értékesebb termék azonban a tiszta és élénk fehér színű TiO2, amit a 23.d ábra mutat.  

    

23. ábra  Rutil (a) és ilmenit (b) érc, aknás kemencében redukált ferrotitán (c) és nagy 

tisztaságú TiO2 pigment (d). 

A titán és a titánvegyület termékek előállítása érdekében szükséges a természetben 

előforduló nyersanyagok TiO2 tartalmának a dúsítása és a szennyezőtartalom eltávolítása. 

Korábban inkább a zömében TiO2 alkotót és csak kevés szennyező vasat tartalmazó rutil ércei 

voltak előnyben, de az ilyen források szűkössége miatt később kifejlesztették az ilmenitből 

történő „szintetikus rutil” előállítás ipari eljárásait is. A kémiai metallurgiai folyamatokkal 90 

– 95% TiO2 tartalomra dúsított szintetikus rutil piaci értéke (Westralian, 1992) kb. hatszorosa 

a bányászott ilmenit koncentrátumnak. Ez az anyag már közel azonos tisztaságú, noha finomabb 

szemcsézetű, mint a természetes rutil nyersanyag. A titántartalma és fizikai állapota megfelelő 

a) b) c) d) 
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a további – nagyhőmérsékletű reduktív klórozáson alapuló – TiCl4 előtermék előállítására, 

amiből a fémet, illetve nagytisztaságú TiO2 végtermékeket is lehet majd kinyerni (Kogel, et al., 

2006). Az ilmenites nyersanyag kb. 60% TiO2-tartalmán túli tömeghányad zömét kitevő vas-

oxid eltávolítására az 1960-as évekig alkalmazták a sok szempontból kedvezőtlen szulfátos 

eljárást. Ennek során olyan ilmenites nyersanyagot volt célszerű feldolgozni, amelynek a 

vastartalma zömében (legalább 95 %-ban) Fe(II) állapotban volt. Amennyiben ez a feltétel nem 

teljesül, szükséges egy 700 – 800 oC hőmérsékletű előzetes redukáló pörkölést is végrehajtani. 

Az ilmenit nyersanyagot nagy feleslegben adott forró és tömény (~ 96%) kénsavval tárták fel 

(Russel, et al., 2000): 

FeTiO3 + 2H2SO4 = FeSO4 + Ti(OH)2SO4 + H2O                              (67) 

Mivel a FeSO4 alacsonyabb hőmérsékleteken vízben csak kismértékben oldható, így a 

hőmérséklet csökkentésével hatásosan kiejthető az oldatból. Ezért az elválasztott oldatot erősen 

(kb. 15 oC hőmérsékletre) hűtve a vas-szulfát kikristályosítható, majd kiszűrhető. Az 

anyaoldatott forráspontig visszahevítve, bepárolva, hidrolízis lép fel. Ezáltal a titán-dioxid-

hidrát gél formájában kicsapódik: 

Ti(OH)2SO4 + nH2O = TiO2nH2O+ H2SO4                                 (68) 

Ugyanakkor, kénsavas hulladék oldat marad vissza. Az elválasztott géles anyagot a maradék 

savtartalom eltávolítása végett átmossák, majd Moore-féle vákuumszűrőkön átszűrik. Végül 

kb. 300 oC-on végzett víztelenítés után 800 – 950 oC-ra emelve a hőmérsékletet kristályos rutil 

(illetve kisebb hőmérsékletet alkalmazva anatáz és brookit is) kapható. Noha a termék jó 

minőségű, nagy volt a kénsav és az energia felhasználás, valamint nagy mennyiségű vas-szulfát 

és savas hulladékoldat is keletkezik, amelyek az elhelyezése környezeti nehézségekkel járt. A 

módszer további fejlesztéseként (Russel, et al., 2000), alakult ki a kénsavas oldat 

finomszemcsés hulladékvas bekeverésével történő redukciója. Így biztosítani lehet az összes 

oldott vasnak az Fe(II) állapotát, valamint a vas-szulfát kristályosítását elegendő lehet csak 

részlegesen végezni, miközben a titán-dioxid hidrolízisét csak minimális vas-hidroxid 

precipitáció kíséri. Ugyanakkor a maradékoldat vas-szulfát tartalma megnő, és a maradványok 

továbbra is kellemetlenek. Így ez a módosítás sem tette vonzóvá a szulfátos utat.  

Ma már alapvetően két modern piro-hidro-metallurgiai kombinált módszer vált jellemzővé. 

A megfelelő termikus előkészítés után, az ausztrál Becher-eljárás közel semleges közegű 

„oxidatív hidrolizáltatást”, az amerikai Benilite-eljárás pedig szelektív sósavas kioldást 

alkalmaz. Gazdasági és környezeti szempontok szerint a legelőnyösebbnek bizonyulhat a 
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Nyugat-Ausztráliában az 1980-as évektől működő, majd a 1990-es években továbbfejlesztett 

Becher-eljárás (Becher, et al., 1965). Ennek a módszernek a lényege a vas-oxid tartalom fémes 

vassá redukálása, majd egy minimális vegyszerigényű nedves közegű precipitációs módszerrel 

összekötött mechanikai eltávolítása. Az eljárás további fejlesztéseként, egy oxidáló 

pörköléssel készítik elő az alapanyagot. Ennek során a két vegyértékű vas három vegyértékűvé 

alakul:  

4 FeTiO3(s) + O2 → 2 Fe2O3TiO2(s) + 2 TiO2(s)                                   (69) 

Ez a folyamat kémiailag ellentétes a végső céllal, de a pörkölés fontos szerkezeti változásokat 

is eredményez az anyagban, vagyis felrepedezik és porózussá válik. Így a pörkölék kémiai 

aktivitása is megnövekszik. Ezt követi a karbo-termikus redukáló pörkölés. Az összetett 

oxidos anyagot nagy aktivitású szénporral keverve a 24. ábrán szemléltetett forgó 

csőkemencében nagy hőmérsékleten (~1200°C-on) hevítik.  

 

24. ábra  A Becher-eljárás redukáló pörkölést végrehajtó forgó csőkemencéje (Grey, 1986). 

A kb. 100 m hosszú és 5 m belső átmérőjű forgó csőkemencében elsődlegesen a kevésbé stabil 

hematit redukálódik vassá (Grey & Reid, 1974). A folyamat alapvető reakciója az alábbi: 

FeO3·TiO2(s) + 3 CO → 2 Fe(s) + TiO2(s) + 3 CO2                             (70) 

A távozó gázt porkamrával és elektromos porleválasztóval és után-égetéssel ártalmatlanítják. 

A szilárd terméket őrölik és szitálással, valamint mágneses szeparálással különítik el a szenes 

maradványtól. A következő lépés a vas eltávolítása, ami sajátos módszerrel, a finom vas 

szemcsék felgyorsított nedves közegű oxidatív korróziójával történik (Westralian, 1992). 

Ehhez nem savat, hanem csupán 1% mennyiségben ammónium-kloridot adagolnak, ami 



46 
 

gyakorlatilag csak katalizálja a folyamatot a vizes közegben intenzív levegő befúvás mellett. A 

hosszú (kb. 11 órás) nedves kezelés során a vastartalom az ilmenittől elkülönülő finom hematit 

szemcsékké alakul át: 

4Fe +3O2  = 2Fe2O3                                                       (71) 

A kapott zagyból hidro-ciklonokban osztályozva elkülönítik a durvaszemcsés nyers rutilt, 

amit az ammónium-kloridos tapadó oldattól mosással megtisztítanak. A vas-oxid iszapot 

ülepítik, a dekantált ammónium-kloridos oldatot pedig visszajáratják. A nyers rutil 

szemcsékből a maradék vastartalmat (a kevés mangán szennyezővel együtt) híg kénsavval 

(~ 0,5 mol/dm3) távolítják el. A fáradt savas oldatot semlegesítve deponálják, a tiszta szintetikus 

rutilt pedig szárítják. Az így kapott szintetikus rutil tisztasága ~ 93% (Chemlink, 2008). Az 

eljárás további fejlesztéseként (Westralian, 1992) bevezették a 200 oC hőmérsékleten és 20 bar 

nyomáson technikai oxigénnel végzett nedves közegű (korróziós) vas oxidációt, amihez – kis 

mennyiségben - híg kénsavat adagolnak. Az eljárás termelékenysége és hatásfoka így jelentősen 

megnőtt.  

A Becher-eljáráshoz hasonlóan, a Benelite-eljárás első lépésében is az ilmenites 

nyersanyag - a Fe(II) és Fe(III) tartalmuktól függően - megfelelő mértékben redukáló 

pörkölésen esnek át, melynek itt a célja csupán a vas két vegyértékű állapotának a biztosítása. 

A pörköléket 20%-os sósavval történő vas-kioldásnak vetik alá egy autoklávban. A cél a lehető 

legtöbb vas (és egyéb szennyező) kioldása, miközben a lehető legkevesebb titán kerüljön 

oldatba. Az oldat melegítését 20%-os HCl gőzzel valósítják meg. Mivel az elegy azeotróp a 

20%-os sósav oldat gőze is  ugyanolyan koncentrációban tartalmazza a sósavat, mint az oldat, 

így elkerülhető, hogy a reaktorban lévő sav ezáltal felhíguljon. Az eljárás nagy előnye, hogy a 

tisztított ilmenit (illetve szintetikus rutil) és a sósav pirolízissel jó hatásfokkal regenerálható, 

valamint a vas(II)-klorid könnyedén kiejthető:  

2FeCl2 + H2O(g) + O2 = Fe2O3(s) + 2HCl(g)                                      (72) 

A keletkező hidrogén-klorid gázt pedig elnyeletik és újrahasznosítják a kioldásnál. A kapott 

termék 90 - 95% TiO2-t tartalmaz. Továbbá, a Cr2O3, MnO, MgO és CaO szennyezőket 

nagyobb arányban tartalmazó ilmenites nyersanyagokból is lehet megfelelő tisztaságú 

szintetikus rutilt előállítani (Kogel, et al., 2006). Az elválasztott szilárd szemcsés anyagot mosás 

után kalcinálva kapják itt is a szintetikus rutil terméket. Az eljárás további fejlesztésénél a 

sósavas kioldás és az ezt követő elválasztási lépések javítására törekedtek (Chen & Huntoon, 

1977). Ugyanis a kioldó lépésben kis mértékben oldódik titán is, így TiCl4 is kerül az oldatba, 

ami nagy hőmérsékleten nagyon finom szemcsés hidratált titán-dioxidként kiválik. Bizonyos 
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ilmenit nyersanyagok és kioldási körülmények mellett ez a mellékreakció a nyersanyag 

tömegéhez viszonyítva túl sok (>5 %) kolloid szemcsét képezne. Így a zagy viszkozitása megnő 

és a szilárd/folyékony elválasztási művelet megnehezedik, valamint a savregenerálás 

hatékonysága is romlik. Mindezt a nyersanyaghoz kb. 1% mennyiségben bekevert 

szulfátionokkal jelentősen mérsékelni lehet.  

Az ilmenites nyersanyagok vastartalmának a csökkentésére léteznek hagyományos 

pirometallurgiai eljárások is. Az úgynevezett titán salakok előállítása voltaképpen egy, az 

ilmenitet karbotermikusan redukáló eljárás. Elektromos fűtésű kemencében és megfelelően 

adagolt koksz redukálószer jelenlétében az ilmenitből ~1650-1700°C tartományban 

redukálható a vas és olvadékot képez. Az érc titán tartalma pedig az olvadék felett képződő 

salakban dúsul. A melléktermékként keletkező nyersvas jó alapanyagként szolgál az 

acélgyártásban vagy öntészeti célú alkalmazási területeken. A nagyolvasztós redukáló eljárástól 

jelentősen eltér a vastitán redukció, ugyanis a további feldolgozásnál – a titán-tetraklorid 

előállítás során - a CaO és MgO szennyezőként viselkedne. Így a betéthez salakképzőket nem 

adagolnak. Azonban az FeO is erőteljesen képes csökkenteni a titánsalak olvadáspontját. Ez 

ugyan biztosítja a redukció megfelelő körülményeit, de a gyakorlatban tartható 

munkahőmérsékleten a salak FeO tartalmát így nem lehet egy bizonyos értéknél alacsonyabbra 

csökkenteni (Pistorius, 2003). Nagyobb TiO2 tartalom előállítása a salakban azért sem kedvező, 

mert a Ti egy része Ti2O3-á alakul, ami csupán kismértékben oldható kénsavban, így a kapott 

termék nem lenne alkalmas a titánsalakokat hagyományosan feldolgozó szulfátos eljárások 

alapanyagául.  

7.2. A titán-dioxid konverziója kloriddá 

A titán-tetraklorid (TiCl4) az alkalmas intermedier anyag a fém titán és a pigment célú 

felhasználás által megkövetelt tiszta és finomszerkezetű TiO2 előállítására. Ebben a tekintetben 

hasonló szerepet is betölt, mint a MgCl2 az oxidos nyersanyagokból kloridos közegen keresztül 

történő magnézium kinyerés esetében. Ugyanakkor, különbség van a két fém oxidja és kloridja 

között a termodinamikai és fizikai tulajdonságok tekintetében.  

A titán esetében a klórozó művelethez csak megfelelően nagy TiO2 tartalmú és tiszta, 

kevés szennyezőt tartalmazó alapanyag adható. Az előbbi szempont az eljárás technikai-

gazdasági feltétele, az utóbbi pedig a termék tisztaságát határozza meg, hiszen a szennyező 

elemek jelentős része is együtt klórozódik a titánnal, és eltávolításuk nehézkes. A folyamat 

endoterm, és a mechanizmusa heterogén, így viszonylag lassan megy végbe, ezért nagy 

hőmérsékleten (~1200°C-on) végzik a műveletet, amely bruttó reakciója az alábbi: 



48 
 

TiO2(s) + yC + 2Cl2  = TiCl4 + (2y-2)CO + (2-y)CO2                           (73) 

A reakció fontos feltétele a redukáló pótlék jelenléte. A titán-dioxidból felszabaduló oxigén 

megkötése elősegíti a klórozási reakciót, hiszen csökkenti a termelődő oxigén aktuális parciális 

nyomását. Termodinamikai szemlélettel ez felfogható az alábbi oxidképződési reakció: 

Ti + O2 = TiO2                                                           (74) 

szabadentalpia-változásával jellemezhető oxid stabilitás csökkenéseként: 

𝐺TiO2
≅ 𝐺TiO2

𝑜 + 𝐑𝑇ln
𝑎TiO2

𝑎Ti𝑝O2

= 𝐺TiO2

𝑜 + 𝐑𝑇ln
1

𝑝O2

                  (75a) 

A 15. ábra bal oldali „O” sugárpontjából húzott egyenes a TiO2 képződés standard 

szabadentalpia-változási (𝐺TiO2

𝑜
) görbéjének a munkahőmérséklethez tartozó pontján át 

húzott egyenes kimetszi a jobb szélső skálán az oxidképződés – alábbi képlettel is kifejezhető 

- egyensúlyi parciális oxigén nyomás értékét: 

𝑝O2
≅ exp (

𝐺TiO2
𝑜

𝐑𝑇
)                                              (75b) 

Ha - az oxigént redukálószerrel lekötve - sikerül ennél kisebb parciális oxigénnyomást 

biztosítani akkor a fém oxidja bontható. Erre a 15. ábrán szintén szereplő szén-monoxid 

oxidáció – gyorsan zajló – homogén reakciója képes: 

2CO + O2 = 2 CO2                                                   (76) 

Ennek a termodinamikai feltételeit a (25) egyenlettel jelölt Boudouard-reakció 10. ábrán 

megadott – hőmérséklettől függő - egyensúlyi megoszlási viszonyaival lehet megteremteni. Az 

alkalmazott nagy hőmérsékleten ez az egyensúly olyan nagy CO/CO2 parciális nyomásviszonyt 

hoz létre, ami a (76) reakció egyensúlyi állandóján keresztül: 

K(76) ≅
𝑝CO2

2

𝑝CO
2 𝑝O2

                                                    (77a) 

𝑝O2
≅

1

K(76)

𝑝CO
2

𝑝CO2
2

                                                      (77b) 

Ugyanakkor az oxidjából kiszabaduló Ti klorid vegyületet képez a bevitt Cl2 gázzal: 

Ti(s) + 2Cl2 = TiCl4(g)                                                     (78) 

és ez a reakció a 25. ábrán megadott – negatív - standard szabadentalpia-változással jár. Ennek 

a reakciónak még negatívabb az aktuális szabadentalpiaváltozása, ha a gázfázisban a termék 
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TiCl4 gőznek és a bevitt Cl2 gáznak a 𝑝TiCl4
/𝑝Cl2

2  nyomásviszonya az egységnél kisebb értékű. 

Ez a gyakorlatban meg is valósulhat a reagens klórgáz megfelelő adagolásával.  

 

25. ábra  A kloridok képződési normál standard szabadentalpia-változása (Krone, 2000) 

Így a titán-dioxid bontásához szükséges energiát nemcsak a redukálószer oxidációja, hanem a 

felszabaduló titán klórozódása is biztosítja, ami a karbo-klórozási folyamat 

végbemenetelétének a termodinamikai feltétleit még tovább javítja. A (73) bruttó folyamat 

szabadentalpiaváltozása a (74)+(76)+(78) részreakciók eredőjeként adódik. A 

termodinamikai feltétlek mellett a lejátszódás mechanizmusa is alapjában megfelel a MgO 

karbo-klórozásánál a 2.3. fejezetben tárgyaltnak. Tehát a (21) – (36) részfolyamatok mintájára 

a Mg helyett a Ti jelölést, valamint a megfelelő sztöchiometriai tényezőket alkalmazva, itt is 

felírhatók. A formális különbség mellett, természetesen az oxidok és a kloridok relatív 

stabilitásai számszerűen eltérőek, valamint különbséget jelent a képződő kloridos termék 

állapota is. Míg a magnézium esetében a klorid (a 712 oC-os olvadáspontja miatt) folyékony 

állapotban képződött, itt a termék gáz halmazállapotú, hiszen a TiCl4 forráspontja csupán 136 

oC). Ez azt is jelenti, hogy a kialakuló klorid réteg a MgO nyersanyag felületén fizikailag is 

gátolhatta a reakciót, (Kanari & Gaballah, 1999), a TiO2 klórozása esetében a termék nem 

gátolja a további képződését. Azonban a TiO2 szennyezőinek egy része kondenzált fázisban 

marad vissza a nyersanyag szemcséinek a felületén, ami mégis jelenthet kinetikai gátlást. 
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Továbbá, a szennyezők jelentős részét (Si, Fe, Al…) a feleslegben lévő klórgáz ugyancsak 

klórozza. Mivel – a kalcium-klorid kivételével - nagymértékben illékonyak, a termelt titán-

kloriddal együtt a gáz fázisba kerülnek. Ezért a keletkező titán-tetraklorid tisztasága körülbelül 

~97-99%-os lesz. A keletkező kloridok és oxi-kloridok két csoportba oszthatók a nyers TiCl4 

illósításának megfelelő körülmények mellett: 

 Illanó: FeCl3, VCl2, VOCl3, SiCl4, AlCl3, CoCl2 , SCl2, HCl 

 Nem illanó: FeCl2, MgCl2, CaCl2, NaCl, és KCl. 

A nem illanó vegyületek a TiO2 szemcséken réteget képezve képesek a klórozási folyamat 

kinetikai akadályozására. Az illanó termékek pedig a titán-kloriddal együtt kondenzálódnak a 

kemencéhez csatlakozó hűtött kondenzátorban. Ezért szükséges a szennyezőket a lehető 

legteljesebben eltávolítani a titán-dioxidos nyersanyagból még a klórozás előtt.  

A TiO2 klórozását a MgO esetében használt berendezéseket tovább fejlesztve, folyamatos 

üzemű nagy teljesítményű fluid reaktorokban végzik. Az eljárással a titán hulladékok egy 

része, főleg az apróbb forgácshulladékok is feldolgozhatók, azonban a fém kinyerésébe fektetett 

érték így elvész.  

A klórozó reaktorokat nagy mennyiségű forró gázkeverék hagyja el, szintén nagy 

mennyiségű szállóport szállítva magával, ami a nehezebben illó termékeket illetve nem reagált 

meddő szemcséket tartalmaz. A szállóport is tartalmazó gázelegyet levegőtől elzárva kezelik: 

Először a gáz egy nagy átmérőjű kamrán halad át, melyet levegővel hűtenek. Itt a szállított por 

jelentős része, valamint - a hőmérséklet csökkenés hatására - a kevésbé illanó komponensek 

(pl. a FeCl2) egy része is leválik. A porleválasztó kamrából átvezetik a gázt egy porlasztó 

kondenzátorba, ahol visszajáratott és lehűtött titán-kloridot használnak porlasztó és 

abszorbeáló közegként. A szilárdan kondenzálódott szennyezőket Dorr-sűrítőkben ülepítve 

választják el a folyékony TiCl4-tól.  

A TiCl4-ban oldott és jelentősen eltérő gőznyomású szennyezőket (SiCl4, SnCl4, stb.) 

frakcionált desztillálással el lehet távolítani, azonban a VOCl3 elválasztása nem hatékony, 

mivel a forráspontja (127 oC), csupán 9 oC-al kisebb a titán-tetrakloridénál. Eltávolítása mégis 

lényeges szempont, mivel a tiszta TiO2 termék nagy részben festékgyártási pigmentként 

használatos, aminek a megfelelő kristályalak esetén különleges a fedőképessége. A vanádium 

szennyezés azonban sárgás barna elszíneződést okozna. Ezért a desztillálás előtt célszerű kis 

gőznyomású VOCl2 alakba redukálni (Lynch, 2002), például rézpor bekeverésével, vagy 

hidrogén gáz befúvásával ~100 oC hőmérsékleten: 

VOCl3(l) + Cu(s) = VOCl2(s) + CuCl(s)                                             (79) 
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2VOCl3(l) + H2 = 2VOCl2(s) + 2HCl(g)                                             (80) 

Azonban kísérletek is igazolták, hogy – a tömegviszonyok miatt – a redukció nem közvetlenül, 

hanem az átmenetileg képződő TiCl3 vegyület közvetítésével zajlik (Lynch, 2002). Nagy 

egyensúlyi állandók jellemzik ezeket a bruttó reakciókat, ami kedvez a végrehajthatóságuknak. 

Ez különösen igaz a (80) reakcióra, ami kinetikailag is kedvezőbb, hiszen a hidrogén buborékok 

nagy fajlagos felülettel és egyenletesen diszpergálhatók az olvadékban. A vanádium 

szennyezettség mértékétől függően, viszonylag kevés HCl gáz képződésével kell számolni. 

Továbbá, a folyamatot az ultraibolya besugárzás jelentősen képes meggyorsítani.  

7.3. A titán-tetraklorid feldolgozás lehetőségei 

A finomított titán-tetrakloridból már értékes végtermékeket lehet előállítani. Amennyiben 

nagy tisztaságú TiO2 előállítása a cél, oxigén lángban vagy pedig plazmában égetve 1200 - 

1700°C-on visszaalakítják titán-dioxiddá:  

TiCl4(g) + O2 =TiO2(s) + 2Cl2                                              (81) 

Így megfelelő tulajdonságú pigment állítható elő, valamint a klórgáz visszajáratható a titán-

dioxid karbo-klórozásához. 

Nehezebb feladat a tiszta titán-tetrakloridból fém titánt kinyerni. Más lehetőség egyelőre 

még sincs, hiszen a titán-dioxid esetében a hagyományos karbotermikus redukció nem járható 

út. A 15. ábra szemlélteti, hogy közel azonos a TiO2 és az Al2O3 közel azonosan nagyfokú 

termodinamikai stabilitással rendelkeznek. Ahogyan a bauxit közvetlen redukciója esetében, itt 

is gazdaságossági, technikai és tisztasági okokból nem lenne eredményes az aknáskemencét 

alkalmazó karbotermikus redukáló módszer. Az alumíniummal szemben, a titán magas (1668 

oC) olvadáspontja mindenképpen a tűzállóanyagok ellenállóképességét is próbára tevő nagy 

hőmérsékleteket követelne. A 15. ábra „C” sugárpontjából induló egyenes a (71) reakció 

szabadentalpiaváltozását mutatja a hőmérséklet függvényében, feltételezve az oxigén 

egységnyi fugacitását. Ennek az egyenesnek a meredeksége a 𝑝CO 𝑝CO2
⁄  parciális 

nyomásviszonytól függ, ami az ábra jobb oldalán van skálázva. A TiO2 képződés normál 

(illetve egységnyi oxigénfugacitás esetében aktuális) szabadentalpiaváltozását ábrázoló 

egyenesnek a ~2000°C hőmérséklethez tartozó pontján keresztül húzva a fenti egyenest, kb. 

𝑝CO 𝑝CO2
≈ 105⁄  hatértékű nyomásviszony adódik a (76) és (74) reakciókkal kifejezhető 

oxidképződések egyensúlyára. Vagyis csak ennél nagyobb 𝑝CO 𝑝CO2
⁄ , arányt biztosítva 

történhet meg a TiO2 karbotermikus redukciója ezen a technikailag fenntartható legnagyobb 

hőmérsékleten is. Ezt a (25) Bouduard-reakcióval csak gazdaságtalanul nagy 
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kokszfelhasználással lehetne elérni. A redukálószer (76) szerinti oxidációját ugyan 

valamennyire segítené a vákuum, de ezzel az eljárás még nehézkesebbé válna. Ráadásul, a 

keletkezett termék is inkább titán-karbid vagy nagy mennyiségű titán-karbidot tartalmazó 

szennyezett fém lenne. Hasonló a helyzet a hidrogénnel történő redukció lehetőségét illetően, 

ami még nagyobb hőmérsékletet és nagy hidrogénfelesleget igényelne, valamint a kapott 

termék nagy mennyiségű titán-hidridet tartalmazna.  

A nagy reakcióképességű fémes redukálószerek használata megoldás lehetne, de ebben az 

esetben is a keletkező fém és a salak elkülönítése nagy hőmérsékletet igényel, valamint a 15. 

ábra is mutatja, hogy csak néhány különösen reaktív fém jöhet számításba a TiO2 

redukciójához. Azonban az is látható, hogy még a magnézium és az alumínium oxidjai sem 

sokkal stabilabbak, mint a titán-dioxid. Sőt, aluminotermikus úton csupán Ti-Al ötvözet lenne 

előállítható. Ritkaföldfémekkel eredményesen redukálható a titán, azonban még amennyiben 

nem is tiszta fémet, hanem akár cérium mishmetall-t alkalmazunk, a redukálószer biztosítása 

még így is igen költséges lenne. Alacsony oxigén tartalmú titán – a gyakorlatban - csak 

kalciotermikus redukcióval lenne előállítható, ami azonban szintén technikai és gazdasági 

akadályokba ütközne. 

A fenti akadályok miatt a tiszta titán-tetrakloridból történő metallotermikus redukció vált 

a titán fém kinyerésének a szinte kizárólagosan alkalmazott módszerévé. A termodinamika 

alapján ezt indokolja a 25. ábra. Látható, hogy a TiCl4 nem különösebben stabil vegyület. A 

redukciója megvalósítható alkáli- és alkáliföldfémekkel, hiszen ezek kloridjainak a képződési 

normál szabadentalpia-változása jelentősen negatívabb értékeket jelent. Így az eredő folyamat: 

TiCl4(g) + zMe(l,s) = Ti(s) + 4/z MeClz(g,l,s)                                       (82) 

normál szabadentalpiaváltozása erősen negatív, ami nagy értékű egyensúlyi állandót biztosít: 

K(82) = exp (
−𝐺(82)

𝑜

𝐑𝑇
) =

𝑎Ti𝑎MeCl𝑧

4/𝑧

𝑎TiCl4𝑎Me
𝑧                                           (83) 

Így a termodinamikai lehetőség adott a reakcióra, a gáznemű titán-klorid pedig képes nagy 

felületen érintkezni a kondenzált, illetve részben elgőzölgő redukáló fémmel. Az iparban a 

legelterjedtebb titán előállító módszert a magneziotermikus redukciót megvalósító Kroll-eljárás 

jelenti. Léteznek még ugyan kisebb mértékben használt egyéb technológiák is, melyek közül a 

két legkiemelkedőbb a Hunter-eljárás valamint annak a módosítása, az Armstrong-eljárás. 

Utóbbi kisebb jelentőségű technológiák a TiCl4 nátriummal történő redukcióját valósítják meg. 

A fentiek mellett, szinte csak elvi jelentőségű az olvadékelektrolízissel történő titán kinyerés. 
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7.3.1.  A titán-tetraklorid magneziotermikus redukciója 

A titán előállításában a magneziotermikus redukció uralja az ipart, noha az eljárás feltalálója, 

William J. Kroll már az első megvalósításkor (az 1950-es években) azt nyilatkozta, hogy 15 

éven belül biztosan átveszi a szerepét egy elektrolitikus módszer. Ez máig nem következett be. 

A Kroll-eljárásnál a gőz állapotú titán-tetrakloridot folyékony magnéziummal kb. 850°C-on 

redukálják saválló acél retortákban az alábbi bruttó reakció szerint:  

TiCl4(g) + 2Mg(l) = Ti(s) + 2 MgCl2(l)                                         (84) 

A folyamat több lépésben, alacsonyabb fokozatú kloridok keletkezésén keresztül zajlik le 

(Nagesh, 2004): 

2TiCl4(g) + Mg(l,g) = 2TiCl3(g) + MgCl2(l)                                    (85) 

(TiCl4,TiCl3)(g) + Mg(l,g) = TiCl2(MgCl2-ben oldva) + MgCl2(l)                        (86) 

TiCl2(MgCl2-ben oldva) + Mg(MgCl2-ben oldva)= Ti(s) + MgCl2(l)                          (87) 

Szükséges a levegőt kizárni, hiszen a TiCl4-ot - klórgáz keletkezése mellett - oxidálná, illetve a 

nedvességgel hidrolizálva oxid és oxid-klorid mellett HCl fejlődne. A lehető legjobb kihozatal 

érdekében a redukálószert a sztöchiometrikus mennyiséghez képest ~20% feleslegben 

adagolják. Az erősen exoterm redukciós folyamatokban 850 - 900°C-on -~ 240 kJ/mol Mg a 

hőfelszabadulás (Ivanov & Zablotsky, 2018). A kívánt folyamatok megkövetelik a magnézium 

reagens, illetve a keletkező MgCl2 folyékony állapotát. Ezért a munkahőmérséklet 

mindenképpen ~800°C felett van. A reaktor edény (retorta) rozsdamentes („saválló”) acélból 

készül. Mivel a titán képes reakcióba lépni a vassal FeTi intermetallikus fázist képezve, 

nemcsak a kapott termék szennyeződik, de az acéllemezből készült reaktor élettartama is 

jelentősen lecsökken, amennyiben a munkahőmérséklet a 950~1000°C tartományba emelkedik. 

Így a redukció közben a hőmérsékletet 850 - 900°C között tartják (Subramanyam, 1993). A Ti 

előállítás önköltségének a ~20%-át a magnézium ára jelenti, így az eljárás gazdaságossága 

nagymértékben függ a keletkező MgCl2 visszajárathatóságától a Mg kinyeréséhez.  

A kapott termék a titán szivacs, amit körülbelül 20-30% MgCl2 és 10-20% Mg szennyez. 

Ezek eltávolítására hidrometallurgiai módszer, savas vagy lúgos oldás ugyan lehetséges, de 

nem eredményez megfelelően tiszta terméket. Ezért a vákuumdesztillálás terjedt el a nyers 

titánszivacs tisztítására. Az így kapott fém tisztasága legfeljebb 99,5%-99,8%-os. A 

leggyakoribb szennyezők a Fe, Cl, Mg, C és N. A titánszivacsot vákuum ívkemencében 

olvasztják át, vagy porkohászati úton alakítják. A 26. ábrán szemléltetett eljárás hátránya a kis 

termelékenység. Egy-egy adag nyers Ti szivacs előállítása ~4 - 6 napot vesz igénybe, a 
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vákuumdesztillációs tisztítási folyamattal összesítve pedig 8 - 10 nap az adagidő. A titán 

szivacsot mechanikus eszközökkel távolítják el a fedelet megbontva.  

 

26. ábra  A Kroll-reaktor műveletei (a – TiCl4 redukció, b – termék tisztítás, c – kiemelés) és 

a tisztított, aprított Ti-szivacs (d) (Habasi, 2018). 

A desztillálási maradvány tisztasága azonban nem egységes. A Kroll reaktorban nemcsak a 

redukció során, hanem a vákuumdesztilláció alatt is képes a termék a retorta saválló acél falából 

vasat (és kevés nikkelt is) felvenni. A reaktor fenekéről kiszedett termék tartalmazza a legtöbb 

szennyezőt, és csak hulladék kategóriának felel meg. A retortából eltávolított szivacs tömb 

egészén belül az egyes tisztasági osztályok elhelyezkedését a 27. ábra szemlélteti.  

 

27. ábra  A Kroll reaktorból eltávolított termék tisztasági zónái. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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A IV. tisztasági osztályba tartozó igen alacsony minőségű erősen szennyezett titánt 

hulladékként kezelik, és gyakran vagy a TiCl4 gyártáshoz járatják vissza, vagy elektrolitikus 

raffinálással dolgozzák fel. A II-III. osztályú szivacsot vagy raffinálják, vagy megfelelő 

mennyiségben a jó minőségű szivaccsal keverve állítanak belőle eladható terméket, illetve 

felhasználható az alacsony titánminőségek gyártásához. Az I. osztályú tiszta titánszivacs pedig 

aprítás után vákuum ívkemencés olvasztásra kerülhet. A piacképes titán termékek jellemző 

szennyezőinek a koncentrációit az 5. táblázat adja meg.  

5. táblázat  A kereskedelmi titánszivacs minőségek szennyező koncentrációi (OSAKA 

Titanium Technologies Co., 2019) 

Ti 

% (min.) 

Szennyező koncentráció, % (maximum) 

Fe Cl Mn Mg Si N C H O 

99,8 0,03 0,08 0,002 0,04 0,02 0,006 0,01 0,003 0,05 

99,7 0,04 0,08 0,002 0,04 0,02 0,006 0,01 0,003 0,06 

99,6 0,08 0,10 0,005 0,05 0,02 0,010 0,02 0,004 0,07 

99,5 0,12 0,12 0,010 0,06 0,03 0,015 0,02 0,005 0,10 

99,4 0,15 0,12 0,020 0,07 0,03 0,020 0,03 0,005 0,15 

99,3 0,18 0,12 0,020 0,07 0,03 0,025 0,03 0,005 0,25 

A jó minőségű titán szivacs olvasztása során általában ~1 m átmérőjű és 10 - 15 tonna súlyú 

tuskókat készítenek (Lütjering & J., 2007), de igényeknek megfelelően más méretben is 

gyártható. A titánszivacsból és a hozzáadott ötvözőanyagokból keveréket képeznek, amit 

először blokkokba préselnek, majd ezeket összehegesztik inert gáz atmoszférában (az 

oxidokkal és nitridekkel történő szennyeződést elkerülve). A nyers titán blokk képezi az 

elektromos ív negatív elektródját. Az átolvasztást kettő, illetve három lépcsőben is végezhetik. 

A megismételt átolvasztás homogénebb ötvözetre, egyenletesebb kémiai összetételre vezet, és 

a szegregációs folyamatok révén képes nagymértékben csökkenteni az oxigénben és 

nitrogénben dús zárványokat a mikrostruktúrában. Igényesebb termékek (forgó alkatrészek, 

turbina lapátok, stb.) anyagjaként csak a legalább háromszor átolvasztott titán alkalmazható 

(Cen, et al., 2019).  

A 28. ábrán vázolt leggyakrabban alkalmazott átolvasztási technológiánál a vákuum ívet 

az elektród anyagának gőzölgése és ionizációja tartja fenn. Az olvasztás során alkalmazott 

feszültség 35-50 V, az alkalmazott áramerősség 200-400 A /cm kokilla átmérő. Az ívhossz 

általában 2-5 cm. A két elektród közötti potenciálkülönbség 30-50V között mozog átlagosan az 

iparban (Woodside, et al., 2013). 
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28. ábra  A titánszivacs vákuum ívkemencés átolvasztása. 

Az elektromos ívvel történő olvasztás járulékos előnye a magneto-hidrodinamikai 

(elektromágneses erőkkel létrehozott) olvadékkeverés. Az ívből az áram az olvadékba hatol, 

majd radiális irányba haladva a kokilla irányában elhagyja a fürdőt. Ez élénk konvekciót okoz, 

mely homogenizálja a fürdő hőmérsékletét és összetételét, valamint elősegíti a 

transzportfolyamatokat. Az ívben kialakuló nagy hőmérsékleten egyes szennyező vegyületek 

(mint pl. a TiN zárványok) egy része elbomlanak, összeségében az ötvözet tisztul. Ez igen 

fontos a kritikus felhasználásokban (pl.: a repülőgépiparban), ahol számos balesetet okoztak 

már a Ti termékek metallurgiai hibái.  

Egyéb - ritkábban alkalmazott - Ti olvasztási technológiák is léteznek. Ezek közé tartoznak 

az elektronsugaras eljárások és a vákuum indukciós olvasztás, illetve a plazma ívolvasztás.  

7.3.2.  A titán-tetraklorid natriotermikus redukciója 

A TiCl4 natriotermikus redukcióját mára már szinte teljesen felváltotta a fentebb tárgyalt Kroll-

eljárás. Azonban kisebb méretekben még ma is jelen van a Hunter-eljárás, amely során a titán-

tetrakloridot nátriummal redukálják az alábbi reakció szerint:  
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TiCl4(g) + 4Na(l,g) = Ti(s) + 4NaCl(l)                                             (88) 

A nátrium, mivel az olvadáspontja csak 98°C, folyékony állapotban jól szállítható, 

adagolható, és a 25. ábra mutatja, hogy a klórhoz való affinitása jelentősen nagyobb. A (88) 

exoterm reakcióban a hőfejlődés is erősebb, mint a Mg-al történő analóg redukció esetén. Ezért 

a folyamat hőmérséklete nehezebben szabályozható. Továbbá, alulról a NaCl viszonylag magas 

(801°C-os) olvadáspontja, felülről pedig a Na forráspontja (883°C) - illetve a már ezt 

megközelítő hőmérsékleten is nagy gőznyomása - a munkahőmérsékletet egy szűk 

tartományra korlátozza. A nátriumgőzzel történő heves reakciók robbanáshoz és jelentős 

túlhevüléshez vezethetnek, viszont mivel a NaCl-olvadék jól oldja a fém nátriumot, a túlhevülés 

mértéke valamennyire csökkenthető. A nehézségek mellett előnyös a reakciótermékeknek - a 

magneziotermikus redukcióhoz viszonyítva - egyszerűbb elkülönítése. Ugyanis a keletkező 

NaCl vizes kioldással is eltávolítható a Ti mellől. Azonban a nátrium regenerálása már 

nehézkesebb. Ehhez a NaCl sóoldatot először vízmentesre kell párolni, ami energiaigényes 

folyamat, majd a keletkező só tisztítása is szükséges mielőtt vissza lehetne adagolni az 

olvadékelektrolízises nátrium előállításhoz. Ez eredményezi azt, hogy a Kroll-eljárás 

önköltsége kisebb, mint a Hunter-eljárásé. A nátriummal történő redukció csak akkor 

gazdaságos, ha a redukálószer olcsón beszerezhető, akár mint melléktermék.  

Az iparban a nátriummal történő redukciót mégis alkalmazzák, de ezt általában csak a 

különleges fizikai állapotú termék teszi indokolttá. A nátriumos redukció leggyakrabban a 

Hunter eljárás módosított változatában, az Armstrong-eljárásban kap jelentőséget. Ennek 

során közvetlenül Ti port állítanak elő, általában porkohászati célokra. A legtöbb esetben 

nemcsak TiCl4-ot hanem azzal együtt AlCl3-ot és VCl4-ot is redukálnak. Ilyenkor a termék 

technikai tisztaságú és többalkotós Ti6Al4V por, de tiszta TiCl4-ot redukálva titánpor is 

előállítható ezzel az eljárással.  

A reaktorba megfelelő sebességgel és nyomással injektált TiCl4 gőz a folyékony 

nátriummal találkozva különálló titán szemcséket és NaCl-ot képez. A nátriumot 

vákuumdesztillációval, majd utána a NaCl-t vizes mosással távolítják el a titánpor mellől. Az 

eljárás nagy előnye, hogy folyamatos üzemű, és a reaktor geometriájával, valamint a  nátrium 

és a titán-tetraklorid áramok irányításával különféle méretű és morfológiájú titánpor gyártható. 

Az eljárással készített titánpor kompresszibilitása és tömöríthetősége kiváló, amit a „korall” 

morfológiájának köszönhet. Ezt a különleges eljárást és a termékét mutatja be a 29. ábra vázlata, 

illetve a pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) fényképfelvétele.  
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29. ábra  Az Armstrong-eljárás folyamatábrája (a) és a reaktor vázlata (b), valamint a Ti por 

morfológiája (c) (Araci, et al., 2015). 

Noha a TiCl4 alapvetően nagy tisztaságú végtermékek (pl. fém, vagy TiO2 pigment) 

alapanyagaként kerül feldolgozásra, a fentebb ismertetett redukciós módszerekkel, léteznek 

alternatív felhasználásai is. A metallurgiai lehetőségek között említhető a 7.1. fejezetben 

bemutatott oxidos titán nyersanyagok tisztítása. Az előállított tiszta TiCl4 egy részének 

visszajáratását igénylő alternatívaként, japán kutatók az ilmenites nyersanyag szelektív 

klórozását vizsgálták. Ennek során a még nagyobb mennyiségű vastartalmat is el lehet 

távolítani folyékony, illetve gáz állapotú FeClx(l,g) (x = 2, 3) képzésével, néhány százalék 

oxigént tartalmazó argon atmoszférában, 900 oC feletti hőmérsékleten. Így 97%-nál nagyobb 

Ti tartalmú jó minőségű titán-dioxidot is sikerült laboratóriumi szinten előállítani (Kang & 

Okabe, 2016).  

7.4. Titán elektrolitikus előállításának lehetőségei 

Az erősen negatív elektródpotenciál miatt –az alumíniumhoz és a magnéziumhoz hasonlóan 

- a titán elektrolitikus redukciója nem lehetséges vizes oldatban hidratált kationjaiból. Ezért a 

katódos leválasztásra itt is csak az olvadékelektrolízis jöhet szóba. Azonban a titán az alkáli- 

és alkáliföldfémek kloridjainak olvadékában nagyon kismértékben oldható. Az alkálifém 

fluoridokban valamint a kriolitban valamivel jobb az oldhatósága. A gyakorlatban is 

alkalmazott elektrolit összetételeket a 6. táblázat adja meg. 

b) 

a) 

c) 



59 
 

6. táblázat  A titánkinyeréshez használt elektrolitok, valamint munkahőmérsékletek 

Ti-prekurzor Elektrolit alkotók T, oC 

TixCly NaCl, KCl, LiCl, CaCl2, K2TiF6 500 - 850 

K2TiF6 NaCl, KCl, LiCl, K2TiF6 740 - 800 

TiO2 NaCl, CaCl2, CaO, K2TiF6 700 - 1100 

TixCly LiCl, KCl, NaCl, K2TiF6 675 - 1000 

Nehézséget jelent, hogy az alkálifém-klorid olvadékban oldott K2TiF6 elektrolízise során a Ti 

durva szemcsés, kristályos formában vállik le a katódon. Továbbá, az elektrolitban maradó 

szennyezők (KF, TiF3) abból utólag nehezen távolíthatók el, mivel vízoldhatóságuk igen kicsi. 

Így az értékes elektrolit megfelelő állapotát költséges biztosítani. A sóolvadékban oldott 

titánvegyületek (titánsók, vagy oxidok) közvetlen elektrolízise nem is terjedt el az iparban.  

Azonban alkalmas lehet - karbon anód és vas katód alkalmazása mellett - a CaCl2 alapú 

elektrolit olvadék, amelyben a TiO2 kis mértékben oldódni képes. Ebben az esetben viszont, 

a katódon közvetlenül nem titán, hanem a nagy koncentrációban jelen lévő Ca válik le, ami az 

oldott titán-dioxidot redukálva fémtitánt és kalcium-oxidot képez: 

TiO2 + 2 Ca = Ti + 2 CaO                                            (89) 

Ez egy „elektrolitikus-metallotermikus” kombinált módszer, ahol azt használják ki, hogy a Ca 

- az olvadt CaCl2 –ben oldódva – kinetikailag is kedvező állapotban, igen erős redukáló hatást 

képes kifejteni. A metallotermikus lépésben elhasznált kalciumból keletkező CaO oldódik az 

elektrolit olvadékban, majd in situ regenerálódik a katódon és egyben oldódik. Így körfolyamat 

alakul ki a kalciummal, és az eljárás folyamatos üzemű lehet.  

Az olvadék redukáló képességét fokozza, hogy - ellentétben a közönséges 

sztöchiometrikusan ionizált kalcium-klorid rendszerrel – az egyensúlyi elegy Ca2+, Ca+ és Cl- 

ionokból valamint szabad elektronokból is áll (Ono & Suzuki, 2002). Amikor a rendszer eléri 

a maximális Ca+ oldhatóságát, fémes Ca olvadék válik ki, egységnyinek tekinthető aktivitással. 

Tehát a rendszer redukciós ereje gyakorlatilag a tiszta kalciuméval egyenlő. A CaCl2 

olvadékban kis mennyiségben van oldva a CaO, mivel az a katódon folyamatosan redukálódik. 

A TiO2 szemcséknek az olvadékban jelen lévő fémes kalciummal való találkozása esetén az 

alábbi reakció léphet fel: 

TiO2 + 2Ca = Ti + 2Ca2+ +2O2-                                               (90) 

A redukciós folyamatot és az eljárás kivitelezését szemlélteti a 30. ábra vázlatosan. 
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30. ábra  A TiO2 redukciója a CaCl2-CaO-Ca olvadék rendszerben (a) és az elektro-

metallotermikus redukció kivitelezése (b) (Ono & Suzuki, 2002), (Suzuki, et al., 2003). 

Az anódon az oxigénionok leválása történik, és ezt a reakciót termodinamikailag elősegíti a 

szén felületen közvetlenül kapcsolódó reakció, valamint a termelt CO2 eltávozása: 

C + 2O2- = CO2 + 4e-                                                 (91) 

A katódon pedig a kalcium ionok semlegesítődnek: 

Ca2+ + 2e- = Ca                                                       (92) 

Ca+ + e- = Ca                                                         (93) 

A titán olvadékelektrolízissel való előállítására irányuló kutatások fő mozgatója a kisebb 

energiaigény, a nagyobb termelékenység, és a tisztább termék, szemben a magneziotermikus 

redukció jellemzőivel. A legtöbb elektrolitos eljárás a laboratóriumban ugyan meggyőző, de az 

üzemi szint elérése még további fejlesztéseket igényel. Az egyik leggyakoribb nehézséget a Ti 

magas olvadáspontja (1668°C) okozza, így a katódfém szilárd halmazállapotú, sőt gyakran kis 

sűrűségű szivacsos morfológiájú. Ezáltal nagy felületet foglal el és gyakran kell eltávolítani. 

Továbbá, a kivett fém az elektrolit egy kis részét is magával ragadja, ami rontja a termék 

tisztaságát és nagy a veszteség okoz az értékes olvadékból. Ugyanakkor, igen alacsony az 

alkalmazható áramsűrűség, így a termelékenység sem lehet kielégítő.  

7.5. A titán tisztítása 

Noha a titán előállítása többszörösen is tisztított nyersanyagokból, sőt a végső lépésben 

különleges, gőzfázison keresztül fellépő reakcióknak van nagy szerepe, az előállított fém a 

reagensekből, a hordozó közegekből, illetve a nyersanyagból több féle szennyezőt is magában 

tarthat. Ezek eltávolítására több módszer is alkalmazható. 

a) 
b) 
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7.5.1.  A titán raffinálása és dezoxidációja 

A Mg nagy affinitást mutat az oxigén iránt, mégsem képes a Ti nagymértékű 

oxigénmentesítésére. Erre csak a Ca vagy a ritkaföldfémek lehetnek alkalmasak. Ezért a 

jelenleg előállított ipari Ti oxigéntartalma nem lehet igazán alacsony, valamint egyéb 

szennyezők is rontják a tulajdonságait. Mint minden – nagy értékű - fém esetében, itt is az 

elektrolitos raffinálás lehet a gyakorlatban a legalkalmasabb az átfogó jellegű tisztításra, 

vagyis szinte minden szennyező jelentős mértékű eltávolítására.  

Főleg az átolvasztásra alkalmatlan Ti hulladékok, vagy az ócska Ti ötvözeteket kerülnek 

az oldható Ti anóddal dolgozó elektrolitikus raffináló eljárásokhoz (Burtle, 1973). A kád aljára 

adagolt anyag tölti be az anód szerepét. Az elektrolit egy TiCly tartalmú alkálifém-klorid 

olvadék (Schultz, 1956). Ilyen módszerrel a titán fő szennyezői (Fe, Ni, O, N, C) hatékonyan 

eltávolíthatók. Azonban anódötvözet oxigéntartalmát valamint az elektrolit víztartalmát 

érdemes alacsony értéken tartani. A titán katódon dentrites, vagy tűs kristályok formájában 

válik le a fém, amit nehéz megtisztítani a bezárt elektrolittól. A módszer nem terjedt el szélesebb 

körben. A Ti hulladékokat jelenleg inkább újra klórozzák vagy igyekeznek kis mennyiségben 

keverve az egyes ötvözetek gyártásához felhasználni. A nyers titánszivacs elektrolitos 

raffinálásával elérhető fémtisztaságra a 7. táblázat ad példát.  

7. táblázat A nyers Kroll-szivacs és a finomított katódtitán fő szennyezői (Zwicker, 1974) 

Elem 
Koncentráció, ppm 

Nyers Ti Katód Ti 

Fe 6 - 250 < 0,1 

Ni 3 - 200 < 0,1 

Cr 1 < 0,1 

Sn 2 < 0,1 

Mn 37 < 0,1 

Cu 2 < 0,1 

Al 2 < 0,1 

O 250 < 100 

Azonban az átolvasztott titán tuskók és az előállított titán porok oxigéntartalma akár több 

ezer ppm, azaz tized százalék nagyságrendű is lehet. Ez az oxigén főleg a felület mentén 

koncentrálódik, miután a hevítési és megmunkálási eljárások során bediffundál a fém 

kristályszerkezetébe. Az oxigéntartalom a titán fémet ridegebbé teszi és az elektromos 

vezetőképességét jelentősen rontja. Utóbbi tulajdonság a modern elektronikai célokra készített 

vékonyrétegek esetében fontos.  
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A szilárd állapotú, kis szemcsékből, darabokból, illetve porból álló oxidált fém részleges 

dezoxidációjára használható egy Na, illetve CaCl2 alapú és oldott kalcium reagenst tartalmazó 

sóolvadék (Fisher, 1988). Így kb. 1000°C-on a Ca/CaO egyensúly beállásával lehetséges 500 

ppm O tartalmú Ti-t előállítani, azonban néha még ennél is alacsonyabb oxigén tartalomra van 

szükség, ami elérhető a CaO aktivitásának csökkentésével, vagyis több kalciumot feloldva 

CaCl2 olvadékban. A CaCl2 nagy mennyiségben képes a CaO oldására és utólag hatékonyan 

eltávolítható a termékből. Alacsony forráspontú olvadék esetén a vákuum desztilláció, nagyobb 

forráspontú de vizes közegben jól oldható hordozó esetén savas kioldás alkalmazható. Ilyen 

kalciumos dezoxidációval, ~1000°C-on, a Ti oxigén tartalma akár 100 - 140 ppm-re 

csökkenthető (Kékesi & Isshiki, 2002a). A porok tisztítása esetén nehézséget jelenthet az 

olvadék alapú rendszer elválasztása a művelet utáni. Ezért módosították a módszert a DOOS 

(DeOxidation in Solid State) szilárd állapotú dezoxidációs eljárásban. Ez nagy Ca gőznyomást 

használ hordozó olvadék nélkül, sőt a Ca olvadáspontja alatt, ami azonban javítható és a 

tisztaság fokozható, a port csupán elő-dezoxidálva, és zömítés után hidrogén tartalmú argon gáz 

atmoszférában átolvasztva elektromos ívkemencében (Oh, et al., 2012).  

7.5.2.  Nagy tisztaságú Ti előállítása jodidos körfolyamattal 

Néhány fém különleges célú tisztításánál kihasználható a halogén elemekkel alkotott 

vegyületeik illékonyága és a hőmérséklettől függő stabilitása. Vákuum alkalmazása fokozza az 

illanást, valamint segít elkerülni a nem kívánt oxidációt. A van Arkel - de Boer féle jodidos 

eljárásoknál a tisztítandó fémet megfelelő hőmérsékleten jódgőzzel reagáltatják és az alábbi 

reakció szerint gáz halmazállapotú fém-jodid keletkezik (van Arkel, 1939): 

Me(s) +
𝑥

2
I2(g) ⇌ MeI𝑥(g)                                                   (94) 

Kisebb hőmérsékleten a reakció balról jobbra, nagyobb hőmérsékleten pedig jobbról balra 

játszódik le. A jodidokat az alacsony „hőstabilitás” és a korlátozott reaktivitás alkalmassá teszi 

a fémek tisztítására. Számos fém (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Cu, Ag, Fe, B, Ge, Th, Y, Ni, V, 

W és Si) képez illanó jodidokat, amelyek disszociációs hőmérséklete kisebb a fémek 

olvadáspontjánál. Ilyen esetekben alkalmazható az illékony, illetve bomlékony jodidokon 

keresztül történő reakció mechanizmus a nagytisztaságú (sőt ultra nagytisztaságú) fémek 

előállítására. Mégis, ezzel az eljárással az ipari gyakorlatban csupán a titán, cirkónium, 

hafnium, vanádium és a tórium fémeket tisztítják (Kékesi & Isshiki, 2002b). Ilyen módon - az 

alapanyag minőségétől és szennyezőinek a fajtáitól függően - akár 99,99%-os, vagy még ennél 

is nagyobb fémtisztaság érhető el.  
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Az eljárás során a szennyezett titán alapanyagot (pl. szivacsot) 700-800°C-on jódgőzzel 

érintkeztetik amely hatására illanó titán-tetrajodid keletkezik: 

Ti(s) + 2I2(g) = TiI4(g)      (700 - 800°C)                                     (95) 

Amennyiben 600°C alatti munkahőmérsékletet alkalmaznak, a titán alacsonyabb vegyértékű 

nem illanó jodidjai is megjelennek (Shah, et al., 1977): 

Ti(s) +
3

2
I2(g) = TiI3(s)                                                 (96) 

Ti(s) + I2(g) = TiI2(s)                                                  (97) 

Ezek a kondenzált állapotú szub-jodid vegyületek a titán felületét burkolva képesek reakció 

sebességét jelentős mértékben lassítani. Nagyobb hőmérsékleten azonban 

diszproporcionálódnak: 

2TiI3(s) = TiI4(g) + TiI2(s)                                              (98) 

2TiI2(s) = Ti(s) + TiI4(g)                                                (99) 

A (90) reakció gőz állapotú TiI4 terméke egy fehéren izzó (1300-1500°C hőmérsékletű) 

elektromos árammal fűtött volfrám szálon diszociál:  

TiI4(g) = Ti(s) + 2I2(g)     (1300 – 1500 °C)                              (100) 

Így kialakul a fenntartható a jód-körfolyamat. A módszer kis termelékenységű, így a 31.a 

ábrán szemléltetett berendezés több órán, sőt több napon is működik, miután a 31.b ábrán 

látható termék eltávolítható.  

 

31. ábra  A jodidos fémtisztításra alkalmas reaktor (a) (Shah, et al., 1977) és a termelt 

99,995%-os tisztaságú „jódtitán” (b) (Alchemist-hp, 2009). 
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A kapott terméket kristályrúdnak („crystal bar”) nevezik a sok kristályból álló megjelenése 

miatt. A lerakódó titán kristályok folyamatosan növelik a szál vezetőképességét, ezért a 

hőmérséklet fenntartása fokozatosan nagyobb áramerősséget követel meg. A vákuumozás 

elősegíti a képződő TiI4 illanását, valamint a nagy hőmérsékletű izzószálon a bomlását is, 

hiszen mindkét folyamat gázmolekulák képződésével jár. A kapott nagytisztaságú titán 

kategóriák jellemző szennyezőit a 8. táblázat mutatja. 

8. táblázat Néhány kereskedelmi nagytisztaságú titán szennyezőtartalma (OSAKA Titanium 

Technologies Co., 2019) 

 

Mivel az izzószál általában wolfrám, a nagy hőmérsékleten levált titán kristályok wolfrámmal 

szennyeződnek. Ezen a titán fűtőszál alkalmazása változtathat. Ilyenkor viszont az izzószálat 

legalább 1400-1450°C-ra kell hevíteni, hogy meggátolja a fűtőszál jód gőzzel történő 

reakcióját. A szennyező elemek közül csak azok kerülnek át a tisztított fémbe melyek jól illanó 

jodidokat képeznek. Főleg a titán oxigén, nitrogén, karbon és vas tartalma csökkenthető. 

Természetesen a további felhasználás megkövetelheti a kristályrúd átolvasztását, ami oxigénnel 

és egyéb elemmel történő visszaszennyeződés veszélyét is jelenti. Az úgynevezett „jódtitán” 

drága anyag, mivel a nyers titán is a drága fémek közé tartozik, valamint a jodidos eljárás 

fajlagos energiaigénye nagy (~100 - 140 kWh/kg Ti).  

A nagy tisztaságú titán magas árának ellenére is széleskörűen alkalmazzák, noha inkább 

kisebb méretű és különleges célokra felhasznált termékeket készítenek belőle, mint például: 

-orvostudományban: katéterek tűi, beültetendő vezetékek 

-ékszerészetben: korrózióálló fényes dekoratív anyagként akár 5N-es Ti 

-elektronikában: vékonyrétegek leválasztására szolgáló targetek anyagául, integrált 

áramkörökben, félvezető (Ti-Si; Ti-N; Ti-W) filmek létrehozásához.  
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