


Vörösiszap 

• Képződése a Bayer eljárásban, definíciók 

• Tárolási módszerei 

• Kémiai- és ásványtani összetétel 

• Vélt és valós veszélyek  

• „Szelídített” vörösiszap előállítása – ILTD 

• Hasznosítási lehetőségek 

 



A vörösiszap  
(red mud, bauxite residue) 

• Karl Josef Bayer, 1888 – Al(OH)3 kikeverése 
         1892 – NaAl(OH)4 oldat előállítása bauxitból 
 

• a bauxit fő összetevői:  gibbszit (Al(OH)3),  
       böhmit/diaszpor (AlOOH),  
       hematit (a-Fe2O3),  
       goethit (FeOOH) 
       rutil/anatáz (TiO2) 
       kvarc (SiO2) 
  
•  Al-tartalmú részek oldása koncentrált, forró NaOH-ban, 
 majd az oldat elválasztása a szilárd összetevőktől 
 

•  a nem oldódó összetevőket tartalmazó anyagáram a Bayer 
féle timföldgyártás nagy tömegben képződő mellékterméke 
 

•  vörösiszap (red mud, bauxite residue): a technológiai 
 folyamat végeredményeként képződő szárazanyag 



Vörösiszap képződés a Bayer eljárásban 



Vörösiszap  
A BHP Billiton gyára Worsley-ben (WA) 

Vörös oldal (red side) Fehér oldal (white side) 



A Világ Al- és timföldtermelése 



A bauxit- és timföldtermelés 
megoszlása 



A timföld felhasználás  
megoszlása 



A vörösiszap felhalmozódása a 
Földön 

• A Világ éves timföld termelése 
62,4 Mio t (2006) 

• 1 t timföld előállításakor 0.4 – 2 t 
vörösiszap képződik 

• A Világon évente 60-80 Mio t 
vörösiszap (a Föld minden 
lakójának jut ca. 10 kg) 

• A Világon jelenleg összesen 1000 
Mio t vörösiszap található (ca. 200 
kg/fő)  

• Hogyan tárolható 
ennyi vörösiszap? 



A vörösiszap tárolási módszerei& 

I. Bevezetés a tengervízbe 

             Előnyök 
 

1. Nem foglal  el földterületet; 

2. Nem kell tározót építeni; 

3. Nincs kiporzás, talajvíz 
szennyezés, fémek 
kioldódása; 

4. Kicsi a beruházási költség; 

5. Szennyező komponensek 
nem kerülnek vissza a Bayer 
technológiába. 

                Hátrányok 
 

1. A vörösiszap beborítja a 
tengerfeneket; 

2. Ökorendszer károsítása (magas 
lokális pH); 

3. Ha a vörösiszapban mérgező 
fémek vannak…; 

4. A tengervíz zavarossá válik; 

5. A vörösiszap NaOH és 
NaAl(OH)4 tartalma technológiai 
szempontból elvész. 

& Szépvölgyi et al., Magyar Kémikusok Lapja, 66, 2011, 3. 



A vörösiszap tárolási módszerei 

II. Nedves tárolás tározóban 
(szárazanyag tartalom: 30-35 % m/m - zagy) 

 



A vörösiszap tárolási módszerei 

II. Nedves tárolás tározóban 
(szárazanyag tartalom: 30-35 % m/m - zagy) 

             Előnyök 

 
1. A legkisebb költségű 

szárazföldi tárolási módszer; 

2. Szűrés, sűrítés nem 
szükséges; 

3. Nincs kiporzás; 

4. Szennyező komponensek nem 
kerülnek vissza a Bayer 
technológiába. 

                Hátrányok 

 
1. Nagy földterületet foglal el; 

2. A tározót le kell zárni és a 
környezetét rehabilitálni kell; 

3. A vörösiszap NaOH és 
NaAl(OH)4 tartalma technológiai 
szempontból elvész 

4. A felülúszó és az iszap erősen 
lúgos (pH ~ 13); 

5. Üzemeltetés során állandó 
felügyelet szükséges. 

 



A vörösiszap tárolási módszerei 

III. Mosott vörösiszap száraz felrakása 
(szárazanyag tartalom: 48 – 55 % m/m - paszta) 



A vörösiszap tárolási módszerei 

III. Mosott vörösiszap száraz felrakása 
(szárazanyag tartalom: 48 – 55 % m/m - paszta) 

             Előnyök 
 

1. Kisebb helyigény; 

2. Mérnöki szempontból 
egyszerűbb tárolási mód; 

3. Nincs kiömlés veszély; 

4. Használható anyagok 
visszavezethetők a 
technológiába; 

5. Felszín/vizek szennyezésének 
kockázata kisebb; 

6. Biztonságosabb; 

7. Újrahasznosítást megkönnyíti. 

8. Terület rehabilitálható. 

                Hátrányok 

 
1. Földterületeket foglal el; 

2. Költséges; 

3. Lerakás előtt költséges 
műveletek szükségesek; 

4. Kiporzás; 

5. Csak száraz éghajlatú 
országokban alkalmazható. 



A vörösiszap tárolási módszerei IV. 

Szárazra szűrt vörösiszap száraz tárolása 
(szárazanyag tartalom: > 65 % m/m - földszerű) 



A vörösiszap tárolási módszerei IV. 

Szárazra szűrt vörösiszap száraz tárolása 
(szárazanyag tartalom: > 65 % m/m - földszerű) 



A vörösiszap tárolási módszerei IV. 

Szárazra szűrt vörösiszap száraz tárolása 
(szárazanyag tartalom: > 65 % m/m - földszerű) 

             Előnyök 
 

1. Kisebb helyigény; 

2. Mérnöki szempontból 
egyszerűbb tárolási mód; 

3. Nincs kiömlés veszély; 

4. Használható anyagok 
visszavezethetők a 
technológiába; 

5. Felszín/vizek szennyezésének 
kockázata kisebb; 

6. A legbiztonságosabb; 

7. Újrahasznosítást megkönnyíti. 

8. Terület rehabilitálható. 

                Hátrányok 
 

1. Földterületeket foglal el; 

2. A legköltségesebb módszer; 

3. Lerakás előtt költséges 
műveletek szükségesek; 

4. Kiporzás; 

5. Csak száraz éghajlatú 
országokban alkalmazható. 



Vörösiszap  

 

Bauxit maradvány 
 
  Szilárd  

  halmazállapotú 
 
  Mindig képződik 
 
 
 
  Összetétele lényegében  
  állandó 

 

 

Felülúszó 
 
  Folyékony  

  halmazállapotú 
 
  Csak kevéssé fejlett  
  technológiáknál 
  képződik 
 
  Összetétele széles  
  határok között változik 
 
 



A vörösiszap ásványi összetétele 

# Bánvölgyi et al., ICSOBA 2010, Proc. Papers. pp. 335. 



A vörösiszap kémiai összetétele I. 
(fő összetevők) 

A Na2O döntő hányada kémiailag kötött (SAHS) 



A vörösiszap kémiai összetétele II. 
 

(kis koncentrációjú, potenciálisan mérgező összetevők –  
szilárd vörösiszapban) 



A vörösiszap kémiai összetétele III. 
(potenciálisan mérgező összetevők – kioldási vizsgálatok) 

A vörösiszap (+ a beszáradt felülúszó?) a fenti 
nehézfémeket még a szennyvíziszapoknál ill. 
szennyvizeknél is kisebb mennyiségben tartalmazza.  



Vörösiszap  

 

Bauxit maradvány 
 
  Szilárd  
  halmazállapotú 
 
  Mindig képződik 
 
 
 
  Összetétele lényegében  
  állandó 
 

 

Felülúszó 
 
  Folyékony  

  halmazállapotú 
 
  Csak kevéssé fejlett  
  technológiáknál 
  képződik 
 
   
Összetétele széles  
  határok között változik 
 
 



A felülúszó kémiai összetétele 
Fő összetevők: 
 NaOH: ~ 4.0 g/l 

 Al2O3 (NaAl(OH)4): ~ 1 g/l 
 pH: ~13.0 
 

Állás közben reakcióba lép a levegő CO2-jával – emiatt 
összetétele folyamatosan változik 

 
NaAl(OH)4  NaOH + Al(OH)3 

2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O 
 
Állás közben az oldat pH-ja csökken, karbonát tartalma 
nő, a fémek vagy eleve rosszul oldódnak (pl. Cu(II)) 
vagy rosszul oldódó hidroxidok formájában fokozatosan 
kiválnak (pl. Al(III)) 



A felülúszó kémiai összetétele 
 

néhány fémion oldhatósága vízben, különböző pH-kon 

Al(III) 

Zn(II) 

Cu(II) 

Hg(II) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További lehetséges veszélyek I. 
 

     Felporzás, por belélegzés 

• a porszemcsék ca. 68 %-a  

  10 μm alatti méretű 
• belégzés szempontjából ez  
  a legveszélyesebb, ún.  
  belélegezhető  frakció 
• veszélyforrások: 

 kémiai (NaOH, Na2CO3) 
 radiokémiai 



A talaj, a bauxit és egy kolontári 
vörösiszap minta  radionuklid 

koncentrációi  Bq/kg-ban 
 
        talaj    bauxit     vörösiszap 
 
238U     33       4-600         265 
 
232Th    45       3-400         264 
 
226Ra      32            -         180 
 
  40K       412           -         283 
 

További lehetséges 
veszélyek 

 

Radioaktív sugárterhelés növekedése 

• a bauxit a talajokban 

 mért átlagos radionuklid  
koncentrációnál nagyobb  
koncentrációban  
tartalmaz pl. uránt,  
radont és tóriumot 
• a radionuklidok 
gyakorlatilag teljes 
mértékben átkerülnek a 
vörösiszap szilárd részébe 

* Somlai et al., Magyar Kémikusok Lapja, 12, 2010, 378. 



További lehetséges 
veszélyek 

 

Radioaktív sugárterhelés növekedése a  
kolontári vörösiszapömlést követően 

• A vörösiszapból származó többlet γ-dózis: 0.042     

  mSv/év (kb. 1.5 % növekedés); 
• A vörösiszap radionuklid koncentrációja magasabb, mint  
  a talajoké, de aktivitása messze alatta marad a      
   radioaktívnak minősülő anyagok aktivitásának; 
• A levegő 226Ra koncentrációja a baleset előtti értéknek      
  kb. a hatszorosára nőtt, de még mindig ötöde a WHO    
  által elfogadott értéknek; 
• A por belélegzés hatására a szervezetet érő   
  sugárterhelés növekedése kb. 6%-os mértékű. 

* Somlai et al., Magyar Kémikusok Lapja, 12, 2010, 378. 



Mik is akkor vörösiszap veszélyei? 

1. Nehézfém mérgezés  

2. Radioaktív sugárterhelés növekedése  

 

 

3. Alumínium mérgezés  

 

 

4. Felporzásból adódó veszélyek  

5. Lúgtartalommal kapcsolatos kockázatok  

 



„Szelídített” vörösiszap előállítás 
ILTD (Improved Low Temperature Digestion)@ 

@ Bánvölgyi et al., Light Metals, 1998, 45.  
 

• a feltárás során a bauxitot úgy adagolják, hogy az  
  Al-koncentráció mindig közel legyen az egyensúlyi  
  koncentrációhoz; 
• a „reaktív” OH- koncentráció mindig a lehető legkisebb 
• a szilikát kisebb mértékben oldódik be, mint a  
  hagyományos  módszereknél; 
• a képződő vörösiszap Na-tartalma  
  kb. 1.5 %  (7-10 % helyett),   
  Fe2O3 tartalma kb. 70 %  
  (45-50 % helyett) 
• jelentős lúgmegtakarítást eredményez 
• energiaigénye kb. 10%-kal kisebb 



A vörösiszap néhány 
felhasználási lehetősége 

1. Savas talajok kezelése 
2. Talajok nehézfémtartalmának 

megkötése 
3. Kerámiaipar, téglagyártás 
4. Útépítés 
5. Cementgyártás 
6. Vaskohászatban adalékanyagként 
7. Gumi- és műanyagipari 

töltőanyagként 
8. Festékek színezőanyaga 
9. CO2 és SO2 megkötő csapda 
10.Katalizátor és katalizátor hordozó 
11.Részlegesen semlegesített vörösiszap 



Összefoglalás 

• A vörösiszapot számos olyan tulajdonsággal ruházták fel, 
amivel (szerencsére) nem rendelkezik; 

• Van azonban számos olyan tulajdonsága, amit nem 
szabad félvállról venni; 

• Megfelelő technológiai alaposság mellett veszélyei jól 
kezelhetőek; 

• Érdemes a felhasználási lehetőségeivel foglalkozni illetve 
a technológiát a jobb felhasználhatóság irányába tovább 
fejleszteni. 



Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet! 

Karl Josef Bayer  
1847 - 1904 


